
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΟΝ ΤῊΞΒ 

ΗΟΙῪ ΒΟΒΠΙΡΤΌΒΠΗΣ: 
ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΧῸ ΠΟΜΠΕΤΙΟΑΙ, 

ΝΥ ΓΓῊ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΕΒΕΝΟΕ ΤΟ ΜΙΝΙΒΤΕΕΒ ΑΝῸ ΒΤΌΘΈΕΝΤΗ. 

ΒΥ 

ΤΟΗ͂Ν ῬΕΤΕΙ ΤΑΝΘΕ, Ὁ. Ὁ, 
᾿ ΟἈΡΙΝΑΒῪΥ ῬΒΟΥΈΑ͂ΒΟΒ ΟΕ ΤΗΚΟΙΟΟΥ ἹΝ ΤῊΒ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤΥ ΟΡ ΒΟΝΝ, 

ἿΝ ΟΟΣΝΕΟΤΙΟΝ ΤΊΤΗ Α ΝΌΜΒΕΞ ΟΚ ἘΜΙΧΕΧῚ ΕΥΒΟΡΕΑΝ ὨΙΝΙΝΕ. 

ΤΗΑΝΘΕΔΤΕΔ, ἘΝΕ᾽ΑΚΟΕΙ. ΑΝΡ ΕΡΙΤΕΡ 

ΒΥ͂ 

ῬΉΙΠΙΡ ΒΟΠΑΤῈ, Ὁ. Ὁ... ν 
ῬΗΟΓΕΒΒΟΝ ΟΥ ΤΗΞΚΟΙΟΟΥ͂ ΙΝ ΤῊΒ ὕΝδνῖον ΤΗΒΟΙΟΘΙΟΔΙ, ΒΕΜΙΝΑΕΥ, ΝΕῚΥ ὙΟΕΒΚ, 

Ὲ ΟὐΝΒΕΟΤΙΟΝ ΠΤ ΑΜΕΚΒΙΟΛΑΝ ΒΟΗΟΙΞΑΉΒ ΟΕ ΝΆΑΝΙΟΟΒ ΚΕΥΑΝΟΞΏΙΟΛΙ, ὈΞΚΝΟΜΙΝΑΤΙΟΧΒ. 

ΨΟΙΌΜΕ ΧΥΙ. ΟΒ ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΧΟ ΤῊ ΜΙΝΟᾺΒ ΡΕΟΡΗΕΤΊΒ. 

το ΝΕ Υ08Κ: 
ΒΟΒΙΒΝΕΒΕΒ, ΑΒΜΘΤΕΟΝΟ, ἃ ΟΟ., 6δ4 ΒΕΟΛΌΡΝΓΑΥ. 

1814. 



ΤΗΝ 

ΜΙΝΟΒ ΡΗΒΟΡΗΕΤΆ. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΔΙΙΥ, ΤΗΒΟΤΟΘσΙΟΑΙΜΥ͂, ΑΝῸ ΗΟΜΙΠΠΕΤΙΟΑΊΥ 
Φ φΦ 

ἘΧΡΟΝΘΌΕ. 

ΒΥ 

ῬΑΌΠ, ΚΙΕΙΝΕΕΤ, ΟΥΤΟ ΒΟΗΜΟΙΙΕΒ, 
ΘΕΟΒΘΕ ΒΕ. Β1153, ΤΑΙΒΟΤ τ ΟΗΑΜΒΕΙΒΞ, ΟΗΛΑΒΙΕΒ ΕΠΪΙΟΤΊΤ, Ὁ 

ΦΟΗΝ ἘΟΒΘΎΤΗ, 5. ΕΚΕΡΕΕΙΟΚ ΜΟΟΒΌΥ, ΑΝῸ 
ΦΟΘΕΡΗ ῬΑΟΘΚΑΕΡ. 

ΕΒΙΤΕ. ΒΥ 

ῬΡΗΠΠΡ ΒΟΒΑΒῚῈ, Ὁ. Ὁ. 

ΝΕ ὙΟΚΚ: 
ΘΟΕΚΙΒΝΕΝ, ΔΕΈΜΒΤΕΟΝΟ, ἃ ΟΟ., 6ὅ4 ΒΕΟΛΔΌΜΨΑΥ. 

1814. 



Ἑπίοτοᾶ δοοογάϊηρ ἴο Αςΐ οὗ Οοηρτοδα, ἰη (δ 6 γόδσ 1874, ὮΓ 

ΒΟΒΙΒΝΕΗ, ΑΒΜΈΤΈΟΝΟ, ΑΝ ΟὈΜΡΑΝΥ, 

ἰη το ΟΠοο οὗ (86 [ἡδτατίδη οὗ σόοηρτοβϑα, αἱ ΤῊ δδβίηχίου. 

ΒΙΝΕΗΒΔΙΌΕ, ΟΑΜΒΒΕΙ͂ΡΟΚ: 

ΘΤΕΒΕΟΤΥΡΕΏ ΑΝΌ ῬΒΙΝΤΕΌ ΒΥ 

Ἧ. Ο. ΗΟΠσΟΗΤΟΝ ΑΥἕῸ ΟΟΜΡΑΝΥ. 



ΡΕΒΕΒΑΟΕ ΒΥ ΤῊΝ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΘΙΤΟΙ. 

ΤῊΞ νοϊσπηθ οὐ ἴδ6 ΜΊΝΟΒ ῬΕΟΡΗΕΤΒ ἴδ ΑΓΕ ἴῃ αὐνᾶποα οὗἩ [πὸ αδγηδη οτὶσίπαὶ, 
ὙΠΟ μδᾶ5 ποῦ γοῖ τδομαὰ [86 (Ὡγοθ Ροδί-οχ δα ῬΥορῃοῖθ. ΤὨΘ σοπιπιοηΐαγίθϑ οὐ ἴ86 πἷπὸ 

ΘΆΓΙ ον Ῥγορμοῖβ ὉΥ Ῥγοΐδββουβ ΚΙΙΕΙΝΕΒῚΥ δπὰ ΒΟΠΜΟΙΓΕΝ Δρρθᾶγο ἴῃ δοραγαῖθ ἩΠΙΏΌΘΓΒ 

ΒΟΙΏΘ ἰἶπ|6 ἃσὸἦ; δυῖ ἴον Ηδρραδαῖ, Ζϑομδγίδῃ, δηὰ δ᾽ δοδὶ, Ὁγ. δησο μκ5 ποῖ, ἴο 1118 ἀαῖθ, 

ὕδοῃ δ0]6 ἴο βϑοῦγο ἃ βυϊδ]θ σο-δθογοσ.3 ὙΠ ἷ8. σογα 81 ἀρργοναὶ 1 ἄθοπι ἐὺ Ὀοιο ἴο 

οοιρ οῖδ (86 νοϊαμηθ ὈΥ οτίσί δὶ σοιμτιθηϑ 65 ἵμδῃ ἱπάἀ 6 ἢ 106} ἴο ροβύρομθ 1π6 ρυὈ]]οδίίοη. 

ΒΟΥ ποσὰ ργοραγοὰ ὈΥ βδουπὰ δῃὰ 800]6 βοθοὶδῦθ, ἴῃ ΘΟΠ ΌΥΠΗΣΥ τὶ [86 Ρ]δη οὗὨἩ (10 ὙοΪΘ 

ποῦῖς. 

ΤὮδ νοϊαπηθ δοοογά οἷν οοηῃίδὶπβ {86 (Ο]ονίησ ραγῖβ, ΘΟ ἢ οὴ6 Ὀοΐηρ ρασοα ΒαρΑγδίοὶν : -- 

1. Α ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ἴο ἴδ6 ῬΕΚΟΡΗΕΤΘΒ, Θβροοία ̓γ [(ῃΠ6 ΜΊΝΟΚ ῬΕΟΡΒΕΤΒ, ὈΥ 

Ἐον. ΟΗΑΒΙΕΒ Εσ τὲ οττ, ἢ). Ὁ., Ῥυοΐδβϑοσς. οἵ Β.Ό]1.81 Ἑχοσοβίβ ἰη ΟἸιΐοασο, ΠΙΙΠο8δ. ΤῈ 
ξοθογδὶ ἱπιγοάποιίομβ οὗ ΚΙ οἰποσὺ δηὰ βομβμο}] 6 ἀγο ὕοο Ὀγίθῦ πα ἱποοτηρίοίθ ΤῸ ΟΌΓΡ ρύγροβθ, 

δυὰ Γπογοίογα 1 γοαπθοιθὰ Ὧν. ΕἸ ΙΟΤΥ ὕο ργορᾶγο δὴ ἱπάθρθηάθηῦ οββϑύ οἡ (86 Βυ] 60. 

2. ἤοββα. Βγυ Βον. Ὦτν. ΟΥΤΟ ΒΟΗΜΟΣΕΕ. Τγδηβιαιοὰ ἴτοιῃ (86 Οοττωδη δπὰ θη- 
Ἰατχοᾶ ὈγΥ ΦΑ ε8 ἘΚΕΡΈΞΙΟΚ ΜΟΟΆΡΥ, Μ. Α., οἵ Ῥηϊποείοη, Ν. Φ. ᾿ 

8. ὅοε.. ΒΥ ΟΤΤΟ ΒΟΗΜΟΙΕΒ. Ὑταπβίδαιθα δηα δη]αγροὰ Ὁγ Βον. ΘΟῊΝ ΕὈΒΒΎΤΗ, 

Ὦ. Ὁ., 1.1.. Ὁ., Ομαρ!αῖηῃ δηὰ Ῥχοίδεβου οὗ Εἰ μο8 δῃὰ [ν ἴῃ {πὸ {Ππἰϊοὰ βίαιθβ ΜΙ] ΟΑΥῪ 

Αοδάθγ, ὕεδι Ροϊπὶ, Ν. Ὑ. 

4. ΑΜοβ. ΒΥ ΟΤΤΟ ΒΟΗΜΟΙΕΚ. Ττδηϑίαιοα δηὰ οηϊασσροὰ Ὁν μον. ΤΆΙΒΟΤ ὙΥ. 

ΟΗΑΜΒΕΕΒ, Ὁ. Ὦ., Ῥαβίον οὗ ἰλ6 Οο]]Ἱοσίαιο Βοίοσπιϑα δαίο Ομυγοῖ, Νὸνν ὙουΚ. 

δ. ΟΒΑΡΙΑΗ. Βγ Βον. ΡΑσῦι, ΚΙΕΙΝΕΕΊ, Ῥγοίεεβοσ οἵ ΟἹὰ Τορβίδιηθην ΤΒΘΟΪοσῪ ἴῃ {16 

[ϊνοτνϑιογ οὗ Βου]η. Ὑτδηβὶαίθα δηὰ δηϊαγροὰ ὈγῪ ον. ΟἜΈΟΒΟΕΒ ΕΒ. Β.158, Ὁ. Ὁ... Ῥγοίδβββου 

ἴῃ ἴ06 Τὐπίνογειυ οὗ 1, ἰβθυτ, ῬΘΏΠ δ ναπίδ. 

6. ὅοναη. Βγ χοῦ Ραᾶῦ:, ΚΥΕΙΝΕΚΤ, οὗ [06 Γπινοσειγ οὗ Βουϊη. Τυβδηβὶδίθα ἀπά θη- 

Ἰαγζεὰ Ὀγ Βὸν. ΟΉΑΒΙΕΒ ΕἸ ΙΟΤΤ, Ῥγοίθβϑου οὐ Βἰ Ὁ] 1οαὶ Εχορϑβὶβ ἰῃ ΟΒίοασο. 

1. Μισάη. Βγ Ῥυοῦ, Ραᾶσι, ΚιβΕΙΝΕΕΥ, οὗἩ Βουϊΐη, διὰ Ῥγοῦ, ὑβΟΚαΕ Ε.. ΒΙ1158, οὗ [,οντῖδ- 

Ὀυγῃ. 

8. Νάηῦμ. Βγ χοῦ, Ραυΐ, ΚΙΒΊΙΝΕΕΤΥ, οἵ Βοιϊη, δηὰ Ῥγοῦ ΟΗΆΑΕΣΕΒ ΕΣΙΟΤΤ, οὗἁ 

Ομίεαρο. 

9. Παβακκῦκ. Βγ Ῥχοίδδββουβ ΚΙΙΕΙΝΕΚΥ δηἀ ΕἸΙΙΟΤΤ. 

1 Οδασγαλ, ϑοππλ, Μίολα, Ναλμηι, Ἡαδακιξ, Ζερλαηπ)αλι. ἩΥδεπαλαδ εν ἐπα δὲν ἀπ Οεὐναμεὴλ ἀεν Κίτολε απδροίεσε υον 

Ραῦν, Κ ΣΙΝ πεν, Ῥίαργοῦ τὰ δι. Οανιταμαὰ ὠμὰ α. ΡῬΥΟΐΤΑΔΟΥ απ εἶεν ὕπέσεγείίαι σὰ Βνίϊῃ, Βιοϊοίο ἃ α. 1εἰρσίς, 1868. --- Ὠὲὲ 

Ῥγορλείεπ, Ποπεα, .].εἱ μπᾶ Αγποι. Τἠεοἰοκ ϑολ-ἀοηιϊειίδελ δεαγϑεῖ εἰ τοα ΟΥΤΟ ΒΟΗΜΟΜΣΝ, Ζέεεπι. ὧεν Ἰπεοίϊοχὶν, Ὀίαοοπε 

ἐπ ὕὉταελ. Βἰοϊοῖ. πὰ 1αἰρεῖς, 1812. 
4 Ὑηθ δΟμὨΔΙῪ οἵ ΒΟΥ. ἮΤ. ῬΆΚΞΒΕΙ, ΟἹ ἐποθοὸ ἔπτοο Ῥτορῃοία (6 παολεχέϊϑολοε Ῥγορλείεπ, αοῖδα, 1870) ντῶϑ 

οκτἱεἰοδιῖν Ῥεερασοὰ ἰοῦ [δῆθ᾿ διδίε-ιοογὶ, Ὀὰϊ τδᾶϑ τοῤθοίθα ὮΥ ὃτ. ἸΔΌβΘ ΤΔΙΏΥ οὐ δεοοῦηξ οὗ Ῥγεδδεῖ 5 το οὐ ἴδ6 

ευουϊοοηδδα διὰ ᾿ηϊερστίεν οὗ ΖουΒατίδα. [τ τδϑὶ ΒΟ ΟΣ, ᾿πἀΘΡΘΏἀΘΠΟΥ ΡῈ δηθὰ, δὰ ΔῈ τοδὰθ Ὅδο οὗ, Κὸ οἱδιον 

φοιπιθη(Ασθα, ὉΥ ἔδο δι ῃοτ οὗ ἔπ6 σοϑροοϊΐνο βοοι οτδ ἰῃ τ 6 γο] 1Π|6. 

8 Ὧν. ΠΠοεἱ ἀοοῖτοα 0 τοη δον Ὠΐ4 δοκηοπ)οὐκτοσηῖδ 0 0 Βογ. δ ῦδη Ὀοϑασίοϊκ, οὐ Ομίοοσο, δὰ ἐπα ἤν. 7]}6οοῦ 

1οῖκε, οὗ Βατι θδπ]ς, ἈΠ πποδοίδ, ΤῸΣ υδ] σδῦϊο δδαϊδίδηοο ἰπ ἐσδη δι δίς, δοηῖο αἰ δοῸΣ μϑήδαροκ ἰὼ ΚΙοϊποτί᾽  Οὐπιτησιίλτιοδ 

Ἂ σα Ναδοωι, δὰ Ηδθοκκοῖς. 

ἃς 

5 αἱ 9. Ὁ. 



νἱ ῬΒΕΕΑΟΕ ΒΥ ΤῊΗΕ ΘΟΕΝΕΙΑΙ, ΕΘΙΤΟΗΝ. 
πῶ οϑοθιν τώβς -.---.΄. -. : --- 

10. ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ. Βγ γοίδεβογβυ: ΚΙΕΙΝΕΕΤ δὴὰ ΕὙΠΙΟΤΤ. 

11. Παασααὶ. Βγ 9ΑΜῈΒ ΕἘΠΕΡΕΒΙΟΚ ΜΟΟΌΒΡΥ, Μ. Α.., Ῥυιηςοίοη, Ν. {. 

12. ΖΕΟΒΠΑΒΙΑΗ. ΒγῪ Βον. ΤΆΊΒΟΥ ὙΥ. ΟΠΑΆΜΒΕΕΒ, ἢ. Ὁ., Νον Ὑοσκ. (ὅ66 Βρϑοῖδὶ 
γγείβοβθ) Ὁ 

18. ΜΑΙΆΟΗΙ. ΒΥ ον. 9όοβερη ῬΑΆσκααρ, ἢ. Ὁ)., Ῥγοΐββεου. οἵ Βἰ]ὶςὶ 1, ἰυογαΐαγθ ἴῃ 

186 Ὑοο]οσίοα] πα ΠΑΣῪ αἱ Αἰοχαπάσία, Ψιγρ ἰδ. 

ΤὨΘ σοπίγθυΐογβ ἴο [818 νοϊιτηθ σγοσα αἰτοοίθα σαγο ΪΥ ὕο σοηδαϊῦ [Π6 Θηςγο αποϊθηῦ δηπὰ 

ταοάοτῃ ᾿ἰἰογδίαγο οὐ ἴπ6 Μίπον Ῥγορμοῖβ δπὰ ἰο ϑησίοι ἰδ νι (86 Ἰααδὺ σθβυ 8 οὐὁἨ θγπιδη 

δηὰ Αηρὶο- Ατμθυΐοδῃ βοβο  γβΒίρ. 

᾿ς ΤΠ γχοιπδίπίηρ ρϑγίβ οὐ [μ6ὸ ΟἹά Τοβίδπιθηῦ δὸ 81} ὑπᾶθτ ἯδΥ, πὰ σ||}} Ὀ6 ρυ}] 8 88 

ἔαβὶ 88 [86 πδίυγο οὐὗὁἨἩ (86 σουῦΐς Μ1}]} ρογηὶῦ, : 

᾿ ῬΡΗΙΠΙΙΡ ΒΟΗΛΕῈ. 
ὕκχιον ΤΉΒΟΙΟΟΙΟΔΙ, ΘΕΜΙΝΑΒΥ͂, ΝΕ ΤΟΈΧ, απυαγν͵ 1874. 



ΘΕΈΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΌΓΌΟΘΤΙΟΝ 

ΡΒΟΡΠΕΤΙΟ ΜΕΙΤΙΝΟΘ ΟΕ ΤΠῈ ΟΓ10 ΤΕΘΤΑΜΈΝΤ, 

ΑΝ ἘΒΡΕΟΙΑΣΙΤΥ ΤῸ ΤῊΒ 

ΜΙΝΟΒ ῬΒΟΡΗΒΊΝ. 

ΒΥ 

ΟΗΔΕΙΕΒ ΒΠΠΠΟΤΊ, Ὁ. Ὁ. 
ῬΒΟΨΈΞΒΟΒ ΟΥ̓ ΒΙΒΙΪΠΟΑΙ, ΤΕΒΛΤΌΒΕ ΑΝῸ ἘΧΕΘΆΈΘΙΒ, ΙΝ ΤῊΝ ῬΕΚΒΒΥΤΈΕΈΒΙΑΝ ΤΗΒΟΒΟΟΊΟΑΣ, 

ΒΕΜΙΝΔΕΥ͂ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΝΟΒΤΗΤΕΒΤ, ΟΗΙΟΘΑΘΟ, 111 ἸΝΟΊΒ. 

ΝΕ ΥΟΕΚ: 

ΒΟΒΙΒΝΕΕ, ΔΕΜΒΤΒΟΝΟ, ἅ ΟΟ., θ6ὅ4 ΒΕΟΛΌΨΨΑΥ. 

1814. 



Ἑπίοτοά δοοογάϊηρ ἴο Αοεὶ οὗ Οοηρτοβα, ἰῃ ἴπ 6 γοὸδσ 1874, ὉῪ 

ΒΟΒΙΒΝΕΝ, ΑΒΜΒΕΤΉΟΝΟ, ΑΝῸ ΟΟΧΡΑΧΝΥ, 

ἴῃ (ὁ ΟΒῖοε οὗ ἴδ6 [᾿ϑτγαγίδη οὗ Οοηρτοβα, αἱ ἢ δι πρίοη. 

ἘΠΥΈΕΠΕΙΌΚ, ΘΑ ΒΕΙΘΟΕ: 

ΒΙΕΕΚΟΤΥΡΕΌ ΑΝῸΌ ΡΕΒΙΝΤΕῸ ΒΥ͂ 

Η. Ο. ΠΟΟΘΗΤῸΝ ΑΥ̓Ό ΟΟΜΡΑΚΥ. 



ΘΕΝΈΕΈΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΘΤ.ΟΊΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤΠῈ 

ΜΙΝΟΙΑΙ͂ ΡΕΟΡΗΕΊΒ. 

1. 

Μεαηπΐηρ οΓ ἴὲλ6 Ῥγογάβ Ῥγορλεὶ απὰ Ῥτγορῆδέον. 

ΤῊΞ ογάϊπαιυ Ηρθῦγον ποσὰ (0γ ὑτορβοὺ ἰ8 Ναδὲ (Η60. ΝᾺ)32), ἀογί νοᾶ ἥοπι [86 νοσὺ δ) 

ὙἘΙῸΒ 5 οοπποοίοα ὈΥ ἀδβοπίυβ πὶ 53), ΤῈ (Ὅσο οὗὨ {1686 σϑσὴβ ἴδ υδϑᾶὰ ἰῃ 

χα ΝΊΡΒΔ] δηπὰ ἨΪΕρδοὶ ΒΡΘ οἶδ ἰῃ [86 δ6η86 οὗ δρόαζίπρ υτιάενῦ α αἀἰσὶπα ἱπἤωέηοε : 
1816 ἰδιίος εἰσπὶῆθβ 'ῃ (6 Καὶ, ἰο δοὶϊ γοτίλ, ἰο συδὰ ουΐ, ἰο ἤοιυ, ἃ8 ἃ ἰουαπιδίη. ΙΓ (818 ΘΟ ΥΠΟΙΟΦΥ͂ 
ἐβ. οοττϑοῖ, (86 πούῃ 11} ἀθδβίχζηδίθ ἃ ρϑγβοῃ, Ἧ8οὸ Ὀυγδῖδ ἰοσ ἢ τ ἰἢ δρί τα] πρίογαποθι ὑπ οσ 
186 αἰνίπο ἱπιρυδθ, ΟΥ δἰ ΡΥ οὴΘ ΒΟ ρουγα ἰογ πογάβ, Ετογίας ἀθῆμοβ [86 ΘΟΥΓΒΡΟΙα- 

1. ιΔϑί. 

-΄σσ.σ 

σ πογὰ ἴῃ ΑτϑὈθϊς (ῷῶ 3), εὐάΐε5, οἰαίιωδ ζμϊὶ, απηιπίϊαυϊι, γεπυπίϊαυϊΐ! αἰϊεῖ' εὐτὰι 86 ργορλείαπει 

αὲπσὶι, ργορλείέσωπι πιώηιδ οἰπαϊοαυίι εἰδὶ. 

ΤΠ Ὅσαι ἘΝ 32 ἰδ {πὸ (μαι οὗ ὍΣ, δηὰ ἰδ ἐδίκθῃ ὈΥ̓ δο6 ἰῃ ἃ ρϑβεῖνθ 86η86, [ἐς ΓΑΙ, οης 
εὐᾶο ὦ αἰοϊπεῖν ἐπερίνοά. ΤῊΐδ 8 ἐπδ ορίἰπίοι οὗ Βυπδοὴ δηὰ Πανϊἄβοη. Βυὶΐὶ Ενγα]ά, Ηδνον- 
Ὡΐοῖκ, ΟἝ ον, Ἠρδηβίβηθετρ, ΒΙΘοῖς, 1,66, Ῥυδθυ, Μοσαδυϊ, δὰ τμ9 γτοδὺ τρδ᾽ογὶ τυ οὔ ΒΒ: ]1οδὶ 
οττίςε, ῥγείδν ἴπ6 δοῦν ϑθη86 οὔ απησιποίησ, ρουγίηρ ζυγὰ Ὁ86 ἀφοϊαγδιίοπβ οὐ αοα, 88 πῖογθ 
ἦπ δοοογάδποθ ὙΠῚῈ (Π6 υϑαᾶσὰ οὗ (Π6 πογά. 

Ἴνὸο οἴμον Ηθῦγον πογὰβ ἀρὸ υβοὰ ἴο ἀδείσηδία ἃ ργορμοῦ, ΠΆΠΊΕΪΥ, ΤῊἧ δηὰ γτῖτ, ΒοΙδ 

[656 πορὰβ βἰφαϊν ὁπ6 ἰοῦ 8668, διὰ δζθ ἀϑ08}}7 τεπάθγεὰ ἴθ (86 ᾿ΧΧ. ὈΥ 3. βοδὰ δοὰ 
βλέπων, οΥ ὁρῶν, βοπιοίϊπιο8 ὈὉῪ προφήτης (1 ΟὨτοη. χχνὶ. 28; 2 Οἤτοη. χνὶ. 7, ἄλσει. 
10). Το ἴδγοθ πογὰβ οὐσὺν ἴῃ 1 ΟἼγτοη. χχῖχ. 29, βογα 1867 Β66ῃ} ἴἰο Ὀ6 οοηῃίγαβίβα τ} 
ἐδ. οἴβεῦ: “Νον (6 δεῖβ οὔ θανίαὰ (86 Κίησ, ὅγβι δηὰ ἰδβϑῖ, θθμοϊὰ ἸΠπῸῪ ἃτ πτϊτύθη ἴῃ 
ἴδς Ὀοοϊκς οἵ ϑϑιιιθὶ {86 βδβοὺ (οδλ), δηὰ ἴῃ 186 Ὀοοκ οὗὅὨἨ Νῆυπι (86 ῥτορμοὶ (Ν᾽ δ᾽), δπὰ ἴῃ 
186 θοοκ οὗἩ (ἀδὰ 186 βοοὺ (Ολοζεὴ). οξὰ 8 υβορὰ ἔποῖνα {ἰπ|68 ἴῃ ἴ86 ΒΙΌ]6 (1 ὅδηι. ἶχ. 9, 
11, 18, 19; 2 ὅληι. χν. 27; 1 ΟἌγοη. ἰχ. 22: χχνὶ. 28; χχίχ. 39: 2 Οἴγοη. χνὶ. 7, 10; [8. 
Χχχ. 10), δηὰ ἰπ βϑνθη οὔ [π686 1ὺ 158 Ἀρρ!]οἃ το ϑαπιαθὶ. [10 νψᾶβ βυρογβοάθα ἰῇ σθπΟΓΆ] 86 
ὈγΥ 186 πογὰ Ν᾽ δὶ, ὉγΥ ψ ἰοι ϑαπιιαὶ 1 561} νγὰβ εἰ οδῖσηαίοα 48. γγῶ}} 88 ΌΥ οδὰ (1 ὅδ). 11. 
20; 2 ΟἸγοη. χχχυ. 18), ἀπά σι] ἢ βθοῖη8 ἰοὸ αν σονίνοὶ δῇ ἃ ρογοά οἵ ἀθβιρίυαο (1 
8. ἰχ. 9), δπὰ ὕο μᾶνθ θθθὴ δρρίἰϑά ἴο [88 σοιαρϑηῦ οὐἁὨ ργορῃθῖβ πιρπιϊοποά ἰῃ 1 ὅ6πι. χ. 
δ, 10, 11, 12, ἀῃὰ ἴῃ χῖχ. 20,234. Τὸ νοῦ ΓΝ Ἴ, ἔγοπα ν ἷςὶι ἰῦ 18 ἀογίνοα, 8 {π6 Θοιηποη 

ποσὰ ἴῃ ργοβο εἰ ση γ ἴηρ “0 866 ; " ΓΙΓΤ --- ἩΒΘΠΟΘ ΘΟπι68 (86 βυδδίδηιϊνθ ἈΝΕ - [5 ΠΊΟΓΘ ρΡοθϑῖ- 

ἰοαὶ. Γ΄, δποίμον ἀογνδιϊνο, ἰ8β [86 τογὰ σοῃδίδηιυ υδοὰ ἴον [86 ργορβοίϊοαὶ νἱβίοῃ. [0 18 
ἐουπὰ ἰῃ ϑδμπιυοὶ, ΟΠγοηΐς]θ8, δαί πβ, Ῥγουθγῦβ, δπὰ ἰῃ πιοβὺ οὗ [Ππ6 ργορβοίβ. 

Ι. βδ8 Ῥθθὴ τουοῖ ἀοραίθα Ὑβοίμον ἴμογα ἰν δὴγ αἰβδγοποθ ἴῃ (Π6 ϑᾶσὰ οὗἩ  [π680 πογάβ, 

1 Φὴὴ2 Ὀοοῖκ6 πδοὰ πποδὲ ἴἢ ὑτορδτίης ἔπ6 Ιοἰγοάυς! ἢ Δσὸ Ηδη βίο οΥ κ᾽ Οὐγίείοίοσν, Ὅσαι β΄ ὅλη }6 7» Ἠϊΐπίογν οΓΓ ἴλε 
ἐδειοσελ Οὗτοι, Αϑοεῖδ Οκ δαπίεί, ἸαἸτ αίση Οπ Ῥγορλεεῳ, Ὡανίϑου ὧπ Ργοράεεν, διυδτνὶΒ Ζ{ϊπι8 οπ. Ῥγορήφοεν, Βϑοῖς Β 
Σαινοαύκειίοη ἰο ἰλ6 Οἰά Τεεξίανιεπὶ, 6118 πιο μειίοπ ἰο ἰλε Οἰά Τεμανηεηί, ΑἸἰοχδαη ον Β Τηϊγοάυοίίοη (ο δἷα Οὐ" 9» 
ἐν οἡ ἱιαίαλ, Βεαϊ δι᾽» Διοιίονατν 0 1τἸ4ε Βιδία, δυὰ ΚἰεοΒ ΜΒιδέϊεαὶ Ονείοραάία. 8,60 αἷδὸ (9 11δὲ οἵ Οοεμιωσπία;ῖοθ 
Φο (09 Ρεορδοὶϑ δὲ ἴΠ0 οἱοδοὸ οἱ ἰ; [υἰγοἀυοσάρη, Νο. ΙΧ. ; δὰ Κυοῦο " ῥνορλοίίδηιες σεν ἐἰευνἂον (1887. 2 τοῖδ.); 6.» 
Μανο Β Βιδίάδελ- νοράεε. ΤἸλεοίορίε (1846); αυδι. Βουτα ὐεδολ. ἀἐν αἷς. ἐεει. Ἡϊείκκασιπα (1861 εαᾳ.} 



4 ᾿ ΘΕΝΈΕΈΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δὰ ἱ δΔηγ, πδῦ ἰπαΐ ἀἰβθγθησα 18. ϑδοιηθ σοηβί ον Ν᾽ δὲ ἴο Ἔχργϑδβ [86 οἴ οἶδὶ Ῥσγορμοῖ, ἰΠδὶ 
8, οὔ πθο Ὀαοϊοησοά το ἴ86 Ῥγορδοίϊο ογάθν, νμῖϊ οδλ δηὰ Ολοζεὰλ ἀθηῃοίθ τοβα ψΟ τϑ- 
οοἰνοά δ᾽ ργοριιθίοδὶ σαυοἰδίοη. Τὴ οᾶ86 οὗ δά 18 βιιρροβθα ἴο δθογα ἃ οἱιιθ ἴο {1:6 αἰ ῇ- 
οὐ] γ. [Ι͂ῃ 2 ὅδ). χχῖὶν. 11, (818 ρσορποὶ 18 ἀθβογι δθὰ ἃ8 86 “ Ναδὲ;" ἷπ 1 Οἤγοη. χχὶ. 9, 85 
Πανὶ 8 ““ (λοχεὴ ;᾽" δπὰ ἰπ 2 ΟἸγοη. χχίχ. 25, 88 [1:6 Κ᾽ η σ᾽ β “" Ο λοξὴ," σ Ὠ1ΠῸ ΝΑίμδη 15 διγίϑα 
ἰη [86 βϑ86 ρἷδοθ “ἰλε Νάδι." Ἡδησθ ἰὰ Ὧ88 Ὀδοη ϑυσσοδίοα (μδὺ Ολοζεὴ νγα8 {116 ϑρϑοΐδὶ 
ἀρεϊσηδιίοη οὗ {86 ρτορδοῖ δἰϊδομβθα ἴο [86 τογϑϊὶ) Βουβθμοϊὰ ; δηὰ (δὲ (18 ἱπαϊνίυδ] ταῖρι, 
αὖ [6 δϑιὴθ ἰΐθ, ὑ6 4 Δίαδί. ῬδγΒΔρΡρ8 ἰδ 18 βαίθ ἴο δαὺῪ [δὶ [86 δᾶπ|6 Ῥδγβοῦϑ ψοτὸ ἀσεὶσ- 
πδῖοα Ὁ πὸ ἔτ τψογὰβ Ν᾽ δὲ, οξὴ, διὰ Ολοζεὴ, [86 Ἰαδῦ ὑνο {1165 θεΐησ ἀοτινοα ἔγοτῃ [86 
πιοᾶρ οὗἉ γοοοϊνίπσ [86 αἰνίηθ σοαμη πὶ σδιοη8 ; {μ6 ἤγβί, ἔγοπι [6 αἱζογδῆσα οὗἉ ἴῃ πὶ ἴο ΟἿ ΒΘΓΒ. 
ἴῃ δῺΥ νἱὶεν οὗ ἴΠ6 ο886 {Ππ6 τ οδὰ Ὀ6 [Π|| ἀουδὺ ἰδὲ ΝΙΩδὲ ψγᾶ8 δϑιηρὶ ογθὰ ἴο ἀθβίσμαϊθ οπθ 
στο Ὀοϊοηχοὰ ἴο [86 Ρτορ δεῖς ογάθσ. μθηῃ σαβοτΥ Ναζίδηζρη (0).."., 28) 64}19 ΕΖαοκίαὶ ὁ 
Ἰῶν μεγάλων ἐπόπτης καὶ ἐξηγητὴς μνστηρίων, 6 γίνοβ ἃ β οἰ θη} οχδοῖ ὑγαηϑἰδιίοη οὗ (Β6 
ἱνο {{0168 Ολοχεῖι οὐ οδὰ, απὰ Νάβδὶ.} 
ΤΏ πογὰ Λιἀδὲ 18 πη γι] ἰγδηβίδιθὰ ἴθ ἰδ6 ΠΧΧ, ΌΥ προφήτης, δπὰ ἴῃ (Π6 Δ. ΥΨ. Ὀγ 

Τὰο ποτὰ “Ῥγορδοι," ΤΠ16 ῬΓΟΡΟΥ δ6η86 οὗ πρὸ 15 δέζογε, ἷπ ὕγοη!, 88 ὁρροβοᾶ ἴο ὄπισθε, 
Ἰγορλεὶ ἄοθαυ δρἠϊῃη. Ἡδποοσ, δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 Ὀδδὺ ᾿ἰοχὶ σοσγάρῇοτβ, {π6 ἰήάθα οἵ ῥυϊου τ ἴῃ 
τρα δ᾽ σαι ἴμλο 18 σψίνθη 88 Βθοοῃάδυυ ἴο ἰδαῖ οὗ διηθοθθησθ δπα ὈγΟΥΥ ἴῃ ρἷδοθ. ΤῊ ΐ8 
πὸ ρεοάϊοι ΥἱΘῪ ᾿νοῦ ἃ ρὶνο ἰὼ πρό 'ῃ πρόφημι δῃὰ πρι φήτης, ἃ ἰοσαί ἰηβιθδα οὗὨ ἃ ἰοπιρογαὶ 
ἐαρεγδῖ .ο.« δφηϊβοδίίοη. Προφήτης που]ά, 'π {μαἴ ο8586, ἀθποῖθ δὴ δι μου δεῖνο βρθδίον ἴῃ 
6 ἔδο τὰ ἰδ6 πᾶπ|6 οὗ ἀοἂ; δπὰ ἰΐ ἴδ δρρ θὰ ἰῃὰ ἐὲβ βθῆβα, ἱπ [6 ΟἸδβεὶος, ἴο [86 οβῆοΐαὶ 
Ῥγορῆδεν τὸ ΘΧΡΟΙΠΔ6Γ5 οὗ [86 ογδοῖθβ, δῃὰ (0 ροδίβ, ἃ8 {πὸ Ῥγόρῇῃοῖβ οὗ (086 Δίυβοβ, ἱ. 6.) 88 
θελα δα τῳ ϑροδκίησ ἰῇ ὑπο ῖν ἤδπιθ, δὶ {πο ὶν βυσοθβίίοη, οὐ ὈΥ (Πποὶγ ἱπαρίγδιίοῃ. 
εἰοα οὗ δο":Βἡ ΠΤ Οἰδβϑίοαὶ ραββδσο δὲ ὕο {86 πλοδηΐησ οἵ [πὸ πογὰ Ν᾽ ἀδὲ ἰ6 ΕΧοᾶπ5 ἶν. 14--16: 
ονφοίϑ. “Απά [89 δῆσον οὗ 86 [τὰ νγδὲ Κἰπαϊθὰ δσαϊποὶ Μόοβθα, δηὰ δ6 βαϊά, 16. ποῖ 
Δίου ἴδ 1ονἱῦθ ἰἢγ Ὀγοῖδιοῦ ἢ 1 ἰκῆονν {πὲ ἢ6 οδὴ βρθαῖκ νὸ]]. Απὰ αδἷβο, Ὀθμοϊά, δ 
σοθῖι ἔοι ἴο παθοὶ (66 : δηὰ πίχθη δ6 δϑϑίἢ ἔπ θ6, Ὦθ νεὴῖ}} Ὀ6 ργ᾽δα ἴῃ ῖ8 βεασῖ.0 Απὰ (δοὺ 
ΕὮΔΙΌ ΒΡΘΑΚ υπίο δίῃ, δηὰ ρυΐ νογὰβ ἰῃ ἰδ τοῦ; δηὰ 1 ψ|}} Ρ6 τι ΤΥ ταουϊὰ, δηὰ τὶ τὴ 
Ῥνὲβ που, δα ννῖ}} ἴθδορβ!. γοὰ ψιδὲ γ80 8}}81}1.ἃ0ο. Αηά }16 8}14}} Ὀ6 [ὩΥ βροϊκϑβιηδῃ ὑπο {110 
ΡΘορΐο ; δηὰ ᾿ιδ 3.)8}} Ὀ6, ονθὴ 6 8}8}} Ὀ6 ἴο ἴπθ6 ἱπβίθδα οὗ ἃ τηουΐὰ, δηὰ του βῃδ]Ὁ Ὅ6 ἴο 
(ΐπι ἱπείορβα οὗ σοὰ." Τακο ἰῃ οοπποοῦοη πὶ τἷ8 Εἰχ. υἱΐ. 1: 51 μαν ππδὰθ (Π66 ἃ σοὰ 
ιο ῬδάγδΟΣ ; δηὰ Αδύοῃ ἰὮῪ Ὀγοῖδοῦ 8.18}} Ὀ6 ΤὨγ ργορμοῖ" (Ν᾽ δὴ ; δὰ {1:86 τηϑδπίησ οὗ 
(80 πον Ὀδοοιηθ8 ρἰαῖῃ. [Ὁ τηϑϑῃβ, οὔθ ὙὯΟ ΒΡΘΆΪΒ [ὉΓ 8ποΙΠ6Γ; ὙΠῸ υἱΐξτγβ {Π|6 τγογὰ8 [δὲ 
ΔΒΟΙΠΟΣΓ 885 Ρυΐ ἰηίο ἰδ του. ΗἱΪδ οοιμπιιηϊεδι: 08 ΤηΔῪ λυ σοίδγθηςθ ἰὸ [πὸ ραβῖ, ἴο (886 
Ὀτοϑθηΐ, οὐ ἴο {Π6 ἔαϊυγθ ; Ἀδὰ ὩΔΥῪ 4180 οχίθηα ἴο δβοϊυβ δηὰ υηΐνουδαὶ γαῖ. Ὑ1686 σοιὰ- 
τπϊοδίίοη 5 σοηδίϊ (6 ΡτΟΡΒΘΟΥ. 
Το γοϑιγϊοιίοη, ἴῃ τποάογη υβᾶρο, οὗὨ [6 ἔοτπι ργορλεὶ ἴο ὁπ Ἧ8μῸ ργϑαϊοῖβ ζαΐιγ θυθηῖδ, 

Βοκιτίοε α ϑδ8δηὰ ψγορῆέον ἴο ἴδ6 ρῥγοαϊοιϊίοη οὗἨ {Ππ|286 αυθηΐμ, 88 αὐίδοη ΠῸπι {πὸ δος {πα 8 
οἵ (π6 ἔδετωδ Ἰγγα ρογίίοη οὗ [86 ργοριοῖΐς υγϊ σα, ἀπὰ ργθοΐβοὶ Υ ὑπαῦ ὙΟΓῪ Ῥογιίοη το ἰδ 
ἘΝ ΡῸ ταοϑύ ᾿ἰκοὶγ [Ὁ ἱτρτεδβ ἔμ γοϑάθυ, 158 οὗ [Π18 ἀδβογὶ ριίοη. Βαῦ {π686 πογὰδ ἀο ποῖ 
τοοάετῃ δάμη οὗὨ ΔΠῪ δυο} γοϑιυϊοώοη ἴῃ (86 ϑοτγὶρίυγοθ οὐἨ Ὀοθ (0.6 ΟἹὰ δηὰ μῃ6ὸ Νὸν 
ΠΕΣ Τεβίδιθηῖ. [Ιἢ (8686 {86} δάμπι οἵ 86 δθιιβ6 οὗἉ ἀδοίαταίίοη, απὰ ἐπιεγργείαίϊοη. 

Τὰ {16 Ἰαθίδν βθῆ8βα 1 85 ὑδ0α Ὀγ [ογὶ Βδοοη, 0 βρϑᾶκβ οὗ δὴ δχογοῖβα οδ]] θα ρμγορῆ- 
ἐλψίησ. “ὙΠδ ταϊπίβιογβ πὶ ΐη 8 ργθοϊποι," 88 γ5 ογὰ Βδοοῃ, “ ἀϊὰ τηϑοὺ ὕροῦ ἃ νγθοῖς ἀδΥ 
ἷπ δϑοῷθ ῥυϊποῖραὶ ὕονσῃ, ΠΟΓΘ ὑπ γῸ γ,88 8ο116 δῃποϊθηῦ ζΤΆνΘ τη βίου [δ νγλ8 ργοϑι θηΐ, δπὰ 
δῇ δυαϊζουυ οὗ σϑηθίηθη, ΟΥ̓ ΟἾΒΟΥ ΡΟΥΒΟΙΒ οὗ ἰοΐβυτθο. ΤὙδθη ΘΥΘΓΥ τὰϊηἰβίου δυο βαίυ οἶγ, 
θοσίπηΐηρς πίϊ 6 γουηρσαβί, ἀἰὰ Ὠδη4}6 οὔθ δηὰ {116 βᾶπιθ ρϑγί οὗ ϑογίρίυγο, βροηαΐης βουοῦ- 
Αἰ δοΙὴ αὐλῦΐοῦ οὗ δὴ βοὺγ ΟΥ Ὀοίίον, δηα ἴῃ ἐπὸ σι ι0]6 βοιὴ6 ὕνγο ἤοιγδ. Αὐὰ 80 ἴΠ8 ΟΧοΥ- 
αεἶδο Ὀοΐηρς Ὀδσυη δηὰ οοποϊυἀοα τὶς ρτάγογ, δῃὰ [86 ργοϑἰ θαι εἰνίπο ἃ ἰοχὺ ἔουίδθ ποχὶ 
τὐϑοίζηρ, [8:6 ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ τῦϑϑ αἰ 580] νοα." όσον ΤΆΥΪΟΥ 865 (Π6 πογὰ, ἱπ [16 δᾷπιθ 86η86, ἴῃ 
᾿ιὶο τοδῦδο ἡ Ζδεγίν 9. Ῥτορλεβγίησ. Α Ὀοοῖς νγὰ8 Ρυ ] 8ποὰ δἱ Οχίογα, ἰῃ 1838, Ὀοδυΐησ 
(86 {ι|6, Οη ἐλ Ῥγορλείϊοαὶ Οβῆος ΟἹ λὲ Ολυγοὶ, ἰὰ πΒΐϊο [Π6 Δδα͵οοίίνο “ ργορ]ιδίο 8) ̓" ἢ88 
ΟΥ̓ΣΔΘΏΓΥ 80 τοΐδγθῃοο ἴο ργϑαϊοϊίοῃ. 

δ 

οἰ λρρ μόν θα νυ απ Δ δ τρχῷ πον 8.Ὺ. “Ριοριιοῖ ; Ὁ Κιιίο ΒΒ. Ογεϊορωαέία, 8. ν. “' ῬΥΟΡΏΦΟΥ ;᾽" [46 Οκ ἐδ ἢ» 
φψύαμον φ ἰλὲ Ἡοὶν δετγίρευτει, ΑΡροιάϊχ ὦ ; δηά Δίας ἐο Βαϊ, Ἰδιαγ {{|.  ῬεοΟρΏΦΟ)." 



ΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟὈΟΌΟσΤΙΟΝ. : δ 

Π. 

Ῥνχορλοίϊοαὶ ΤπϑιἸτΐοπ απαὰ Ογάοτ.ἢ 

Τὴο [δῦ Ὁτου 65 (ἴον (86 Ῥτορμιδῦοδὶ Ιπϑυϊλυϊίοηυ (ΠΏ 6ας. χυἹ!!.) ; ποποο ἴδ τγὰ8 πὸ ΘΧρθ- 
ἀϊεαϊ τοβοτιθὰ [ὁ οὔ βρϑοΐδὶ ϑηιογσθηοίθβ ὙΒουσὮ (56 φγοάϊοοη (Ποαυϊ. χν!].) 86 Ῥτο- 
πρεοἶδ}} τεϊϑίββ, ἃ8 1ῃ6 φΌΒρβὶ ηἸβυοΥῪ βϑίιονγβ, ἰο 186 οπθ αἰδιϊπρυϊβμῃοὰ Ῥγορμοῖ, Ῥβϑᾶσαι 1ὰ- 
“οΓἱ Ὑδοιη Μοβαβ ἴῃ {86 1,χὺν αἰ υῖῖθ," γεῦ [86 οοηίοχῦ (νογσ. 20, 21, 23) ΟἸΘΑΥΪΥ ὑτονιἀϑὰ ἴον 
δον (μλὺ 8ἃ δβυςςοββίοη οὗ ἱπίθγίου ργοροῖθ 88 ἱποϊυθὰ, ΤΏ οἰῶ οΥὗἩὨ ργορη θοῦ ἴῃ ἰδο ἴδ. 
ὙΓ5 ΟἸΟ56Υ σοηποοῖθα σι ἴΠ6 σϑηθγδὶ ἀδβίσῃ οὗ [6 ΟἹ Εὐσοποιιν, 86 Τουπα διίοη οὗὨ νοὶ 
ψ8 (86 1,ΔὉΥ τοοογα θα ἴῃ [86 Ῥεηίδίθαςσἢῃ. [Ι͂ἢ τΠ86 ἴνᾶνν, 8δ8. δὴ ορίϊοπιδ, (μ6 τϑϑὺ οἵ {π6 Οἱὰ 
Τοβιδιηθηῦ 18 σοηίδίποα, 88 ἴο [8 δβοιλίῃ 8] ΡυΪμεΐρ] 68. ΤΠ Ἰδίεν Ὀοοκα ἃτθ υἱγίια! γ. 4 ἀθν6]- 
οριαθηῦ δηα Δρρ|ϊοδίίοη οὗ Ὑὑὴ]ιὰῦ 18 σοι ρυῖβοα ἴῃ 86 Ῥοηϊδίθυοἢ. Τὸ πχᾶῖθ ἐπ|5 ΔΙ ΎΘΙΟΙ: 
τιθηῦ δηα δρρἰϊοαιίοη {86 ργοροιϊοα] ογάθυ νγᾶ8 ᾿ηβιυϊοα. 

ΤῊς Ῥογλρίυγοβ (ὁ ποῦ Γοργοϑοηΐ 80 ὈΠΌΓΟΪ ΘΙ Βουΐθβ οὐ Ῥγορμοῖβ, Θδοὴ ἱπάπυοίοα ἰηΐο οβοθ 
ΌγΥ ἷβ ργθάθο}ββου. Αὖ ἰθαϑί, ὑΠ6Υ̓ δ.Ὸ βιθηῦ Ὅη [818 ροϊηΐ, οχοθρύ ἱπ' 1[Π6 οᾶϑ68 Τῃο ϑοτῖρ- 
οἵ Φοϑίνσα δπὰ ἘΠ19ἢΔ, ἐπ 6 ἔοτηλοῦ οὗ ψοτὶ ψγ8ἃ8 ἱπἀ οϊοα ἱηΐο οἶσθ ὉγῪ Μοβεβ, δηὰ ὕαγεδ ἀο τοὶ 

(86 Ἰαϊΐδσ ὉῪ ἘΠ)... ὙὍῈΘ ῥγορμθὶβ ἂτθ ἀββουϊ θᾶ 88 ἀϑγίνίπσ (μος ργορβθίϊοδὶ τϑργθθθε δὼ 
οδδγδοῦου ᾿ιηποα ἰδ ίο Κ ΠῸπι οἶα, δϑηαὰ ἀο ποῖ 566πὶ ἴο δυὸ διίβομβοα το ἱπηροῦ- ροτίδ οἵ 
ἔλποο ἰο ἃ βογίοβ οὗ ἱπουμιθοηΐδ, δ ἢ τϑοοὶυϊησ Ὦ18 ΟΟΙΠ ΓΙ 88:00 ἔγοπὶ δηοίου, οὐ Ῥγορμεῖμ, 
ἤοια οἴμουβ. [0 νᾶβ αἰ ἴδγθηῦ 10}. 116 ῥγ᾽θβϑίμοοα, μοβα ϑυσοθβϑίοη δη ἱπάπο- ΕΝ ̓ρρβ 

ἔοι ἰηΐο οὔἶοΘ ὝΟΓΟ βιγίο Εν ργοβογ θ64. ὉΥ ὲδ Ῥχοά- 
φοϑῦδονῦ. Βτοῦι [116 ἀδγδ οὔ Φοβῆυς ἴο ἘΠῚ “ΎΠ6ΓΘ τγα8 ὯῸ ΟΡΘῃ νἱβίοη " (1 ὅδαι. 1ἰϊ. 1). 

ὕπάον 186 ῥυάσοβ 1μ6 οτἰσίμαὶ οοηϑυϊτυιοπ τοδί πθα πῃομδησοά, που [26 πδίϊοῃ τγᾶβ 
βυδ]οοίοα ο πιδον νἱοϊβϑἰϊι 65 οὔ ἰοσίαηθ. Βα ἴῃ 18ὸ ὑἰπι6 οὗἩ ϑδιαυοὶ λυ κοα σμδησοδ Ραββα 
ΟΥΟΣ ἴμ6 βίδίθ, δηὰ οἰμοῦβ Ἤ6ΓΘ ἱπηϊηθηῖ. ΕΊΠΟΪΥ ρονογηπθηῦ γ788 ΘΘ Δ Ὁ] 56 ἃ ; {Ππ|Ὸ ῥγίδϑυ 
οοά νᾶ8 ἴο ὃ6 ἰγδηϑίογγοα, ἴπ6 Κἰησάοῃ ἴο Ὀ6 αἰδιμθπηθογθα, δπα ἴΠ6 πδιΐοη ἴο Ὀ6 Ἰοα ἰηΐο 
οδρενιγ. ΟἸδησοβ 80 βουίουβ ἡθϑαθὰ βρϑοΐδὶ ἰῃϊογροβίοη. Ηδθποθ ἔμ γονῖνὰ! δηα δηϊαγσο- 
τηρηΐ οὐἨ Ῥιοροίίς τονοϊαϊΐοη. ΕἼομι ϑϑπιυ6ὶ ἰο Μδ]8ο]ι ρσορμθὺ ΤΟ] οσσοὰ ῥτορδοῖ, ἴῃ ὑἢ- 
ὕτόκβδη οοπἰϊηυΐίγ, ργθαϊοῦησ ἴ[Π6 στοδί ομδησοβ {μδὺ ὙΘΙΘ οομηΐησ Ὁροὴ {86 Ὠδίϊομ, δηὰ ἀθ- 
ποπῃεοίπσ ἴΠ6 βἰη8 [δι ργονοίζοθα ὑῃ6 7υϑιῖ66 οἵ Ἰιθανθϑη. 
Μδηγ ρογιΐοπϑβ οὗὨἨ [86 Ῥγόριι "1641 ᾿γϊτ 5. ἃτὸ οὗ βιιο ἢ ἃ. ομαγδοῖογ, ὑπαὶ {10 ττιίοτβ οουἹα 

ποὲ αν χοςογ θα (δοῖὰ τὶϊμου 8. βρϑεΐδὶ σοι πηϊοϑίλοι ἔτουι ἤθανθη. ΤΉΘΥ Ναῖυτο οἵ 

86, 5: ἸΟῪ βροακίησ, ΠουοίαἰοαΒ. ΟἾΠΘΡ ρογίίοηϑ δγθ ποὺ οὗὨ [18 παίυτο. ΤΉΘΥ Ριορδοῦοίη- 
δ Β0 Ὦ 848 πιυϑὲ μάν Ὀδθα ἈΠ ΑΓ ἴο [86 βαογθὰ τγίϊοσβ, Ηἱϊβιοτγίοδὶ ἱποίδθηϊβ Ὁ λοΝ. 
πΈΓΟ ΠΟΙ ΠΌΔΙΥ οσσυγτίησ δτουπα ὑπο οὐὗὨἨ Ἡ]ιο ἢ {ΠῸῚ σοῦ οοσηίζδης, 116 ἰῦ 15 ουἱάθηξ 
[δὲ 6 δυρογηδίαγαὶϊ Κηον θῆσθ νγ88 ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ ἰῃ [Β6 ἔΌγΠΛΟΥ Ο856, ἰὉ 18. ποὶ 80 δυϊάθης ἱπ 16 
ἰδίου. “ΠΟΥ πιϊσῃῦϊ ἤδνὸ γοοογάθα βίον αὶ ονυθηΐβ, 88 οὔμον ἰβιοτίδηβ ἤδνο ἄοηθ, πὶϊ πους 
ΔΩΥ͂ βροοῖΐδὶ αἰνίηο Αἰὰά. ΤΟΥ πισηῦ ᾶνθ ἀοῃθ βο, Ὀυῦ {Π6 γ αἰ ποῖ. ἴπ {16 [ΌΓΊΔΘΥ 6886 
ΠΟΥ δροκα ὉΥ γονοϊδιίίΐοη, δηὰ πὶ τ ᾿δίίου ὈΥ (6 ἱπερίταιίου 2 οὐ {86 Ηοὶγ ϑρίγίι. Τΐδ 
(ΠΟΥ οἸαίπι, δπὰ [πὸ τ υὶςογβ οὗ 116 Νονν Τοβίδιμθης δοοογὰ ἰΐ ἰο (βο (2 Τία. 11. 16; 2 Ῥοὶ, 
. 21). ΤὙδογ ρῥγοΐίδοο {ποὶν ἀπηουποθιηθηῖδ γ “ ΤΉι15 δαῖτ πὸ 1,ογα᾽." 

ἴῃ γοσαγα ἴο [86 πδίισγο οὗ ργορβμοίίο ᾿ηϑρίγαιίοη, ἰὺ 15. δυ δοίης ἰο βίδίθ ἐμαὶ ἰΐ νγϑβ8- ρίθη- 
ἈΓΥ, ΟΥ ΓΌΝΥ δάἀθηαυδίθ ἰο ἴΠ6 δἰξδίππιθηῖ οὗ {16 θη. [0 18 νδίῃ δῃηὰ ποθα}688. [0 δεύθῃιρί ΒΥ 
ἀεβοτίριίου οὗἁὨ ἰ(8 πιοᾶθ. 80 Δ. 88 δηγίμίης δὴ 06 ἰηΐοιτοα ἤτοι ἱποίἀθηΐδὶ οὐ ὀχρ]ϊοῖϊ 
εἰδιοπθηῖβ οὗ [πὸ Βογίρίυγα, [Π6 πιοϑὺ 808] τρί ποὰ οὗἁἨ δοπηπλιπίοδιίου πουὰ ἀρρθᾶῦ ἰο μᾶνθ 
Ῥαδθῃ ἰμδῖ οἵ ἱπιπχδαϊαίο νἱδϑίοῃ. Μοδίδῃ δαὶ (1 ΕΚίησβ χχὶϊ. 17); βαϊδῃ δαὶ (18. υἱ. 1); 
ϑεον αὰ Ῥέβίοπ σα ὑυδοα ἴον »γορλεὶ δῃᾷὰ ργορλεου. 

ϑοιθθ ἢδινα βιρροξοα [88 ἴπ6 ΡῥτοΡμοῖ8, ἀπάὰθῦ (86 ἰηθυθηςθ οὗ ἰηδρίγαϊίου, σοσο ἰΏ ἃ οοῃ- 
ἀϊου οχργοδοοὰ ὉΥ ἴ6 ατϑοὶς σογὰ ἔκστασις, ἐ. 64.,) πῃ 8 Ββίϑίθ οὗ βυδ͵εοοιου ἴὉ. αὶ Ὠἰρθογ 
Ῥογεσ. ὙΠοὶν ον ἔλου 65, δοοογάϊησ ἴο [818 νίθνν, τσοῦο μοὶ ἱπ σοπιρίοῖθ Δρθγζϑδπθοθ. ὅ΄':0ϑοσἢ 

1 8.6 Αἰοχδιϑεν ἱειούκμείἑοη (ὁ [Δὲ βία δε σε 
48 Α ἀϊοιϊοείϊΐοει ἰ6 πιδάθ Ὀσξυοοη γεθοίαεΐοι δι ἐπρρίγαίδοθ. ΒΥ νεκοίαἰοη 36 τοοῦσιξ ἃ ἀἰτοοὶ οοσιτ πολ ο. σΌτα Θοάὰ 

(ο τοδεὶ, οἰἐϊνον οὗἁ δυο Κοον οάχο δ τηϑη σουἱ!ὰ ποῖ οὗ Ὠἰπιϑοὶ διξαΐῃ ἴο, οὐ προ τ ὡοῖ, ἰπ Ροϊηΐ οὗ ὅκοϊ, ἴγοτι πριδῖ. 
ἄνες εἐβῦδο, Κοονα ἴο (6 ροσϑοῦ ΠΟ τεουϊνοῦ ἴο τονοϊδιίΐοθ. Ζππρίγαϊίοπ, οἡ ἴπο οἶποῖ δηδ, Ὁ δὲ δοί δι᾽ ΘΌΟΘΣΑΥ 
οἵ ἰῶο Ηοὶγ Βρίγίι, κυϊάφὰ ὉΥ ποῖοι [6 Ὠυτηδο δραϑηῖδ ομοδοη Ὁγ Οοὰ μανο οἴδοία}}} ἀδομεσοὰ 19 ψὶ}} Ὁ7Υ ποξὰ οἵ γδουιὰ. 
δὲ δνο οσελειξεδοι ἰο πιϊδε (09 βογοσγαὶ ρογουδ οὗ ἐμο Β[016. -- σε οὐ Ϊππρίγαίίοι, Ῥρ. 40, 41. 



6 ΘΕΝΕΞΒΑΙ, ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

ἃ οοπαϊίοη οὗἨ πιϊπὰ ψὰ8 τοσαγαθα 88 ἃ πδίυγαὶ πη ἃ ὨθΟΘΒβαΓΥ βίσῃ οὗ ἱμβρίγαϊΐοη, οα {116 ρανῖ 
οὗ [86 ῥγοϊθηἀθα ρυΌρμθίβ δηὰ αἰνίηογβ οὗ τ86 ᾿Ἰθαίμθη. ὙΤΆΘΥ Οχμϊἱτοὰ {Π6 ουὐναγα βίσῃβ 
οὗ νἱοϊδὺ δχοϊτοτηθηῦ, ΓΘΒΘιὨὈ] ησ ἰπβδηϊΐγ. Ηδποθ (Π6 οἰγπιοϊορῖσαὶ δὶ οὐὗἁἨ [86 ατροὶς 
πογὰβ μάντις, μανία, ἃπὰ μαίνομαι. Τμδ ΘαΥΪγ {6 γΒ ἘΠῚ ΌΓΙΑΪΥ δροακ οὗὨ ἐδι18 χηδῃΐβοδὶ οχ- 
οἰϊοπιθηΐ 88 ομαγδοίογ βίο οὐ 86 ἱπερίγαϊίοη οἱδἰπηθὰ Ὁγ (16 ποδίμθη αἰνίηουβ ; δηθὰ ἀθβουῖθθ 
(6 ἰπδρίτδοη οὗ [6 Η Ότονν Ῥγορθίβ 88 ἀϊβυϊησιυ βηθα Ὀγ [86 ορροϑβίϊα ρῥϑου] γι 68 οἱἁ 68]1π|- 
Ὧ688, Β6᾿ ξροββοβείοη, δα δοίλνα ἱπίθ  ] σθηοθ. ὙΤοὶγ τη ἀβ δΥ ᾶνα ὈΘΘΏ, οα οογίδίη οσοᾶ- 
βίοῃβ, ἴῃ ἃ ὨΙσΕΪΥ οἰοναίοα διδίθ ; Ὀυῦ τὸ να Π0 γϑᾶδβοῃ ἴο ἰληἰς (λαὺ ὑπο ῖν πηϑη 8} οοπα οι 
Ὅ88 ἃ ΙΟΥΪὰ οΩ6. Τμδ δούοη οὗ πὸ Ηοΐγ ϑρίτίιν ἀἰὰ ποῦ βυρογβθᾶθ [86 ὀχογοῖβα οὗ {πον 
ονη ᾿η(θ] ἶζθποα : Ηθ βροκθ ἐπ {μθπὶ, ποῦ ὃψ [λθπὶ 8.8 τποῦα ἰηβίσαηθηίβ; δηὰ ἱμογ, τ 1]6 
αὐὐοτῖπο ΟΥ Το ΐησ Π18 σοι ΟΔΓΙΟΏ8, ρΓοβουνθα 680]1 ἷ8 αἀἰπίϊποὶ ἐπα ἰν: ἀ υδ] ἐγ. 

10 ἴθ 116 σΘΏΘΙΑΙ ορὶπίοη {πδὺ ϑδ'ϑμνθὶ ἱπδιϊ δὰ ΘΟ ρΡδη 65, ΟΥὁἨ ΠΟΙ ορα8 οὗἩ ργορμοίϑ; δῃὰ 
Ἡκὰ ἐδο 1δδὲ “16 βοῃ8 οὗ {116 ργορ μείβ᾿ πιοηιϊἰοπθα ἴῃ δογρίυτο, τ σα γουησ ᾿π6 ἴῃ 8 
Ρτορμοίβ ̓ " σοῦγ86 οὗ Ῥγαραγδίίϊοη ἔοὸῦ {πὸ ργορμϑιὶς τιἱηϊδῖσγ. Ὅ7ὲ πὰ οὔβ οὗ (686 δοπ)- 
εχ έερο μῈ Ῥϑῃΐθβ, οὐ ΘΟ] ]ορθ8, ἀυγίηρ ἔϑατηι6}᾽ 8 ̓Π{8-ἰη6, αὐ Βαπδ (1 ὅ8π. χῖχ. 19, 20) : 

ὡν οἴβοῦβ αἴγουναγὰβ δ Βοῖ86] (2 Κίηρβ ἰϊ. 8); Φογίοδο (2 Κίησε 11. ὅ) ; αἸἾ] σα] (2 
Κίηρβ ἰν. 88) ; δηὰ οἰβονβοσο (2 Κίηιρβ νἱ. 1). Τθβα οοἱϊθσθ8 ΤΟ ΓῸ ΡΟ ΔΌΪΥ, πῃ {πεῖν οοη- 
εὐ οη δηὰ ΟὈ]θοῖ, βίμαϊαν ἴο οὐγ (πθο]ορίοαὶ βϑπι! 8168, ψὨΪΟΝ ἅτ βοπιοίϊπιθ8 ςδ]] θα 
“ Βοβοοίθ οὗ [86 Ῥτορβοίβ." [Ιηΐο ἔπθὰ σοῦ σαι βογοα ρῥγοπιβίησ βία ἀθηΐθ, διὰ ποτα 186 γ 
ΘΓ ἰταϊηοα [0 ἴπ6 οδῆοθ το ἢ {6} γογο ἀθβυηοα το 411]. 80 βιυσοοβδίι! τοῦ (8686 ἰπϑίϊτυ- 
ἄομδβ, ἐμαὺ οπι (Π6 ὑΐπη6 οὗἨἁ ἁ ϑδιωθυθὶ ἴο (816 σοπιροϊίοη οὗἩἨ [86 ὕδῃοη οὗ (μ6 ΟἹὰ Τεβιδιηθηΐ, 
(ΠἸογΘ δ6 6118 ΠΟΥΘΡ [0 ἢν Ὀθθὴ Ὑδηϊηρ ἃ ἀι6 ΒΌΡΡΙΥ οὗἨ τιθὴ ἴο Κθὸρ ὑρΡ [86 11π6 οὗ οἴδοΐαὶ 
Ρτοροίϑ. 

Τὸ {μἰ8 δ λυ 6 οδ)θοϊθα ὑμαῦὺ (86 ταϊηἰβίτυ οὗὁἩ [86 ῥγορμοίβ, ἀδροηἀθὰ οὐ {πὰ υἱὲ οὗ ἰη- 
δρίγαϊίοη, ἴὉΓ τ ποῖ πὸ υμηδη ἰγαϊηΐπα οου]ὰ οοιμροηδβαῖθ, ΟΥὁ ὑγορᾶγθ βοῶ. Βαϊ δβουρὰ 
ΠΥ οοὐἹά ποὺ δοῖ 85 ρσυόρμοίβ πὶ πουῦ ἱπβρίγαϊίοῃ, (ΠΟΥ ταϊσῦ Ὀ6 ργοραγθα Ὁ {8086 ραγίδβ οὗ 
(διοῖν ποσὶς βίο ἀδροπάθα ὑρο ἸἸ ΘΓΆΓΎ ουῤίαγα. 

ΤἼΘ Ῥγορῃοίς, ὑπουσῇ ᾿ηβρίγο, τοῦθ ποῖ ομηηϊβοίϊθηὶ. ΠΟΥ ΜΟΓῸ (06 δροκοβιηθὴ οὗἨ Οοά, 
Ηδὰ ἰμο [86 του οὗ ἀοά ἰο σοπηηιπίοαία δΐ8 τηϑβϑᾶσθϑ ἴο θη. ὙΠΟΥ Ἰιλά υἱδίοπϑ; [ΠΟΥ 
Ῥτορμβοίθϑ φαιρ; ῬἱοίαΓΟΒ 6ΓΘ ργαβθηϊθα (ὁ (μοὶγ βρὶ γι 8] ἱηζυϊίοη ; Ὀὰΐ {μοῖν ἀπάουβίδηα- 
ἡγκ οϑλδίων ἴῃ ΟΓΘ ἠοΐ 80 ταϊγΔΟ ΪΟυ ΒΥ ΘΏΪΑΥσοΘα 88 ἴο ζταβρ 86 ὙΠΟΙΘ οὗ 116 ἀϊνίηθ οουῃ- 
[ΒΥ Ρτθ- ὀ 8Β6]8, ὙὙΠΙΟΝ ΓΠΘΥ ΤΘΓΘ σοι ἰββομθα ἴο θηυποίαῖθ. Ἧ,76. αν [86 ὑθϑύλιηοην οὗὨ {π6 
ΚΡ ῬτΟΡμοῖβ ὑδβοιηβαῖνθ (Π δη. χίϊ 8; Ζβϑολ. ἷν. ὅ; 1 Ῥοί. ἱ. 10, 11) ἰ88ὺ (μὸν ἀϊὰ 
ἠοῦ Θοπιργθμθηὰ ἴθ. ὙΤδμοβα ρϑββαᾶσθϑ, Ἐρίτόνει, ἤδνθ Ὀθθὰ ρυβηθὰ 80 ἴὯΓ ὈΥ Βοπ6 885 ὃ 
8 κ6 Ὁ ἈρΡρΘΑΡ ὑμδῦ [86 ῥγορμοίδ τοῦθ ΟὨΪΥ βρθαϊκϊησ τπιδοΐηθ8. ΤῊ8 οχίγοιηθ πγιιϑὲ Ὀ6 
δυοϊάρα 48 νῸ}] ἃ8 [06 οἴου, ψῖοἢ πουϊὰ τρᾶλκα ὑπο οἰηπίβοίϊθηί. ΤΩ τιον οὗ ὑπ6 δυιίοϊα 
ου ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, ἴῃ δια 8 7) οίοπαγῳ ΟΥ ἰλ6 Βιδίο, δοταταθηϊηρ οι 1 Ῥδῖ. ἱ. 10, 11, βαγβ8, {μὲ 
τ6 Ργορμοίβ “ δῇῆογ πδνυΐϊης υἱϊετοὰ ρῥγϑαϊοιοηβϑ οὐ ἴποϑα βυ)]θοὺβ οοουρίοα {πμϑηιβοῖνθϑ ἴῃ 
Βοδγοίηρ ἰηΐο 6 1} τηϑδηΐησ οὗἩ 0 νγογὰβ8 ἰμαῦ {μ6 Ὺ δα υἱἱογοα." Τ]νβ βιδίθαχοπε 18 ρθῦ- 
Βδρ8 ποὺ βιιβιεϊθιγ συάτάοα, ὙΤμ6 Αροβιὶϊα τγὶϊβ : ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἤ ποῖον καιρόν, 
ἴῃ το τίνα ἰ8 ἱπίοστοσαίίνο δηὰ στθθβ ψ ἢ καιρόν, ἀπ ποῦ τὴ πράγματα υπϑογβίοοά. 
ΙΓ 6 Αροβίϊο δὰ ἀδεβίσηθα ἰο βᾶὺ, [μδὺ (6 ργορίλοῖβ βοδυομβοὰ ἱηίο τολαῤ λίπ δεν λαά υἱ- 
ἰογεά, 6 πουϊὰ Βᾶνὸ υυιτύθη : εἰς τίνα, καὶ ποῖον καιρόν. Τδθ Θχργθββίοῃ βμουϊὰ, ἐπογθίοσο, 
Ὧ6 τϑραογοα, βεαγολίπρ ισλαὶ {ΐπιθ, οΥ' τιολαξ πιαπηον Γ᾽ (ὧν6. ΆΪ8. ΘΟΏνΟΥΒ ἃ νΟΥῪ αἰ ογοης 
64, δῃὰ τρδίκοϑ [86 ΟὈ]δοῖ οὗἁὨ [86 ρτορμοδβ᾽ βοαγοῖ, ηοὺ {16 πιδαπίπα 97 (δ τοογ8 σοὶ ΠΟῪ 
.ιδα υἱΐογοῦ, μαὶ ϑοπια αὐαίοπαὶ κηοιοίοασε ὀοποοντπίησ {116 δι Ὀ͵]Θοἴ8 οὗὨἨ τ ΒΙΟΒ ΠΥ Βαα βροΐίθῃ. 
Ζϑοῖι. ἦν. ὅ τῇδ Ἰηθϑῃ ΠῸ τῆοσΘ ἴδδη (μα (Π6 ργόρμοὶ ἀϊὰ ποῖ ἀπά δγβίδηα {16 ἐς ΔΘ Ὲ- 
οηοδὰ ἴῃ ὑδ6 Ρτθοθάϊης γΘΥΒΘΒ. 

Ιὰ Πδη. χἰϊ. 8, [π6 ργοριιδὺ ἀφοίαγθβ ἔμαδὶ μα “ ποατὰ, Ὀαὺ υπάοτγβίοοα ποι." ΤῊ 8 ἐν ἀρηδν 
τοὶαθβ ἰο ψἢαῦ νγὰ8 βιισσοϑίθα (ο ἷβ ταὶ Ὀγ {16 ἀθοϊαγαίίουβ οὗἩ νϑὺ. 7, σσθγο ᾿ξ .ἀβ βαϊὰ (δὶ 
(16 απὰ οὗἩἨ 186 τόπο δ4}} 06 δίννσ “ἃ ἰΐπηθ, {ἱτη68, δηὰ ἃ Βα Ῥδηίοὶ ἀοοθ8 ποῖ ἱβαυΐγθ 

|1κὸ [86 δηροὶ, ἰῃ νοῦ 6, “ΒΟΥ Ἰοησ " ΟΣ Ω Ἴ9) “ 514}} 10 Ὀ6 ἢ. (π6 6πὰ οὗἉἩ [686 ποῃάθγϑ ὃ" 

ναϊ “Ξτν)ὺκξιδί 5}}81}} Ὀ6 [86 Θῃα "» (ΥΩ) “ οἱ 8680 (δίησπ.᾽ 1 ΓΝ (εηά, ἰαί(εν δἰαίε, ἥπαὶ 

ἰοἵ) τηθδῃβ [88 βᾶπιθ 88 Ψ) (ἐπα) ἰπ σδῦ. 8, [π6 ἰπυοττοσαίίνο ΓΤ (σλαῦῦ υϑοᾶ ὈῪ Πδηΐθὶ ἰδ 
ἱπαρργοργίδίθ. ΗἹδβ φαρϑύοη, {πογθίογθ, πιυϑὺ μᾶνο τοβρθοῦ ἰοὸ {Π6 δίαία 07 ἰλίηφε δ [86 6]080 
οὔ {86 “ἀπηθ, (ἀπη68, δῃὰ ἃ μι] δ᾽ νϑν. 17.ἢ 

1 Μπις ὁπ ἰλεὲ Ἱπιίεγρυεία! οι 9. Ῥγορλειν. ΠῪ Μ. ϑιαδγὶ. ϑοοουῖ Βαϊθοη. Απάογον, 1842. Ραβολ δὲ- 87, 



ΘΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΝ. γ 

Α Ὧ]] ἀἰδουδβδίοη οὗἅἁ ἐΐ8 ροϊηῦ 18 ἢοῦ ὨΘΟΘΒΒΑΥῪ ἴο {Ππ6 ργθϑθηῦ ργροβο. Ὅη6 ῥγορβοῖδ, ἰῃ 
ΤΩΒΏΥ 68.365, ΞΔ Ὺ ““ (Πγουσἢ ἃ σία88 ἀδγΚΙΥ ; Ὀσὺὺ ὑπο Υ ἀἰὰ ποῖ, ᾿ἶἶκ6 τῆθσο αμίοπιαία, αὐον νγογὰβ 
Μϊς ἢ {πο ἀἰὰ ποῖ υπάογβίαπα. ΤΉΘΥ ὙΓ6Γ6 ἰηϑρίτοα δηὰ συ ρα Ὀγ [πὸ Ηοὶγ δρίτγὶι, τυ ο86 
Ὑ}}} [μον γτουθδὶοᾶ. “Ὁπηΐο ἴμοπὶ ἰζ γὰ8 τουθαὶθα, [δὲ ποῖ ὑηἴο ὑμοιηβοῖνθθ, θα απΐο ὺ8 {ΠΟΥ 
ἀϊὰ πιϊηϊβίον {πῃ 6 ὑΒηρβ ἩΒΪΟΝ ΔΓΘ ΠΟῪ τϑρογίθα πηΐο νοὺ ὈΥ βοτὰ μπδὲὶ δᾶνθ ργϑδομοὰ {86 
ξοβροὶ υπίο γου τ [86 Ἠοΐγ αμοβὶ βθηῦ ἀόσῃ ἔγοια βϑανθη " (1 Ῥϑί. 1. 12). 
ΤΏ ρῥγορμοίβ μδὰ ἃ ρῥγδεῖϊοδὶ οβῖοθ ἴο ἀΐβοιαυσθ. [0 νγὰϑ8 ραγὶ οὗἉ {πεῖν ΘΟ, ἰβϑῖοα ἴο 

διον (ἢ 6 ρϑορίθ οἵ ἀοὰ “{μοῖν ἰγβηβστγθββίοη, δηὰ 48:6 Βοιιϑ6 οὐἩ ϑδοοῦ ὑμϑὶν βίη 8." κχιοιβείοα οἵ 
--- [[56. ἵν. 1; ΕΖεκ. χα. 2; χ]ὶ. 10; Μίςδλι 111. 8.) ΤΏΘΥ ποτα, ἱμογοίογθ, ρα8- ἐδ ργορδβοῖδ 
ἰοτδ δηὰ τοϊηϊ διονίαὶ Ἰησπϊξοτ οὗ {868 Ῥεορῖδ οὐὗὁἩἨ ἀοά. 1ὺ νψδβ8 {μοῖν ἀυγ ἴο δάιηοη- υβτῆν δῶ 
Δ δῃὰ στόρτονθ, ἴο ἀθηοῦηοθ ῥγαυδι! μ᾽ 8[η8, ἰο ἱμγθαΐθῃ ὑμ6 ρϑορὶθ σὶῖ 186 ὰ 
ΟΥΤΌΓΒ οὗἉ αἰνίηθ πα στηθηῦ δηὰ 681] {μοιη “0 χαρθηΐδποθ. ὙΏΘΥ αἷ8βο Ὀυουσῦ {16 πιοββασθ οὗ 
οοηδοϊαιΐοη δηὰ ραγάοῃ (18. χὶ. 1, 2). ΤΏΘΥ σα γὸ δίς βιθθῃ βὸὲ ἀροὴ ἐμ6 ν74}}8 οὗ Ζίοῃ ἴο 
δον ἐπα ἰγυπηροὶ δηὰ σὶνθο {ΠΟῪ παγηΐϊησ οὗὨἨ Ἀρργοδοίης ἄδησονς (ΕΖοϊς. 11}, 17; χχχὶϊὶ. 7, 
8, 9: 96Γ. νἱ. 17; 18. Ἰχὶΐς 6). 
ΤῊ γοϊδύίοη οὗ [16 ργορῃθβ ἰο {86 ρθορὶβ ὈογΘ ἃ στϑδίθυ γθϑϑι ὈΪδηοα ἴο {1.0 οὗὨ 86 ΟἸγί- 

ὕδη πλϊηἰβίσΥ [δὴ ἰο (μαὺ οὗ [86 ῥγίθδιβι ΤῈ6 Ἰδύθσ δρργοδομῃοὰ ἀοὰ ἴῃ ὑβῃδ) οὗὨ πιϑη, ὉΥ 
ΤΔΘΔη8 οὗ ΒΔΟΡΙΗ͂ΘΘ ; [16 ΤΌΓΙΔΘΡ ΔΡΡΥΟΔΟΒΘα θῇ ἰὰ Ὀομαὶ οὗ ἀοά. ὙΏΘΥ τ τὸ δῖ8 διιρα888- 
ἀοτβ, Ὀσβθθοβίησ πιθὴ ἰ0 ἔὰΓῚ ἔγουα ὑπο ὶν αν] γᾶγ8 δηὰ ἔνθ. ΤῈ ἐπποιοἢ8 οΥ̓ἨἍ [110 ργορβμϑίϊοδὶ 
οἢςα νοῦ, ὑμογείοτθ, ποὺ ἰάἀθηξοαὶ τ ἰμο86 οὗἨ ὑπ ῥγιθϑίμῃοοά. ΤῺ ρῬγορμθὶβ νσγότ ποῖ 
Ργίοβίβ, τ [86 ὀχοθρίίοι οὗ Φογοιιίδῃ δηὰ ἘΖο κῖ6] (Φ6ν. 1. 1: ἘΖοῖκ. 1. 8). 

ΤΠΟΥ ἀο ποῖ βθοπὶ ἴο μᾶνθ βυβίαϊπθὰ δὴν ἀδβηϊβ οὐ ἄχϑα γχοϊδίίοη ἴο ἰδ6 σουργῃημηθηΐ. 
ΤΟΥ στα ποῖ οἴὔοοτε οὗ βιδίθ, ἱμοιρ ΠΟΥ Θχογίθα δὰ ἰμῆμθηοθ ὕροὴ τυΐοῦϑ δηὰ δἰαῦθ 
δδισα. ὙΠῖβ ὑμον αἰά ποῖ Ὀγ οἸΠϊοΐδὶ ἐὌτπιαὶ λοϊίοη, θὰῦ 848 βρϑοΐδὶ τηθββθηροῦβ το αοάὰ, 
σπθο86 αἰνίηο Ἰοσαίίοὐ ὄνθὰ [8 δροβίδιθ Κίησϑ οὗ ἰβγδϑὶ δοκπον)θασοὰ. ϑοπιϑιϊπιθβ [86 ἰκΐησϑ 
γοδιβοα ἴο θδὺ [86 ΡΙΌΡΟ 8 τηθββᾶσο; θυ βίο ΟὈΒΕΪΏΔΟΥ 88 [86 βοδ]ἰησ οἵ ὑμὶν ἀοομι. 
᾿Π]π ἰβ ποῦ ΘαβΥ ἴο ἀδίοσγιηΐηθ (μ6 τηοᾶθ οὗ 118 πμίο 1Π6 ρῥτορμθίϑ ἰδὰά. [8 νβ ργοῦδοὶγ 
δ )εοῦ ὑο ἢ0 υπἰΐοτια δηὰ τίσ ἴανσ.0 ϑοιηθ ᾶνὸ ἰηΐδυτθα ἔγοτῃ ΕἸ}} 8} 8 ΠδΙΥΥ μιοὰο οἵ μῷ 
ἄγοββ δηὰ “0]}1ὴ (86 Βαρείδι 8 ἰπιἰξατίοη οὗ τ, [μαὲ 10 γ σοῦ ἀἰβιϊη συ δηθὰ ὉΥ 8. οὔξμθργορδ- 
Ῥδου αν ἀγο58 δηα δὴ δβϑοϑίΐς πηοᾶθ οὗ 8. Βαῦ [π σοῃοϊαβίοη 18 ὕοο μιδϑῖγ. Ὑμεῖς δ᾿" 
ἄγεββ δουλθίϊ 68 ΤῊΔΥ̓ ᾶνο ὈΘΘὴ 8 “' ΒΕΥΏΟ ὈγορΒοίΐου8 γ68}18,᾿ ἴο ὕβδοιι ὑη6 ρϑορὶβ σϑδὶ (πδῪ 
οὐσπὶ ἴο ἀο, δπα ποῦ ἃ ΡΙ666 οὗ φβοοϑίϊοἰβθ. ΤῆΘΥ ἀο ποὺ βθθῖχ ἴο βάν Ὀθθη δηχίουβ οὗ δἱ- 
ἰγδοϊϊπα ποίΐςο ὈΥ οδβίθηϊβίϊοιβ ἀἰβρίαν ; ΟΡ αἰά ' [6Υ βθοὶς θα τ, θὰ} δομθ οὗ ἔδμοηι, δπὰ 
ΡΓΟΘΒΒΙΥ 186 πιοϑὺ οὗἔἁἩ ἴδμοηι, ᾿ἰνεὰ ἱπ ῬονογΥ δυά πδηὶ (1 Κίησβ χίν. 8; 2 Κίησϑ ἵν. 1, 88, 
43; νἱ. 5). [0 ἰ8 ργοῦδϊο ὑμπαῦ (86 ττῖθοῦ οὐ [86 ΕἸ ρ΄ 5116 ἴο (86 Ηδθγονε (χὶ. 37, 58) Αἰ Πυθα 
ἴο ἴ)6 βυβεγίησβ δπὰ ρῥσγίνδιίοηβ οὐ {π6 ργοριϑίβ βϑρϑοΐδ!} γ, ἰὴ ἐμοῖς ἰθΙΩΡΟΡᾺ] ΒΕ ΘΥ̓ΠΑΒΗΝΙ 
νἱνὶὰ τεργαβθηίϊδιΐου οὗ το 6 μᾶνο ἴῃ [Π6 ᾿ἴνοβ οὗἉὨ ΕἸ) Δ δηὰ Ε15.ια, ἴῃ (86 ὈοοΪκ8 οὗἁὨ [86 
Κίησϑ; δηὰ ἰπ (6 6886 οὗἩἉ εγθπ δῆ, 10 σοῃο] 68. ἐπ ἀδβογίρίΐοη οὐ ἷ8 βυβοτὶπσβ (οἢΔρ. 
Χχ.) ὈΥ συγδίησ [Π6 ἀδγ οὗἨ Ηϊ58 Ὀΐγί!. Ἐρυάίαϊοα Ὀγ (π6 υου]ὰ ἴῃ νΐο ἢ ὑπο Ὺ ογθ 8] 16 η8, 
νον ἰγρίβοα {ἐμὲ 118 οὗἨ Ηΐπ), νγβοβθ ἀρρθᾶγδποθ [6 δηπουηῃοθά, δπὰ τμοβο βρίγὶς ἄνγοὶδ ἴῃ 
ἴθ. Ὑδοῖν ρογβοουϊίοη δηα βυβογίησ ἀἰὰ ποὺ δγῦίβα ἴγομῃ ορροβίιἑοη ἴο {δθηὶ 88 ἃ αἰβιϊηοῦ 
6]8458, Ιαϑδαϊπρ δα ᾿η8οοΐβὈ]6, δβοθίϊο τηοᾶδ οἵ 11ξ8, θαῦ ἔγουλ ορροϑι[ίοη ἰο {π6ὶν ΚΑ Αι] ταϊπἰβέγγ. 
Ετοπὶ [06 νΘΥῪ παίυγο οὗὁὨ {μαῦ πιϊηἰϑυνγ,, ᾽ὃ 88 οχϑιιρίθα ἔγομῃ [δ6 σι]68 οὗ οαὐπσαταὰ υπἰίγ- 
ἴτγ. ἘΠΟΒΒΟτη δ88 7050}7 πιθηϊοηθα 88 ἃ ομαγδοίθγ βιϊς αἰ θγθηοο δθίνγθοη [86 μοαΐμθη δηά 
186 δον 8} ῥγοροίβ, αὺ ΏΘγθαβ ὑμ6 ἴογπιοῦ ἰγϊθὰ ἰο θιθδηοθ ὑπο ῖγ δυθμουϊγ ὈΥ ἀΔΥίκη 688 
δπα 5ϑο]υβίοη, δηά τηγβίθγουβ δοοοιρδηϊπηθῆΐβ, [6 ᾿αῦο᾽ Ἰηονϑα διηοπρ [86 ρϑορὶθ υἱουὲ 
ΔΗΥ͂ Β00 ἢ λοι ουβ δΔἀνδηίασοθ. 

Οὐδον ἰορίοβ, σοῃοογῃίησ ἴδθ ρῥγορβοίϊοαὶ οἶοο, [86 διποίΐοηθ δηὰ τῃοᾶἂθ οὗ 118 οὗ (δ9 
Ρτορὶιοίβ, τ} τεϑαιγ οοοὰῦ ἴο [6 οαγοίι! τοϑά ον οὗ (86 Ηοΐγ ϑοτίρίυγοθβυ ΤΏ τηόγο πιθῆ- 
ἴοῃ οὗ βοῃῃβ οὗ {Π686 τηιιδῦ βυβῆοθ. ΤῈ ρτοροῖβ ψογὸ 86 ἠδίϊοηδὶ ρορὶβ οὗ [βγβϑὶϊ. Μιιβὶο, 
ΡΟΘΙΓΥ, δηἃ ἈΥπιηβ ΓΟ ἃ ρᾶγί οὗ [16 βία ΐθβ οὐὗἨ [πὸ οἶδ58 “Ὸμὰ Ὠϊοἢ, σθη γα} υ βροακίησ, 
(ΒΟΥ ψοτο ἀογίνοα. ὙΒΘΥ π6Γ6 8ΠΠ8]18{8 δηὰ ἢἰβίογδηβ. Α σγοδὶ ρογιίοη οὐ ἐμοὶντ τσὶ 1 Π.18. 
5 ἀΐγοος οὐ ἰηάίγθοϊ Ὠἰβίουγ. Ασοοοτάΐπσ ἰο [86 ἰοβεϊπιοηγ οὔ Φοβαρέιυβ [86 σσβοὶδ οὔ 1η6 ΟἹὰ 
Τοείδιποηῖ 88 ἩΓ6η ὈΥ ΤΠ 6γ,. ΤΟΥ ΜΘΥΘ ῬΓΘΔΟΙΟΥΒ οὗ ραϊτϊοἴΐδιηΩ. Ὑοῖγ ραιγϊοιΐβη, 89 
δι δ᾽οοῖδ οὗὁἨ 180 ἰμΟΟΓΔΟΥ͂, τγ88 ἰουπάθαὰ οἢ τηοϊδνθ5 οὗ γοϊϊσίοη. ΤᾺ ϑῆθῃγ οὗἩ 186 ηδίΐοη 
Ὅ6 (Π6 ΘηοΩγ οὗ ἀοὰ. Ηδρποο ἰμοὶν ἀδηυποίαιίοη ΟΥἩὨ Δῇ ΘΏΘΙΩΥ τγὰῶβ 8 ἀδθηυποίαιίοη οὗ ἃ 
τορεοβοηίδιϊνο οὗ 6ν}}; (μεὶν θχβοσίδοηβ ἱπ ὑθ ΒΔ] οὗὨ Φθγυβα πὶ 6 γ6 ΘΧ βογιίδεοηβ ἐπ ὈΘΗ ΔΙ 
οἵ ἀοὐ᾽ 5 Κίησάοτι οἢ Θϑτίδ. 

. φ 



8 ΟΘΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΏΠΟΤΙΟΝ. 

ΠΙ. 

Οοπίεπίς απὰ ϑρλεγε ὁ (δε Ῥτγορλειϊοαὶ Ἡτιησε. 

Α8 [86 ζαποίίοπ οὗὁὨ ἰμ86 Ῥγορμοῖ νγὰβ ποῦ 1ἰπιηϊϊοὰ ἴο ἴπ6 αἀἰδοΐοβιιγε οὐἩ {πὸ διίατο, θαϊ ἰῃ- 
τη οοηίο, Οἰυἀοὰ ἴῃ 10 [ῃ6 Θχρουπαϊπρ δηᾷ ἀρρ᾿ϊοδιίοη οὗὨ (μ6 1, [6 ἀοοϊαγαίίοη οὐ Οοά᾽5 
δῖα ἀοοισίμδι ὙΠ] ἴῃ Τοσαγὰ ἰο ργοδβοηῦ ἀν ἀπά οὐ δοβοϊαϊθ δὰ τπηΐνογβαὶ γαῖ, 8ο ἴμ6 ῥτο- 
εἰβουβρς Ῥβοϑίϊς νοϊυπιθ 18 ποῦ σοπῆποιὶ ἴο ρῥτγοαϊοϊΐοη. [Ϊπ δοοουάδποο σία [8 ἐπνοίο]ὰ 

: ομαγϑοίον οὗ 116 ργορβμείίς οὔῆοθ, 10 Θοπίδί 8. ἔτσο βἰθιμθηΐβ, νος πᾶ θ6 (6 
{86 πιογαΐ οὐ ἀοοίγίπαϊ, διὰ (ἢ6 ργεαϊοίἴυε. 

ΤΒΘ80 ὕνο ρδαγίβ ᾶγὰ ηοί αἰβ)οϊποὰ ἴῃ {πα ρὈγορμοιῖςαὶ τυϊησβ, ποῖ 6 Ὁ ποτα ὑ8ῸῪ αἰδ)οϊποα 
ΤΏσοο πὸ ἴῃ {π6 ἀδεῖσῃ ἃπὰ σοτηπηηϊοδίίοη ΟΥ̓ ργόρῃοου : ας ἰδ Μ1}1] σοπάυοθ ἴἰο 8 Ὀδίϊοῦ 
Ῥατίβ οὶ πησογρίδηαϊησ ΟΥ̓ [Π6 δι:0]6οἱ ἴο νἱθνν {Πθπὶ βοραγαῖοὶυγ. ὍΤηθ δβοαῦο], {δ γθίογο, 

: Ὑ111 Ἔχ 01} 8 Ὀτίαῦ βυμ πη ΤΎ οὗ (016 ῥγίμεῖραὶ ἀοοίτίηθβ οὐ (86 ἔοστμοσ, δηὰ (86 
βοθϑιιο οὗ ἴ(δ6 Ἰαὐίογ. 

Βγ 1.6 Βρῃδῦβ οὐ Ῥγορῇβοῦ ἃγθ πιθαπὶ ἰμ6 ραγίΐθ8 ἴον ὑοῦ ἰδ τγᾶβ σίνοπ, δηἃ {πὸ οὈ]θοίδ 
Βριοθοῖῦ ὙΠΟ 10 Ὠοτγα ᾿ππ) Ἰδίο Υ σοπίοπιρίαἰθἃὰ. Ῥτορδοου, ἱπ ἰϊ5 βίσϊ εἴθε β6η86 οὐὗἨ δοῃ- 
ῬΡΟρΏΘΟΥ. ἐἑρίηΐπσ ργδ-ἰπεϊπια ίοηβ οὐ ροοὰ {πΐπσβ ἴο οοπιθ, ἰ8 [Ὁ (ηὩ6 ὈδηοΗ͂ϊ οὗὨἨὨ [π6 σμυτο ἢ, 
ΤῊΘ ΘΟΒΌΓΟΙ, σοπβοα θη, 18 108 ὈΓΌρΟΥ Βρμθγθ. ΟἿΪΥ ἰπ δὴ ἱποίάθηϊαὶ αϑπὰ σόπιοΐθ ἸὩΔΠΠΘΥ 
οουὰ ἰδ αν Ὀθθὴ ἱπίθηάθὰ ἴο Ὁθαῦ ἀροὰ ἴμοβ86 ᾿ἱτμουῖ ; ἕο 10 νγὰβ [Π86 τανοϊδιίοη οὐ ἐδ6 
Ιμογὰ᾿ β βοογεῦ πῃ στοσαγὰ (ὁ [πὸ διΐαγο πιουθηοηΐβ οὗ [18 ργονίάθηςο, ᾿ς Ὀδίοησβ ρου Αγ 
ἴο ὑδδπὶ μαι ἴδασ μίπι (8. χχν. 14). 10 νγὰϑ ποῖ ἃ σον αιϊΐοη, ΠΟ σοῦ, ἔου βὰς! ἃ8. τηϊσ ῦ 
ὨΘΘα]αββὶγ βϑοὶς ἴο ῬΓῪ ἰηῖο {86 διΐαγο, δυΐ [0 {π6 ΕἰσμΟΥ ΡΌΓροΒβο, θβρϑοῖδ  Υ ἴῃ πι68 οὗἉ ἀδτῖκ- 
Ὧ688 δηὰ ρεογρ οχὶςγ, οὗ πιγη5ῃϊησ {1|6 ἰἰσμὺ (Παὶ πιϊσαῦ Ὀ6 γοηαϊγοα [ὉΓ ργθβθηῦ ἴδιυι δηα ἀαϊγ. 
Τε 18 ποῖ αἀοά Β σοπιιῦοη τοί μοὰ ἴο ἰΔΥ̓ ρθῆ ἷ8 ἰἀ ἄθη οοι86] γοβροοίζησ [μΐησβ ἀδβυϊποα ἰοὸ 
σοῦθ ἴο ΡΆ88, θὐυθὴ (0 ἴπ6 οἰ άτοη οὗ 1.185 οονθηδηῦ ; [ὉΓ δι ο Κηοσπίδασο, ἰΓ ἱπιρατίθ τὰ 
ΒΏΥ ἸηΘΑΒΌΓΘ οὗὨ ἔ||π 688 δηὰ ρῥγοςϊβδίοη, σουὰ Ὀ6 ἃ ἀλησογουβ Ρ0 ββαοββίοη, δηὰ που] τοπὰ ἴο 
ἀΘΒίΓΟΥ {86 δἰ πιρὶ οϊγ οὗἩ [μοῖς ὑσυβὲ θὰ ἀοά, ἀπὰ Ὀδσοῖ δῃ ἈΠ] ΠΥ ογανίησ οἶον Βυτϊηδη ο8]- 
ουἸδίίοηβ δῃὰ νου] ]γ οχροάϊθηίβ. [ὲ 8 οὐἱγ, ᾿μογθίογθ, τ υιΐη ὁ γαίῃ 11 π|ϊῖβ, οὐ ἰῃ ολβ68 ἐμαὶ ἢ 
ΤΩΔΥ 6 ἀθοιποα βοπιονδὶ Θχοθρίϊοηδὶ, [δὲ αοα οἂπ σταηΐ, ἀνθ ἴο ᾿ἷ8 οἤοβθῃ, ἃ ργορβοι δὶ 
ἰηβίσῃῦ ἴημο ἤαΐατα θνθηῖθ. ἴῃ 80 Δγ ἃ8 Ὁ πιδῪ 6 ποι [] ἴο αυγαίκθῃ ΟΥ βιιβίδίη ΒΟρ6 ἴῃ {ὐπ|68 
οὗ ἀλυκηθβ8 δηὰ ἀἰβοουτασοιηθηῖ, ἴο ᾿πβρίὶστθ οοηβάσθηςεθ πὶ {86 πηϊά 80 οὗἨ σοποταὶ Ὀδοκϑι ἰησ δηὰ 
του ΚΟ, δὖ [86 Δρρτόδοὶ οὗἉ ἱπηπιϊποηὺ ἀδηρσον ἴο {π6 116 οἵ 211}, ὕο ρῖνο ἄμα ἱπεϊιηδίίοη οὗὨ 116 
Ὀτοοαϊΐηρ 6Υ]], ---- δῦ δυο (π|68 δηὰ [Ὁ βυο ρυγροβοβ, ἀοα᾿ Β πιδγοῖδι! γοσαγὰ ἰοὸ πὸ βαίδιυ δὰ 
μ  ]-οΐηρ οὗὁἨ Ὠΐβ ῬΘορὶ6 τρδὺ Αὐγ ἰοδὰ Ηἰΐπι ἰο ργονίθ ἔμθπὶ ἢ δὴ οσοαβίοιδὶ δηὰ ρατγίΐαὶ 
ἀἰβοϊοδθαγο οὗ [86 αΐαγα ; Ὀὰῦ {16 βαὰθ τοσαγά πουἹ]ὰ δαυδν οοπδίγαίῃ Ηΐπ ἴο τ ο] ἱξ 
ΜὮΘΩ Πού ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ [ῸΓ [86 τηογὰὶ οπάβ οἱ 1118 σονθγῃηπιθηῦ. 
Τὴ οα868 οὗ Βαΐίδαπι δηὰ Ὠδηϊοὶ, θοῖῃ οὗ νοῦ ῥυπηυῖγ ἀϊδοϊοβαὰ ἴἰο [Π6 δποιχΐοβ οὗἉ 

Αρραιοθῶξοσ. (δα Κίησάοῃι [16 τμΐηρ5 ἀοβιϊηοα ἴο οοπια ἴο Ῥ888, πᾶν βθοὴ ἴο σοῃῆϊοι τ ἢ 
οοροῃδ ἰο ἐμΐΖ [Π6 νἱονγ {παὺ (πΠ6 ΟΠαγοὶν 18 [6 ΒΡΏΘτΘ οὗ ῥγορβθογ. ΒοΙᾺ {1|686 πιθῆ, Βονονοτ, 
ΟΝ. οὐουμίοα ἃ Κἰηὰ οὗ Ἔχοδριϊοηδὶ ροβίοῃ. ΒΟΥ δίοοα δρϑγί, ποῖ οὐἱγ ἔτοπὶ {μ9 
Ῥγορμοίίςδὶ ογᾶάϑν οὔἩ τβθὴ ἴῃ 1βγϑοὶ, Ὀαΐ 180 ἔγοπι {86 δοπιπαο δἴδίγβ οὗἩ ἴπ6 σατο. Ηδποθ 
186 ττϊϊησβ οὗ [).4πὶ6], που ιϑιδηάϊησ ἱμοῖν εἰσ ργορῃθῦσαὶ οπαγδοίθυ, ἤᾶνα δὰ ἃ ρῖδοθ 
δβεϊσηοα (Ποῖ ἴῃ [Π6 ΨΦ6 νῖ8ιι ὕδηοη ἀἰβιϊποῦ ἔγοπι (86 νυυγιἰπσ8 οἵ δύγίουγ ργορμθίϊοα] πιοπ. Βαϊ 
ἴῃ τοσαγὰ (ο [π6 ροϊηὶ ᾿πηπλϑα ἰδίου Ὀδέογο υ8, [86 σγυουῦη 8 οὗ δχοθρίίΐοῃ ἈΓῸ τῇοτο Δρρᾶγοπηξ 
ἴδῃ το]. ΕῸΡ ἴῃ [86 οᾶ86 οὗ Ὀοΐ Βαίδδιηι δπὰ ᾿δηΐθὶ ἰξ γῶ8 τιδίη νυ ἴῸγ 086 ᾿ἰσπ πὰ 
Θηοουγεσοιηθηῖ οὗὨ [86 σμπγοΒ ἰμαὺ {86 νογὰ οὗἁὨ ρῬγορἤθου οδῃθ ΟΥ̓ ἴμθιὰ ; ΟἹΪῪ {Π6 οἰΓοὰπι- 
δίδηοοβ οὗ [86 ὑἰπι|68 γα δυο 85 ἴο γσεπαοῦ ἐδ οδιὰρ οὗὨ [6 ΘΠΘΩΥ [Π6 τηοβὺ ἈρΡργοργὶδίθ 
ται -ἴονσου, τ θγο ἰῦ βου Ὀ6 τεοοϊνοα δηὰ ρυϊπλαγΥ τηδθ ἰθοσγη. Αὐ Ῥοΐὰ ρογίοάβ ἴβγϑδὶ 
δὰ φοπιθ ἑηΐο αἶτθοῖ ςΟἰ Πἰδΐοη ἢ τ[π6 Κι ησάοπιδβ οὗὨἨ [6 ποι] ; ἴῃ 086 ὁῃ6 6888 ἃ8 ἃ ἢθ, ἰῃ 
{π6 οἴδοῦ 88 8 58118}} δηὰ β)ιδίίογεαα θΟΎΨΘΥ, δήκήνς ΟΥ̓́ΘΔΡ ἀσαϊηδῦ οἴ ογ8. οὗ τιϊσν ῥτόνγ688, 
δηά, 88 ταϊσὶῦ βθθηι, οὐ 4}1- ργθναῖ πο ομογαγ.ἦ 

ΤΏοΓο ἀτὸ ριόρὨθοΐθ8 ἀσαϊηβὶ Βαυγίοη, ΤΎτο, Εσγρί, δηὰ οἱμοῦ Εἰ σάομηβ,  ἘΠΟΝ, 88 Βαΐης 
Ῥτοδιοιίίουν ἀαἰϊνογοὰ ἰο 6 ρβορὶβ οἵ ἀοά ἴο οοπιέογῦ ὑμθηὶ ὈΥ̓ τανϑϑὶῖησ ἰ0 {θὰ (86 ἔδίθ οὗ 
βραίησὶ [86 Ὁ διθῃῖθϑ, οδῃποῦ 6 ΘΟηβι ογοα 88 θχοθρίϊοῃϑβ ἴο ἴ80 Υἱϑῦν ἰακοη. ΤῊΘ ΡΓΟΡΒ»- 

Δ Ῥαεϊσυαίστ Οπ ῥγορλεεν, οπδρον ΕἹ, 
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ΟΥ̓ οὗἩἉ Φουδῆ, Βονθνοσ, αϑαὶϊπδὶ Νίπονοῃ, 18 οὔ ἃ ἀἰβογεηῦ Ἕμαγδοίου δ βΒθ6πὶ8 ἴο παρ εψτπ ̓ 
Ὀ6 δχοορίΐοηδ!. ΤΏ ργοριοῦ νγ88 βϑηΐ ἴο 8 θϑί ἤθ ἢ ρον Γ ἴο ἀδηοῦποθ (86 ᾿ὰο- δι εκ ᾿ 

τηθηῖβ οὗ ἀοά δραϊηδὶ ἢ. Ηδ αΪ4 ποῖ, ἴῃ ἰιῖ8 οσὴ ἰδπὰ δηὰ δπιοπσ ἷβ ΟὟ δοὰ οἶδος 
Ρδορίβ, ργϑδοῖὶ δσαϊπδὺ ΝΙΠθνθι, Ὀὰῦ 6 δηΐθγθα [86 ατγοαῖ ΟἿ 861} δηὰ ἀθ- κ᾽θβάοιιο, 
πουηπορὰ [Π6 Ἰαάσιηδηΐ οἵ ἀοὰ ἀσαϊηβι ἰ. Φοπδὴ νγῶ8 ἃ ὑγρίοδὶ σμαγδοῖου δηὰ [8 τλἱ βίοι 
ἴο ΝΙ αν ἢ πλΔΥ αν ὈΘΘΏ ἐγρίοδὶ οὗ [86 οιἰεβίοη οὗὨ Ἰβγδϑὶ ἴο 06 “δ ᾿ἰἰψὰϊ οὐ τ6 (ἀθῃ}1]68,᾽" 
δηὰ ἰπϊοπαοα ἰο ἀν Κοη [816 πδίϊοῃ ἴο ἃ δσοῃβεϊουβῃθβϑ οὐ 18 τη 88:0} ; 0Υ ποῦ οὐἱΪγ (16 Μθ8- 

βἰδὴ Ὀὰϊ 10 18γ86] οὔ αοὰ νγὰ8 βαπξ ἴο 6 8 τηϑήΐαῖοῦ οὐ σοπηφδοίίηρ ᾿ἰἷ Ὀθύνγθοιι θιονδῃ 

δὰ ἰδ6 πεαίϊοηβ": ὍὕὈδ ῥγορἝ θοῦ οὗ Φοπδῖ, ὑμδγοίογθ, ΤΩ  ἢοὺ 6 ΤΘΔ]]Ὺ δχοοριϊοηδὶ, 48 ἰΐ 
ΙΔ πᾶν θθθη ἰηνθπαθά 88 ἃ ἴγρ6 ἰὸ [88 δποϊθπῦὺ ομυγοῖ οὐὨ [π0 υιἱβδίοη, σῖο 10 Βαὰ 

ποσἰοοιοὰ δηᾶὰ ἴὈγσοίζθη. 10 δὰ δοίθὰ [{κ Φοηδῃ, Ὀὰὺ σψὶμ Βτϑαίοτ Βυροθβ8, θη [18 
διτοριθα ἴο σα Ν Ταυβῃΐβῃ, ἴῃ ἃ Ἰπουο μβδηῦ νϑβδβοὶ, ἰο ονδάθ {116 οοπηπιϊβδίου, πιο αἀοα μδὰ 

εἰνϑ εἶπι ἰο ἀἰβοθδγρθ. 

᾿ ΙΥ. 

Τοοίγίπαὶ Ῥτορλεον. 

1ε ἄοαθβ ποῖ 18}} ἴῃ πὶ (86 αἷπὶ οὗἹἩἉ [818 ἱπισοάυοσίονυ ἐγθϑιῖβα ἴο Ἄχ οἷϊ, ἰὼ ἀθίβὶϊ, 811 [89 
ἀοοίγίηθβ ἐδυσμὺ ἴῃ [86 ῥτορμοίίς τυϊτησθ. [0 .8 βυβιοίοηῦ ἕο ποίΐοα Ὀγ ΘΗ [6 ῥγϊῃοῖραὶ 
οη68, 84 ἰο 5ίδιο ὑμοὶν γοϊδίΐοη ἰο ὑμ6 1,-᾿νν δπὰ {μὸ (ὐοβροὶ. 

ΤΒο ῥγορμοιίοδὶ ϑουρίυγοθ βρθᾶῖκ οὐὔὁἩὨ ἀοά 848 δη οἰδγηδὶ, βοϊ ξοχἰβίϑηῦ, δῃᾶ βρί γί] Βεοίησ. 
ΤΈΘΥ βρϑδῖκ οἵ Ηἰΐπι ἃ8 ἃ ρϑύβοῃ, ---- ἃ βοϊ ξοομβοίουβ, 106} } Ἰσθηΐ, τόσα] ἀημα νοϊαη-ὀ δθοοϊσίοο οἵ 
[ΔΥῪ ἀσεηΐ, ἀοΐπσ 81} (ΐησβ δοοογάΐης ἰο 186 ρυγροβο οἵ δἷϑ ονῃ π|}}., Τὸν 93.ἅ: 
δβοσῖθο ἴο Ηΐπ ἃ}1} {π6 αἰαἰδαΐοβ οὗὨ δβυςὶὶ ἃ Βοίησ ἴῃ ἱπβοΐίο ροτίθοϊίοη. 

Νο ἀοοισίῃθ 18 ΠΟΥ Ρἰαἴμὶν ἴδυσηῦ ἤδη [86 ἀηϊγ οὗ αοα, “1 δπὶ ἴπ ἤγβι, δῃὰ 1 δηὶ [88 
ἰδοῦ; διὰ Ὀθβί 68 πὶ ἱμποτα 18 πὸ ἀοὰ " (18. χὶῖν. 6). Αὐ [86 βδπὶθ ἰΐθ [86 ὕσπὶε δοά 
ἀοξίαπο οὗ ἃ ἰυϊπῖογ ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟῺΒ --- ἃ ἀοούσίηθ ογα ΚῸ]Υ ἀσνοϊοροὰ ἴῃ 186 Νουν ΤΉΌΙΦ. 
Τεκίδιμθηί --- ἰ8 ΟἸΘΑΓΙΥ ἰαἰηδιο ἃ. Ιη 18. νἱῖ. 14 δηὰ ἰχ. 6, 7, γ γρδὰ οὐ 86 Ὀἰγὰ οὗ 8 
ΟΒΠα, νι βοβα ποῖον 88 ἃ Υ᾽γζίη. ὙΠαῦ (Πῖ8 Οἢ}1ἃ τγ8 [Π6 οἴογᾺ] βοὴ οἵ ἀοά, φαυᾶὶ ψ τ} 
(μὲ Εδιμογ, 13 ργονοά---(1) ἔλοπι ἷ8β πᾶπλθ Ἰπηηδηυθὶ,  Ὡϊσἢ χθδὴ8 αοα 1} 8, ἑ. 6., σοἀ ἴῃ 
Οὐγ πδίαγο ; (2) ἴγομι .ἷ8 ε10}68, Υομάογι!, Οοπῃ 86] ον, [16 Μίσδιγ αοά, Βδίδον οὗ Εϊοτηΐευ, 
αηὰ Ῥγίηςθ οἵ Ῥϑδςα; (3) ἴσοι {16 ομαγδοῖον οὗ ἢΐ8 Κἰπσάοῃ : 10 18 ονου ϑίϊησ δηὰ ἀἰηΐνοῦ- 
δ]. ΤὍδ ργορβοῖ Μίοδῃ ργϑαϊοιθα (ομδρ. ν. 1, 5) (δῦ οὔθ πδβ ἴοὸ Ὀ6 Ὀοτῃ ἴῃ ΒΘ ΒΘ ιθιη, 
Ὅ80 νᾶβ ἴο Ὀ6 ἴπ6 Τλυ]ον οὗἁὨ 15γΓ86], ἱ, 6.) οὗὅὨ 41} ἰπ6 ρϑθορὶς οὔ αοά. ΑἸυδουσ μὸ νγὰβ ἴο Ὀ6 
Ὀοτη ἴῃ ἰΐπιθ δηὰ τηδάδ οὗ ἃ υγοπιδῃ, δὶ8 σοίῃησβ ογ ἢ σογὸ ἤοπι οὗ οἱὰ, ἴγοπιὶ δνογβϑίίησ Ηθ 
Μ8 ἴο τηδηϊδδί, ἴῃ 118 σονογῃιηθηῖ, [Π6 ροβδοββίοη οὗ ἀϊνίιθ δἰἰσὶ υυῦθβ δηὰ σίοσγυ. Ηἱβ 
ἀοπιϊηΐοη νγὰ8 ὕο 6 υμίγοῦβ8] δηά [5 οἴϊδοῖβ ρϑδᾶζθ. 
γο αἷβο τϑδα οὗ [16 ὥριγι οὔ δειιονδῖ, ἴο ἡ μοπὶ ἀγὸ δου οα ἱπιο!] σθῆοα δηᾶ ν1}}. Τα 

Ῥοξβοββίοη οἵ ἴπ656 ἱπη 1165 ῬΘγΒΟ Αγ. [π ΕΖοκίθὶ (1. 4-28) ἴ0 ἴδ (8ὲ ϑρίγις (αὶ δηϊπιαῦθβ 
το ΤΟυγίο! ἃ σΠοτυ μὰ ἀπα {πο ῖν τηγβίίς 6618. 1 16 [π6 ϑρίγιϊ, σῃο δηϊογοα πο [πὸ ρτορποὶ 
δηὰ κεῖ ἴῃ οἡ [εἷβ ἴδοῖ, δῃὰ [{Π0ὰ Ηἷπλ ἃρ Ὀούνγοθη (Π6 θαυ δηὰ ἤθᾶνϑη, δηὰ Ὀγουσλαι Βΐπὶ 
ἴῃ ἃ υἱδίοπ ἰο Ομδιάς, δῃὰ βαϊὰ ἴο δέῃ, “ϑοη οὔ πιδηῆ, 1 βεπὰ ἴηθ66 ἴο (π9 οἰ άτοη οἵ [βγϑοὶ. 

" βαγ υπίο ἴθι, ΤῊ λὰ8 Βα 0ἢ [π6 Τωοτὰ " (Εζοϊ. 11. 2--9). [0 να 180 ϑρίγιῦ [μαὶ 
ὑγεδι μὰ 118 ἰηῖο [86 ἀΥῪ Ὀομὸβ (ΕζΖοῖκ. χχχνὶϊ. 9-14). ΜισοδΝ 5 Κ8: “18 (6 βϑρίγι οὗὨ [λ6 
ἱωτὰ ειἰγαϊσμίοηρα 7 (ἢ. 7). “1 δὰ {μ]} οὐὗὁἩἨὨ ρονοῦ ὈΥ (86 ϑρίγίι: οὗὔἩ ἐπ6 [,ογὰ " (Μίοδῃ 
ἴῃ, 8). Φ90ε] ἐογεῖο!]β 1μ6 Ῥϑαϊθοοβίαὶ εββιιβίου οὐ {πὸ ϑρίτί: ὅσμαρ. ἰϊ. 28, 29). Μδηγ 
οἴβον ραββᾶσϑδ τσ 6 δἀἀυςεα ΠΟ ἴπ6 ργορδοίβ, οοπίαἰπίησ αἰδιϊποῦ ποίϊοθβ οὐ {86 ργθϑ- 
δῃς6 πὰ μόνον οὗ (6 ϑρίγιι. ΤΊιθβθὸ ραββᾶσεβ, 88 ρᾶγίβ οἵ ἃ ΡΓΟσΤοβδῖνθ τον δίϊου ῥδὺ- 
ἰδεϊοα πα (6 Νὲν Τϑβίβιηθηῖ, σδηποὺ Ὀ6 τη8416, ὈΥ̓͂ ΔΏΥ ῥγΟΘ688 οὗ οὔ υἱοῖβπι, ἴο πιθϑῇ 8 ΘΓΘ 
ἀϊνίηο ἱπῆσθησα. 
Το Οοά οὗ (δα Ρτορβοίβ ΤῚ ᾿ 186 Οτοδίουν οὗ 4}1 ἐμΐησβ (18. χἹ, δ); δηὰ {86 Ὁρμοϊάον οὗ 

αἱ] (ἱησ 5 (ογ. χ. 28; χνυ]. 6; Ῥδη. ν. 238). ὙΏΟΥ ἀο ποι ἀφιν ἰμὸ ἰανγϑ᾽ οὔ Οτοδεου -- 
πρίασθ : ἰμθδθ 8τα ΟὨΪΥ ΠῚ ἀρ Ιπαποαα 86 βογνδηῖα. ΤΈΉΘΥ δῦ 186 τηοῦθ8 οὗ τλλθενβαο ἔμεσα 
ἰδ ορεγαίίοη. Ηδθ εἷϊθ θα 186 εἰδιβθηΐβ ἴδὺ Ηδ 1.48 ἰὈτπιθά, αἰνίησ δἶτι}ν “αὐδῥ᾿υὐρμο 

84 πιονοιηθηΐ ἴο 8]} ἰμίησβι ““Ἄ θη 6 υἱέογοίμ ἷβ νοῖςθ, {ποτ 8 ἃ πιυ]ειμά6 οὗἁ 
Δ Αἰοχδυᾶος οἱ 1ϑαΐδῃ χἹ. 6 

φ 
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ὙΔίΟΥΒ ἴῃ ἴῃ6 Ὠρᾶνϑηβ, δῃὰ ἢθ ὀϑυβοὶβ γὙΔρΟΥ8 [0 δϑοθῃά ἴτοηὶ ἴδ δηᾶβ οὗ [86 ϑασίδ ; δ6 
τοδ κοί ᾿ἰσμίηϊησβ ἢ ταΐη, δὰ Ὀγϊησθι ἔοτη]λ [πὸ σνϊηὰ ουὖ οὗὨ κ᾽ὶ8 ἰγθαβῦγοβ" (96. Χ. 
18). ““Ὑμδίβοονον (86 [γα ρ᾽οαβοά, (δαὺ αἰὰ Ηδ ἴῃ μθάνθη, δηὰ ἱπ δασίδ, ἰῃ [86 5688, δηὰ 
811} ἀδθρ ρῥἶδοθϑ᾽" (δ. οχχχυ. 6). Ηδθ οδυβοίῃβ. [6 ρσγϑθθ ἴο στον [ῸΓ [86 οδίι]6, δηὰ Βαγῦὺ 
ἴον [6 βουυΐοθ οὗ πιδὴ. ““Ἴμ γουπσ ᾿ἰοηΒ ΤῸΔΡ δἴϊον {6 ὈΓΘΥ͂, δηὰ βϑοῖ {μοῖν τηθδί ἤΠῸπι 
αοά. Τῇδ686 8]1] ναὶ ὕροὴ ἴπ66; (πδὲὸΡ ἴποὺ τηαγοδὲ γίνο ἰβοῖι ἐμοὶν ηϑαὶ ἰπθ ἀπο βθϑϑοῃ. 

“ἼΤΒαῖ ἴδου ρίνοϑι (Π6πὶ, ΠΟῪ σϑίμονῦ : ἰθοὰ οροηοβὶ ἰῃγΥ Βαπᾶ, ΠΟΥ τὸ 816 στ ὶτ ροοὰ ᾽" (6. 
εἶν. 14, 21, 27, 28). “0 Ιωὐχγὰ, που Ῥγδθβαυνοβὶ δ δηὰ Ὀδδβὺ" (5. χχχνὶ. 6). “ ΤΊ}Υ 
τῖσμῦ μδηὰ Ὁρβοϊάθι πιο. (5. ᾿χῆϊϊ. 8). ὙΠ686 ράββασθθ ἰβδ οἢ ἃ ἀηίνογβαὶ, ρᾶγιουϊαν, δὰ 
Ῥτϑβοηὶ Ῥγονΐάθησθ, δοη ΤΟ ]Πηρ 841} (Ὠΐησθ δοὰ αἰγθοίϊησ (μοὶν ἴββυθβ. [{ 18 ποῖ γϑϑίγοἰθα ἴο 
τα, Ὀαΐ οχίθηἂβ ἴο {Π6 Ὀδαβίδ οὗ {16 δα]. [Ι{ ἷβ ποῦ οοηβηθδὰ ἴο 186 Φον θη ΤΒΘΟΟΓΔΟΥ͂, 
ὙΠ Θγο ἰΐ 18 ἀἰβρίαγοα ὈΥ ΤΏοΓΘ ρΑΙΡ4]6 τηδη ϑϑίδιείομβ ; Ὀαὺ ἰδ δια γδοοβ Εἰσγρὶ δηὰ Βδογ]οη, 
Αβϑεγτία δηὰ Ῥογβία, Μοδὺ δῃὰ Απιηοη, [6 :8168 οὗἩ (06 αδηιθβ, ἰὰ ἃ πογὰ, 8}} [86 μδίϊοῃβ 
οὗ 186 ολγί. : 

Ταῖθ Ῥσονϊάθποο 8 δββοσίθα, γβθη [86 ουθηῦ ἱπ ααδβίίοη 18 Ὀγουρσιῦ δθουϊ τὶ Ὧρ 86} 5106 
ἀϊβίαγθδηοα οὗἁἩ ἴμ6 ογαΐπασυ ἰηἤυθηοθ οὗἩἨὨ πυπδὴ πιοίδνοβ; νὴ ὯῸ ἀογδηροιηθηῦ οὗ τμδῦ 18 
ΘΟΙΠΙΟΠΪΥ σΟ8]16ἃ [π6 παίαγαὶ οουγδα οὗὨ {μῖπσϑ. Ογτυβ, ἴου ἰηβίδηοο, τ βοσὶ ἴπ6 ἀἀγθοὶς Ὠἰβίο- 
εἰδη ἀθβοῦῖθ68, ΠῸ ἀουδί {τὈ]Ὺ, 45 Ῥυγδαϊην [18 ΟΑΥΘΟΥ ΟΥ̓ σοπαπαδβῖ, ἴῃ δΐ8 ΟΥΠ ΡΓΌΡΘΥ ΟΠ ΑΓδΟ- 
ἴδ, Ὑ88 ΟὨΪΥ δὴ ἰηϑιγαμηθηῦ δρροϊηϊθα [ῸΓ ρυγροβοβ οὗ (86 ἀἰνίπθ σονογηηιθηῖ, τς ἢ ΡΌΤΡΟΒΟΒ 
(86 Ῥγορμοὶ Ιβαϊδῃ υὐ 48 ὑο 08. Μόοϑθ8 γ͵ὰϑ ἃ 6] γ ον ἔτομι Εσγρί, δηα Ογτιβ ἔγοιῃ Βδὺγ- 
Ἰοη : [06 ἤογτμοῦ δοῖθα πάν δὴ δαργθβθ ἰορδίίοη, ἃπὰ νγᾶβ8 οἰοιβιεὰ πῦρ [λ6 ρόντοῦ οὗ πουῖ- 
ἱπσ' ταγδοΐθβ ; {86 ᾿ἰαιον δα ΠΟ βοἢ οχιγδουαΠΆΡῪ ῬΟΥΤΟΡ αίνοη ἴο πη. Ὑεΐ αἰνίηο Ῥτγουὶ- 
ἄδθῃοθ πτουσιῦ ΌὈΥ Ὀοΐἢ ; δηὰ 80 ἴμδὺ Ῥτγονίάθηςθ, ἴῃ [8 ΟΥΑΙ ΏΑΥΥ ΘΟΌΓΒΘ, 8 οογίδη, δον, δηᾶ 
αηΐγοῦβαὶ. ϑοἢ 8 ἴ86 δοοουηΐ οὗὨ [Π6 γθβαηῦ οοπϑεϊϊυθοη οὗἨ πΐπρθ, τυ μοὶ [86 ὕθοον οὗ 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ αβίγηβ. [π σομίοστω υ τὶ [8158 δοοουηῖ, [16 ργορμοῖβ ἀοἰνον (μοὶγ ργθαϊουϊοηδ οὗ 
ἔαΐϊυτο δνθηΐδ, ποῖ 88 1 ΠΟΥ σγογο δηηουποίΐησ ἴμ6 Ὀδγα ἰγαϊῃ οὗ (86 ζαΐυτο ἔδοίβ, θαϊ ἃ ρυνῦ- 
Ροβ δηὰ ἀδθβίρῃ. ἜΒΟΥ ἱπάυϊσθ ἃ βίγαϊῃ οὐ ργοάϊοϊίοη, πὶ οἢ σαγτῖθθ ἴῃ ᾿[86}} Π6 βορὰ οὗ 
ἐϊ8. δοσοπι 8 πχοηΐ, πὰ βοπιοίϊπιθβ ἀθοϊδῦθ {Πθιηβοῖνο 8 ἴο ἢαν Ὀθθη οοηδίϊαἱθα [Π6 δροηΐβ οὗ 
{86 ἀϊνίπο σουῃ5618. “186 [τὰ παν βροκθη ἰΐ, δηὰ 1 νὶ}} ἀο ἱΐ᾽" (ἔζοκ. χχχνὶ. 86), ἰδ 
βυ ]οἰποὰ ἴο ἔπ δνθηῦ ἀθοϊαγοα, “Ἅ 3Ῥ.84}} [Πϑγὸ 6 δυἱὶ ἱπ ἃ οἷΐγ, δῃηὰ [86 Ιωμογὰ μϑίμ ποῦ ἀοπθ 
ἐι  (Αἴποβ ᾿ϊϊ. 6). “866, 58. {816 Ἰρμογὰ (ο Φογοιιίαιι, “1 αν (Πἰ5 ἀλγ βοὺ 86 ΟΥ̓ΘΡ 
[6 ηδίίοπβ, δα οὐοῦ (6 Κπσάοῃμδ, ἴο γοοὺ ουῦ, δηὰ ἴο ρυ}}΄ ἄογη, δηιὰ ἰο ἀδβίγοῦ, δπὰ ἴο 
[ἄγου ἀονη, δηὶ ἴο Ὀυϊ], πὰ ἴο Ῥἰβδηΐ " (ον. ἱ. 10). ΤῆΪΐβ Ἰδησυᾶσο ἰ8 ἢσυγαίνο, ΤῸΓ [ἢ 6 
Ργορμδὲ Ηἰπιβοὶ γ88 ποὺ ἴο ἀο {8686 {πίησβ; Ῥὰΐ ἰδ ἴ8 ρἰδίῃ Ὑγῆο νγ1Ἃβ ἴο Ὧο (Δοπ. Ασαΐη, 
« Ηκρϑιί ἴδοι ποῦ Ὠοασγὰ Ἰἰοὴσ δ9Ὸ, ον 1 ἤδνο ἀοῃο ἱϊ, δηὰ οὗ δηοίϊθηί {π|68 ὑἐμπαῦ 1 ἤαγθ ἰοσγιηθα᾿ 
ἰ ὃ Νον μᾶνὸ 1 Ὀγουρὰῦ ἰΌ ἴο Ρ888, ἰδὲ ἕπου βῃουϊάοβί Ὀ6 ἴο ἰδ νϑβίθ ἀείδηοθα οἰτ65 ἰηΐο 
τυϊηοιιβ μο8ρ8᾽ (13. χχχυϊΐ. 26). Τηο Αδβδβγγίδη ἀθϑβδοϊβίου, ἱῃ ἢΐ8 σταβρίῃσ δι τἴοη, νγ88 [86 
ἀποοηδοίουβ ϑογνδηΐ οὗ δὴ ὑῃδθθη Ῥόνγοῦ, {π6 ἱπϑίγαπιοηΐ οὗἩ [δῦ ἀποιτὶπρ τΐϑάοπι ὑπαὶ τυ}68 
[86 ντοῦϊά. 

ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἰβ ΠΠΟΓΘ ΟΥ Ἶ658 ἃ ΘΟΙΏΠΙΘΗΓΑΥΥ ρου [86 ἀοοίτίπο οἵ ἀϊνίηθ Ῥγονίάθηοθ. [{ 
τοργοβθηΐβ ὑ86 ἔλατο δυθηῦ, πίον ἰδ Ὀγίησβ τὸ νἷϑυγ, 88. ἃ ματὶ οἵ {πδὺ βυβίϑιῃ οὐ τιΐϊησβ ἱπ 
ὙΠΟ Β (86 Οτοδίου ἰϑ ὑγϑβθηῦ ὈΥ {86 αἀἰγοοιίοη οὗὨἨ ἢΐ8. ῥόονγου, δηα ἴΠ6 ΘΟμ 8618 οὗἨ 18 τ ϊβάοῃι, 
ΔΡροϊηξίησ (6 ᾿δϑι168 οὗἩ διζιγὶ Υ 88 γγ6}} 88. ἰογθβθοίησ ἴμθπ ; δοιϊησ τὶ “ 18. τα σΒ Βαπα 

διηα ουϊοιγοιομοὰ δΥπὶ ἢ" 566 ΟΥ̓ ΤΏΒΘΘη ; Τα ΐησ ἴῃ {16 Κἰποάοπιβ οὗἨ τηθῃ, ογάογίησ 811 (δἰη σα 
ἴῃ βοᾶνθη δηὰ ϑϑυίῃ. 

ΤῊΘ δηιῃγοροίϊοσυ οὐἩ 186 ῥγορίιθὶβ 8 δ8 [1] δῃηὰ οοπιρίοίθ ἃ8 ἰμοῖγ ᾿μβοοΐοσγ.0 Μδῃ ντὰβ 
ογϑδαίθα Ὀγ ἀοὰ (Μϑί. ἰϊ. 10) ; 6 μὰ8β ἃ σοιππιο οτὶρίη (ἰδέ θη); Ἀ6 888. {116 
ΡοΟνοΡ οἵ τοϑϑδη (Εζεκ. χἰίϊΐ, 2; 18. 1. 18); 8 σαρϑοῖςυ ἴον Βο]᾽πθβ8 (15. 1. 18): 

ἴον Κπονίθασθ δηὰ ργοστθββ (18. ἰϊ. 8, 4, ὅ) ; μ6 ἷβ γτυϊηθὰ δὰ οδηποὶ βᾶνθ Ὠϊπλβο  (Ηοβ. 
χὶϊ. 9. Ψ6γ. ἰἱ. 22; χὶἱ!. 28); 10 8 8 βυθοῦ οὐὗἩ Οοα᾽ Β πιογϑὶ ρουθγημηθηῦ δπὰ οὐτο8 θη ΓγΘ 

οὐθάΐθποθ ἴο ἷ8 ἰδ (θη. ἱν. 84, 85; ἘΖοκ. χυ]ϊ. 4, ὅ, 9; χαχὶϊ!. 11-16; 18. 1. 19, 20) ; 

ΜΟΥΒΗΪΡ Δπα Βοιπαρα πηδῦ 6 τϑηδογοὰ ἰο ἀοὰ (Μϑὶ. ἱ. 11; 111. 10; 18. ἴχ. 6, 7). ὙΠῸ τεϊδ- 

ἄοηβ οὗ τηϑῃ ἴο ὁη6 ΒῃΟΙ ΠΟΥ ΔΙῸ ΟἰΘΑΥΪΥ δίαίθα, δηὰ (86 ἀυζΐί685 ανιϑίηρ ουἱ οὗἨ [Π680 τοδί οι 8 
Θηΐοτορὰ ; ἰῃ ἃ πογὰ 41} [9 ἀυϊίο8 οὗἩἨ [80 ἀδοδίοσιια δΓῸ δυο] δη]οϊπορα. 

Τῦπάον (λ6 οἷά αἰβραπβαίίοη, 88 τν οἷ] 88 ἀπᾶον (ἢ 8 πον, [16 ἴδνον οὗ σοὰ νγᾶϑ βϑθουγοὰ ὃγ 
Ἰαιὴὶ ἢ. ὙΠῸ Αροβεῖς δι], ἰῃ δΒἰ8β Ερίβι]θ ἴο ἰμ6 Βοιηδῃβ' (ἰ. 11), αιοίοβ, ἴῃ οοπᾶν- 

᾿ωῳ πιδιοη οἴ ἀοοίτίηο οὗὨ )υβἰβοαύξου Ὀγ ἐΑϊι, ΗΔΌΑΚΚαὶς 1). 4. ὙΒτουσ)ὰουι [86 
Ῥτορβοίίος τ ἴησβ τὸ δπὰ ὀχμονγίδώοηβ ἴο ἰγυβί ἰπ φϑμονδὰ δηὰ (86 σϑβαὶ οὗ οοηβάθῃοθ ἴῃ 

ὍΜδι. 
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Ηϊπ. “Ἴπουῦὺ νὴ Κορ ἰπὶ ἱπ ρογίδος ρϑᾶδθ, ὙμΟ86. πιϊηὰ ἰβ βίδγϑ οὐ ἴΠ60 : Ὀδοδαβο 86 
{τυδύρῖ ἢ ἴῃ (μΠ66. Ττιϑὲ γο ἴῃ (Π6 [ογὰ [ὉΓ ΘΥΘΡ: [ῸΓ ἴῃ [86 1ωοτὰ Φοθονδ}}) 18. νον δίῃ 
βιγοησι ἢ (18. χχνὶ. 8, 4). ΤὨϊ8. οοηβάθηςα, ἴῃ 8 ρτουμα δηᾶ οὐ]θοῦ, ἰΒ ποῦ ΘΟ ΒΒΑΓΠΥ͂ 
ἰάθη σα] τὴ ονδησο σαὶ (δἰ ἢ, γοῦ ἰὑ 18 (86 β8πι6 ἰπ ᾿γίποῖὶρ]θ. Τὴ ἩΓΠΘΓ οὗἩ [μ6 Εἰ ρίβι]6 ἴο 
ἴα ΗοΌτγονβ δηυμηθγαΐαβ 218 οῇθοίβ; Ὀαΐ ἴῃ βοηθ οὗ [18 ἰπβίδῃσαϑ, γγὸ δἃΓ6 ΆΓΪΥ πψαγγδηϊθα 
ἴῃ Αβϑατηίησ [ῃ6 Θχίβίθηοθ οὗ (δα 18, ἩΙΘΏ 801Ή468 [ῃ6 βίπηθῦ. Υαῖ ἴπ6 ἀοοίτίπο οὗ ἃ 
θα νης ἴλι "ἢ 18. οἰθαυὶν ἰδυσῦ, πὰ ἴῃ 5οπὶθ ρϑββᾶρθβ ὨΘΟΘΒΒΆΤΊΙΥ ᾿αρ 168, ἴῃ [16 ἰᾶανν, δὰ 
ἴὰ 186 ΡΓΟΡμοίβ, 8ἃ8 ἴ86. Αροβιὶρ Ῥδι] αββογίβ δηὰ Ρτον 68, ἴῃ δῖ Ἐρίδε6 ἴο {86 Βοπιδαβ (Βοπι. 
ἴ. 21; σἤαρ. ἷν. 8 ; σοΙηραγο ὕβθηῃ. χν. 6: 18. 111}. 11 7 δον. χχχῆ, 15, 16). 
ΤΏ ρῥγορμοῖβ ἱπουϊοδῖθ τὰ ται Άτ ΚΑ ΡΟ εἰβαξηεθς δηα ἀδοϊβίοη [86 ἀοοίτίης οὗ τορθηῖ- 

δΔ(6. “οὐ [86 πίοκοα Ὄγβακο ἷ8 γᾶγ, 8ηἀ [πὸ υητὶσηύθουϑ τπδὴ [18 ΓΠπουσῃῦ8 ; 
δὰ Ἰοὺ Ὠΐπὶ τούτη ἀπο {86 [μογτὰ, δὰ Ηδ ν»}}}] ἢδνθ ΘΟ ἀροη ἶπι; δηὰ ἴο 
οἂν ἀοά, ἴον Ηδ ν]}} δϑυπάδη γ ραγάοη " (18. ἰν. 7). “ὙΏΘη 5841} γ9 τοπιθπ Ὁ. Ὁ ὙΟᾺΓ 6Υ]] 
Αγ 8, Ἀπ γοῦν ἀοΐησβ [μα σοῦ ποῦ ροοᾶ, δηὰ 8}}8}1] ἰοδί]α γοῦγβαὶνθθ ἴῃ γοιγ οὐ δἰ σὺ [ῸΓ 
γόους ἱπίαυλῖθβ, δηὰ (Ὁ γοῦν δοτηϊηδίίοηβ" (ΕΖοῖ. χχχυὶ. 81; χχ. 48). ὙΏΟΥ Ῥγθδοῖ [86 
ὨΘΟΘΒΒΙΔΥ οὗὨ ἱΐ, ἴῃ οΥάθΥ ἰο οϑοᾶρα τυΐϊη (ΕΖδῖ. χὶν. 6; χυὶ. 80). ΒΟΥ ἱπνοβὺ ἔτ ΜΠ 8 
δἰσὶ τηοτα] ἀἰσηϊν (18. ἱνὶϊ. 16). ΤΉΟΥ Θηοουγασθ Ὁ ὉΥ ῥγοιηΐβθϑ (Η8. νὶ, 1, 2, 8; Φοοὶ 
ἶϊ. 12, 18). 
Τα Σὰ ἘΝ τολοιίησ ΟΥἮἨ 186 Ῥσορμοῖβ 18 ἱπίϑγσιηθάϊδιθ Ὀθίνγθοη [Π6 1,ν αηὰ {1|ὸ (ΟΒΡ6Ι. 

ἴς 18. ἃ βίϑρ ἴῃ δάνδηοφα οὗἩ ὑπὸ [8.7 δηὰ Ῥγθρδγδίουυ ἴο {πὸ Ομ γι βιίϊδη αἰβρθηβᾶ- 

ἘἈορουίδηοο. 

ΤῺ ἀἋο6- 

ἐσΐηδὶ ἰδαϑἢ- [ο. [Ὁ σοαβ Ὀαγοηῃᾷ [86 ἴ,ᾶνν, ἰῃ ταβρϑοῦ ἴο {π6 στϑδίοσ αἀἰβιϊποῦηθδβ δη {11} 688 
οὗ βοῃθ οὗ 1158 ἀοοίγίηθ8 δηὰ ριδοθρίβ; ἰῦ 18 ἃ τοῦθ ρΡογίδοι ὄὌχροβίιίοη οὐ [116 
Ῥγΐηςΐ Ρ] 65 οὗ ῬΡϑγβοῦ δὶ ΒΟ] 658 δηὰ νυἱγίυθ ; 1.8 βδηοιΐοιβ ἤᾶνο 1688 οὐ Δῃ δχοϊϑῖνθ 
τοίδγεησα ἴο ἰθιρογὰὶ ργοιΐβοβ δηἃ ἱπο] 6 τόσο ὑο Θνυδησο] σαὶ ; {Π6 τπογὰ τιῦυἃ] 
οὗ {πΠ0ὸ 1τν ὈδσίηΒ ἰοὸ Ὀ6 αἰδοοιηϊαπδηορά Ὀγ ἱΐ; δῃηὰ (6 ΒΌΡΟΥΙΟΓ ναὰθ οὗ ἃ 
βρί γι] δουνίοο 18 οπίοσοθα, ὙΤ]ο [ὧν δα βαϊα : “ Τποι Βμ4}0 ἴον [86 [,ογτ [γ 

ἴος οὗ ἐδθ 
Ῥγορθοιδ 
ἑηϊογωθα βίο 
Ὀούποϑι ἐδ9 
[δυ δυηὰ (ἢ 
βοδβροὶ. 

Οοά σι 411} τπΐηα Βοαγῖ, δηὰ ἩΪῈ 411 ΓΠῪ δου, δὰ ψ1Ὲ 411} (λγ ταῖρι" (Βδαῖ, νἱ. δ). 
Νοιδίησ σουϊὰ σοὸ Ὀογοηά [118 σομππιδηδιμοηΐ, ἴῃ ἰΐ8 αχίθηῦ ; Ὀυΐ ψ ΒΘΓῈ ἠου πο ὁπ Ὀ6 δα θὰ 
ἴὸ οχϊθπα 4 ἰανν, ππυο ἢ τᾶ Ὀ6 δααἀρα ἰο ὄχρουηᾶ ἱΐ, δηϊμδῖθ 118 βρὶγῖῖ, δηα ἀἰγθοῦ 118 ργδο- 
ς6. 1 18 ργθοΐβο! {π18 ὑπᾶῦ [6 ργοριιοίβ ἀο. ΤΏΘΥ ϑνογΥΒοτθ σοοορῃϊζο ἴπ6 δα βου οὗ 
16 ιν οἵ Μοβεβ, ὀχδὶὺ 118 ργδοί οὶ ἴοσοθ, δηὰ ἱπιργουα ἰΐ8 ΟὈ σδοηβ. ΤὨιβ Κα Ηΐπ, ἴο 
ὙΠΟῖ [ΠΥ 8}} ὈΘΑΡ τ ὶίη 658, [ΠΟΥ ἀο ποῖ ἀθβίγου ἰδ ἴανγ, θαὺ .18]} 1, [Ιὼ (θὰ 6 αν [86 
υποϊάϊησ οὗὨ [1086 σογπλη8ὶ ῥγίμοὶρ᾽θ8, τ οἢ διϊδίη ὕο ὑμῖν {11} ἀθνοιοριαθηῦ ἴῃ (Π6 ἰοδοιιίηρ 
οἵ Ογίβι, (6 Ηϑδᾶ δοὰ ὕτοσηῃ οἵ [86 ῥγορβοιίς ογάϑγ, : 

Υ. 

Ῥγεαϊοίϊυ6 Ῥγορῆοον. --α [5 Θισωοίαγο. 

Α ὑυοΐοϊὰ νίϑνγ δῪ δ6 ἰδίθη οὗὨ ργραϊοῦ γθ ῬὈΓΟΡΉΘΟΥ, --- ἰ8 βϑισυαοίαγο δηᾶὰ νουϊβοδιζοη. 
ΤῊο ἔὌγπηον σοηϑίϊ 68 [86 ργδβοηΐ [6 π|6 οἵ οοπϑι ἀογδίίοη. Ἰποῖο!ά 

Α αυρϑίίοῃ πιΑΥ αὐῖϑα ἰῃ τοσαγὰ ἴο [ἢ6 ῬΘΥΒΟΙΔὶ ΠἸθΘγ οὐἹὨ πιθη, τῆο ἅτ ἴ86 οτ- 
8 )εςῖ5 ΟΥ̓ Ργόρβθου, [1 ἀοά [8 ἀοίογηποὰ δὴ ὄνοπὶ ὈΥ ῬγΟΡἤΘΟΥ δηᾶ [86 
δσθηῖβ ἴ0 ΔΟσοΟΙ 8} ἰϊ. ΠΟῪ οδπ ἴῃθ56 δσϑηΐβ 6 οοῃβιἀογοὰ 88 δοίϊησ ἔγθοὶγ 
ΤῊϊΒ αυδβιϊοη πᾶ8 αἰ υ 0168, [86 βοϊυϊίοη οὗ Ὡς ἢ ἀο68 ποὶ [}} ἰπ ἢ (6 ΒΟΟΡΘ 
οἵ {πῖ5 ἀϊδκουσίδι οη. ΑἹ] νῆο τοϑοοῖνο, ἴῃ δβἰποθτὶζγ, [86 βίδίθηθη!δβ οὗἨ ϑογρίυγα, 
τηϑὶ φῦ (πδὺ [86 ἰογο κποπίθασε, οὐ οογίδίη ἀδιοτιηϊηδίϊοη οὗ [Π6 ἔπιΐατα δοιῖοη8 ΟΥ̓ πηθη, 18 
ςοπιραίῖ δῖα τσῖτἢ (ΠΟΙΡ Ἰθογὰὶ τθθάοῃ. “Ηΐπι, θεΐησ ἀδἰἰνογθὰ Ὀγ [16 ἀοίογϊηδῖθ ὀουπβο] 
Δηα ὐτοϊςποπίεάσα οὗ ἀοά, γα ανα δίκα, δῃὰ Ὀγ πἱοϊοα παπὰβ παν ογυς βοα δηα βἰαΐη "ἢ 
(Αεἰβ ᾿ϊ. 28). Νὸο σταδίου αἰ που εν 1108 ἀσαϊηϑὺ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ τασᾶγὰ ἴο Ἰηλη Β ζγθο ἈυΘΠΟΥ͂ 
ἴπδπ αρϑαϊηϑὺ ῥτοογαϊηαίίοπ σθθθγα γ. ῬΒΑγΟΔΩ δοίθα ἔγθοὶγ, ἐμουσὰ αοἀ ταΐβοα ἷπι ἃρ ἴο 
δον ἴῃ ἷπὶ 8 ΡΟΟΥ, δηὰ ἴο ἀθοΐατθ ἷ8 ἤδὴθ (πγουρμουῦ 4}} ([η6 φαγὶ (Εχ. ἴχ. 16). 
80 δαἷβο ἀϊὰ Ογτυβ δηὶ Νου  βδάποζζαγ, πουρῃ ΒΟΥ ποτα {μ6 οὔόϑοη ἀρσοπίβ οὗ ἀοὰ ἴα 
δοσοι  ἰβΒίπσ ἷ8 ριγροβθθ. [0 πονεῦ Οὔσ6 οὐσαγγοα ἴο (Π680 τὸ ὑπαῦ ἰμοῦΥ ΟΥΘ ΠΊΘΓΘ 
ὈΠπὰ ᾿ἱπδιχαπηθηΐβ; [ὉΓ ΠΟΥ π γο σοηβοίουβ οὗ {δΠ 61} ἔγβθάοηι. 

Ῥχοαϊοιγο 

ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
δηὰ ἔτοθ 
δΡΘΏΟΥ. 
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Ἀποῖδον αυσβίζοῃ ΤΩΔῪ δΓΪδ6 88 [0 (86 Δβοϊυῦθ οογίδίπιν οὗἩ [86 Εἰ] }]πιθπὶ οὗ ἃ ρῥγοι ἰοιθα 
θοεα ἔμ ὑγο- ζαΐυγα ονθηί. 7Τῃθ ἀυοδοη μθγῸ ἰβ ποῖ ψ Ὠ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ χϑὰ ρυγροβα δηὰ ἀδίδγιηΐ- 
Ἐα τὸν μα τε πδιίοη οὗ ἀοΐ ἰ58 1140]6 ἰο Ὀ6 οἰδησοα ὉΥ (ππ σοπεϊησοηΐ δοίϊοηβ οὗἩ τη; ἴον ἴῃ 
τοῦδε ἰ' αο. ἰδὲ ταβϑρϑοῖ, {π6 ὑγυῖῃ, Ἰουπάοά ἴῃ (οὐ ὨΔΙΌΓΟ, τηυδῦ ϑίδπα ἴλϑὶ ἴὌγεονοσ. “οὐ 
βοϊ αἱ δὰ [8 πού 8 τηϑῃ, [Πᾶὶ Ηδ 8ῃοιὰ 116 ; ποῖ 8ν [Π6 βοὴ οὗ τῆδῃ, (δὶ Ηδ βῃουϊὰ τορϑηῖ: 
ΘΘΕΛΑΙΝ! Βα Ηδ βαϊά, δηὰ 812}} Ηω ποῖ ἀο ἴὑ ἢ οὐ δῖ! Ηδ βροΐκοη, δπὰ ε4}} Ης ποὲ τηδῖκα 
ἱϊ σοοὰ ." (Νυῃ. χχὶϊ!. 19.) Ὑ]ια αυρβίίοη ͵'8, ποῖ μον ργορῆθον οὐρθῦ ἰο 6 τοσαγαθά, ἴῃ 
ΟΥΟΓῪ ἰηδίδηοοθ, 88 δπηουποίησ πμαὺ 8 ἤχοα δηὰ οῃοἰβίνο Υ ἀδιογπιίηθὰ ὉῪ ἀοα; οΥ 
ὙΠ δΊΠοΥν ἰς ΒΒουϊα ποῖ ἴο ϑοῖῃδ δχίθηϊ, δηά 17 ἴἰο δοιῃθ, ἰπθη ἰο νῆηδί οχίθρηϊ, Ὀ6 νἱενσοα 48 {16 
Ῥγοοϊδιηδίίοη οὗἨ οἱ ̓β τηῖπα γεϑρθοίίπα δἷ8 ζαΐατο ἀθδιἑησβ, οὐ {86 βυρροβί(ἰοπ οὐ (86 ραγίϊεβ 
ἰηἰογο βίο βίδηάϊηρ ἱπ ἃ σογίαίη στο οηϑμὶρ ἴο Ηΐβ Οδγδοίου ἃπὰ σονθγπηθηῖ. ἴῃ [Π6 ἰδίου 
6886 ἴΠ6 ῥγβαϊουϊοη πιῖσῦ Ἀ5ϑγΘαΪγ Ὀ6 οχροο(θα ἴο ἴδια οββοῖ, ἴῃ 80 ΤᾺΓ 8ἃ8 {16 τ᾽ δϊοηβ δοπ- 
᾿ριρ᾿αὐθα ἴῃ ἴδ σοπιϊηπρα ; Ὀυΐ ἴῃ [6 ἀνοηΐ οὗ ἃ σβδηρθ ἴῃ [8686 χοϊδίοηβ, [θὲ ἃ σογγοβροπΐ- 
ἰπσ οἤδησα ἴῃ τεσαγὰ ἴο (86 ργϑαϊοιοη. ΠΛΔΥ ΓΟΘΒΟΏΔΌΪ Ὁ6 Θχρθοίθα. ΤῊ 85 ἰ8 [86 ΓΧ68] υ65- 
(ἴοη δ ἰβϑιιθ διποησ ἴΠο086 ὙΠῸ ΘΟΏΘῸΣ ἴῃ ΒΟ] ϊηρ᾽ ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἴο Ὀ6 ἃ διιρογηδίυγαὶ ἀ18ο]οβιγα οὗ 
(οὐ Β τοϊηὰ δηὰ ν|}}, 

“ΑΒ δυθγυιίηρ αΐαγα,᾽" 8ᾶγ8 ΟἸβιδυβοη οὐ ΜΑΙ ΒΘ ομᾶρ. χχίν., “ δνθὴ [πδὲὶ ἩὨΙΟὮ ᾿γὸ- 
ΟἸδμδυαδοὴ 6066(15 ΠῸπι {86 ἰγοοάοῃ οὗ (6 ογοδίυγο, ἤθη νἱουσοὰ ἴῃ τοϊδίοη ἴο {πα ἀϊνίηα 

ΤῊΝ, Κηον]οάρθ, σδῃ ΟἾΪΥ Ὀ6 ΓΟρΑΓ θα 848 πεσοβϑατῃ ; 80 δυουυ ίησ ἔαΐζυτα, ἃ8 ΤᾺΓ 88 ἰΐ 
ΠΟΠΟΘΙΏ Ἴδη, Οδη ΟἿΪΥ Ὀδ6 Τορᾶγαθα 88 οοπαϊίομαὶί ἀροὰ [86 86 οὗ εἷἰ6 θοάοῃ. Α8 
οὐβίηδίβ ρϑυβθνυογαποθ ἴῃ βίη Βαβίβῃβ ἀδβιγυοίοη, 80 ρα θυΐπθ τορθηίδηοα ΏΔῪ δνογί ἰς ; [Ὠϊε 
8 {Πυοιγαϊοὰ ἴῃ 11.686 ΟΙὰ Τοβίαπιοηϊ, ἰῃ (Π6 ῥτορμοὺ Φοπδἢ, ὈΥ 1π0 ἰβίουυ οὗ Νιίηθνθ, δὰ 
Ἰπυϊπηδιθἃ ἴῃ 6 Νὸνν ΤἸοβίδιηθηθ ὈγῪ Ῥϑυὶ, σβοὴ (ΠΠκ6 ΑὈγαιιδιὰ ργαγίησ ἴὼγ ϑοάοῃ) Β6 
ἀθβοῦῖθοβ {π6 οἰθηγχθηίβ οὗ σοοὰ οχἰϑβϑιίησ ἴῃ [8.6 νοῦ! 848 Ὄχϑγοϊβίησ ἃ γαϑδίγαϊηῦ ρου {π6 υιῖσ- 
ταθηΐβ οὔ ἀοά (2 Τι688. ἱϊ,. 7) ; δπὰ 2 Ῥεῖ. 111. 9, 186 ἀοἰαγ οὗἩ [86 Ἰμογὰ 15 νίεννθὰ ἃ8 δὴ δοί 
οὗ ἀϊνίηα Ἰοησ-ϑυϊογίησ, ἀσδίσηθα ἴἤο δῇογὰ πὸ βρᾶσθ [ὉΓ γθρθηΐδποο. Ασοογάϊποὶυ πῆθη 
180 ΘΟ δοο ᾿γομλἶβ68 (ῃ6 ΠΟᾺΓ ΔΡΡΙΌΔΟΙ οὗὨ εΪ8 σοιῖπο,, [Π8 Δηπουποθιηθηῦ 18 ἰο Ὁ ἰδίκϑη 
ΜΓ 1ὉἈ66 τοβιγϊςοη (0 Ὀ6 ἀπάεγβιοοα ἴῃ σοπηῃθοίίοη Ὑγἱτἢ 81} ργϑαϊοιίουβ οὗ ἠυἀσπηοηι5), “ ΑἹ] 
(υΐβ ὙΣ}} σοηθ ὕο Ρ888, 688 θη ἃνογὺ (86 ψσϑί οὐ ἀοὰ ὃν βίποουθ σοροπίδῃσο.᾽ Νόοηθ οὗ 
[86 ργοάϊοιοηβ οὗἨ ἀἰνίπα Ἰυάσιησηῖθ τὸ ὈΔΓΟ, ᾿ιἰδίογῖ δὶ ργος]διηδίϊοῃβ οἵ ἴλᾶΐ πο ἢ Μ0}}} τα 
Ρίδοθ; ὑπο ἃγθ δἰδυπιβ οδ ]Πσ 6 ἴ0 ΤΟρΡΘηίΆΠΟΒ, --- οὗἨἁ τ ΟὮ ἴδ τλῪ Ὀ6 8811 ἰπᾶῦ (Π6γῪ 
δΔηοῦηο6 Βοπηοίίηρ ὃν [16 ὙΘΥΥ Ρυγροβα (μδὲὺ τ μαῦ {ΠΟῪ ΘΩΠΟΙΏΟΘ ΠΊΆΥ ποὶ σΟπ]6 ἴο Ρ488.᾽ 

Ηοηρβίθηθοῦσ (γί. “ Ῥγορμθογ," ΚΊοῦο᾿ Β Ογεϊοραάϊα) ΒΆΥΒ: “ΒΟΙΩ6 ἰῃίογργοίογβ, τηΐ8- 
Ἠουρεῖθθ- ππαογβίδμαϊησ Ῥᾶβϑᾶσθϑ 111 “6. χυὶ!. 8; χχνὶ. 18, ἤδνο δββογίϑα υἱοὶ Ὀγν, Εσδίον 
Ὀογεῖ τῖοα. (ρ, 2926 8), [πὶ 411 ργορββοῖθβ γγϑῦδ δοπάϊ ἰοπαΐ, δη4 πᾶν δυὐϑῃ τηδί ηἰδίποα (δὲ 
τοῖν σϑνοςδὈλγ ἀἰδιύίησαϊδμοα 1ῃ6 γα ργοἀϊοιίοηβ ( ἢ» εἰδβασιη) ἔγοτα βοοιιβαγίπο ( )αὴν- 
Ξασιιπ9). Βυΐ Ὀεγομά 41] ἀουδί, θη [06 ῥγορμοὺ ἀθπουηοθβ [16 αἰνης ἠαάσπιδηίϑ, .0 Ῥσο- 
σα β οἡ (6 βββαπιρίίοη ἰδδῦ ἴἢ6 ροορὶθ Μὶ}}} ποῦ τορθηΐ, 8ὴὶ δϑβδιπιηρίίοη, π]ΐοὰ ἢ6 Κπον 8 
ἴτοιι αοὰ ἰο ὕὉ6 ἰγῃ. ἴδεγο 86 ρϑορία ἴο τϑρϑηΐῖ, {πὸ ργοιἱοιϊίοη σου] 081]; θυΐ Ὀδοδυβα 
Π6Υ ν1}} ποῦ, Ὁ 18. υἱἱογεὰ αδεοίμοῖη. 10 ἀοδ8 ποῖ [Ό]]ονν, μόύγανογ, [μαὶ [86 ργορῇο 8 τΆτη- 
ἴπσδβ δηὰ δχῃογίδιϊοηϑ ἅΓῸ ὑθοθββ. ΤΉθ86 86 ΥΥΘ “ΤῸΓ ἃ ἩΠΠ658 σαϊηδὺ {Ππ6ηπλ᾿; δηα Ὀοβί θα, 
διηἶά [86 γυΐπδ οὗὨ {116 τη888, ἱπαὶν!ἀπ4}8 τσ Ὀ6 βϑανθά. Ὑ᾽ιοσίησ ῥγορμθοῖοβ ἃ8 οοῃαϊτοη δὶ 
Ρτγϑαϊουοηβ πὰ}}1ῆ68 πο. Τὴ Μοβαῖς οὔϊϊουίοη (Π 6υν. χυὶ!, 22), (μα 6 νῶβ ἃ [8186 
ῬΓορ θοῦ ψο ρῥτγοάϊοιοα “ τὨΐησβ Ὑ δῖος Το ον θὰ ποὺ ἢοῦ ὀδπιθ ἴο ρ888,᾽ πουϊὰ {Π6π Ὀ6 οὗ πο 
γδἰι6, βίηςθ γθοοῦγβθ τσ] ῦ ΑἸ ναΥβ Ὀ6 μα ἰο ἴΠ6 ὁχοιβο, (πὶ (6 ο886 ἢδὰ Ὀθθὴ δἰϊεγθὰ Ὀγ 

[6 (]ΠΠΠς οὐ (6 σοηαϊτοη. ὍΘ ἔδδν οὗ ἱπιγοάυοίπο ἐλιδ] ἴδηι, 1 [μ6 ῥγορμθοῖθθ ἄγ ἠοῖ 
ἰδἴζοη ἴθ ἃ σοπαϊἰοηδὶ βθηβ6, ἰ8 αηἰουηοᾷ ; ον (οὐ β οπιηϊεοΐθηοσοθ, πὶβ ΤὈγο κπον]θάσο, ἀ065 
Ὠοῦ 658{4 018}. ἐλ 8} 15πι, δὰ ἴστοια ἀἰνίηθ οτηηἰβοΐθῃοθ δ ΡΥ ͵8 [86 Ὀγοβοΐθηοο οὗἩ ἴ86 Ῥγορ θα 
ἴο Ὀ6 ἀοεῖνοα.᾽ 

“ ΤΏΘβθ ἔνο ἴὥγη)β οὗ τοργοβθηϊαιίίοη," Ὦν. Εαἰγθαίγη τοηαγκβ (Εδίγθαῖση Οη5 Ῥγορῆδεον. 
Νεν Ὑγοτῖς : Οδυϊύοη ἃς Ῥογίον, 1866), “'" πηϑᾶὺ  Ῥοΐμ Ὁδ οἰαγδοίουζο 88 βοιῃθυμας 

περβοδ οχίγοιθ, δηἃ ποῖῦμον οὗἩ ὑπο σδῃ Ὀ6 δρρἰϊοα ἴο [1ὸ δοίυδὶ] ἱπίουργοίδιοη οὗ {86 
Ῥτορλιοιὶς βογίρίαγοθ, τἱμοαξ οοπιΐπα αὖ Ἰπδ ΠΥ Ροϊαΐδ ἱπῖο οοηῆϊος πῖῖὰ [86 υἡ- 

ἀουδίρα [Δοἰ8 οὗἨ (Π6 ςΑ56.᾽ 
τ. Ἐ., σοηβίἀογίηρς δὴ δχδοὶ οἰαβϑὶ βοδίίοη ἱπιροβδί]6, ου δοοοιηῦ οὗἩ [86 οοῃογεῖθ σμδγϑοίοῦ 

οὗ 6 ρῥγοβρϑοῖΐνε ἀο᾽ ποδιϊοηβ οὐὗὁἨ ργορθθου, δηὰ [86 στϑδϊηθββ νὰ τὶς ἴΠπ686 ἴῃ (Πρὶν 
αἀΐνϑυβϑθ ἀβροοῖβ γιῃ ἰηΐο 6ϑο ἢ οὔδιοῦ, ἰγϑοθβ οαῦ 8 δ Ὀγοδα δηὰ θϑβίὶγ γϑοορηΐζοα ἀϊδιϊηοιίοῃ, 
σῃ ἢ, ἴοτ 41} ργδοῦσδὶ ρυγροβθδ, ὩΔΥ ὃ μο6]ὰ ἴοὸ Ὀθ βυβὲοϊθηῖ. 
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1. “«ὙὝΒοτγο ἴ8, βγβῦ, ἃ 61458 οὐ Ὀγορῃθοῖθβ, {π6 ἀΐγθοῦ δῃᾶ ργοροὺ οὐ]θοὶ οὗἨὨ νῖο ἢ ἰβ ἴο ἀΐ8- 
εἷοϑθ (ἀοά᾽ 8 ρυγροβϑεβ οὗ γσσϑοθ ἴο πιθῆ, δῃὰ ἱἰηάϊοδιθ ἴῃ ἰΐ8 σγτϑπάον ουμ]ἔέποα (μοῖρ βρροϊηιοᾷ 
ὁουτεα οὗ ἀδυθίορπιθηῖ. Α8 {86 υἱιἰπηαΐθ στουπα οΥ̓ [Π680 Ῥυγροϑοβ 18 ρἰαίην ἴῃ αοά Βΐπ- 
8610, δὰ ἋἸὸ Ὀτγϊησίηρ οὗ ἴμθπὶ ἱπίο δοοοιηρ! ἰβῃπιθηῦ 8 δια ρμδυϊοα!γ Ηἷ8 ποῦῖς, ἰ0 18 ονυϊάϑηὶ 
(δῦ, ἰπ γεβρθοῦ ἴο [18 ᾿ἴπ6 οὐὗἁὨἨ (μΐησδ, ἴθτα οδὴ Ὅ6 ΠΟ ΤΌοπὶ ΤῸ ἴΠ6 ορογαίίοη οἱὐ[ἁ Δηγ οοπάϊ- 
ὕομαϊὶ οἰδπιθηΐ δχοθρῦ ἰη τοσᾶγα ἴο [86 Βυθογα ἰπαΐα τοϊδιΐοπβ οὗ ρ]δοθ δῃὰ ἐΐπιθ. ὙΒΘΠοΓ ἴο 6 
ΒΟΟΠΘΣ ΟΥ ἰδίεγ ἴῃ οἴβοίίησ [8.6 γαβϑυ 8 αἰτηθα δὲ, Ὑ βοῖθον ἴο Ὀ6 οββοϊδα ἴῃ 18 ρατγιϊο αν τηοάθ, οΥ 
ἷπ δοπιθ οὔδμεν ὑπαὺ τοῖσι Ὀ6 οοποαὶνοά, ἴῃ βὰς ἢ Οιΐησβ, 88 ἴπ6 ρ]δῃ οὗἩ αοα πϑοθββαυ  Υ σΟΙΏΘΒ 
ἰηΐο οσοηΐδοὶ πὶ ΘΓ ΒΥ το οηβ ἀπά Ὠυαμηϑη ἀσθηςίθβ, ἰδ τηϑὺ ργΟΒΊρροβα ἃ οογίδίη δἀαρίδ- 
ὥοη 'π [86 βίδίθ οὐ [π6 νοῦ] δηὰ [86 οοπάυοι οὗὨἁ Ἰπάϊν᾽υ8] πιοη. Ἠδηςθ, ἴῃ {8656 γβρϑοῖβ, 
ΔΗΒΟΠΠΟΘΙηΘηἴ8 τσ Ὀ6 πιδάθ δ οῃδ {ἰπ|6, ΜΠ]ΟὮ, α8 86οη ΤΠ Ὸπι α ἀυπιαη Ροϊπὶ ὁ υἱοῖυ, ἈΡ- 
Ῥδαγθὰ ᾽0 βαῦθ ὑπαθγρΌΠ 6 ἃ Γο]διϊνθ σμδησα δὐ' ΔΏΟΙΠΟΥ ἢ Ὀυΐ τ[Π6 (μΐησβθ {ΠΘπηβοῖνοθ δηὰ 41] 
(μὲ Θβϑθηυ δ!) ΘΟΠΟΘΓπδ ὑμοῖν ΒἰϑέΟΥῪ δηα ργοσταβϑῖνθ ορογατΐοη ἰπ {π6 ποῦ], θοΐησ οη ΓΟ Ὺ 
δηα ΔΌβο] υἰοὶν οἵὗἩ ἀοά, πιυδί ργοοθοά ἱπ βίγίοῦ δοσογάδηοθ σὰ [Π6 ἰηεἰπιδύϊομβ Ἠ6 σίνεβ οὗὨ 
8 τηϊη ἃ τοϑρθοίζησ {ἢ 61. 

“.Α5 ὀχδιηρίοβ οὗ [8 στϑαὶ οἷἶδββ οἵ ργόρῃθοῖθβ," Ὦγν. Εδιγθαίγη ροΐπὶβ “ὁ ἴο {86 οοτἱσίπ αὶ 
ΔΠΟΙΠσΘποηῦ οὗ βαϊναιίοι ὈΥ {π6 ὑσὶ απιρἢ οὗ 1Π6 πουγδη᾽ 8 βοϑὰ ονὸῦ ὑπδαὺ οὐ {86 ὑδβιιρίθν ἢ ἴὸ 
[86 ῥτγοπιῖβο ρσίνθη ἴο ΑΌγδαμδηι (μδὺ ἐμγουσᾷ 8 βαϑὰ 4}} {π6 ἔΆπ}1}1658 οὗὁἨ ἰῃ6 ϑαγὶὰ βῃουϊὰ 6 
Ὀ]οδβϑθὰ ; ἴο {86 βιισορβδινα ᾿ἰπη δὺο π 8 τωδὰθ ἃ8 ἰο {1 δι 6 ]]πιοπὶ οὐ (818 ργοπιΐβθ ἴῃ 1ζ8. πηϑίη 
Ὀγον βίοι, ὈῪ 118 βρβϑοῖδὶ οοπηθούοη σπῖτι (86 ἰτῖδο οὗ Φυάδιι, (πὲ Βουβο οὗ αν, πᾶ 8 
Υἱγσῖπ-ὈΟΓῃ δοη ὁΐ (μδ0 Ὠουβα; ἴοῸ [86 Ταργθβθηςαίϊοηβ τηδὰθ οὐ ὑμῖ18. σἰογίουβϑ Βοίηρ αἰπιβοῖς 
οὗ 186 σοπϑυϊὐΐοη οὗ 18 ραγβοῃ, ὑπ6 ρίαδοο οὗ ᾿ΐβ Οἰγίἢ, πὸ παίύστο δὰ οἰγουπ)ϑίβησθβ οὐ ᾿ΐε 
ΘΆΣΘΟΥ οὐ ΘΆΓ(Ὦ, ἴμ6 ἙὨδγδοίθυ οὗ 118 σονογπιηθηῖ, [86 πα] γὑϑβϑυ} 18 δῃα ρἱογίοβ οὐ μἷβ Κίπο- 
ἄοτι, τὶ [μ6 Ορροβίῦβ ἀδβιϊπὶθβ οὐ [ἢοϑθ Ὑπὸ ηνίσῃν βοὺ ὑμοπιβοῖναϑ ἴῃ ΑΥΤΆ ἀσϑίηβὺ ἢ, [Ιη 
τορασὰ ἴο 81} {πδὺ ἴῃ {818 τοϑρϑοῦ νγᾶ8 ρυγροβοα ἰπ {16 ἀἰνίηθ παϊπα, πὰ δηπουποθα ἕγομ {ἰπι6 
ἴο ἔπι ἴπ ἴπ6 Ῥτορμοίις ογά, μοῦ σου] Ὀ6 πο τοοπὶ [Ὁ δὴν δυο ἢ οοηαἰ(ἰοπΆ] δἰ θπιθηῦ 85 
ταϊσῃῦ ἴπ (μα Ἰοαβὺ δθθοῖ [η6 αυοδίίοη ΠΟΙ ΒῈΡ ΠΟΥ βμουϊὰ δούιδ!}Υ σοῖθ ἰὼ Ρ888 οὐ ποῖ; ῸΓ 
ἴΒΕΥ ᾿ΕΤῸ ταδίξουβ δηϊοσίπσ ἰηῦο [Π6 νϑΥῪ οοτὰ οὗ {π6 ἀϊνίπο δἀπιϊηἰϑιγαυΐοη, δηὰ ἰπά 1880] 00} 
᾿ϊηκοά ἰο {μ6 στοαῦ ῥγὶποῖρ[θβ ου οὶ ἔγομλ (86 βγϑὺ 411 νσὰβ ἀββδίϊποα ἴὸ ργοςθοᾶ. 1.5 δοη- 
ΘΟΓΏ5 ἴθ), γὙ6 ἤδνθ β ΡΥ ἰὸ ἀο τὶ [86 οτηπίβοίΐοηοσα οὗὨἩΘ ἀαοα ἴη ἐὈγβθοίησ, νἷ8 νθγϑ οι ἴῃ 
ἀροϊαγίησ, δπὰ ἷβ8 οὐθυστ πο ῥγονϊἄθηςα ἴῃ αἰγθοίϊησ τ δῦ δου] ὰ σοπιθ ἴο ῬΆ488. 

2. “ Ἀποίδοῦ 6488 ΟοὗἩἨὨ ργορμθοΐθϑ, ἴῃ ὑποῖν οβίθηβὶ Ὁ][6 ομαγδοίου δηα ἀθδίση τὶ οἷν αἰδγοηΐ 
ἔτοτα ἴ86 ργϑοράϊηρ, γϑὶ ποῖ ακίῃ ἃ8 τοσαγβ [86 ροΐηῦ ΠΟῪ πάθον οοπδιογαίίοη, οοπβἰϑὲβ οὐ 
ἴθοθα το ἢ, Ομ ἔπη ἴο {ΐπι6, τοῦτα αὐὐογοὰ σοποογηΐηα (16 ρονοῦβ δὰ Κιησάομλβ ἰπαὺ βἰοοὰ 
ἴῃ 8 τῖναὶ Οὐ δηϊδροηϊβίϊς ροβίἴοη ἴο 1π6 Κιησάοιῃ οὗἨ αοἄ. [0 ἰ8 ποῖ βυςβ: ργορβθοῖθβ σθηρυ- 
ΑΙΥ, ἃ5 τοβρθοίθα ἰοϑθ ρόνγαγβ δηά Κιησάοιηβ, ἰμαῦ ἅγὸ ποῦν τοΐεγτοὰ ἴο, Ὀὰὺ {πἴοβθ νμὶς ἢ τ γῸ 
ενϑη ἔογίῃ σοποογηΐπσ ἴΆθπι, δ ἀγοβϑθα ποῦ 80 ὈΓΟΡΟΙΪΥ ἴο ἐΐεπι 88 ἴο ἴπ ρϑορὶθ οὗ ἀοά, δπὰ 
ἴον 186 ῬΌΓΡΟΒΕ οὗ δ᾽αυγίησ τβδῦ πδίυγα! ν ἅποῖκο ἴδαῦ δηὰ δηχίοιυ ἴῃ [Π6 πιϊηά8 οὗ ὈΘ] ΘΝ Β. 
Ῥγοαϊοιομβ {πὸ (Πδΐ οὗἨ Φοπδὶ ἰὸ ἴ6 Νίπονυϊῦοβ Ὀθϊοησ ἴοὸ δὴ ΘΓ αἰ ΌΓΘηῦ οἾ888; [Ὁ ἴῃ 
ιῖ5 ἴθ νγϑ8 ἃ ἀἰγεοῖ ἀθδιησ τ [86 ΡΘΟΡ]Ὲ οὗ 8. βοδίϊιθη οἷἵγ ἴῃ γοϑρθοῦ ἕο ὑμοῖν βίῃ δπὰ 
Δ 0 }ΠΠ1γ ἢ. Ρυπίὶβηπιθηῦ; ἃ ργθδοιϊησ ποτ ἴδῃ 8 ῥγοήϊοῦοη ; δηὰ Ῥοίἢ ρυθδοδίησ δηα ῥγὸ- 
ἀϊοίίοη οηἰογίησ ἰηΐο [16 βρίογα οὗ Βυμπιδὴ τ ϑροηβὶ ὉΠ, δηθὰ ἱπιθηθα ἴο Ορογαίθ 88 Ἰη ΆῈ8 
οὗ τιογὰ] βυδδίοθῃ. Νίηθυθῖ νγὰβ ποὺ δῇ (μδὺ ἴτηθ ν᾽ ον 85 ὀοσυργίησ ἃ Βοβί]6 ροβιοη ἴο 
[δο Ἰηἰογοδίβ οὐ αοά᾽ 5 κἰησάοπι ἴῃ ᾿βγϑαοὶ, Ὀυῦ 48 ἰΐβοὶ δ ἃ Βοροία! 611 ἴον βρί γι] ἀσϑπογ ; 
ἸΏΟΤῈ Βοροία! ἱπάοοα (δὴ Ἰβγϑοὶ ἰιβ6] ἢ, δὰ ἀἰιθα ἴο 161} νι ἃ υ᾽βοϊθδοιια ἰηήσοποθ ονθὴ ὁ 
(86 ΡΘορΪο οὗ ἴδ6 Οονθηδηί. ΤΏ πιδ88 οὔ ργορῃθοῖθβ, βονθνοῦ, αὐογοὰ γοβροοιΐῃς που] ϊγ 
Ῥονοτβ δηα δβίδίθα, δὰ δὴ θηϊίγεὶγ αἰβδγοης οὐ͵οθοῖ. Οοπίιοιηρίαἰΐησ {Ππ|686 88 Υἶναὶ, δηἃ [ῸΓ 
[Πα πιοδῖ μαζί αἸΓΘΟΙΪΎ δηϊδροηϊβιῖς (ὌΓΟΘΒ, (ΠΟΥ ΘΓ πηδίη Ἱν ἰπιοπ θα [0 4580 ὑΠ6 Ὠοατὶβ οἵ 
ἀοά᾽ 5 Ρϑορὶβ τπδὺ τ βαίθυθυ θαυ] ΓΟδουτοοΒ δηᾶ σἼουΥ τηϊσῦ ἴον 086 (ἰἴ6 Ὀδίοηρ ἴο (ἢοβ8 
Ἰϊησαοιηβ, 8411 ττὰ8 ἀθβιϊηθα (0 Ρ888 ΔΎΔΥ ; ὕπδ (ποῖν ἀοπιϊπίοη, Βονγενοῦ ἀγοσδηῦ δηὰ ρον- 
ΘΓ], Βμοι ἃ οὐ ἴο δὴ θηᾶ; ψἢ}}}]186 ὑπαὺ Κιησάοιῃ πνἰο ἢ 88 τοῦθ ρου ΡΥ (Π6 1,ογα Β, 
δη4 νὧδ ἰἀθηβοα νῦῖτ}} ἷ8 οονεπδηΐ οὗ σγδοβ δπὰ Ὀ]δββίησ, βῃου ἃ βυγνῖνθ 41} σι δηρσοβ δηᾶ 
αἰίαίΐπ (0 δὴ ονουϊαϑίζης 88 νγὙὲ}] 8458 υηΐϊνογβαὶ ϑυργθηδογ. Ῥυορθοίθβ οὗ {18 ἀδβοτὶ ροῃ, 
ἐϊοτοίογο, βίοοά ἰῇ 8 ὙΘΡΥ οἷοβο τγοϊδιϊομ ἴο [Πο56 ΔΙΌ αΥ οοπβίἀθγοά ; [μ6γ Ὀυϊ Ἔχ ὶ θα τ86 
Τονεγδ δα οἵ (ὐοά᾿ Β οονθπδπί ἴον δηὰ (δἰ ηθ88. 1 (06 ρυγροβοβ οὗ γτδσθ δῃηα ἢ ο] θδθ 
ςοπηοοίοα τ 1 ἷ8 οογθηδηΐ ΓΘ ἴο βίβηα, 411} οουηΐοῦ δυο οΥ ΥὙ δηα τῆν] ἀοπιἰηΐοπ παιδὶ 
06 ρυΐ ἀονη ; ἰδ6 δβαίδιυ δηὰ νυο]]-δοίησ οὗ (06 οπθ οὐ πϑορββίυ ἱηνοϊνθα {86 ἀθδδιγιοιίοη οὗ 
ἰ6 οἴβοσ.0 Απὰ (ο Τογι Ὑ δα  ἰονοῦβ ἐπαῦ βοὴ που]ὰ Ὀ6 [π6 γαβ]}ῦ, τγᾶ8 [86 ΤΩΟΓΘ ἱπηπιοά ΐαῦθ 



14 ΘΕΝΈΒΑΙ, ΙΝΤΕΟΓΟΤΙΟΝ. 

ἀοαῖσῃ οὗ [Π6 Ῥγόρῃθοῖθ8β ἰὴ χαρβίίοῃ ; οἵὗἁ {86 Δίου Ῥγορ ΒΘ ΟΥ, ἴῸγ ὀχαπιρὶθ, υὐἱογοα τοβροοίηςσ 
Νίηονοἢ ὈγῪ ΝΆΒαπι,, τ βθη {116 οἰἐγ δα Ὀδοοπιθ {μ6 οοηίγα οὗἩἨ ἃ ἀοα-ορροδβίῃρ τηοηδγοὶν ; πα 
οὗἩ [18 ΤΠΔΩΥ δ᾽ ΠῚ γα ϊοὐϊοηβ βοδιογθα {πγουρὶ (λ6 ῥγορ]ιοῦο τι ηρβ οοποθγηΐησ Εσγρί, 
Βαθυίομ, ἀβογτία, Εάοπι, δηὰ {86 δυττουηάϊηρ Ὠσδίμθη βίδίθβ. 

“10 μοϊἀβ οὗὨ {πὶ5 ο488 οὐ ργορβθϑοὶθβ ἃ5 8 Ὑ]οΐθ, ὑμαῦ ἴῃ 1 οἷν σταπα δἷπι πον ἀϊβοῖοδβο [Π6 
δου 16 ἃ ράΓροΒοΒ οἵ Οοὰ : ρυγροβαβ (πα σΤΟῪ ουΐ οἵ [86 ὀδβθηίδαὶ ὑγιμοὶρὶθβ οὐὗἩ ᾿νῖ5 σαγϑοίθῦ 
δα σογογηπιθηῖ ; δηά (δι {π6 γϑϑυ 8 [ΠΟΥ ΔΏΒΟΙΏΟΘ ΔΓΘ ΘΟΠΒΘΑ]ΌΘΗΟΥ ἴο ὃ6 τοραγάθα 85 οὗὨ 
δὴ ΔΌΒοΪυὐ6 Ομδγδοῖοῦ. Α,8 δοῃοοτποά ὑδ6 Κίησάοιῃηβ {ποπηϑοῖνοδ τ οδθ ἀδϑίπῖθ8 (ΠΟΥ ὑῃ- 
[οΙά6α, {ον οουϊὰ βοδγοοὶγ ὑδ βαϊα ἤο Ὀδοοῦιθ, ἱβγουρσ ἰπ6. Ρτορβθοῖοβ ἰῃ αιοβοη, δχοθρὶ ἴῃ 
8 ὙΘΓῪ [πιο ἄδστοα, [6 βυδ]θοῖβ οὗἁὨ τγογϑ] ἰγϑαϊπχθηῦ ; [Ὁ 16 Ῥγορῃοςϊεβ σοῦ σοπηπλυηΐ- 
οδῖθα ἴο {16 οονθπϑῃηΐ ρϑορὶθ γϑίμον {1 ἴο {μθπὶ, δὰ σοι ρΑγδι νου ἴδ οὗ 86 μοβδίμιθῃ 
ΘΟΠΟΘΟΓΙΘα τη ῦ ον ν ὮΔΥΘ ΘΟπ16 ἴο ΔΠῪ αἰδβιϊηοῦ πονίθάσα οὗ νὰδῦ μδὰ Ὀδθῃ βροίθῃ. 

8... “Ἰμδανίῃσ ΠΟῪ {86 ὕνο 6188808 οὗ Ὀγοριιθοῖθϑ τ βῖο ἔγρπι {Π6}Ὁ ὙΘΓΥ Ὠδίαγα δ ΡΟΒβθδα 
{π||6 οὗ ποι ιΐης οὗἩ 84 οοπάϊιίομαὶ! οἰθιημθηῖ, 6 ργυσθοα ἴο ποίϊοο ἔλοβὸ σπϊοῖ ῬαΓρΡΟΒΟΙΥ δηὰ 
αἰγθοῦν ὈΟΓΘ ὉΡΟῚ π6ῃ᾿8 Ταβρο Β᾽ 01} 10168.; [πο86 το Όν πιθδῃβ οὐὁὨ ῥγοπλ δ. οὐ τπγθαίθηΐηρ, 
Ρἰδοθά (86 8υ0)6οῖβ οὗἩ ἀϊνίηθ τουοϑἸαιίΐοη ὑπᾶθὺ [86 ρθουν ἰγαϊπίησ οἵ ἤθᾶνθη. Ηδθγθ νγ8 
Βηα ἔτοπι [Π6 βαογοά γδοοῦὰβ {πδὺ [806 οοηαϊτίοηαὶ οἰθυχθηΐ ἢἣ88 οἴγθη, 8ἃ8 8 τηλίϊοῦ οὗ ἔδοῦ, Ὀ6θὴ 
βυγϊ Κη σὶγ Θχ ἰἱϊοα ; δηὰ ἰδ πιυϑῦ αἰ σαγ8, γὰ οοποοῖνο, 06 νἱτία!γ 10 ποῖ ἴον} δηὰ οχ- 
ῬΓΟΘΘΙΥ ἴθυπα ἱπιίθγιηϊησὶπρ ἰ[56}7 τὶ ργορ δίς ἰημπηδιϊοηβ οὗ 116 Κἰπὰ ἐπ φιοϑίου. ΤὨῖ8 
σομ ΠΟΏΔ ΠΥ τοϑίϑ ἀροὺ το στοῦ δπα Ψιηὐδιηθηΐαὶ ρῥυϊμοῖρὶθ8. ὙῈ6 ἢγδι οὗἨ [8686 18, (δαὶ 
ἰη οὐ 8 ῥγοριδίῖοδὶ τγοναϊδύίοη οἵ μἰβ ἀθαϊϊπσ ψὶὮ πιθὴ 88. ἴῃ [Π6 γονϑαἰϊοηβ οὗ 18. ταϊπὰ 
σΘΏΘΓΑΪΙΥ, 8}} 18 θαθθὰ ου δὴ οἰ μῖοαὶ ἰουπάδιϊοη δηὰ ἀϊγθοϊθα ἰο δη δἰ μίοδϑὶ δἷπὶ; 80 {πδὺ (Π8 
Ργϑαϊοιίοη βῃουϊὰ ἤθυοῦ Ὀ6 νἱθινοα δραγὶ ἔγοτη (16 τρόγὰὶ σοπδίἀθγαίίοπβ οἢ δεοουηΐ οὗὨ οΥ ἴῃ 
οομπθοίΐοῃ τ} τ ῖς ὃ 88 υὐλογοὰ. Απὰ {Π6 ΟΥΠΟΡ ῥγϊ ποῖ] 18, (δὶ πῃ σἰνίηρ ἱπιλυχαίοι8 
ἴο ἸΏΘἢ ΟΥ̓ Θομμ πη 168 οὗἨ Δρργοδομίης σοοά οὐ εν, ἀοὰ βρθᾶκβ 88 ἰῃ οἴμδὺ ρᾶγίβ οἵ ϑουγίρ- 
ἴσγ6 ἴῃ 8ῃ ΔΗ τΟροσηοσρἷς τδῆποῦ ; Ηδ δάάγοβϑβοβ [Π6 δι} 0) οῖ8 οὗ ἢ18 ἐπγθδαίθηϊηρ ΟΥ̓ ῬΓΟΠλΪ890 
ἴΏΟΓΘ ἔγοπι ἃ Βυμδη (δὴ ἤΌτ 8 ἀἰνίηθ ροΐηϊ οὗ νἱδϑνν ; ἴπ οἵαν ψογὰβ, Ηθ δάορίβ δ πιοὰθ οὗ 
τοργθβοηϊδιοη ἩΔῖοἢ 18 πχοϑὶ πδίυγαὶϊ 0 πιϑη, δὰ πῖοῖ ἰ8 θαδὲ δαδρίοα [ὉΓ ἱπιργοβϑίηρ δηὰ 
ἱπῆπδηοίηνς ὑπ πλῖῃ 8. 
“δῖ 8 δίκα, Δ8 8η 1ΠΠυδἰγαίζοη οἵὗἩ [π6 ργοροῦ πουκίης οὗ [8686 ῥυϊποὶρ]68, [Π6 βισϊΚίησ ο856 

οἵ Νίπονθμ' δἰγοδαγ τοίδεγοα ἴθ. αἴἶδὺ μανίπσ βθηῦ Πἷδ ργορϑὺ ἴο δῃποῦηοθ ἴπ6 ἀρβίγυοιΐοη 
οὗ Νίπονοὰ ἰπ 4 βροοϊβοα εἰπη6, [6 ογὰ βυβογοὰ [η6 Ῥγορθθου ἴο 4}} ἰηΐο δθϑυϑῃοθ, 6 - 
ἐραϊποα ἴτοπι ὀχθουϊἝησ πὸ ΓὨγοδίθηθαά ἀοοι, οΥ ἰῃ {π6 ἰδησύδασ οὗ ϑογίρίυτο, Ηδ σερϑηίοὰ οὗ 
186 ον] Ηδ βεἰὰ Ηδ πουϊὰ ἀο ἰο ἐδ οἱΐγ, Ὀδοδαβο οἵ {πὸ πιοῦὰὶ οἤδησο ἰμλαῦὺ δὰ πηθϑην1]6 
ἴακοη ῥἷδοα διηοησ [8 ἱημα ἰδηΐ8, 88 τηδηϊϑιθὰ ἴῃ {μοῖν ἰυτηΐησ ἔγοπι οὶ ον ναγ8." Οσοὰ 
δοῖβ οὐ [86 ῥγϊῃοίρ 68 οὗ σἰσβίθοιιβηθββ, δηά, ἰῃ δοσογάδησθ σὴ (μ686, Ηὸ τηυδὺ οἤδηρο [αΐ8 
ἀρ δ] ησβ ον Γὰ πηθη, θη {116 ]ν τοϊδιίοη ἴο Ηΐτὰ 1188 ὑὈδοοῖηθ σὔδησθα. δ)}4}} οὶ 186 ψΦυάσο 
οὗὨ 81} 1ὉἈ56 Θαγῖβ ἀο τίσμι ἡ (θη. χνὶϊ!. 95). “Ηδθᾶγ ποῖν, Ο [βγδϑὶ, 18 ποῦ πιῦ ὑγὰν Θαυ8] ὃ 
Ατῷ ποῦ γοῦῦ" ψΑΥΒ ἀπεαυλ] ἢ θη ἃ τἱριύθουβ δ ὑπγηθί ἢ δναν ἔγοιῃ 18 τὶς θουβη 688 
δηα σοτμτἰτο1}} ἰηἰαυΐϊ 65, πὰ ἀἰθῖμ ἴῃ ἴθι; [0γ ὕπο ἰπίααϊ ὑπδὲ Β6 Βαῖῃ ἄοῃθ 8}14}} 86 
416. Αραΐη, σβθη {Π6 ποθ τηδῃ ἐυγπθὶ ΔΎ ΔΥ ἴτοτῃ 18 ννἱοΚοάμθβθ {}ιᾶὺ ἢ δὶ Θομμηῖῦ- 
ἰθἀ, δηὰ ἀοοίδ ἐδιαὶ το 18. ἰαννία! δηὰ τίσῃῦ, μ6 58}18}} δᾶνβθ [18 βοὰϊ αἱῖνθ" (ζεῖ. χνὶϊὶ. 
2ὅ--21). 
τ {1656 ῥγο] ΠΑΡ οὐβογνδίίοηβ, ἯὙΘ ΠΟῪ Ῥγοσθθὰ ἴο ἔγϑθθ (86 βίγϑϑιη οὗ ῬΧΟΡΆΘΟΥ 

ἔγοτῃ 1.8 θοσίηηΐησ ἀονη ἴο ἴπ6 οἶοβο οὗ ἴθ ΟἹ]ὰ Τοβίδπιθηῦ ὕδπου, τ θη, 88 1 οχροοίδηϊ οὗ 
{π6 δανρηὶ οὗ 18 στοδί βδυ)θςεῖ, ἰῦ οοπιθβ (0 ἃ βιιάάθῃ ρϑιιβθ. Α {πΠκὸ οεββϑίίοῃ οσοὺγβ Ὀεύνθθα 
9οβθυδ δηὰ ϑιαιηυθὶ, [λ6 γϑᾶβϑοῦβ οὗ σοὶ Μ1}} Ὅ6. ποιϊοοα ἴῃ [86 ῥγορϑὺ ρἷδοθ. ᾿ 1} (86 
δχοθρίίοη οὗὨ {διδδα ὕνγο ρουοαβ οἱ οϑϑϑαϊϊοῃ, δῃὶ ρουπᾶρ8 οὗ βοῖηθ οἴδιοῦβ, δἰ ποὺ ποῦ πηθῃ- 

ἐἰοπϑ ἃ ογ ποῦ 80 αἰβιϊμοι Υ πηϑυκϑα, ργορ ΠΟΥ ἤονγβ οὐ τὴ πὶ θπίηρ οἰιδηηθὶ, α01}} 10 ΓΘΑΟΙ 68 
ἰι8 Ἀρροϊηϊδα Ἰἰτ}ϊ18. Ιῃ [}|6 {ἰπιθ οὗ ΑὈγδμαπι ἰὺ ἴδ κο8 ἃ ἀουδ]ο, ἰμπουσὰ ποῖ ἃ αἰνογρθηῖ 
ὁουγβθ. ΤῊΐθ γγᾶβ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, 88 ἴῃ ᾿ἷπὶ γγχ ἰᾶνθ [86 θγδὺ ροΐϊηῦ οἵ υπίοη, ἴῃ ὈγοΟρΘΟΥ, οὗ [86 
δονίλ δὰ Ὁ γἰβιίδη ἀἰβρθηβαιίοπβ; δηὰ ἔγοπι τἷ8 ογὰ ἰδ ἴα] 8 ὉΡ δηὰ ῥγόβϑοσυοβ 8 ὑμοίο!ὰ 
ΟΒαγδοῖον σοϊαίβα ἴο {θὰ ὈοίἈ. 

ΤὨ6 ἀδίθ απὰ οὐἱσίη οὗ {π6 ργοάϊοιϊοηβ οἵ ῬγορἝθου δα οοθνδὶ πὶ {86 Θδγ]θβῦ ἢ βίο υΥ 
θεῖο οἵ οὗ Ὡδηῆ. ΤὨΪΐβ8 ᾿ιἰβίουυ 18 (πδὶ οὐἩ δἷβ ογοδίίοῃ, βίῃ, δηὰ 14|}1. ΝῸὸ βοοῦϑγ μδὰ ἢθ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ. {Ἀ]Π|6ὴ ὑμδὴ ῥγορίθου ἰπἰἰπιαίθα ἃ ὙΑΥ οὗὨ ΓΘΟΟνΟΥ. ΤΏ ἢἤγει ργθαϊοιίοη τγἃϑ 
σίνϑῃ ἴῃ πιθΓον : ἰδ σοπίδίηθα 8 ῥγοπιῖϑθ δἀαρίθα ἴο τηδη᾿8 ἰογίε θὰ οοπαϊοη. ΤΊ 8 νγδϑ [86 
ΒΙοιἶβθ οὗ 8 Βϑάθϑιηδν, ὝΠΟ ν7χ88 δρροϊηϊθα ἰο Ὀγυΐδα [86 βούρϑῃηιβ Βοδᾶ, {ιδὺ 18, ἴο 8ρ01] 186 
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ἰοιιρίοσ οὗ ἷβ ἐγ ρ ἢ, τλυϊοἢ σουὰ οὐἷν θ6 ἀοηθ ὉΥ τϑραϊσίπο ἴπ6 ἴοββ βυβογοά Ὀγ ἰγϑῃ8. 
στεβδίοη. ΤὨϊ8 ογίσί δ] Ῥγοπιΐῖβο 8 [ῃ6 ἀδσῃ οὗ ῬΓΌΡΒΘΟΥ. Μϑῃ νγχβ ποὶ ἀσγί νοπ ΠῸΠπι Ῥδγδ' 
ἀἶβα, ὑη1}] Ργορθθου δὰ σίνθη Ὠἷπῃ βοπ6 ρἰθᾶρο οὗ Πορὸ δηᾶ οοῃβοϊδίϊοη. 

70 15 ποῖ οὔν ἰηἰοηϊίου ἴο ϑηΐθῦ ἰηΐο δὴ θχροβί[οπ οἵ (μ8 ἢγβῦ Ῥγυόρῇθου. [08 σϑῆθγαὶ 
πιρδηΐησ 18 ΓΠαὺ ἃ τοἀθιρου Μ1}} βιιοοθρα {16 [8}}. ὙὨ6 ρϑύβοῃ οὗ (ῃ6 Εβάθοθιηβδν, Το Ρτοῖο- 
ΜὮΟ 15 [0 Ὀγυΐδα [Π6 δουρθηῦβ ᾿οϑα, 18 ποὺ οἰθαυΐυ σονθαϊθὰ ἰὴ (ῃ6 δθγῃβ οὗ 86 ΤΆΘΈΊΉΝΙ,. 
Ρτεάϊοιϊοη. 786 δγὸ ποῖ, Βού ον γ, ἴ0 ἰηΐον {παὸ ΟἿ ἢγβῦ ραγϑηΐβ δὰ ΠῸ ΠΊΟΓα. ὑγορῆεογ. 
ἰπαιγασίίοη οὐ ἰἢ6 δυδ]οοῦ [8η (δὲ οοηίδίηθ4 'π {86 ὑδγηβ οὗ [6 ργοῃῖθθοθ. ἀοα δα. Μ!. 16 
ἸΏΔΥ Πᾶνα σοιμπηηθηϊοαίθα πὴ0.0}} ἴο ἴπθ6πι, ὙΔολΒ [ἢ6 βδουθὰ  ϊβίοτϊδη 88 ποὺ γϑοοσοα, 
ὙΠοῖν (ΔἸ τπδῪ ἤν Ὀθόη αἰγροϊθὰ ἰο ΟὍπθ, ψοβα βϑοῦῆοθ τψγὰ8 ἰὑγρίβοα ὈγῪ ἰμ6 βδοσί- 
βςοο5 (8αὲ ἰδογ οἴοτγοα. 

ὙΠΙ8 Βγεῦ ρῥγθαϊοϊϊοπ ἸΠΔΥῪ βοσυθ ἴ0 ροΐηΐϊ οι βοπιοί ίησ οὗἨ [86 ρθηθγαὶ δἰη δηᾶ ἀθβίσῃ 
οὗ 4}} (80 τεϑύ. Αὖὐ (86 ᾿θδβὶ, ἰῦ ὀορθῆβ (0 08 ΟὯΘ ΟΟΙΏΡΓΟΒοηϑῖνο 80 )6οῖ, ἴῃ πο 86 
ὙΠ0Ϊ6 ΒυΠδη ΤΑΟΘ 8 ςΟΠΟΟΥηΘα, Απά βῖησο {818 βυῦ)θοῦ τγαβ {16 ἤγβ {μαὺ ἰηϊτοἀδυσοὰ 
ἴθ τονοϊδιϊοηβ οὗ Ῥγορβθου, Ἧὸ πιᾶὰν ΤΟΘΘΟΠΔΌΪ βΌρροβθ {παὺ 10 8 ἃ ῥγϊποῖραὶ οπ6 
αἰνγαγβ ἷπ νἱον, δῃὰ ἱπαὺ οἴμον ργθαϊοιϊίοηβ, τ μθὴ ὑπο αἰὰ ποῖ βρθοϊ σα! Υ τοϊαΐθ, πιϊσῃι 
γαῖ Ὀ6 δυρϑογνίθηίΐ, ἴο ἱΐ, ὈΥ ῥτγοτποίζησ ΟΥΒΟΡ ρυγροβοβ, ὙΒΙΟ. ρΌΓΡΟΒΟΒ, Βοσον συ, οοηίογοὰ ἴῃ 
[86 “μοῦ ἀθϑίσῃ. ΕῸΓΡ ῥγορθθου δνίησ ὈΘσαη ΤΥ ἱ [86 ργοβρθοῦ οὗὨ πδη᾿Β τοἀθηιρίίουῃ, οου]ά 
Ὀ6 ἀϊγοοίρα, ἴῃ ἰΐ8 βῃ Ὀβθαυθηῦ οουγδθ, ἴο 'ποιβίησ ρτοαῖθοσ. ἀπά βιὰ (δ6 ἴλοῦ ρρθᾶγβ, ἤθη 
γγ6 ἀΥΔῪ ἰο 8ἃ ροΐπῦ ἴδ6 τι] ρ]16α ργοαϊοιίοηβ οὗ (π6 ΟἹ]ὰ Τοδϑβίβπιθηϊ. : 
ΤΠ 1ἰπ|118 δπα Γαησο οὗ ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ ὙΟΓῸ 88 οχίθηβῖνο δ {μ6 ἤγβὺ 848 ὑΠῸῪ πσοῦο δἴογπνδγά. 

ΤῊ ρῥτοιηἶβο οὔ [6 γϑαἀθιηρίίοη οἵ οἷῦ τᾶοθ νὰ8 σίνθη ἴο Αἄδῃ. ΤῊ 18 νγὰβ 
16 γε ῥὑτοπιῖϑθ, δπὰ [86 ᾿ἰδϑὺ οὗἁὨ ὑπ ργοόρμοῖβ οουἹὰ ποῖ ρὸ Ὀαγοπά ἰζ. ἘΕῸΓ ἘΠΡΉΘΙΒ δηὰ σβορζο οἵ 

ῬΓΟΡΒὮΘΟΥ͂ τη38 τοαοιηρίίΐοη Ὀδσπη ἴῃ (Π6 ρῥγοβοηΐ σοῦ], δηὰ σοιῃρ!οῦθα ἴῃ μοᾶνϑῃ, 8. 8 
ποῦ κ  Ιοἢ οχίθηαβ 1056} ἴο ὑπὸ 8 0]6 αυταϊϊζοη οὗἁὨ 8 οχἰβίθποθ, αηὰ τυ ουὶ 
ἰηΐο {86 ἱπδηϊταάα οὗὨ (μ6 αἰνίηθ Ἰθτου. ΤῊΘ βΒῈορθ οὗὨ ῥῬΙΌΡΒΘΟΥ ἴγδ8, ὑμπογϑίογα, 

ἭΘΙΟ 88 0Χ- 
ἰδβηδῖγα δὲ 

Ἀτεὶ δα ἐογ} 
ΠΘΙΟ δἵϊοσχ- 85 δῦσα δ (Π6 ἤγβὺ ἃ8 10 γγἃ8 ἴῃ ἰδίθν 8568. Νὼὸ ρῥγορῃηθῖ, ἃ8 888 Ὀδϑὴ ἱπιϊηγχαῖθά, ἐϑδε 
ἝΔΡΟΔ. 

ὄνον πθηῦ Ὀογοπα τοἀοιηρίίοη, ὑπουσῇ ἸποΟΓῸ Ὀγθοΐβο ἀἰβοονουῖθβ οὗ 1Ὁ τ ΓΟ τηδάθ 
(Ὠγουσἢ ΘΥΘΥῪ βυδεθαπθηῦ ἃσα οὗἩ τονυβἰδίίοη. 

Ῥατίησ [86 βδηϊθαϊ! νη ροτὶοά, ὑμογὸ 18 πὸ ἰπυϊηδίϊοη, ἰπ (86 Μοβαῖο πᾶγγαϊδνα, οὔ [88 
ργορβοιίς γ. Βαΐ ἴῃ [86 Νὸν Τοβίδηιθηϊ, τσ βᾶνα ὑνο αἰβίϊποι σϑίθγθῃοθθ ἰὼ οἱμον καίο- 
ΒΌΘΝ δὴ Θχογοῖδθ. Ὑμὸ βγδῦ ἰβ 2 οί. ἰϊ. δ, ἘΪΟὮ Βροδκ8 οὗ Νοδῇ 8ἃ8 ἃ ργόδο! θοῦ ἀϊϊανίδη 
οἵ τἱσμίδουβηθβθ. Ηθδ 18 ἠοὶ οδι θὰ ἃ ργορμοῖ ἴῃ {μῖ8 ραβϑαρβ, θα τ᾿πογοὶγ 4 Ῥοριθοίο. 
ΡτΈβοΒοΡ οἵ τὶ σμίθουβηθθβ ὙὍΠ6 δοῖ, βουνοῦ, οὐὁἁἩἨ Ὀυ]]άϊησ [86 ΔΡΚ, γ8Δ.5 ΟἸΟΑΓΙΥ Ργορμοίϊς οὗ 
(86 δΔρργοδοβίησ ἀοίυσο; δηὰ Νοδῇ ἀουθ0]688 δοσοιηρδηϊθα ἷ8 δοίϊοη ΌΥ πψογάβ, ψῃθη 
Ργθδοξίπο τσ θουβηθ88 6 οἀ]]6ἃ ἀροπ (86 ρϑορὶθ ἴο σϑρϑηΐ, 80 (δαὶ {ΠῸ6 } τϊσηῦ νοῦ [86 
ἱηροπάϊησ τυ. Τῆθ βϑοοῃά 18 ΔΦυαάο 14, 1ὅ: “ Απὰ ἘΠοΟΪι 4180, [Π6 βονυθητῃ ἤτοι 
Αάδηι, ργορβϑαῖθα οἵ ἴπεβθ, βωσϊηρ, Βϑβοῖά, [π6 Ἰωογὰ οοπιθῖι σι ἔθη (πουβαηὰ οὗὨ μ͵β βαίηῦ8, 
ἴο ὀχϑουΐθ Ἰυάσπιθηῦ ὕροῦ 4]1, δῃᾷ ἴο σοηνίησα 811} ὑμαὺ ἃ’ ὑποοαϊΥ ἀπιοὴσ ἴμθηὶ οἱ 8]]} 
ἐμοῖγ ἀπο γ ἀθοὰβ τ ῃϊοἢ (ΠΟῪ μάν ὉηροαϊΥ σοτητἰ θα, ἀπὰ οὗ 4}1 ὑμεῖγ πιαῦὰ βρθθοῖθβ 
ἩΒΙΘΝ ὈΠΟΌΔΪΥ δἰ πΠΏΘΓΒ Ὦδνθ βρόκϑὴ δρϑίηϑί ἢἰπι." ΤῊΐθ ψᾶ8 πΠ6 ψαγπΐησ, υἱἱογοὰ ὈγῪ 
ΡΙΌΡΒΘΟΥ, οΥ̓ (886 οοπιίησ οαἰδδίορθ, ΒΟ δαρὺ ἰμ6 δίηπογθ οὗ 1886 δηιθαϊ]ανίδη που] ὰ 
ἔροπι {Ππ6 δαγί ; δῃὰ ἰΐ 18 ἃ Ὑδγηΐηρ δοδίηδὺ 4}} {1 ὉΠΡΌΑΙΪΥ [πᾶ ἃ δἰ πιῖῖδν ἀοοπι ναὶ ἐμ πὰ, 
Ὠηΐθ58 ὑΠ6Ὺ σορθηῦ. 

Τῆο ἔγδὶ σϑηογαὶ οχοουϊΐοη οὗ ἧΟοα᾿Β ρσϑῆθγαὶ ἠπάσταθηϊς ἀροπ βἷῃ νγὰϑ ὑμ6 ΕἸοοά, πῃ] οἢ 
(ὁτιηθα δὴ Θροςὶ αἰνία πα [6 οἷά νου]ὰ δηὰ 1π6 πον. 8.00 στϑαὺὶ ἃ οὐ βὶ8 οὗ (ἢ6 νου 8 ἢΪϊ8- 
ΤΟΥ νγὰβ Ὠοῦ ροττηϊ 6 ἰο ρ855 ψὶῦμβουῦ (06 ἱπιογνυθηΐησ τυδγηΐησθ οὗἨ ργόορῆθογ. Τὸ {Π6 οὔθ 
Τἰσ δου β τϑπ ἀπὰ 8. ἔλα γ [86 ἀοἸυσα 88 ἕογοίοϊἁ. Ὑ]Ὸ ἂγκ 1βϑ!  νγσ88 ἃ νἱβ 816 ρσγορμθίία 
Ὑταγηΐησ (0 ἃ πὶοκοα πνου]α. 
ΤΉ ΡὈτορΒθοΥ ἀοἸνοτεὰ ἰο Νοδῇ, δεν ὑπ ΕἸοοᾶ, δὰ τϑίδγθποεα ὕο ὑμδὲ ουθυ νυ βοϊπιΐπσ 

βαἰδβίστορῃο. ὙηῸ οσουττοηςα οὗ ἃ ΠΟΑΥῪ ταΐη ψουὰ πδίυγα!] ν ργοάτοθ ἴῃ (86 
τη 45 οὗ πιο {π6 δϑγ οὗ ἃ βοοοπὰ οΐυσθ. Τὸ τοϊϊανο ἐμθῖ ἔγομη ΔΠΥ Βυοἢ 
ἈρΡΡγομοηδίοη, δπὰ ἰο δββυγα ἴμοπὶ οὗἩ δὴ ΟΥΘΕΙΥ βυσοθβδίοη δηὰ στϑίυγη οὗ {π6 
δρβ0η8, σοα στδοϊουϑΥ Ῥγοπιϊβοὰ ἴὸ Νοδῇ, ἰμδαὺ “ὙΥ116 [86 φαγὶ β τοιμδίηθι, 
δοοάί πη δηὰ ἢαγνοβί, δὰ ςοἹ]ὰ δηᾶ Ἠδθδί, δηὰ βυθοῦ δη τυ ϊ 6 8118}} ηοὶ ο6886.᾽ 
ὙῈῚ τηῖ5 ΡῬτοπιῖϑα 8 οΘοπηθοῖθα ἃ βδοοπα ρτδηΐ ἴο τηϑδῃ οἵἁὨἨ ἀοπιϊηΐοη ὌνῸΡ {Π6 οΥθδίγοϑ δπὰ 
οναῦ ἰδ6 οαγίῃ. ὙὍΤὸ οοπᾶῆττη {8 ῥγοπιΐβα αοά βοὺ εἷβ “ἍῬονν ἰπ [86 οἰουά,᾽" (δαΐ ἰδ δμου!ὰ 

1 Ηοπφειφηροεκ᾽ Β ΟἈγίριοίοξν 97 :ἈΑε Οἰὰ Τεείαπιεπι, Ἐμο Ῥτοϊσγδη οι τ, νοὶ. ̓. Ρ. 4ὅ. Ἑαϊονυγκα : Τ. ἃς Τ. ΟἸδσῖκς, 1868. 

ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
ἀαϊ νοτοὰ ἴο 
ΝΟΔΏ, ἰπ16- 
αἰαίεῖϊγ δῖος 
ἐδο Β]οοά. 
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06 ἃ ἴΟΚΘη οὗ ἃ οονοηδηῦ,᾽" {μᾶῦ ““ πο  {Π|6Γ 8118}} 4} ἫΝ δα ουΐ οΕ΄ ΔΗΥ τοΓὉ ΌὈΥ {86 τγδίϑγθ 
οἴ ἃ ἢοοά ; ποίι μον 814}} [βδῦθ ΔῺΥ ποῦ Ὁ6 ἃ ἢορά (ο ἀεβίγον (δ6 ϑαγί.""  ὙὨὺ8 ῬΥΟΡΉΘΟΥ 

. χεβθοιοα {8 Ἰίσβε βοια [26 Ὀον, {880 βραππθὰ (86 δαγίδι, δεν (8 νγδίοσβ μὰ χσοῦγοὰ ἥοτι 18 
βυγίλοθ, Δῃἃ ραν ἴὸ πιᾶῃ (06 ἈΒΒΌΓΒΏΟΡ ΟΥ̓ βαύιγα! τρθγοῖθβ δὰ Ὀ]οβδίηρθ (6 δῃ. υἱῖϊ, 22 ; 
ἶχ. 2, 9--11). 

“ Απᾷ δια βαἰ4, Οὐγβοὰ δ6 Οδηδδῃ ; ἃ βουνδηῖ οὗ βογυδῃΐβ 85}18}} ἢθ Ὀ6 πηίο ἷ8 Ὀτογθη. 
Ρτοάϊοϊου οὦὡὨ ἀπά δ βεϊὰ, Βϑβεοὰ 6 {η)6 ,ογὰ ἀοά οὗ 8]θη:; δηὰ δηδβδη β8)4}} δα 8 βου- 
Νοδὰ οοῦ-ὀ νᾷῃΐ, ΟΑὐοἂ 588]]} δπίδτσο Φαρμοϑίδι, δὰ Βδ β4}} ἀν 6}} ἰῃ 1816 ἰδηΐδ οὗ ϑδβιῃ; δπὰ 
ἐδηήαι ΕΝ δπδδῃ 888}1 Ὀ6 ᾿ἷβ βογνδηῖ." Υ]νδβ ρϑβδαρὸ δοῃίδίηβ ἃ σΌΓΒΘ Ὡροῦ Οδῆβϑη, δυὰ 

Πχ, 25, 286, 8. Ὀ]6βϑίησ Ὀρὸπ ϑμβοπὶ δῃὰ Φδρμομ. Βοῖὰ μ6 ουγβα δηᾶ [86 Ὀ]οβϑαίησ, 88 [16 
51. ἴθῃοῦ οὗἁἨ {π6 ῬγορἤθοΥ οἰ θαυ] δἰιονβ, ἃ ποὺ ἴο 6 γοϑίγϊοιθα ἰο {μ6 ἱηάϊνι 418 
ἀδιηθα, Ὀυὺ οχιοπα ἴο {ποῖγ ροβίοσιγ., Φαδβῦ 8ἃ8 ἴῃ (86 βυθδοαισθηΐς ῥγορ]ιθοῖθβ σοηοογηίΐηρ 1ΒἈ- 
[286], 86οὉ, Ἐβδυ, δὰ (π6 ὑνεῖνθ Ὀδυυ ΓΟ 8, 6 ἰοοὸκ ἔν (6 {]8]]ϑηὺ διθοης (μοῖγ ἀδ- 
βοθῃἀδηίϑ, 80 'π ἴμ ργϑβθῃΐ ἱπβίαποθ 6 τηιϑὺ ἰοοὶς ἔογ ἰὺ διχοὴσ (86 (γδ88 δῃὰ πϑίΐοπβ ἐμαὶ 
Βργδηρ οπι {Π686 ὕΠγ6 6 Β0η8 οὗ Νοδῇ. 

ΤῊ8 ΡΓΟΡΘΟΥ ΘηΠΟῦΠΟ68 ἃ οι ἄδστοο οὐ Ῥγοθρογ τυ ἴο ὅμοιαι δπὰ φαρβοίι. ὙΠ πᾶ- 
ἔυγ6 οὗἉ (18 ὈΓΟΒΡΟΥΙΥ 18 ἰημαϊοαίθα, ἴῃ Γοσαγὰ ἴο ὅϑμιθῃι, ἰῇ ἔσο σγαᾶγϑ: (1.) Οοὰ ἰβ8 ποῖ 
οΔ]16ἃ ὈΥ 1ἪἈ86 πα ΕἸοΒέπι, οχ ργθβεῖνθ οὗ 1,18 σϑῆθγδὶ γοϊδώοῃ ἴὸ ὑμ6 νου], Ὀὰΐ Ὀγ [6 πϑηο 
ΦοΒονδδ, το} τοίδυβ ἰὸ ἷ8 γθυθίδιίοη δὰ ἴο δἷβ ἐπβυϊζαυοηβ [ὉΓ τηϑηΒ τοἀθιηροη. (2.) 
δόμονδ 18 βίγ]οαὰ {86 “ αοα οὗ ϑΒε." Βοῖδ ᾿πρὶν τπδὺ ἀοα πουϊὰ δβυβίαίη ἴο ὑμ6 ροβίυϊγ 
οἵ ὅδοιῃ ἃ γοἰδίίοη δη στ ὶυ ρϑουϊδγ, ἔδνοῦ (θὰ πὶ σου ιύδάοηβ οὗ [ιῖ8 ν}}, δη ἃ τλδῖτο ΓΒ λ 
Ρᾶγίδκουβ οὗ δ18 ὕὑθιηρογαὶ δηὰ βρίσγίλιιαὶ Ὁ] βϑίησα. 
ΤΏ Ὀ]αβϑίηρ ργοπουποθὰ ὕροὴ Φλρθθίι (νον. 27), 18 αἰ ουθ ΠΥ αηἀογϑιοοά Ὀγ ἰη ογργείογβ. 

Τὴ νοτῦ τοπάθγοα “θη ]Αγσο, [ΌΓπΙ8 ἃ ΡῬᾶτοῃοιῃδβὶα ἢ ἰμ6 ΡΙΌΡΟΥ Ὠδπι6 Φδρμοίμ, δηᾶ 
ΙΏΘΔΏΒ : (0 ρμεγϑιιαίο, ἰο ἐπίϊσε, ἰο αἰΐωγε. Ἡφρηοθ βοῖρθ ἱπίογργοίοσβ (866 Οδ]νίη οὐ {86 ρ88- 
88 56) ἰγαῃδίδίθ 10 ἴπ8: “ΑἸ]εΐαῦ Πδὰβ αριοίαπι, αὐ Βαδὶνοῖ ἱπ ὑδηίοτγὶ 18 β'ϑι!." ΟΥδογ ἰπ- 
{Ὀγργθύθυβ ρίνα (ὁο ἴπ6 πογὰ ΓΙ.) [168 πιοδηΐης, ἰο δέ ὀγοααί, ἀπὰ ππἀογδίδπα ἰδ ἴῃ 86 Βθῆ8θ 

ὑδὺ ἀοἀ 584}} σίνο Φαρβοὶῃ ἃ ὨυπΠΘΓΟῸΒ Ῥοβίθυγ, 0 8}}8}} Ῥόββθδβ τ οἷν οὀχίοπαρα ἰον- 
γἰϊοτίθβΌ ὙῊΪΐ8 18 86 ἐηϊογργοίδιίίοη οὗ πιοβί οὗἩ [16 δηοίϊοης νϑυβίοῃϑ, δῃὰ 15 (86 οὐδ τηοβὲ 
σΘΠΟΓΆΪ τοοοϊνοά. Ὑ6 δοσοπιρ) ἰΒηπιθηὶ οὗ [18 ργϑαϊοίίοη ᾿ὰ8Β θθθὴ Ῥοϊπίθαὰ ουῦ ἴῃ ἰδ9 
ἴδοι, ἐμὲ {π6 ἀοβοθηἀδῃίβ οὐὗὨ ΨΦδριιθὶ μανθ ποὺ ΟἿΪΥῪ ρψαϊηθα ροββϑβϑβίοῃ οὗ 4}} Εαγορθ, θα 4180 
οὗ ἃ ἴαγῦζα ρογίίοῃ οὗ ᾿Αϑίδ. 

Αμοίδον αἰβόσγομοθ οὗ οριΐοη 88 δυίβοη ἰῃ στοσαγὰ ἰο (86 βυδήθοῦς οὗἩ {μ6 νϑγὺ ἸΞ2 

ἈΑοοογάϊορ ἴο 8 γΘΡῪ δηοϊθηῦ Ἰηογργοίδίίοι ὈΝῚ 8 ἴο 6 Βυρρ)1ῖ.α. ὙΠ8 συεῦβο ψ}]}} ἴμθα 

τοδὰ: ““6οἀ 5}}8}} δηΐδατρβ Φαρβϑίὰ δῃὰ 5881} ἀνγβὶὶ ἴῃ [8 ἰδπίβ οὐ β5Βθια." Ταΐβ σουἱἹὰ ἰπ- 
ἰπιαῖθ {μδὲ, πιὰ }]6 αοα που οηΐδυγα Φάρμοῖι, Ηθ νουϊὰ ταδηϊΐδδὶ ἰτηβ6]} ἴῃ 4. ρϑου δῦ 
ΤΔΏΠΟΓ ἰ0 ὅμθιῃ. ἸΤακίησ (118 νίονγ οὗἩ 1, {86 ργϑαϊοϊίΐοη πουϊὰ Ὀ6 {16]1|6ὰ, ψ θη 116 5816- 
Κίηδα (ἀογνοα ἴτοτι (Δ νϑγὺ, ἴῃ 0818 νϑῦβθ, του θγθὰ “ δλαὶΐ αἀιοοίἑ ".), 1ῃ.6 νἱβ1: 016. βυιαθοὶ οἵ 

{86 ἀἰνίπο σίογυ, ἀποὶῦ ἴῃ [6 ὙΔΌΘΓηΔΟΙ6, δουιναγαά ἰὼ (λ6 Τορ]6, δὰ ἤηδ!}ν ἴῃ 86 Ἰιϊσμοβὲ 
86η86, 6 “ὅπ ογαά νἂβ δε ἤδδβιι, δὰ αἀνγοὶῦ δθοησ 8, δΔηα τό Ὀ6Π6]4 1118. σΊογγ, 186 
ΘἸΟΥΥ 848 οὔἉ {86 οὨἿΪΥ Ὀαροίίοη οὗἩ [86 Εδίμον, (1}} οὗὁἨ στϑοθ δηὰ {γι} (Φοδη ἱ. 14). Ὑ]ι8 

᾿ γον, ΒΟΎΘΥΘΥ, [ὉΣ Θχθοθίο] ΓΘΆΒΟΉ8, 888 Ὀ6Θὴ τοὐθοϊθα ὈΥ ὕΠ6 8Δ0]6βδὺ ογἰεἰο8, πὰ ψΦαρμοίῃ 8 
τιδᾶθ (86 βιιθ)θοῦ οὐὗὨἨ [6 νου “ 9λαἱ ἀισεί!.᾽" 3 

βοιηθ, σθο ἰδ Κα Φαρμθ το θ6 ἴδ6 βυδ͵θοῖ, τοραγὰ ὩῺ ποῖ 88 ἃ ῥγορθῦ πδωθ, Ὀυὰϊ ἃ8 8ῃ 
Δρροϊϊδίοη --- παηιῖθ, ἐἰυιδίτίουΒ παϑιθ, τεποιση. “Μαγ ἀοὰ ρἷνθ ἰο Φαρὶιθν δὴ οχιίθηαοὰ 
ΘΟΙΏΓΓΥ, ἸὩΔΥ̓ ἢ6 ἀν6}} ἐπ σθηονγηθα ΒαὈΙ δἰ οη 8." (ἀοβοηΐυβ Ἰἀορίβ (Π18 νον ἴῃ 8 ΗΘΌΓΟΥ 

Ιμοχίςοη. (8εθ. ὅδβ., ἢεδ, 76χ., 8. ν. ὩΦ.) Βαῖ, Ηθρηρσβίθηθοτα τοπΆγΚ8, “1 ἴδ ἴθ [86 

᾿σίοκὶ ἀδστοθ ἀπηδύαγαὶ ἴο ΒΌΡροβα {μὴ ὩΣ 18 ᾿θγο βυἀἀθηϊγ οπιρ]ογοὰ ἐπ ἃ οί! αἰ οσθηὶ 
πιοδηΐησ' ἴγοπι {Ὁ ἢ 10 α5 ἴῃ {Π|0 γϑυβα Ὀθίοσθ, δηἃ ὯῸ οἢΘ το! γοβοῦὺ ἴο ϑυ.ἢ δὴ ἴἰη- 
τογργοίβιεϊοπ δχεθρὺ ἔγοπὶ οχίγοπιο πϑοθββὶιγ. ὃ 

ΑΡγάμδηι ὀδιπθ οΥἰσίηδ}}νν οι τ οὗ [πὸ Ομαϊἄθοβ. ὙΠοη 6 νὰ8 δονθηϊγ-ᾶνο ὙΘΆΓΒ ο]α, 
041} οὐ Αὐσω-ὀ (16 1ογὰ 5811 πηΐο 1ΐπὶ: “ αοὲ (66 ουῦ οΟΥὮὨ ΤΥ ΘΟΌΠΙΓΥ, δπα ἔγοια ἴτν Κἰπάγοάα, 
ἔβα δὰ δ ηἢ ἴῸπι [Ὦγ Δι γ᾿ 8 Βουβθ, απο ἃ Ἰδπὰ (μαι 1 ννῖ}} βῆῃονν (Π66: ἀηὰ 1 ψ1}} τπᾶκοὸ 

1 Ηοηρβδύθηρον 5 Οἰγίϑέοίοσῳ οὐ ἀφα. ἰχ. 18-27, τοὶ. ἰ. νυ. 29-28. Ψαϊονυνχὰ : Ὁ. ἃ Τ. ΟἸἰαγὶ, 1868. 
ἃ 7δϊά, το]. ἱ. ὑρΡ. 81-88. 
8 }οϊά, νοὶ. (. Ρ. 82. 
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οὗ (066 ἃ ρτοδὶ ῃἠδίΐοη, δὰ 1 Ὑ1}} Ὁ1688 {π66, δῃα τηδὶτθ ἰ(Δγ ἤδπιθ στοδὺ ; δπά ἴοι ῬγορΏΘΟΥ 
κθδ}0 Ὀ6 4. Ὀϊαββίπσ : δηὰ 1 πῦ'] Ὁ1688 ἴθ πὶ ἐμαὶ 1688 1866, μὰ οὐγβα ἷπι ὑμπδῖ ἐλ παεδανάς 
ΘΌΓΒΘΙἢ [Π66: δηὰ ἴῃ ἰδ66 88}8}] 4]} Δ λ}} 168 οὗ (16 φαγί Ὀ6 ὈΪ688θ6. . . . . - 
Απὰ (86 Ιοτὰ δρρϑαγϑὰ ὑπο ΑὈγδμι, δῃὰ βαϊά, Τὕπύο (Ἀγ ϑοϑοὰ ψ1}} 1 σῖνϑ {818 ἰδπὰ " (6 θη. 
χὶϊ. 1--7). 

Τη ΠΩΣ Ῥτοιηΐβοα, ῬΤΟΡΆΘΟΥ Ὀαρίμῃβ ἴο τῖδκο ἰζ8 ΑῸΡ τϑνοἰδίϊοῃϑ οὐ [86 οὐ]θςοίβ οἵ ἔδιι}. 
πο ρῥγοαϊοιίοπβ ἃσὸ Πδοσθ ᾿Ὡϑᾶ6 ἴο ἰπῃη πὰ ταρϑδίϑαά ἴῃ θη. χίϊ!, 14--17; χνυ. 1--ἴ, 185-16; 
ΧΥΪ;. 1-8; χχίϊ. 165-18, Ομα οὗ ἰμ686 γχοϊαίθβ (ο ἴδμ6 ροββοββίοῃ οἵ ἴη6 Ἰδῃὰ οἵ ὑδῆδδὴ ὉΥῪ 
᾿ιΐβ Ῥοθίογιγ ; δηᾶ [6 οἴδογ, ἴο ἴπ6 ππίνογβαὶ Ὀἰθϑϑίηρ οὐ παδηϊο πὰ ἴῃ μἷπ, ἀῃὰ (χχὶϊ. 18) ἴῃ 
᾿ῖ8 δορά. 
ΤΡ ταϊχοὰ βυν͵θαοὶ γτοαυΐγοβ ἀἰϑεϊποῦ ποίίοθ, εἰθσθ τὸ ᾶνθ Βόγὸ ὕπ6 ἢτβὺ ροϊηῦ οὗ υπΐοῃ ἴὺ 

ῬΓΟΡΒΘΟΥ οΥὨ [86 9ονίβα δηὰ Ογἰβιΐδη ἀϊβρθηβδίίομβ ; δηὰ ϑδίποθ ἔγομαι {1.18 θτὰ ργορἤΘΟΥ ἰδ Κ68 
ὮΡ δηὰ ργόβογυϑβ ἃ ὑπνοίοὶ ἃ ομβαγβοίογ γοϊαδιθα ἴο Ὀοβ. ὙὍΤμδ ροββοβϑϑίοη οἵ ἴπ6 Ἰδπὰ οὗἩ Οδῆβδῃ 
ΒΥ ΑΡγϑμδην Β ἀθδοοπαδηίβ ἰάθη 68 (861 τὴ ἢ [6 ογραπίζαίίοη οὗ (με Ηδῦτον ρϑορὶθ ἰηῖο 
ἃ παίΐοῃ. [Ιὑ τῃπογοίοτο 1οδά8 ὰ8 ἰηΐο ἰμδὺ αἰδροηβδίζοη τ ἰςσὶι ἱποϊαἀθ8 {86 τᾶν οὗἨ Μοβθβ δηὰ 
156 ὙΒοοοτδΟΥ, ὑπάον ἩΒΐΟΝ τ γα ὑγδηβη θα [86 ἀἰνίπθ ῥγομ 568 δα γσονοϊυϊοηβ ἀπ ἰο 
186 ογβ οἵ 86 ἀοβρθὶ. Ὑμΐβ 18 [μ6 ρατγὶ οὗἔἁἩἉ [86 ἀἰνίῃθ ΘΟΟΏΟΠῚΥ χοϑίϊησς οὐ ἴπ6 ῥργομλῖβα οὗ 
ἴι6 ἰδπὰ οἵ Οδπδᾶῆ. Τμδ υἀπίνογβαὶ Ὁ] ββίπσ οὗ ἴπ6 Βυπιδη τασθ 8 ἴπ6 ογίσίπδὶ ῥγοιηΐβο πιδ 6 
ἴο οὖ ἤτβίὶ ρβαγθηΐβ. [Ὁ 18 τοροδῖβα δηὰ οοηδυτηθὰ ἰο ΑὈγδμδπι, τ} [86 ργον βίοι ἰμαῦ τὰ 
δ]οαϑίησ οὗὨ “ 4}} [16 παίώοῃϑ οὔ {Π6 ϑασγίδ " βῃουϊαὰ βργίησ ἤοπι 18 βεδα. ΤὨΏτγουσὶ ἴΠ6 τὴ6- 
ἀἴπιπ οὗἉἨ (δὲϑ ρτγοιηἶβα, δη ἃ ῬϑυθΔΡ8 ἴῃ οἴδον 8 γ8, ΑὈγδηδηι ΒΔ Ὺ ὧδ ϑανίουν᾽Β ἀΔΥ δπὰ νγῶβ 
ἰδ (“Ζοϊιη υἱϊ!. δ6). 
286] ἀπὰ Εβαυ ποτ (86 βυ ̓ θοῖβ οὐὔἨἮ ῬγορῃθΟΥ ; Ὀαὺ 88 ἸΘῪ δῖὸ ποὺ ἰπ {πὸ ᾿ΐη6 οἵἉ {0 

ἱππογιΐβηοο, δηὰ οὐ “1Πη6 5βοθὰ," ἰδ ἰδ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰὼ ΒΔΥ ΔΗΥ Ωρ ΤΏΟΓΘ [δὴ Το ῥτογαῖδο 
ΒΑΡοΪγ ἴο τηθηϊτίοη (δ6 ἔδοῖ. ὍὉῆδ 6886 οὗ ϑα8. δηὰ “8600 18 ἀἰβδγθηί. ΤὭΏΘΥ δγὰ ἘΠΡΕ ΘῚ 
ἴῃ [86 11π οἵ (86 ρτγοπιῖδβα, δηὰ ἔογπι ἀϊβιϊπου 1ἰη]κ8Β ἔῃ 186 οδμαίῃ οὐὨ 1ΐ8 Κι] Δ] θης. τοπδηαδά το 
ΤῊΘ ΡὈΓΟπιΐβο8. τη846 ἴ0 ΑὈΥΔΒΔΠπὶ ΤΟ ΓΘ ταροδίδα δηὰ οοπῆτμιθα ἴο ἔβθι (θη. [εδδὸ δυὰ 
χχνὶ. 2--ὅ ; χχνῖϊι, 183-16; χ]νὶ. 2-4). ὙΤῈΘ ρτόρββϑου (χϊνῖ. 2-4} ἴῃ ραγῦ ταρϑαίβ, ὅκον. 
ἴῃ ραγί 8115 ἂρ [86 οπθ σίνθη ἴο Αργάβαπι (χν. 18,14). Τῆι δάάἀϊοη τηϑδὰθ ἱπ [Π6 ΡΓΟρΡΠΘΟΥ͂ 
ἰο Φαοοῦ ἰβ ἴο βου ὑμαῦ Ἐσγρὶ νῶᾶβ ἴο Ὀ6 {86 ἰαπὰ οὗ ἴμ6 ᾿δδβὲ ἱπιθγπηιθάϊαία δῦοὰβ δπὰ 
ἰπογθαβα οἵ ἷ8. γδςθ, --- ἃ ῬΑγ Δ, ΒΟ ἢ Πδα ποὺ Ὀθθη βρθοϊβοα Ὀοίοτγο, θυΐϊ τγᾶβ ΠΟῪ 8Ρ- 
Ροὰ δὲ {πὸ ἰΐπθ, θη Ὅϑοοῦ νγᾶβ ων θὰ ὈΥ Φοβαρὴ ἴο ρὸ ἀονῃ ἴο Εἰσγρί, ἀυγίῃρ [δ 6 
ἔλιοϊθο. Τἢΐβ 8 δὴ ᾿πηρογίδηϊ οΥἶ 518 ἴῃ [06 ᾿ιἰδίογΥ οὐ ἢ 18 λυ ἶγ, ἀπα τοαυϊγοα [η6 ἰηίοῦ- 
Ῥοβι[οη ΟΥ̓ ργόρθοῦ ἰὸ σϑίμὶ ἷ8. ἔδατβ δηὰ Ὄχρίδἷπ ἴο δἷπι (86 ὁπ ὑμαὺ ἀοὰ δα ἰῃ υἱδῖν ἴῃ 
ἴδε εἰγουπηδίδηοθ8 {μπδὺ ἱπα ασοα πὶ ἴο χοθονο το ὕδηδδη ἴο {86 ἰδπὰ οὗἩ [86 Ν,]6. 

Οιὐΐίησ [16 Ργορἤθου οὗ Ψδοοῦ τοϑρϑοϊίζησ [ῃ6 8008 οὗἩἨ  Φοβορῇ, γα δηΐδὺ ροὴ ἴδ οοῃϑὶα- 
ὀγδίίοη οὐ ὑμπαῦ, ἀ6] νογοὰ οὐ ἷβ ἀθδιί- 6, οοῃσογπίησ ᾿ἷ8 ΟὟ 8008. Ηθ ὑγΓθ- Ργορίϑο οἵ 

ἀϊεϊρα το πολ αἰ ΕΠ ΟΪΥ βοηιθ βυυϊ Κίησ ρμοϊηϊδβ 'π [Π6 διΐαγο σοπαϊίοη οὗἉ [86 ὑσψοῖνθ ὅϑοοῦ οἱ μὲ 
τῖθο8, τι μΐο σγοῦα ἴὸ δργίησ οπι ἴθι. ΤΉ686 ροϊηϊβ ΟΓΘ ΥΘΡῪ ὉΠΙΪΚ6 ἴῃ {δοὶγ ἐαρονονο 
Κιηά, δηὰ οοπιργῖβοα ἃ νδγίθιυ οὗ ἀοιθυτηϊηδίο ραγίουϊατβ. ΤῊΘ σοηθγαὶ ΒοῸρ6 οὗἉ [18 ᾿ῬΓΟΡἝΘΟΥ, 
Βονουοῦ, 18 ὑπαὶ ἰ 18 αἀϊγοοιθᾷ ἴἰο (86 ᾿δηὰ οὗἩὨἁ Οδπβδϑη, δηᾷβ ὑπαὶ 1 αἀἰϑιγί θα 65 [86 ὑχἱῦ68 ἴῃ 

τ(μδὺ σουπῦγΥ ὙΠ 8. ρῬαγυ Ϊ ΑΥΙ οὐ ἰοῦ, ὑπο ἃ ρϑορτδρμίοδὶ γϑβιτϊοιίοη, Ὑβΐο ἢ Τρ Κ68 
ἴς εἰθαῦ τῷ Οδηδϑη 18 (π6 δε] οὐὗὨ [86 Ῥγορβθου, δυθὴ ἱγ [86 Ὄχρίδηϑίίοῃ το γθ ποῦ 80}Ὁ- 
)οἰπβά : ““Βεμοὶά, 1 ἀϊθ; θὰ ἀοά 58.4}} ῦὲ στ γου, δηὰ τίη γου ἀραίη ππίο μα Ἰδπά οὗ 
γοῦν ἐλΌμ τ" (θη. χ]ν ἢ. 21). 

Α νοῦν τοιαιϑγς 806 ἔδαίυγα οὐἨ [818 ῬΥΓΟΡΏΘΟΥ 15, ὑπαὶ [ὑ ἑοτοϊοϊ ἃ ἰμδὺ 8 ὑνγοῖνθ βοὴβ βμουϊὰ 
06 ἴπ6 ἔουπάογβ οἵ [Π1|Ὲ βᾶτηϑ 6 Υ οὗ ἰγῖδθβ, ὈΥ ἃ ρογροίυδιίοη οὐ ἀδβοθπάδηίβ ἰο θᾶοῃ. [0 
ὍῺ5 ὙΠῚ} ταίοσθπος (0 [818 ἔλοῦ (μαὺ [86 ἱπμογίίδηοθ οὗ {86 απ οὐἨ Οδπδδῃ 88 δρρογοηοὰ 
ἴο ἴδε. ΤΠιαὶ δυο ἢ ἃ αἰβροκϊίοη οὗἨ {π6 ἱππιογϊίδησο βῃου]ὰ ἰακα οἴβοῦ, ἴῃ 41} 108. Ῥαγο 18 Ὑ8, 
που] ΒΘ 0 πὶ ὙΘΡΥ ᾿ΠΠρΡΓΟΌΔΌΪΕ [0 Δ ΠΥ ΟὯΘ νἱθνίησ [86 πιδίίονῦ ἴγοια ἴπ6 σοι πσθηου οὗὨ ἃ σοη- 
εἰπυρα τη816 οἴπρτίπσ ἴο θοῦ οὐ [6 8018, ἰῇ ἃ πυππθγοιϑ δπὰ αἰδίδης ἴδδιι6. Βυΐ 186 στδηΐ 
γὙὸ5 ἴτοπι Ηΐπι, πὸ αἰνίἀοα ἰο ἴῃ6 παιϊοηβ {πεῖν ἱπῃογϊίδηςο, πὰ το, ἤθη Ηδ βοραγαίθα 

ἴὰδς βοῃβ8 οἵ ἄδην, βεῦ ἴῃς Ὀουπάβ οὗ 1πΠ6 ρϑορὶα δεοογήίϊησ ἴο {π6 ὩυΌΟΣ οὗ ἴμὸ ΟὨ]άγθη 
οὗ Ἰβγϑθὶ (Βθβθαι. χχχὶϊ. 8). ῬΧοΟΡΒΘΟΥ ἀρο]αγθα ἢΐβ ρυγροβθ. 

ΤΠ6 {{π|6 οὗὨ {118 ῬγοΟρΏΘΟΥ 8. πτουῦῃγ οὗ ποίΐοθ. Τῇ δροὰ ῥδίγδγοι, ὑπᾶθν ἴῃς ἀἰνὶη6 
οοιαπιδπαῖ, μα δοι]6α, πὶ 8 ἔτι ἢ γ, ἰὰ Εσγρί. Ὑ]16 Ἰαπὰ οὔ ἀοββθη μαὰ θη ρίνθη 
ἴο ἴβοπι ἴον ἐμοῖσ πβ6θ. Ὑῃὸ “ΠΟῪ Κίησ ονοῦ Εσγρί, γῆο Κηθν ποῖ Φοόβορὶι," δὰ ποῖ 
γεῖ δρρθασθάὰ. φΦόδθρὰ νγὰϑ 81}}} σοόυθγηοῦ οὗ [16 ἰδηὰ, δπὰ (86 ῥγοβρβοίβ οὗ μῖ8 Ὀγείγθῃ 

ΡῚ 



18. ΟΘΕΝΈΠΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὝΟΓΘ ΏΟΓῸ Βαϊίογίησ (μδὴ (ΠΥ οουἱὰ πάνθ Ὀδ6δα ἴῃ ἴδ ἰδηά οὗἨ ὕδηδδῃ. 1,680, [πογοίογο, [88 
δΔηϊοοροηῦ ργθαϊοοηβ ἴῃ σοραγὰ ἰο Ολπβϑδη δου ]ὰ 6 ἰογαοίϊθη ὈΥ {ποῖν δροὰθ δηὰ ἀοηιχοϑβίς- 
οϑίΐο ἰῇ ἃ ἰογοίσῃ σουηίγγΥ, [Π6 ποδῦ βροο!ῆς αἰβοϊοθυγο 18 ᾿η8α6 ἰ0 ὑθπὶ 88 ἴο {μποὶν βι1066- 
αυδηῦ Θη)οΥπιθπῦ πη ραγἰου οὐὗἁὨ {πεὶγ ἱπηθυιδηοο, ψἰοἢ μ8α Ὀδοη ΟΥ̓ σΊ ΑΙ ΪΥ αβδυγοὰ ὕο 
μεῖς ΔΙΠογα. ΤΙ 8 (06 (νὰ τἰθ ὑμαὺ {16 ῥγοῃ) δ οὗ ὑποὶρ σοίυση ἤοὰ Εὐσγρὶ 
ΔΒ σίγθη ; δηα {πε 1 πη ΤΟΓΘ ΠΟῪ {ἸΓΠΘα λόγο αἰδιμογ δηα ἐΌγΟΙΌΙΥ ἴο [86 οδ)οςοὶ οἵ 
οὐδ ργοπιῖεο, ὈὉγῪ (0 αἀἰϑιγ θαζίοη οὗἨ Οδηδϑδὴ δυϊοης ἴο ὕνγοῖνθ ἰγῖῦθ8, ἰμδῦ ψοῦθ ἴο βρυίηρ 
ἴοι (86 ἵνγοῖνε 80ὴ8 οὗ [8γδ6]. 

Μυοὴ 48 Ὀδθθη τγίτθη σοηςοογηΐηρ ᾿[μδὲ ρογίΐοη οὗὨ [Π18 Ῥτορ ΘΟΥ, τ ἢ τοϊδὶθβ ἴοὸ Φυά 8}. 
ΤὮδ οὐ σαὶ ἱηνοβιϊσαιίοη οὗ 10 ἀοθβ ποῖ 18}} ἴῃ πὶ ΟἿΓ ργθδθηῦ ρυῦροβθ. [10 σοπίβίπδ ἃ 
Ῥτγοτηϊηθηῦ σονοϊδίοη οὗὁἩ ὑνὸ ἱπίησε : βγεῖ, {π6 φυοϊοῃρθαὰ ἀυγαίίοῃ οὗ ροῦν ἰῃ {πὸ ἰτῖρθθ οὗ 
υάδ, 48 ἀἰϊξι στ θῃθα ἴγοπι {Π6 Γοβῖ ; βθοοηᾷ, ἴδ σοβϑδίίοη οὗ (δῦ Ῥοόνϑῦ οἱ; [86 σοπιῖησ οἵ 
δΙΠΟὮ, ἴοὸ σοῦ {Π6 σαιϊποτίησ οὗ [6 ρϑορίβ βμοι]ὰ Ὀ6.. Τῃδ πιρϑηΐηρ οὗἩ [86 ρτορθον, 
βγΑ Ηθησβίθηροτο, “18, ταῦ [86 ὑγῖδ6 οὗὁἨ Φυάδῃ δββου]ὰ ποῦ ἰοβϑο 186 ἀοιιϊηΐοη ἀπε 6 διίδίη 
ἴο ἰϊ8. δ κῃθδὺ γα! ζαίοη ὈῪ ΘΒ οἢ το βιουϊὰ Ὀ6 ἀφϑοορηάἀθα ἴγοπι ἴω, δηὰ ἴο ποιὰ 41} 188 
πϑιοιβ Οὗ 016 ΘΆτ αν Βῃοα ἃ το ον οὐαάϊοηςο," ἢ 
ὙΠΟ 18. ἃ βίησαϊαν βἴηθ88 ἰῃ 186 υπίοη οὗἉ μΐ8 Μοββίδηϊο ργϑοαϊούϊοπ τῖτα [86 οἴμν Ὀγδθ ΘΒ 

οἵ 126 ἀγίπρ ρδίγίσο ΒΒ ργόρῆθογ. ΕῸΓ 8 ὈῬσορἤῆθου 18 (86 βγεὶ ρἷδοθ ῃ ϑογίρίαγο, πο ἢ 
ΧΙ ΟΣ 8. οὐ 1π1ρ}168 86 οοπδιταιου οὗὁἨ [6 ὑνγοῖνθ ὑγῖθθ8, ἀποὺ πο χοῖγ βίαι τγδϑ δϊοσ- 
ὙΑΤᾺ 10 ὍΘ τῃουἹάθὰ δηὰ ρονθγμθά. ἊΑ8 ΒΟῸἢ 88 ΡΙΌΡΠΘΟΥ γϑοοσῃϊζθα (μἰ8 αἰνἰ βίου δηὰ 
Ἀγταπροπιθηΐ οὗ {π6 ὑὐΐθοβ, 1 βαὲ 118 πιδτὶς ἀροῦ ἰμδὲ ἐγῖθ6, ναῖον 8 ἀθβάπϑα ἰο Βανθ 186 
ΡΓΘδιλίηθη66 ΟΥ̓ΘΡ {16 Οἰ6Γ8, δῃὰ [86 ρῥυίνιοσα οὗ ἃ ἤθᾶΓΟΥ ἀπίου πὰ [86 δάνοηιϊ οὐ ΟὨγῖβι. 
ὙΥ̓ΒΘὰ [μ6 ἔογπη οὐ ἰγῖθεβ θοσδὴ ἴο Ὁθ βϑβϑη, ἴμ6 ΟἈγ βιΐδῃ βυρ)θοῦ, ἱπ σοϊδιίίΐοη ἴο ἴμόϑθ 
ἰγῖθ68, ἰδ πηι θ δῖον ἰηιγοἀυοοα. [Ιὲ ντδϑ Ἰοϊποα πῖτὰ [6 ἤγϑι σθῆογαὶ ργομῖβα οὐ Οδηδδϑῃ ; 
ἰν 8 Ἰοϊπθὰ σῖθ (π6 ραγιίοη οὗὨἨ ἰμδὺ ἰδηὰ, δηὰ βρϑοϊῆςδ!γ τ ῖτὰ [Π6 ὐἶδθα] οοπϑιϊιαϊίοι. 
Ῥαισάγο ἃ] ὈγοΟρΡΒΘΟΥ͂ γᾶ8 ἃ ργαρδγαίίοῃη ἔθὸγ ὑπ Ἄοονοηδηῦ οὗ Οδῆδδη. Απὐὰ ὑδθεϑυδβα ἰΐ 

Ραιτίδτοὶ ΔΒ 80, ὑΠ6ΓῸ 18 οὐ (παῖ δοοουηΐ ἃ σγοδὺ ΔΠΔΙΟΡῪ δὴ ἴο βιιϑβίβί ἴῃ 86 ἀἰδίγὶ θὰ- 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ 8 (ἴ0ῃ οὗἉ (86 ἸΙρμῦ οὗ ῥγορβθου, δπὰ (86 βικσοθδβίοῃ οὗ (6 Μοβαῖς δηὰ Ο γί βιίδη 
Αἰμανῤυ θέ σονθηϑηῖβ. δι ΓΟ] ὈΓΟΡΆΘΟΥ βυδίδὶ 8 ΥὙΘΥῪ πολ 86 βᾶηθ σγϑδίοη (0 {116 
πϑηΐ οἵ ἰοτγιλοῦ, ὑμαὺ ἰδίθν ργορ θυ ἀο68 ἴο {86 ἰαιίογ. Νοῦ ΟὨΪΥῪ 18 [86 ῥτγομΐβα οὗ Οδπαδῃ 
ΆΒΆΒΗ: ἴῃ ρ ΓΙ ΑΥΟ 4] ὈΓΟΡΊΘΟΥ πιοδῖ Θχρ)ἰοὶϊῦ ; Ὀυὺ 1Ὁπὸ γϑαγβ ΓΘ πῃ θογοὰ [0 πὲ Ὀοωη- 
ηἷπρ ΟΥὗἨ [86 ροεβδϑβδίοῃ οὗ 1. ΕὐὰΓ Βυηάγοα γοδγβ ΓΘ ἰογοίοἹ ἴο ΑὈγαθδηὶ (θη. χνυ. 18). 
Α ἀοσβηϊϊα {πιὸ ννὰβ [ἰκοννῖ86 ἑογοίοϊ ἁ ἰὸ δηΐοὶ (})4η. ἰχ. 24, 25, 26, 27), ΤἈδ νδγίϑὰ ρῥγο- 
ἀἰϊοίάοῃϑ οὐἁ ρδιγίαγ δὶ ργορῇθου ὑθηά ἴο ὕδπδϑη, δ8 (86 ργϑαϊοςοηβ οὗ Ἰδίθυ. ργορΘΟΥ σθη ΓΘ 
ἴῃ [86 ἀοβροῖ. 11]8 ρϑῆθγαὶ δηδίοσυ, ἡ Ὠίο ἢ οὐδ ηβ ἴῃ [Π6 βίγυςίατα οὗ ρῬγορίιθου, ἴῃ 1ϊ8 ἵνο 
ῬΓΙΠοΙραὶ ρουῖοαβ, ---- [16 οηΘ ρῥγοοθαΐϊησ (6 [ἅνν, ἴ06 οἴδιοῦ βυθϑοαμποηὺ ἴο ἰΐ, --- πᾶ σοη ΓΙ θαῦθ 
ἴο ἦχ οἂν υὰσιηθηΐ, ἴῃ Θδο 6886, οὗἩἨἁ 108 86, Δηὰ ἴο {Π|Πυδίταϊο [16 δοοογάδῃοθ δηἃ ΒΆΣΙΠΟΠΥ 
ἴῃ 108 τηοδὲ Θββθῃ 8] (Ὁ διΈΓΟΒ. 

ΤΠΘγ 18, Βοσσονοῦ, ἃ στοδῦ ΑἸ γα πΌΘ ἵπ (Π6 ῥγορ]ιοοΐοβ οὗ (8686 ἔτο ροτϊοὰβ. Βοίογσε {6 
1μΔ}0 ῬΓΟΡΊΊΘΟΥ βὰγ8 ποίησ οὗ δίοβϑδβ, τμ6 96») 8 Ἰοσϊδ᾽αίον, δὰ [Π6 πιραϊαίον οὗ 
(86 εονοηδηΐ οὗὐἨ δηδαη. Αἴδὺ [86 ἴμᾶνν, νἸθπ (16 ρΡοορίο οὗἁ [βγᾷϑ] σοσα ἰῃ 

Ροββδϑβίοῃ οὗ [π᾿ Ἰδῃὰ ργομἶβθὰ (0 νεῖν Δ 6 γβ, ργορθθου δθοσπαβ 11} ργθαϊοίίοπβ, ποῖ οὨ]Υ 
οὗ ἴπ6 οβροὶ ονοηδηῦ, Ὀαῦ αἷβδο οἵ [Π6 Μρββίδῃ. Ηΐ ρμόγβοπ, [νῖ8 παίαγο, ἢἷ8. σους, δπὰ 
ἷβ σμαγϑοίου. ΤΠ] 8 αἰδιϊποιίοη 8 ἀὰθ ἴο Ηΐϊπι, ψμᾷὸ 8 μογὰ οὐ 411. “Μοβθβ υθγην τγᾶ8 
(Αἰτμα] ἰπ 41} ἷβ μουβα 848 ἃ βεγναπῇ; Ὀυΐ ΟὨγίδὶ 88 ἃ ϑοπ οὐδὸν μἰβ οσσῃ βουβο" (Ηθδ. ἢ, 
δ, δ).2 
ἐπ: ἀοἸνοσγαησο ἔοια Εσγρὶ πῶβ [86 δβίβρ, ἰπ Οοα᾽β ργονίάθησο, ρῥγδραγϑίουυ ἴο [86 

Ρτορῆον ἰπϑιλυυτοη οἵ [ΓΠ6 1νν, δηὰ ἰο (16 ροβεοββίοη οὔ Οδηδδη σοῃῃθοίθα σἱῶὶ ἰδ; 
ὁοὨ δα ροταῪ 8η(ἰ {1)18 ἀ6] Σνογδῆςα 1861 τγ88 [Π|6 Δοσοπιρ] 8] ιαθης οὗ οπθ ῥγϊποῖραὶ ρᾶσγὶ οἵ δῃίθ- 
Ὑἰὰ ἴθ... ΘΘἀθηΐ ὈΓΟΡΒΘΟΥ. 
λέβης ἔν, [π|κ8 νοϊδύοη ἴο (86 Ρᾶδῦ {π6 1807 ἀδροπαοα ἀροὺ [16 ΑὈγδἢδηνΐ οονθηδης 
Το ’ὰτ (6 1]. πἰ. 17-24). Ὑ]ιδὶ οονθηδληῖ, 88 νγ αν δἰγοδν βθόη, ῃδὰ ἃ ὑνοίοϊ ἃ σμδγ- 
ἀπο δοίθν. [{ σοπίδἰηρα [86 Βρὶγ [8] ῥγοπιῖδθ οὗ 186 Δ ήθββ18}}, ψυῃ]6}} γἃ8 σίνοῃ ἴο [86 
ἐλύδεη γα 26νν5, ἃ8 Τοργοβοηΐαἷνοβ οἵ [86 ψ]ιοΐθ δυπιδὴ ΓδοΘ, 8πα 88 ριιαγα Δη8 οἵ ἃ ἰΓΘΑΒΌΓΟ, 

πη ψ ἘΣ Ο ἢ 81} Δ π}}}168. οὐὗὨἨ 6 ϑαγδ βδβουϊὰ Ὀ6 ὈΪοβδβθοα. Τη8 ψουἹὰ ργερᾶσο [86 

1 ΟἸτίαἰοίοσν οὐ αεῃ. χίχ. 8-10, τοὶ. 1. ρ. 62Χ. Ἑωϊαδυτκῦ : 1. ἃ Τι ΟἸδιῖς, 1868. 
ἃ ϑενίϑοι ον ἤγοράφεψ, Ὁ. ἴ0θ. ΒΙχιὰ αϊοη. Οχίοσα, 1866, 

Α ἀἰδῇῆογδῃοο. 
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7επ δι παύίοη ἰὸ Ὀ6 {π6 σθϑαίγο οὗ [16 ὉΠ οὗ ἃ}} τιδηκίὶηα. Βαΐῦ ἰζ ὁοῃίδί 64 Αὐγαδβαπνο 
αἰδὸ [6 ἰδηροσγαὶ Ρτγοιηΐβοθ ΒΒ ἀἰλγῪ ἴο 016 ἔοτιηθῦ, δὰ πθοάθα ἰὴ ογάθὺ ἴο (ονθοδαῦ, 
ρζδϑβογνθ ἰπίϑοί {π6 παίΐοῃ, ἱβτουρἢ Ἡ ΒΙΟΒ [Πῃ6 Ταοθ οὗἨ πιδῃ βῃου]ὰ Ὀ6 εἀυοαίθα δηὰ ργθρδγοὰ 
ἴον (μ6 οοπιΐησ οὗ 6 Βοάδθιμθσ, Τμ6βθ Ῥγοιδοβ Ὑ6ΓῸ βρθϑοΐδ), ρίνθη αἀἰδυϊ μον ὕο (8 68 
88 ἃ πδίίοῃ, δπι, 80 ἴα ἃ8 {Π6ὺ ὝΘΓΘ ΟΠ 5 ἀΘγοα ἰῃ ὑπϑηιβοῖνθβ, ὁδου]αῖθα ἰο βαραγαΐθ ὑμοῖὰ 

ἔτοια οὐμοσ παίϊοπβ οὗ {86 φαῦῖῃ. [0 [0] ονγ8 ὑμαῦ ἴῃ γο 8]ιου]ὰ Ὀ6 ἴῃ {86 ἰαὺγ ἃ οογτοβροηάϊηνσ 
ἀυδίτγ οὗὁἨ πδίυγθ. Ὑθογο πόυἹά Ὀ6 πιυοὰ ἴῃ ἰῦ {μαὺ 18 ρϑου αν ἴο (86 “678, ἰο6 4}, βρϑοΐδὶ, 
δηὰ ΓΔΏΘΙΓΟΓΥ ; θυ [86 διηάδαιοηίαὶ ῥυϊποίρ᾽ θα, οα ΜΒ ΐο ἢ ἰδ 8 Ὀα864, μυϑῦ Ὀ6. υπίνογβαὶ, 
δοοδαβο Ὁ ΘΧΡΓΘβ868 {Π6 Μ|] οὗὁὨ δὴ ὑυποβαπσίησ αοὰ, ἀπὰ βργίΐησβ ἤτοι σϑδίϊοηβ ἰὸ Ηΐπ, 
ἱπμογοηξ ἴῃ Ἀυμηδη παΐαγα, δηὰ, {πογοίογθ, ρογροίαδὶ δηὰ αηΐνογβαὶ ᾿η (πεῖν Δρρ]ϊοϑιίοη. 
ΤΙ παῖυνο οὗ Ει}8 γοϊδιίοῃ οὔ 89 1,δνν ἴο [86 ῥτοιῃΐβα 18 οἰθαυυ ροϊηθὰ οαῦὐ. Τῆι Ὀδ]ϊοῦ 

ἰη ἀοἧ 88 ἴ6 Βοάθθιον οὗ πιῆ, δὰ {πὸ μορθ οὔ 8 τηδηθβιδίίοη 88 ϑύ0}. ἰῇ μοϊδίου οἵ 
16 ΡΈΓΒΟΩ οὗ 186 Μοββίδῃ, ἱπνυοϊνοά {86 θο]ϊοῦ ἐμαὺ [86 βρίγμα! ΡόνοΣ πιαδὲ 6 ἴδο ἴων [0 
δροσίοῦ ἴο 81 σᾶγηῃδὶ οὈδίγαοίοηβ, δηθὰ ἰμδὲ [Π6Γ6 ᾿γᾶ8 ἴῃ πλᾶπ 8 ΒρΙΓ 8] οἰθιηθῃῖ, δὰ οὐμαα 
σὩ οἷν οου]ὰ σι] ἢ15 16 Ὁ σοπχμσηΐοη ἢ ἃ βρὶγῖῦ ἤοαι ἀρονθ. Βυΐ 10 ἱπνοϊνθα 4͵80 {88 
ἰάοα οὗἨἁ δὴ δηϊβσοηϊβιῖς ρονγοῦ οὗ δν]}, ἴτοτὰ το δη νγὰ8 ὑο Ὀ6 τϑαθθηθά, οχί βίης ἴῃ ϑδοὶ 
ἱπαϊντάυδὶ, ἀπὰ οχἰβίϊησ 4180 ἴῃ [86 του] αὖ Ιασρθὸ. Τὴ Ῥγοῃβθ νγὰβ [6 σϊπ688 οὗ [Π6 οὔθ 
ἢ, τ [τ 8 ἴμΠ6 ἀθοϊαγαίίοη οὐὗἩ (86 οἴμογυ. 1ὺ νὰ8 δἀαθὰ Ὀθοϑυβθ οὗ ὑγϑηβσγθββί 8. 
ἴῃ {π6 πα ϊνιάυλ) 1 βοοά Ὀούνθθη ἢἶβ ὈδίίαΡ δὰ ἢἰ8 ΟΥΒ6 βοὶ ; ἰῃ (86 που]ά, Ὀούνγοοη (86 
δον 5} πλάομ, 88 {86 Ὑϊΐη688 οὗἩ (8 βρί για! Ῥγομλῖβθ, δὰ ὉἪπ6 μοαι ϑηάοιῃ, το στοδηθὰ 
ὉπὰδΥ (86 ρονγοῦ οὗ {86 84658}}.} 

ΤΒο τοϊαίίοη οὐἁἨ {6 [δ ἴο ὑμ6 Ταϊυγο ταῦ Ὅ6 νἱονθα ὑπᾶὰθγ νϑγίουϑ δβρθοίβιτὶἪ Βαῦ οὔ» 
ΟὈ]θοῦ 18 ἴο νΐθνν Ὁ ἰῃ 108 ὈΘΑΓΙῺσ ρου [116 οοταΐηρ οὗ ουῦ μοτὰ δπὰ ἴδ6 ἀἰδρθηβα- Ἐοϊδέου οἵ 
ὕοιι οὗ (μ6 αοβρθὶ. [1η ἀοίΐηρ 18 γα δύ συϊάοα Ὀγ [86 ρϑῆθσαὶ ρῥυϊημοὶρίθ ἰαΐὰ [δ Ιδὰν ἴο 
ἀοσα ἴῃ ΗθΌ. νἱϊ. 19: “[Π6 Ἰατν τηδάθ ποίμίησ ρογίρθοι." [Ι{ 18 τηογαὶ δϑρθοὺ ἴὺ ἜΠΗΣΣΙ 
ὕοτα {86 Βίδιηιρ οἵ ἰηβαβηοίθπογ. 10 ἀοοϊαγρὰ 186 δα ΒΟΥ οὗ ὑσυῦ δηὰ σοοιάθ88 ΟΥ̓ΘΓ πη8ῃ 8 
Μ|11, δα Ὁ ἰοοὶς Ὁ σταπίθα (86 Θχίβίθποθ οὗ ἃ βρίγί ἡ ἴπ δῆ, ΜΕΪρΏ οου]α τϑοοσῃΐζο (Βαῖ 
Δυῖοσ ; Ὀυὺ ἰὐ ἀϊὰ: ὯΟ Π]ΟΓῸ. [8 Ρτέϑοποθ ἀαιδοῖθα 1816 οχἰβίθηοο δηα 189 δα διϊ θοῆς οὗ βἷη, 
88 Δ᾽ἴθη δἰἶῖκο ἴἰο αοαβ Μ|] δηὰ τηϑη 8 ἔστι παΐυτο ; Ὀυΐϊ, δὲ (86 βϑὰθ {ἰπ6, ὃ Ὀγουσῃῦ οὐΐ 
ἢ ποῦ νϑῃοιηθηῦ ἃπά ἀδβρογαῖθ δηϊασοηΐβηῃ (δ ῬΟΤΤΘΥ οὗ βίη ἀνθ! Π πσ ἰη πλδῃ 88 ΤἈ]|6ὴ 
(οπι. νυἱΐϊ. 7-25). Ιζ ΟἿΪγ βμοινγοὰ, ἱμογοίοσθ, (6 πθροὰ οὗ 84 ϑανίοιγ ἤτοι βίη, δπὰ οὗ δῃ 
ἱρά θ! σ᾽ ρόνγαν, τ Ἀ10} που]ά ΕΚΤΝ τηδῃ 0 σοηαιθῦ [ἢ ῬΟΥΤΘΥ οὗ ον}. δποθ ἰῦ Ῥογθ 
πίϊηθβα οὗ [8 οὐγῃ ἰμϑ Ποἴο πον δηὰ Ἰδὰ πθη ἰοὸ Ομγῖϑυ ((Δ]. 111. 24). 
Το 1,δ'ῃν μδὲ γοϊδιίοη ἕο ΟἸ γἰϑυ ἰῃ 108 βαογβοῖδὶ δηὰ οογοιηοηΐαὶ! δϑρθοὺ αἷδ8οὸ. ΤῈῸ σ80]6 

βγβίθμη οὗ βδογῆοθβ νγἃ8 ὑυρὶς8] ; δπὰ οἡ {ποὶν ᾿γΥρίοαὶ ομδγδοίθν {Ππ6ὶν νἱσταθ ἀδρθηαθα. ΤῊΘ 
ΡΠ θειμοοὰ νψὰβ ὑγρῖοδὶ. δου οθβ ἀθοϊαγθὰ ἴμ6 προάὰ οὗ διοηθαηῦ ; {π6 ρῥυιθβϑίμοοα, {86 
Ῥοβεϊ Ὀξὶν οὐἁὨ πιο ϊαίίοη ; ἀπὰ γοῖ ἰπ ὑμθηιβοῖνοβ ἔμθοῪ αἀἰὰ ποιμίπσ 0 γϑ8}1Ζ6 οἰΐμοσ. ὙΠὰ8 
δαείη ἐπα [Ὧν δα ἴο Ηΐπ, ν]ιο 18 αὖ οηδθ 116 ΟἿ Μοαϊδῖον δηὰ γι ϑϑοτιῆοθ. 1η {88 ὙΥΆΥ͂ 
116 Π,ἀνν, Θεροοῖδ}}Υ ἴῃ 108 Βδογίἤοῖ4] ἀπὰ σογθηιοπία! δϑρθοῦ, τγ88 ἃ βίδῃαϊηρ, ΡγΌΡΏΘΟΥ οὗ ΟὨτῖβο. 
ἴι ἐγαϊποα δπὰ συϊάθα τθ ἴὸ {86 δοοδρίδηοθ οὗ (μ6 Μοϑβίδῃη, ἴῃ [ν1ῖ8 ὑπγϑϑίοϊ ἃ ομαγδοῦον οὗ 
Ρτορμοῖ, ἢτίθβὲ, δῃὰ Κίπσ ; δὰ ἰπθηὴ 18 ποῦκ Ὀθίησ ἀοῃθ, ἰὺ Ὀδοδπλθ, ἴῃ ὑμ6 πηϊη 8 οἵἉ 4] 

(λοβ6 ψῆο ἰτγυδίοα ἴῃ 1, ποῦ ΟὨΪγ δὴ ἱπουιῦγαπος Ὀὰϊ ἃ Βηᾶτθ. ΤῸ γϑβὶβὺ 118 οἰαὶπὶ ἴο δ]θσῖ- 
866 τΊϑϑ, βογοίογο, 4 πιαΐίου οὗ 118 δὰ ἀθδίῃ ἴῃ (μ6 ἀδγ8 οὗ [6 Αροβίὶθ δαὶ], δῃὰ, ἴῃ 8 
ἰοα5 ἀοστοο, ἴῃ βιιδβοηαυθηὶ ἀσ68 οὗἨ [π6 στο. “ΟΒγῖβὺ 18 [Π6 θπὰ οὗἨ [86 ἰδνὺν ον γἱσ ιύθουϑ- 
ΠΟΒ5 ἴ0 ΘΥ ΘΓ οὁπ6 [δύ Ὀο] αν " (οι. χ. 4). 
Το γεϑὶ ρῥγθαϊεϊίοῃ σοησογηπίπα Ογίβυ αἴτον [86 ρτγοπιυϊσαϊίοη οΥὗὨ [86 ἴζϑνν, γὰ8 (μαὺ οὗὨἁ 

Βαίδδηι, ὑγ πο ττᾶ8 οοἰηοίάθην ἢ} (86 ΔρΡργόδοῖ οὗ ἴ}6 8γ86}1168 ἴο Οδῃδϑηῃ. ἜΝ 
Τηΐθ αἰνίποῦ 88 βυπιμοηθα Ὁγ {π6 Κίησ οἵ Μοδὺ ἴο ἱπίογτταρῦ, ὈΥ 1118 ουγβθ, [89 οποογοίης 
Ῥγοζγοββ οὗ Οοα᾿β8 οβοβθῆ ρϑθορί8β. Ηἰ5 ψ}}} ἰο Ὁπὲὺ εἴδβοῦ νγὰ8 ποῦ νγδηϊίης ; Ὀὰὺ ΟὈτίδι δἰμογί. 
τ πᾶ ονογτιϊθὰ, ἊἋΑ ποσὰ οὔ ἰγὰθ ργορῃθου γγὰβ ρὰΐ ἰηΐο 88 πιουνα, ἀπ 6 τῆὰϑ εὐλμεια ἐμὸν 
οοπείγαϊηθα ἴο ὈΪ688 πόδ, σβομι ἢ6 τῦῖϑῃθα ἰο συῦβθ. “1 8}4}} δο6 ἢΐπι, Ὀᾷς ποῖ εἰοα οἵ ἰμθ 
ΠΟΥ ; Ἷ888}} Ὀαιιοϊὰ πὶ, θὰ ποῦ πἰσὰ ; ὕΠπ6γΘ 8}}8}} δοῖηθ ἃ βίδι' ουῦ οὗἨ ασοῦ, [Αν. Ναμπι. 
ἃπὰ ἃ δοορίτε δ884}} τίβα ουἱ οὗἩ Ιβγδθὶ, ἀῃὰ 8}}.8}} βιῦθ [86 οοτηογθ οὗ Μοδῦ, δπὰ ἘΠΙΤΆΣ 
ἀαδβίτου 411} (π6 σδί!άγθη οὗ ὅ8 6}. 

ϑοθθ πᾶν βουσῃΐ [6 βίαῦ ἀπά βοορῖγο οὗ Βαίδδῃν Β Ῥτορῆθου δηὰ ρῥγοίοββοα ἴο ᾿δνθ 
ἰοαπὰ ἐποπὶ ἴῃ Πανὶ. Αὶ βοθρῖγθ δ  ὃ6 Ἰουπά ἴῃ Ηἷπι ; Ὀυὺ (86 βοθρίγθ δπὰ [Π6 βίδγ οὗ [ῃ9 
ῬΓΟΡΆΘΟΥ ΔΙΓῸ ργΟΡΔΌΪΥ ὕο Ὀ6 ἐοιιπά ἴῃ Ηΐπι, σμο 18. “86 τοοῦ δπὰ {πὸ οἴδβργίης οἵ Πανὶ ὰ, δπά 

1 βιδι 9  ιίοιίίοπαγν 07 (λ6 Βιδίε, ατί. (ἸΔῊ οἵ Μοθοβ." 
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[86 Ὀγίρμὺ δηά πποτηΐην βίδν" (Βεν. χχίϊ. 16). Το νἱδβίοη οὐ [πὸ Ῥγορμοί β πυϊπα οατγγιθα Εἶωι 
ἰπίο δυϊυγγ, δὴ ῬοΥ δ ρ8 06 οχργοδβίοη, “1 δ4}} 806 Ὠΐτ, Ὀὰΐ ποῖ πονν,᾿" 8 Θχργεβεῖνθ οἵ 
δοπιοι ΐησ Ἰηογο ἴπδπ δὴ ἰά64] νἱβίοῃ : ἰὑ τῇδ 6 {86 τηγβίογϊουβ Ὀγοθοάϊηρ; οὗ ἰμδὺ Γ68] δἰ σι, 
ὙΠΙΟΝ 8}] 84}} ἢανο, θη “δ σοιηϑίῃ νῖῦι οἰου 8 δηα ΘΥΘΥῪ αὙο διαὶ} ϑ66 Ηΐπὶ" (εν. 
ϊ. 7). 
ἼλουςΝ 80π16 θη {Π6 Δρρἰϊοαίίοη οὐὨ (μϊ8 Ῥγορῆθου ἰο ΟἸγῖβὶ, αῃὰ ὑπ τμαῦ ΐ ἰβ δοαι- 

Οἰδύθιγ {1116 1η θαν]ά, ἰδ ἰδ ΟὨΪΥ, τὸ (Ἀΐη]ς, ἴῃ [οβ6 ρμοϊπῖβ, υμογθίη [86 Κίπσάοιι οὗ αν 
8 ἰγρίςα! οἵ ἰμδὲ οὗ (86 Μοβεῖδῃ. Μϑῃ ἴῃ (μὲ δε οἵ Πενία σου]ὰ ποῦ Ὀ6 ᾿Πκο]ν το πὰ ἱἰϊδ 
(Ὁ]6ΠΠπιθηὺ ἴῃ Ὠἰπιὶ; [ὉΓ ΠΘΥ ἔουαπὰ ἴῃ ἷ8 {πλ6 ΟΥΒΟΥ ρτγοάϊοτοηβ οροπίησ [μ6 ἀδδίσῃβ οὐὗὁἩἨ ἀοα 
ἴο ἃ ρτϑδίθυ θχίϑθηϊ. 10 γὰ8 8 ῥγίῃςϊ ρα οὗ δηοίθηῦ Ῥγορίθου ὑμαῦ ἰδ ψγὰ8 ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ δάνβη- 
εἴησ, ἴῃ δοῦλο ΟΥ̓ Οἴμο οὗ 118 ργοβρθοῦβ, ὉπῈ}} (6 ροϊην οὗ τϑϑὺ γγ8ἃ8 σίνθῃ ἴ0 80 τήϑην οὗ {μθῃ], 
ἴῃ {πὸ δάνβϑηῦ δπὰ τοϊσίοη οἵ Ομ γί βι, 
“ΤΏ Ἰογὰ τὰγ ἀοὰ ν|}}] γαὶβθ Ὁ ὑπίο ἴπθ6 ἃ Ῥγορῆδὶ ἔοτλ (16 τηϊάδι οὗὨ ἴδο6, οὗὨ [ὮῪ 

Ὀγοίδγοη, Κα αηἴο πιὸ; υπΐο ἷπι γα 58}8}} Ὠϑδγκϑῃ." 
ἮΝ ῬΠΡΊΣΣ ΤῊΘ βοορ6 οἵ (18 ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἰ8 ἀφοϊἀ 6 ὈΥ ἐϊ8 οτἰσίη δά οοσϑδίοη. ΤὨθ 18γδοὶ- 
Μοιοδ. ἰζο8 οουἱά ποῖ φηάυτο (Π6 νοΐοθ δπὰ ἔσο οἵ Μουηΐ ϑῖηπδαὶ. ΤΉΘΥ δδκοὰ Ὁ. δὴ ἱπ- 
ἜΡ ὲΣ θυ ἰδίο πη ΒΒοηρῸῦ Ὀοίσθοη οά δηὰ {Πθπὶ, ν᾿ Ὸ βῃου ἃ ὑθπιροῦ 086 υγβι] η 688 

οΥ͂ Ηἷβ νοῖδθ, δηὰ ἱπιρασῦ ἴο {μθπὶ ἷ8 ὙὙ1}} ἰπ ἃ τὰ] οῦ γὰγ. [ἴῃ ΔΏΒΜΘΥ ἰο {πο ῖγ 
ργάνον, αἀοά ἀθοίαγοβ ὑμαὺ (ΠῸΥ Πα νγ6}} βρόκθῃ, δηὰ ἰμαὺ Ηδ σουἹὰ βδοοογάϊησὶν Γαΐβο ἃρ 
υηΐο ἴπδπὶ ἃ Ῥτγορίιοῖ δι 48 πο Υ ἀφδίγθα (Π θαϊ. χνὶϊ!. 16, 17, 18). 

ΤΏγοΘ σΘΠΘΓΔΙ νΐονΒ οὗἉ [μὶ8 Ῥαϑϑᾶσο πᾶν ἰουηα {πρὶν βοραγδίο δα νοοδῖθβ Ὅμα ἤγδι 15 {παι 
ΝΘ ἰ8 υδοὰ ἴπ ἃ σΟἸ]θοῖάνα βθῆβο, δηὰ {πὶ ἰΐ ἱποϊυἀθβ 1.16 ργορδοίβ οὐ 8}1 μουϊοάβ ; [89 

β6οοη, {π40 10 48 ἀχοϊυβῖνο τοΐθγθποα ἴο ΟἸτῖβὺ ; [86 (Πϊγὰ, (μ δὲ λον] 18. δοὰ ἴῃ ἃ οοϊ᾽δοίιϊνο 

86η86; δυΐ αἱ {86 Βδ16 (ζπι6 [86 ῥγουχῖδα ἰδ σοπιρ]οίον {Ὁ 8}16 ἃ ΟὨΪΥ ὈΥ [Π6 ταϊβϑίοη οὐἩ Ογίβι, 
ἴῃ συ μοῖ (86 ἰάσδα οΥὗἨ [86 ργορμοιῖα ογάάθν νγἃ8 δοτρίθίοὶγ τ] 1Ζϑα. 

Τιια σοηἰοχὶ (νογβ. 20--22) πουὰ βοοῖὰ [0 ἱπάϊ!οαῖο ὑμαὺ δὴ ογάον δῃα βιιδοθββῖοπ οὗ ργορ ιοῖβ 
“ΜΟ͵Ω σοῃίοιμρίαίοὰ ; Ὀὰὺ ὑπαὶ ἴδ ποὺ ἱποοηδιϑύθην νὴ (16 νίαν, {παῦ πὸ Ῥγορμοῦ [κα ἀπο 
Μόοβεβ νἃβ ἴο 6 Βο6 056 ΡΘΓΒΟΏ, ὙΠΟΒ6 τἰβδίοη βῃοι ἃ Ὀ6 ἴ0 γανϑὰϊ [π6 αἀἰνὶπθ ψ}}} ἴῃ ἃ ὙΔΥ 
αἰδεγίησ οι ἴΠ6 ἰθυγοῦβ οὗ [6 1,ἂνν ρίνοη ἔἴτοα Μουπὶ δίπαὶ. [1Ἃη {818 βδῃβ86 ἰῦ 18 ἀπἀογβίοοα 
ἴα (6 Οἀοβροὶ ιἰδίουΥ (Φομῃ ν. 46, δπὰ ἱ. 45; [κ6 χχίν. 44; Αοίβ 11, 22, 28; Αοἰβ υἱῖ. 
87; Μαιι. χνὶϊ. δ).} 800 ἰ0 88 δθθη πηἀργβίοοα ἔξοπι {16 ΘΑγ]]θϑὺ {{πη68 ὈΥ πηοβὺ ἱπίοργῦογϑ 
ἴῃ [16 ΟὨγϑιίδη ΟΠ ΓΟἢ δηὰ Ὀγ 1ΠπῸ ΟἹΔ6Γ “6 νη8. 

Τὸ 050} 108 Δρρ!]!οαίίοη ὑο ΟἸιγῖϑὺ [16 γϑβϑηιίδησα Ὀοίνθοη Ηΐπὶ δηὰ Μοβοβ 48 Ὀθθη 
ἄἀτανη οὐἱ ἰηΐο ἃ νϑγίευ οὗ ραγυϊου]αγβ, βοὴ οὐ Ὑ]λῖοἢ τηᾶῪ 6 τοσαγάθα 88 ἔβποίμι!. ΤὍἢὸ 
στοδὺ πα οββθηιδὶ ομαγδοίοτβ οὗ δ᾽ π}} Ππὰ6 Ὀαύνγθθη (Π6πὶ ἅτ ἰπ ἴπ6 []]Π 688 δηὰ Ἰυμηΐπουβ 

ἰαταϊοη οὗ (Ππαῖγ σοταυχαπιοδίϊοηϑ ἢ Οοα, ὑπὸ πιᾶσηϊϊιάς οὗὨἨ [86 τανοϊδίίομβ πιϑὰβ Ὀγ (μ6πι, 
δηὰ (Πο ᾿ἰπϑεϊταϊίοι οὗἁὨ ἃ σοὶ σίου Ἰουπάθα ἀρορ [Π686 γανοϊδιίοηβ. 

ἼΜμογο 18 δοῦπον γοβοπιίδησθ ἐποϊυ δα ἴῃ (86 βοορα οὗ [86 ρῥχοάϊοιϊίοπ, γοβιϊπσ ἴῃ ἃ χυδ! τ, 
ὙΓ810}. Ὀοσδὴ ἢ Μοβοθ. Βοίογο [εἰ {πλ6 (6 στθαῦογ ραγὺ οὗ ργορίίθου δὰ Ὀθθὴ οοπιπληΐ- 
οαἰθα ἰπ ογϑοΐθβ δη(ὶ υἱβίοῃμβ ἔγοπι ἀοὰ ἴο ἱπαϊνι 418. ὙΠ η 086 μιν γο ΒΒ 6 γὸ ἱπδρίγοα ἴο 
ΡΙΌΡΒΟΒΥ, Ὁ γ88 ΟἿΪΥ ὕὑροὰ ἴπ6 οσοδβίοῃ ; [86Υ δὰ πὸ οοπδίδηϊ Τοοοσηϊζοα οΙἤο6 οἵἁ (δδἱ 
πδίιγθ. “Α ρῥγορμοῖ γαϊβθά ᾧρ ἔγομη δος δἰ8 Ὀγοίγθη," δηὰ βοὺ ἔογῦ ἢ 88 {86 ἀφοϊαγοὰ ἰη- 
(ογρτγοίον οὐ αοα᾿β ν|}}, ἃ ᾿ἰνίηρ ογδοὶο οὔ ἀϊνίπθ οοιμραηϊοδίίοη, νγᾶ8 ἀπ κηονα ἀη0}} [Π6 
τηϊβδίοη οὐὁἨ Μοβθβ. [1π (μἷ8 ραγίσυϊαῦ 6 γθϑϑιῃ]δὰ ΟἸγῖβὶ, (86 Ῥγορῇοὺ οὗ 6 Νὸν Ὁεβ- 
ἰδιηθηί. 

Το αἰγουϊηβίδησοβ, ἀπ ον Ἡ ἈΙοΟἢ ὑΠπ6 ΘΒ] άγθὴ οὗὨ Ιπτδθὶ] τοῦθ ογσϑηϊζοα ἱπίο 8 Ὡδίίϊοη ἰη [16 
Τοροα ἘΜ Π]ῸΠΘΓΏΘΒ58, ἀρὰ Υἱοῦ ἃ ῬΆΓΆ]16] ἴῃ [86 Ὠἰβίουυ οὐὗὁὨἨ δὴγ οἵμογ ἡδίίϊοῃ. ὉΠΟῪ ΜΟΓῸ 
ῬΤΟΡΙΘΟΥ ρἰδορά ὑπᾶθὺ {86 τοσθη οὗ {πεῖν αν, ΟὈθάΐθησα ἴο ἩΙΟΝ τγἃ5 βίγ! ογ απ]οϊηθὰ 
ΟΣ ἩΝ ἀροη ἰμθ. [Ι͂ἢ οδ8ὸ οὗὨ ἀἰβουράϊθηοσο, Μοβϑβ, {πο} ργοροῖ, ἀθηουσπορα ἀροη ἰμθτ, 
πα! ραιίου οὐ ἃίοησ ψι8 (6 ἀϊδβοϊαιοη οὗἩ ὑΠοῖγ ΡΟ] ΠΥ, οδρανιῦγ. δηα αἰβρουγβίου, βιυβεγίησβ οὗ 
ἴδ ΄ῶϑγ.. πῃοχδιηρί θα βουθυν (Π ουϊ. χχν., χχίχ). 

71 ἰβ ἃ βιυϊκίησ δοὺ ἴῃ (86 ἀο] νου οὗὨἨ {818 Ῥγορθθογ, ὑπᾶῦ Σῦ σΟΠπι68 ἔσγομι ἴπ6 Ἰορ βἰαῖου οὗὗἔ 
[86 σοπηοη τ Ά } ἢ}. [Ιὑ 18 σοπουττοηΐ σι (6 συ πάδιίίοη οὗ {πᾶ0 σοιημμοηνγοα ἢ. [ἐ 8. ποὶ 
᾿κὸ πιδη᾿ 8 ψἰδάουῃ ἴο δῃιοἰραύθ ἴπΠ6 ἀονηα}} οὗὁὨ ἷβ οσῃ σψογΚ8, δὖ {π6 τηοπιοπῦ Ὑμοη [πον 
σοι ἔγθϑἢ ἤοται ἢΐ8 βδη8. Βαΐ ἱΐ 8 {1 186 πίβάοῃμι οἵ ἀοὰ ἴο ργϑαϊοῦ [λΠι6 (8}} οὗἩ ἰΐησε, 

1 Βοη)θ οἱ ἐ686 Γοΐδγοπουν ΒΗΓ ΟὨΪ (πδὶ Μοδοθ υτοὶθ οὗ Οἰτδι. ΤΠ6 ρον ΏΟΥ̓͂ οὗ Μδείῃον χυὶϊὶ. ὅ Ἰυ6 ἐῶ ἐδο ἰδῶ 
φύλυδα, “ ΠοΔΥ γο οὐωι,᾽" σοι ραζοά πῇῆὴτι ἔμ ο ἰδδὶ οἶδυδο οἵ οι. χυ]ὶ. 16. 
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. ΜΌΘΟΝ ἅγὸ δρροϊηϊθα ἰὸ ἃ ζστοδῖ οὔἴδηρο, δ ἃ [πη ψΏ 6 ΔΡΡΘΟΑΓΆΠΟΘΒ 8ΓΘ τηοϑὲὺ γοιλοΐθ ΤΌΣΩ 
ἱϊ, δροὰ ψῆθῃ ἴδο βίδία οὗὨ (μἱηρβ ἀϊοίβίθθ οἵου ἔδο] ρα δηὰ Ἦρροβῖίθ δηι οὶ ραῦοηβ. Τὴ 8Ρ- 
Ῥτοδοιίησ βου ]ϑιπθηΐ οὗ (Δ6 Ἵβόβθῃ Ῥθορὶθ 'π ὕδπδδϑῃ, ἰ8 [86 {πὸ τ θῃ {Π6 Ὁ ταΐη δηὰ ὑμοὶσ 
Θσχρυ βίου ἔγοιῃ ἰμδὺ ἰδπα δἴὸ ἱπίγοάυςρα ἴο νον. [Ι͂η (6 δᾶ οὗ ὕδηδδῃ ὑπογ ἰουπα ἃ ἀοπΐ- 
εἷϊο ἴον {μοῖρ 1,νν, δὰ δὴ ἱπυδϑίλιυσγο οὗἩ ἐποὶνγ οονθπδηῦ; δηὰ ἴπθη ῬΓΟΡΏΘΟΥ οοαβϑϑα [ἰὼ 8 
δθΆδΟΏ. 

Ετοῖὶ Μοβϑβ ἰο ϑδιγυθὶ ἔμογὸ ἰβ δὴ ἰηΐογναὶ πιπουῦ ΡῬΥΟΡΒΘΟΥ ; ἴγοαι ϑδηθοὶ ἴὸ Μδἰδοδ 
1μογο 18. σοπιϊηυ γ οὗἨἁ ΡΓΟΡΒΘΟΥ ; ἔοι Μαίδοδὶ ἴο Ομγῖβὶ [Π6γ6 18 δῃοῦμοΣ ἱηίογνυαὶ 
πὶι ποῦς ὈΓΟΡΆΏΘΟΥ. ᾿ τὐφαρανυὰ τῳ 

Τηδὶ ἰλοτο 88 8 ἰη θστηϊβδίοῃ οὗ [ἢ6 ργορμοῖίς σὴν πῆ Ὀ6 Ρτονϑα Ὀγ ἴΠ6 [ο]- ὕσοδη Μοβοα 
ἰοπίπο δγχζυπιοηίδ: --- δὴ μεδιδαὶ 

(1.) Τμο βἰίθῃοθ οἵ [86 βδογθὰ τϑοογῇ. Ῥτοσῖι οἵ ἐμ 
(23.) Βγ 186 υπίοη οὗἩ ϑδιημοὶ ψἱ Μοεοθ, θα [π6 Ὀτοροὶβ οὗὁἨ Οοαὰ δὺθ πλθῃ- ἰμἰδτταϊβδίου 

τἰοηθιὶ ἑοσοῖπον (6 γ. χυ. 1 ; δοιραγὸ Ῥβ. χοῖχ. 6). ἀδοτα δῃν 
(3.) ΒΥ ι(δ6 ἰμιρ)οδθίοη οὗ Ῥδυ], τὸ γϑοκοηβ (86 ρονθγῃτηθηὶ οὗ ἴῃ6 ἡυάσοβ ἴγοιυ Μοβαδ 

ἰο ϑατιπαὶ, ἐμ ῥργόρβθῖ, 88 ἀἰϊδιϊησυίεμοά ἤοια ἴμθπὶ (Αςἰβ χὶϊ!, 20; οοῶρασο ἰ ϑϑπλυοὶ. 
ἰϊ, 24). : 

(4.) ΒΥ 186 ΟΧρΓΘ88 εἰϑίθβιαθηςν οὗ [86 δἰδίοτίο ἰοχί, το ἢ Ἰηΐοττηβ τὰ ὑμ8ὲ “116 πογὰ οἵ 
ἴπ6 1μογὰ νγδ ργδοίοαθ ἰῃ [Πο86 ἀδ 8: [ῃθγθ τᾶϑ Ὧ0 ὀρθῇ νἱβίοη " (1 ὅ8πι. 111, 1). 

θυτίηρσ ἴ[μ6 ροτίοα οὗἉὨ ἰηὐθτιιϊβϑίοη, τὸ γοδὰ οὐ Ῥϑθοσδϑ, [6 Ὀγορμοῦθϑβ ; θὰ} ΒῸΡ {1Π|6 ἴο 
(δαὶ πδῖμα ννὰ8 ῬΓΟ ΔΌΪΥ ἄυθ ἴο ΒδΥ ἱπϑρίγαϊίΐίοη δὰ ἰο 8 68}} ἰο φονθγπιμπϑηΐ, οὐ ἴο μοῦ οἱδὰ οὗ 

οομῃρϑαίηρ βδοῦθὶ ἤγπιηθ. ἴῃ ἰδ6 ἰδίου βθῆβθ, Μιγίαπι, [16 βἰβίθν οὗἨ Μοβοβ, 18 δι υ]θὰ ἃ ργορῆ- 
οἰε88 (Εχ. χν. 20). Ὑμὲ ρῥγορβιδϑίίο ρονγοὺ βῃονθα ἐ186]} ἰπ Β6Ρ απάθν [Π6 ἴογῃι οἵ Ῥοθίγυ, 80- 
οοιμρδηϊοα τὶ πιυβὶς ἃ μα ὈΓΟΘΘΒββίοἢΒ. 

ΤΒΟΓΘ γϑ ἃ ΓΟΆΒΟΙΏ [ὉΓ [18 ἰῃ ΘΥ ΠῚ 5 οη ΟἿ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ἴῃ ἴδ6 σοπαϊίῖοπ δηὰ οἰγουπιβίβῃη 68 
οὗ [6 ροορίὶθβ. υγίπσ ὑμ6 ραυὶοά οἵ οδϑββδίίοη ὑπο γθ νγᾶϑ ΠῸ δ ηρΡ6 ΒΟΓΪΟΌΒΙΥ ΟΥ 
ΡΟΓΙΩΔΒΘΏΓΥ αῇδοϊίζησ (6 οοπδίϊτυ(ίοη οὐὗὁἩἨ 16 σονδσπιηθηῖ. Ὅ6 ρθορὶο, ἰὑ ͵β ἴγυθ, 
ΝΟΓῸ δι] οῦ [0 ῆϑν Υυἱοϊβδὶ [165 οὗ ἰὐτίαπο. ὙΒθη ΠΟΥ βἰηηθα, αοα ρᾶγο ἔπ αὶ 
ἰπίο [86 μδηὰϑ οὔ ὑπεῖν δηθιΐθθ; θη ΠΟΥ ταροηϊοα, Ηδ ἀοϊνογθα πο. Βαϊΐ 
[8.686 νἱοϊδδιϊυ 68 αἰά ποῖ βδκθο [86 ἔταπιθ οὐὔἉ (μοῖγ ρον, {ποῖὶγ ῥυιθδι ποοᾶ, οσ ὑμοὶγ ἰδ. 
ΤΕΥ ποτ ἸΏΘΓῸΪΥ 016 ΘΧΘπρ Ποδιίίοηβ οὗἩἨ 86 ἴββιιθ οὗ οδϑάϊθηοθ, οὐ ἀϊβοδθάϊοποθ. ὙΆΘΥ 
δᾶνα πὸ ἀοδίχιυοίίνο βμοοῖς ἴο {πο ῖν ἰμϑιε αὐοπΒ. Νο οἤδησε οσουττοα οὗὨ πιασηϊτυἀθ Ββυβιοϊθηῖ 
ἴο ἀοτηδηα ἰδ6 ῥτορδοίίς ἱπίεγροβίιοη. 

Ιῃ 86 πιο οὗ ϑδπιιοὶ ἃ ἀπ εγοηῦ βίαια οὗ (ἰπσβ ἄγοβο. Ὑὴ6 σοπημοη [ἢ τσοῦα ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ἃ ἀἰβιαγ θα Δρρόδγαησθ, Ὀὰῦ αἶδο δρργοδομποᾶ {86 {ἴπ|6 οὗἩ στοαῖ ἰῃπονδίίοηϑ. Α σγοσδὶ ρου- 
ΘΓΏθηῦ 88 0 Ὀ6 Βοῖ Ἃρ ; [πε ρῥτίθβϑιμοοὰ τγαὰ8 ἰο δ6 ἰγδηβίδιτοα ; 16 Κίησαοπι μπδβ ἴο ὈΘ 
αἰνιάοὰ ; εοἵνον πο ἸΔΟἰδΌΓΥ νγ88 Θϑί ὉΠ Βῃθα διημοηρ [86 ἴθη ἰτγῖρ68; 16 ἰοἰονοα ἃ β}υῦῖθϑ 
οὗ Ἄοδ]απο8 οπαΐηρ ἴῃ βυδ) υσαίίοη ἀπὰ σαρυϊνιγ. [π 186 χτιϊάβὶ οἵ {1Π686 σαἰ δι 168. {Π6 
Οονεοηδηῦ Μ͵ἃ8 ρἰδοθὰ πον βυ ἢ ἀυδίουβ δηἋ αυρβυϊομϑ]6 οἰγουμηβίδῃ 8 88 ἴ0 ΣΟ ΠΥ ῬΓΟρ}» 
ΘΟΥ Εἰ σὨΪΥ οχρθάϊοπὶ ο 86 α]υοϊἀδιίοη ΟΥ̓ Ραββϑίῃησ δυθῃηίβ, ἃπὰ ἴο [λ6 ἰηβίγυοίίοι οὗ τρθη ἴῃ 
τοσαγὰ ἰοὸ {86 ΤὈὰγα οουγδα δῃᾷ γϑβυ]ῦ οὗἩ [86 ἀϊνίηθ ργοσθοάΐησβ. ΕῸγ 1 νγγχὰβ ὁη6 οβῆοθ οἵ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἰο ρίνα δάδαυδίο ἱπίογιηδίίοη οοποθγηῖης (.6 Βρθοΐαὶ ἰηϑυτα]0η8 οὗἨ Οοἀ᾽Β οΘονϑθπδηῦ, 
δηὰ ἰο ργϑί οὶ ὑμ6 οβδησοβ ἴο ΓΒ 1ο ἢ [8686 ἰηϑυτυ 08 γα ἔγοσα ὐτὴθ ἴο {ἴπη6 βυ͵]οοῖο ἃ. Νο 
ογάϊπαποθ οὗὨ δὴν ἱπηρογίδποθ νγὰ8 8] οὐγοὰ ἴ0 ρ888 ἀσχᾶν ὙΪμοὺῦ (Π6 ΟΧΡΓΟ88 δηὰ ἀδἤηϊνα 8ῃ- 
πουποοηηοηΐ οὗ ῥγορίιθου. ΤὨΐβ 18 νογίβοα ἴῃ τοσαγὰ ἰο {86 οἷῆὴ οὗ ὕδηδδπ, [6 Μοβαῖς 
Οονοπδηῖ απὰ νουβϑαΐρ, ἴΠ6 ΗΘΌΓΘΥ ρῥϑορὶθ 85 ἴπ6 ρϑουϊαγ ρθορίὶα οἵ ὅοα, ἴ[π6 ἰθιαροταὶ 
κίπσάοιι οὗἨ δανὶὰ, δηὰ (86 Τϑηρῖθ. ΑΧΑ11 (8686 δρροϊηιπθηΐϊβ ἤν ραβϑβθὰ ανναυ, Ὁ ὩΟΠΘ 
οὔ θη ψγα8 δ 0} 1566 Ὑττμουῦ {Π|6 ἀἰδιϊποῦ δηπουποριηθηΐ οὗὨἨ ΡΓΟΡΆΘΟΥ, 

Οοτγτοβρομεϊΐησ ἴο δθ αἰδίαγ θα βίαια οἵ ([π6 οοιηοηνοα! ἢ οὗ 18γδοὶ δηὰ ἰο {πΠ6 μϑησοβ 

Ἀολδδοὺ ἴον 
(ἢ5 ἰηἴοῖ- 

τοϊκαϊοῦ οὗ 
ῬΓΙΟΡΏΘΟΥ. 

ΤΏΘ ῬΓΟΡΟΡ ἐμαὶ σοῦ δυγαϊτησ δ, ογ [26 τονϊν} δηα βυϊθεβοαπθηῦ ΘηἸαγσοιηθηῦ οὗἨ [86 ῥτὸ- 
Ρδείίς γενοϊδοη. ῬΧΟΡΆΘΟΥ ἰοοῖκ 118 βίδη ἃ δ [π6 οοπιπιθποθηθηῦ οὗ [ἢ686 ΘμΔΏρ6Β 
δηὰ ἱππονλιίίοηδβ. Αϑ Μοβϑθβ νἂϑ8 ἴπ0 ῥιορμοὺ οὗ 86 ἂρ οἵ [1Π|ὸ 1.810, 80 "ῦἃ8 
ϑδιωιθὶ {π6 Ρτορβοὶ οὗ (λ6 ἢγβὲ ἂσὸ οὗ [λ6 πομδγοῦν οὗ ἴβγϑεὶ. 

Ετοαι [ἢ 6 {1π|6 οὗὁἨἁ ϑδπιιθὶ, ΡΓΟΡΉΘΟΥ 18 οοη που πὰ ργορτοβϑῖνθ. [6 Ῥγοσθθαβ, 
πὶ οῦϊ δὴν τηϑίοτγδὶ ομλ8πὶι, ΟΥ βυβραηδβίοῃ οὔ 118 τσανϑ᾽δίϊοηβ, ὑμνοῦσι ἴλο δυσοθοᾶ- 
ἴῃσ ᾿ἰΐδα οὗ σοιαρίοχ ἰδίοτγ, ἀογη ἴὸ ἴμ6 ἄδγβ οὗ Μαϊδοβιὶ, ἱμ9 1880 οὗ [86 ΟἹά 

δἃρὸ οὗ (6 
Ῥτγορῇηῃθοίθ, οὗ 
ἴδ γοΐχῃ οὗ 
Ῥτοάϊοςνθ 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ 
ἀδίθβ ἤγοπι 
ἴ)ο πιο οὗ 
ΒΔ ΌΟ]. 

Τεπίδιηϑηϊ ργορθίβ, τ μθῃ 10 οδῖῃ6 ἴο 8. οἰοϑθ δσδίῃ [ὉΓ ἃ ἰοῃσ βδθάϑοῃ, 8η4 ᾿πίθγροβοα 118 Οὐ μΒ6Υ 
τοδὶ οοδβδαίίοη ῥγίοῦ ἴο ἴὸ ἀὐοδροὶ δάνθηί. ΤὨΐ8, ἴπθη, 18 (6 τοΐση οὗ ργοάϊοιάνθο τον θ᾽ δίϊοη. 
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τοι 6 δ8η4 (6 ΡΓΙΌΡΟΣ ἃσ6 οὗἩἨ ἴ[π6 ῥγοριιοῖβ. [0 8 186 πιά α1]6 ρογίοα οὗ ἴδο ἔγει ἀΐβρϑη- 
γι οἵὗὈ ξαπυ- βαίίοῃ, βίδα ϊησ ΘαΌΔ}}Υ γοιηουθα, ἴῃ (πα δηα ἴῃ δοιηθ οὐ ἰΐβ ομγδοίθγε, ἔγοιι [πὸ 
Ῥδεον [δ 8πὰ ἴγοια (:8 Οὐοβροὶ; δηὰ [Π6 βογνίοβ οὗ ΡιΌρβθου, ἀυγίπο [818 ρονγίοι, 
Ῥιορτεβεῖνο [ὉΤΊη8 ἃ σοηηροίίηρ ᾿ἰηΚ οὗ ἰηΐοσιηδίίου Ὀοίπθοη (86 ὕγο. [ὺ τῦδϑ ἃ ροσίοα {ἰἰπιαὶ 

᾿ιδὰ 18 βιιοςοβδίοῃ ΟΥ̓ ΣὨΒΡΙΓΘα τη ΒΒΘΏσΘΥΒ [Ὁ] ονγΐηο; ΘΔ οὶ οἴποὺ ἦμ ΟΥΘΥ τοι ἤγϑε ἴο 
Ἰαβῦ; δηὰ ἰΐ δα 18 ργβαϊοιοηβ ϑιμ γδοΐησ ΘΥΘΓΥ ΓΟ ΔΥΚΑΌΪΟ οδησο ἀβοοϊπσ {1} 

οΒόβθη ΡΘΟρΙθ, 88 τγ6}} 88 ἃ σοπιϊηυδίίοη οὗὨἨ ρτγϑαϊοιϊνο ῬΓΟΡΏΘΟΥ οδττί θα ἐουπαγαὰ πὰ σοϑοῃΐη 
ἴο 186 ἀοβροὶ ἃ56. 108 δομῃτ μη δι 08 ΔΓ6 8180 δηϊασζοᾶ. [Ὁ ὈΓΆΉΟΙ6Β ουῦ ἰπ ἀἰβογοηῦ 61-- - 
γοοοη8. [Ὁ ΘηίοΒ ἱπίο 6 «6 ΐβῃ, ΟἸγιϑδη, ἀπὰ Ῥασδὴ βυθ)θοῖδι ΤΟ γοειγιοιθα δον 8}: 
Βθ] θοῦ ΘοΠιο8 βγβῦ, 88 ἴῃ [86 ργοαϊοιοηβ οὗὨ ϑδιηυθὶ. Το Φονῖδ!ν δηὰ [86 ΟἸὨγἰβιίδη ἀγὸ ποχὶ 
οομ θ᾽ η64, ἃ8 ἴῃ (Π6 ργορμθοίθβ οὗ αν ὰ πὰ 1βαίΐδῃ. Ααδογπναγὰ (πὸ ΟἸ υβιίδη δὰ Ῥάσδη 
8ΓΘ Οἰθαυὶν πὰ ουιδ}}ν σοππροίρα ἴῃ {86 ργορμθοΐοβ οὐ ἤδηϊοὶ. ΑΙ] (656 βυ)θοῖβ, οἰ μὸν 
δρατῦ οὐ ἴῃ πηΐοη, ἃτὸ Α]1|εἀ ἀρ ἔγοτα {ἰπι6 ἕο {ἰπ|6 1} ναγίουβ δοοθββίομβ οὗ ργοι ]!οιίοη, δχν 
ἰϑπαϊησ οἢ ΘΥΘΥΥ δι 46 [Π6 σϑηρὸ οἷὗὨ (μ6 τανοϊδίϊοη. 

ΙῺ {818 βογίθβ οὗ ργϑαϊοοηβ, οὔθ βυ)]θοὶ 18 ργοιιϊμοηί. [Ὁ 18 {1Π6 Οτίβιϊδη. [1ὲ ͵8, οὗ 8}} 
οἴμοῦβ, {86 τηοϑὺ ἔγθαυθηο! ῦ ἰηἰγοάυορα δηὰ [Π6 πιοβῦ οορίοιϑ]γ ἰγθαίθά. “ Τὸ 

τροδ αν θα Ομ τδὺ ρίνα 411 (π6ὸ ῥγορμιοὶβ ψὶῖπο88." ὙΜμδΐθνου ᾿παύῦθυβ (ΠΟῪ ΤΊΔΥ ἰγθδὶ οὗ, ἴο 
Ηΐϊ δπὰ 1118 σγϑ σίου Π6Ὺ ἀἰγθοῦ οὐῦ δἰϊθηϊίοη ἢ ἢ 8. του ]6 σοηουγγθησὸ 

δη4 δογθοιθηῖ, Τὴ οοπβυπιπχδίίοη οἵἩὨ ἴδ6 ἀφδβίρῃβ οὐ ἀοὰ πῃ ᾿ιἰ8 ραγίϊουϊδι σονθηδηῦ ἩΪ 
1π6 πουβα οὗἨ βγδ6], 18 τοίδυτα ἴο (1:16 ἀδυβ οἵ (ῃ6 Μοβεβῖδ. ΤΠ6 ϑβιιςςθββίοη οἱ ὑπ6 Κἰσάοιῃβ 
οὗὁἩἨ [86 οἀγὰ 18 θαυ} Υ ἀραυοοὰ ἰο ἴπ Μοβεῖδ}} 8 Κηράοῃι. 10 τηᾶγ, (Πογοίογο, θ6 ὑγαϊγ βαα 
οἵ ῥγορίιθου πὰ οὗ [8 βοορβ, ὑμδὺ 1 ῥγεβθηΐβ ὑπὸ Πθάθθπιθν δῃηὰ Ϊ8 θνουϊ ϑίξηρ Κίῃσαοῃι ἃ8 
118 σαηίγο, δηὰ ὑ}16 οπὰ οὐ (16 σονυϑἰδίΐομβ οὔ αοά. 

10 848 Ὀθθὴ δἰγοδαγ βίδίθα (παῖ, ἀυτίησ [16 τη οὗὨἨ ἰμ6 Φυᾶάσοβ, [80 Ρθορ]θ οὗ 1βϑγϑδαὶ θα 
Ρτορθθου ἰα δ 0] οὐ ὕο πιδὴν νἱοϊβϑίς 468 οὗ ογίαπο ; δπα ὑμδῖ, δὖὺ ὑΠ6 οἷοβα οἵ [πὺ ρογίο, (μ6 
ἐδ6 ὕἴπιθ οὐ ΟΟΙΏΠΙΟΠ ΘΔ τ᾽ 88 ΔρΡΡΙΟδΟΒίηρ ἃ (6 οὗ στοαῦ ἱπηοναιίοηβ. [Ι͂ἢ {118 οΥἶβὶ8 οὗ 
ΒΡΒιθΕΙ, 116 ΟἼἸοβθη Ῥθορΐθ, ββθοοπὰ οὔἱγ ἴῶ ᾿πωρογίδποσ' ἰὸ {πὸ ἔχοάυκ, {6 γῸ ἀρρϑαγοαὰ 84 
Ιοδάθν, βθοοπὰ οὐἱὺ ἰο Μοβεβ:: Τῆΐβ ψγὰ8 ϑαπιυοὶ, ἰὸ σι βοῖὶ (86 1μογὰ δβρθοΐα!γ γονοαὶ θά 
Ηϊπβο, ἩἨς νι δ (86 βι)]θοὺ οὗ ἀϊνίηθ σοι πὶ δι οηβ θη 6 νγῶ8 ἃ οὨἸ]α ; πὰ θη Ὠ6 
ὅτου ὕρ, ““4}} [βγ86] οη ὕδη ὀύθῃ ἴο Ββϑουβῃθῦα κπον ἰῃδὶ ϑϑιμυθὶ τγ88 Ἐβι Ὀ] βῃθα ἴο Ὀ6 ἃ 
Ργορμοῖ οὗ ἴπ6 1ωογὰ " (1 ὅδ. 111. 20). Τμθ ὕπνο Ὀοοΐκβ ΒΊΟΝ σὶνθο δὴ δοοουπῖὶ οὗὨ [86 ἔγχει 
Θβίδ Ὀ Βητηθηΐ οὗἁὨ [116 Ἰ)ΟΏΔΓΟΏΥ ἅγ6 6811. ὈΥ Ὠΐβ πϑῖηθ, 885 ΑΟΥ 848 106 Ὀοοῖκ8 πιο σῖνα δὴ 
δοσοιιπί οὗὨ [πΠ6 φΘβ08 18 τηοηῦ οὗὨἨ [Π6 ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ ἀγα 641164 Ὀγ (Π6 πδῃιθ οὗ Μοβϑβ. 

βδιηθθὶ τῦδϑ Ὠοὺ ἃ ἔουμᾶοῦ οὗὁἨ ἃ ὩΘῪ βίβδίβ οὗ {Πἱηρβ, πκ Μοβεοβ ; Ὀυΐ Π6 νδβ ἀρροϊπίοα ἴο 
γτοσυ]αῖα [16 στεδῦ οδησο, ἩΒΙ ἢ οηϑθὰ ἰῃ (Π6 εἰιοὶςθ οὗ 8 κίπσ ἴο τυ]θ οὐϑν 13.786]. Αἱ 
ἢγβι 16 κοιηοπβίγαϊθα ασδϊηϑὺ [8}6 υνῖβῃθβ οὗ [86 ρϑορὶθ, Ὀαὺ δου σαγὰβ γἱοϊ ρα Ὀγ αἰνὶπα ἀϊ- 
τοίου, δῃά δηοϊηιθα 5840] οἵ ἴμὸ ἰγῖρο οἵ Βοη͵δηνΐη. ὙὝΜΒθη ὅδ, ἴογ ἢ18 τα πβογοϑβδίοῃ, γ788 
τοὐ]οοιοά, θανὶὰ, οὗ 86 υἷθὸ οἵ δυάδῃ, νγῶϑ δηοϊηὐθα ὈγῪ (6 βα!θ μδηὰ ο βυσοθθὰ ἴο 1:6 
[Ὠτοπα. 

δαιηποὶ, 88 πάρα, γγ88 {π6 τοργοβθηϊδιίϊνο οὐ [6 ραδϑῦ; 5 45 ριορβοῖ, 6 γγ8 86 γαργδβϑηΐα- 
ἔνα οὗ (86 ΠΟῪ δρόσο, ψΐοἢ τγ88 ΠΟῪ ἀδνηΐϊηρ οἡ δΐβ σουηίστγ. Ηδ 8 οχρ ον ἀσβουίθοα 
ἃ8 “ εααθοὶ {[π6 Ῥγορμιοῖ." “ ΑἸ] 116 φγορμοῖβ ἥοπι ϑαηιμεὶ απά ἰζο86 ἰδαὶ 7οίίοισ αὔἴεν.᾽" 
“ἩἨς ψᾶνα [θη] υσοβ ὑπ} ϑαπιμοὶ ἰλ6 Ῥγορλοι." ὌὍμὸ Ἰΐπα οὗὨ ργορμοϑῖβ, ψῇοὸ ὉΠ} ον ἰη 
ἀὨὈτΤΟ Κη Βυσοα βίο. ἀ80}] (86 {ἰπ|6 οὗἨ Μαϊδοὶ, Ὀοσὶπβ τ ἢ ΐ. ΤΊΘ ργορμοίίο ᾿πϑιλιαϊίοι, 
ἴπ 118 οαϊνγαγὰ ἔογῃι, πιᾶῪ Ὀ6 ἰγδοθα Ὀδοὶς ἴο ἶση. 1π ἷβ ἄπιθ τὸ ἤγϑί τοδά οὗ ἃ “" σοι ρδῃυ 
οὗ ῥγορμοῖβ," οογγοβροβαϊησς [ὸ ψϑμδὺ, ἰῇ τούθγῃ ῬὨ ΓΑ ΒΘΟΪΟΡΥ, 8.6 (816 ““ 0018 οὗ πὸ 
Ῥγορβοίβ. 
ΤῊ ομαγδοίογίβιίς οὗ ϑ'διυμοὶ δ ῬτΟΡΏΘΟΥ γ͵88 δ ποδὶ ϑχοϊ υβίνοὶυ οὗ ἃ οἶνὶ! ἠδίατρ, Ὀοϊησ 

ἀἰϊγθοιθα ἰο 186 ρυθ]ὶο βίδίθ οὐὗἨ 186 Οοιηιμοην δ} οἵ Ιεταθὶ. 15 μοῦ τη ϊβδίοη τῦϑ ἴο υγαῖοὶι 
ΟΥ̓ [86 οἴδησα ἰπτοἀυοοα ὈΥ (6 ΘΒ ὈΒῃπηθηὺ οὗὨ {Π6 Κίησ!ὶν σονογηπηθηῦ. ΤὨΪΐβ δδιηυοὶ, 
ἴῃ ΐ8 οὔήοϊαὶ σμαγϑοῖου 88 Ῥγορμοῖ, 414 ψῖτἢ αἰ σοποθ. δ δηοϊηιθα, σουπδβοὶθι, δηὰ ἀἱ- 
τοοίοα 88}; δηά θη Ὁ ἀϊνίηθ δυΐῃου τυ μ6 ἀρροϊηϊοα [π6 β8ρορίγα ἴο αν ἃ. ὍΠὸ ἰγδη8- 
ἔδγαποα οὐ ἐμ6 ρυἱοβδίμῃοοά ἔγομῃι (π6 Βουϑα οὔ ΕἸ], ὑπ6 οὐ] Ὁ ΟὨϊοΥ βυ)] θοῦ οὗὁἨ ἷ8 ὈΥΓΟΡΏΘΟΥ, 18 
οἵ ἃ κα Κὶπά ; ἕον ἰδ τηδάθ πο οβδηρα ἰη ὑπ6 το! σίου οὐὨἨ [86 1δγδθὶ 68, Ὀὰῦ ΟὐΪν ἰῃ ὅπ ΡιὈ]Ϊς 
Θοοἰοβἰαδίϊοαὶ ογᾶον οὗ ὃ. ἘΠῸ αἰδιιμοίίνθ ΘμΑγϑοῖοσ οὐἁὨΎ ργορίιθου, δὖ {818 ρουὶοα, 18, ὑπ 6Γ6- 

1 Ῥοδὴ ϑβιβη ον  αείμγεα οκ ἰλα Ποίοντν κ᾽ ἐλ6 “εισία ΟἈμνελ. Ῥασὶ 1. ἡ. 431. Νον Ὑουῖ : Ομασί δ βουϊθηος ἃς 
Οοαρδην. 1870. 

4 βοῃθ ἱπιἰπιδίίουδ, ἰη ἰὯ6 Βἰδίοτυ οὗὨ [18 {{π|08, του!ὰ Ἰοδιὰ 08 ἴο ἰμΐοσ ὑπδὶ Βο ἀϊὰ ποῖ θα γον σοὶ θαι δι (1.10 οἴδλον 
οἵ ᾿αάζο δον ἰ8Ὡ9 δοοδαβῖου οὔ 5860] (ο ἰὯ6 (τοῦθ (1 88αι. χί. 7 ; χΙ!. 8-14; χν. 18.-85). 
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ἴογο, 118 εἶν! ἡδίυγθ. ΑΒ δύο 1 γ88 δαδρίθα ἴο ἰΐ8 (ἴπιθ, Ὀυΐ ἰξδ γὰϑ βοιβϑ )ιίησ ἀἰβογθηξ 
ἔγοπι {16 Ρτορἤθου οὗ δἰπηοϑί βυθῦῪ Οὔ ῦ ροῦϊοα, Τῆρ ρῥγραϊοϊϊοηβ οὔ δδιημθὶ, σοηδίἀογοὰ ἴῃ 
(μεν δααρίδιίοη ἴο (π᾿ οἰγοιιπιϑίδησοβ οὗ ἴῃ6 ἰΐηθ6, οουϊὰ ποῦ Ὀ6 βαϊὰ ἴο πᾶν Ὀθθη ἔγαπιθα 
ὉΠῸΟΡ ἔδνου οὐἁὨ [1Π|686 εἰγουμιδίδϑησοθδ. ΕῸΓ 8 ργθαϊοζοηϑ οοησογπίησ ΕἸ δηὰ ὅδ, ([Π6 ῥσιθδι- 
Ποο δῃὰ [ῃ6 ἴἄγοηο, τ γὸ ἀοἰϊνογοὰ ἴῃ ἴμ6 ἔβεθ οὗ τμοῖτ ροσοῦ; ἰδ ἔἈνόογδῦϊθ ργθαϊοιίοη 
τοβρθοίξησ αν βϑϑιηθα ἴο θ6 Ὀογομὰ [μ6 γσϑῆσθ οἵ δυπιᾶη ργοῦδὈ ἢν. Η18 ἢγϑι ργορηθεῖθδ 
(Πα πσοὰ 4. 76δἴοιιβ βογαϊίηγ ; [ιἷβ ἰδὲ νγὰ8 ρ]δοθὰ Ὀαγοηὰ {ΠπΠ6 δοπιηιδια οὗ 8 ἱπήσδηςσο πὰ 
ἰγοςίοη. [τ 80} 6888 [ιἷ8 Δυ ΠΟΥ Υ, 88 ἃ ργορ μοῦ, ψψ 88. δ: ΓΙ ΟῪ ἰγῖθα. 

Νον ἐδ6 ῥγοάϊοιτίοηϑ οὗ ργορβθου ὑθσΐῃ ἴο ἴβκθ ἃ πίον γσδῆσθο, δπὰ [0 ργδϑβθηῦ ἃ ρσυϑδίου 
ΥΔΤΊΘΙΥ οὗὁὨ τηδίῦδγ. ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ ἴα 

Αἴοῦ 189 ὀχρογίθηοθ οὗ 80 πΠΏΔῺΥ οἰδησοβ δηα οαἰδυλ 68, δηχίθιυ δηαὰ ἀοαδὺ «πο εἴπιο οἵ 
πιΐσῦ (Δ κα ροβϑοβδίοη οὐ [86 τηΐπα οὔ [86 1βγδϑὶῖΐθ, ου (6 οοοδβϑίοη οὐ δηοίμον Ῥδ 4: 
ομδῆσθ,--- [6 δοοθββίοη οὗ θδνίᾳ ἰο [μ6 ἱἄγοηθ. 1]|}ν}δ5 δηχίϑίυ δὰ ἀουδί, ἀϊὰ (6 } οχὶδὶ, ὑγγογθ 
τοιπουθα ὈΥ {86 ἱηϊογροβίιίοη οὐὗἁἨ ρτορβθογ. Ηδνίπσ ΤὈγοββοόονη ἰΠ6 Θχαϊ δίιίοη οὐἩ αν], δηὰ 
186 ῥγοδηνηθηςθ οὗὨ 15 {Ὑ06, 1ὑ ρτοσοοαρα ἴο ΘΒ. 0118}. ἶ8 ἤουδο, ἀπ οοπηρίοίθ 8 στϑϑίηθ88 
ὉΥ 8 ρτγοπιῖβο οὗ [π6 Κίπσάοπι ἴῃ ἢ]8 διαϊϊγ. Τθθ ρῥγθαϊοϊίοπβ ἴο [1}18 εἴδοξ ἃγθ 6 ΓᾺ] δπὰ 
Εἰθαῦ : “Μογθονεῦ 1 σ|}} δρροίΐϊηῦ ἃ ρίδοθ [ὉΓ ΠΥ ΡΘΟΡΪ6 βγδοὶ, ἀπὰ νἢ}} ρ᾽δηΐ (πθ, (παῖ [Π6 Ὑ 
ἸΏΔΥ αἀνγο] ἴῃ ἃ ρἾδοθ οἵ ὑμεῖγ οὐ, δηὰ τονθ ΠΟ ποῦ ; ποίτῃον 884}} [86 σἈ]άγθη οὐ σἱοϊκοα- 
π688 ἈΒΠ]οῦ [μὴ ΔΌΥ πηοῦθ, 48 Ὀοίογοίληηθ, δηα 88 βίηοθ [86 [ἰπ26 [μὲ 1 σοπιηδπαθα ἠπ:68 ἴο 

Ὀ6 ΟΥ̓ΘΣ ΠΙΥ͂ ΡΘΟρΪΘ ἰβγὰθὶ, ἀῃὰ μανο οδυβοα (66 ἰο γοϑῦ ἴγουι, 8411 (Πἰηὴ6 θηθπλΐθϑβ. ΑἾβθὸ (ὴ8 
Πογὰ ἐφ] !| Θὲ τθ0 {π80 δα νιῖ}} τἸλᾶῖκθ {866 ἃ βουβθ.0. Απά σμθη (ΠΥ ἀλγβ Ὀ6 ἔμ 8}}6, δηα ἴδοι 
ΒΔ 0 566 ρ ῖ (Ὦγ ἰλίμοῦβ, 1 Μν1}} βοῦ ἂρ [ὮγῪ βθθὰ δον (866, σῇ ἢ 514}} ρτοοθθα ουὔἱ οὗ [ἢ γ 
Ὀονθ 8, δηὰ 1 γν}}} Θϑίδ Ὁ} 15}. 158 κἰησάοῃ. Ηδ6 κ88}84}} ὈυΣ ὰ ἃ πουδθ [ὉΓ ΤΩΥ πᾶπιθ6, ἃπὰ 1 ν}}} 
δι Δ Ὁ} 158} (π6 ΤὩτοπθ οὗ [18 Κίηργάοιῃ ἴογονοσ. 1 ν}}} ῬῸ δῖ8 ἔμ νυ, δπα ἢ 81|8}} Ὀ6 ΤΩΥ βοη. 
ΤΥ Βα δοπμτἷῦ ᾿πἰαυϊγ, 1 Μ1}} ομαβύθη ἷπὶ ὙΠ ἢ (86 τοὰ οὗὨ πηθῃ, δηὰᾶ τλ ἢ [Π6 βίγῖροβ οὔ (80 
ΟὨΠ]αγθῶ οὗὨἨ ρθη: Βιυῦ ΙΩῪ ΙΏΘΙΟΥ 884}} ποὺ ἀδραγὶ δνγαῪ τοπὶ Ἀἷπὶ, ἃ5. 1 ἰοοῖς ἰδ ἴτοπὶ ὅδυ], 
«πο 1 ρυῦ ΔΥΔΥ Ὀαίογο ἴΠ66. Απὰά ἰμΐηθ μοιδβ δηὰ (ΒΥ Κίησαάοπι 5888}1] ὈΘ 6588 }1810 ἔον- 
δΥῸΡ ὑὈδίογα ἴπθ0: (ΠΥ ΓὨτοπΘ 88}}8}} Ὁθ Θβιδ Ὁ} 8η6α ἴογανογ " (2 ὅϑδιη. υἱῖ. 10-16). ΤῊΘ 
εἰσμίγ- ἰητἢ Ῥβαΐπὶ ἀἰ]αῖθ 5 [Π6 βᾶπι6 ῥὈγθαϊοιίοῃ. 
Βανι 8 ̓ἰΐθ δηὰ τοῖσῃ σοῦ ποῦ ροδοοῖα!. ὍΠΟΥ ποτα (}} οὔ τατΐδτ πὰ ἀδῆσοσ. Ηβθ 

ΝΔ35 ρογδοουϊοα Ὀγ ὅδὰ] δῃὰ οὈ]σοαὰ ὕο βοοῖκς δὴ δϑυϊυπι ἴθ δὴ ΘΠ Β ἰαπᾶ. Η 8 ἣς : 
ονσῃ 808 γα 616 δσαϊηϑί Ὠἷπι, ἀπα ἷ8 βι θ᾽ θοίβ σοβθ ἴῃ ἰπδυγτθοϊΐίοη. Ηθ νὰ8 θῃ- ἰτυπὰ ἀμ άρι 
βασοὰ ἴῃ γοαυθηῦ τγᾶγ8. ΣῈ [86 διιστουπ] ϊησ ἡδίίοη8. Ὑθδ6 ἰγουῦ]08 ὀοηθ πυθαὰ δοπιαίποὰ [ἢ 
απ} μ6 νγγὲ8 δ νδηοθά ἴῃ ᾿. Ηθ οΪοβθα [18 σᾶγθου, μΒουθυθῦ, ἰῃΏ ρθ8606. Βαὶ πε πὴ 
ἰγουδίουϑ 88 ᾿ἷΪβ ονῃ γεΐσῃ νγαβ, Βα δὰ ἴμδ ργϑαϊούΐοη ἰμδὲ εἷ8 [Πγοῦθ βου ὰ Ὀ6 
6518} 1864. δηὰ {π80 [86 τοΐίσῃ οὗ ᾿υἷϑ βοὴ ββουϊὰ 6 οὔθ οὗ βοοιγὶγ δηὰ ρθδοθ. “Β6)ο]ὰ ἃ 
800 8814}} Ὀ6 Ὀοτῃ ἀπο ἰμ66, ἼΟ 58}8}} Ὀ6 8 τηδῃ οὗ γϑϑδῦ; δηά 1 Μ}}} σῖν αἷπὶ γοδύ ἴγοιῃ 4] 
8 Θμ 6 π}168 τουπὰ δὐϑουῦ ; [ὉΓ Ἀ}}8 ἤδη 88}} Ὀ6 6816 ϑδοϊοπιου, δῃὰ 1 ν}} ρσῖνθ ρϑδοθ δπὰ 
χαϊοίποββ τπηΐο [βγδοὶ ἴῃ ἷ8 ἀδγβ" (1 ΟἸιγοη. χχὶῖ. 9). ΤῊΐ8 βοὴ ἴμ6 [ογὰ οἰιοβα ἴο θυ} 4 ἃ 
Ββοιβα ἴον ᾿ἰ8 παπὶθ (1 ΟἜγου. χχνὶ. 8-6). 76 αν ἰοῦ ἴμ6 βιἰραϊαιίίοη οὗ ρϑϑοθ ἰῃ [86 
τοίσῃ οὗἨ ϑοϊοπιοη, δῃὰ οὗ ἃ ἰοῃρ βίβὈ  }Υ ἰη Ὠἷδ βασοθβδίοηῃ. ΤΏθδ6 ΜΟΓΘ ὑπ 6 ῥγοιιΐδοδ τηϑεΐθ 
ἴο 1τ]5 σἤοβοη Κίησ οὗὨ [δγϑεὶ], δηά, ᾽πὶ ἷτα, ὕο δϊ8 Ῥθορίϑ. 

Βυὺ (6 ᾿ἸΘ πη ροΓΆ] 18 ΟὨΪΥ ΟΠ 6 οὗ [8 δυῦ]οοῖ8. [ἡ [λ6 ρογβοῃ οὐ αν ἃ, ργορΘΟΥ πιδ κ 65 8016 
οἵ 119 στοδίθδι γενοϊαϊίοηβ. [1η ΐπ), 88 'π Αθτδῆδϑηι, [Π6 ἰθπιρογαὶ δηἶ θνϑηροὶῖςα] 10 θρανία, αὲ 
Ργθαϊοι ἢ ἅττα υπἰϊορά. ΗΙ8 γεΐσῃ 18 ἃ σαγαΐη8] ροϊπίὶ οὗ (ποῖν υπίοπ, δηὰ οὔ [86 10 Αὐγδιδω, 
οηγο βΒομϑιηθ ΟὗἩἨ ΡΓΟΡΆΘΟΥ ἰῃ ψηδῦ 85 Ὀθθη οδ θα 15 ἀου]6 86η80θ.Ὀ Ηβθ ν88 ἃ ἈΒ αὐνῖναχ 
Ρτορμοῦ Βἰπιβ6] ἢ, ἱηϑρίγοι! 0 Γον 8] δὴν οὗἩ {86 ΟἸὨγίβυ δ Ὀγοπι865. [ἢ [86 ῥγο- ιριηροταὶ 
ῬΒοιῖς ρϑβδίπμβ, 8 τιοβὺ οὐὗἁἩ μι ἶοἢ ἃγο δϑουϊ θὰ ἰοὸ αν, [6 δὐ γι θυῦθβ οὗ [86 διά ερὶπαὶ 
τοῖρῃ δηὰ χοἰ σίου οὗ ἐμ Μοββίδὶιν δγθ ἰὈγοββοσῃ ἴὸ 18. 78. μᾶνθ βοὺ Ὀϑίοτο υ8, ἤΡΌΝΣ 
ὉΥ 16 γτΌγδὶ ῥτορ]ιοί, ἃ Κίησ δοῦ ὑροῦ [86 δον δἰ}} οὗ Ζίοπῃ, 1ιῖ8 ἰδυν, (π8 ορροϑίτἴοῃ πιδὰβ 
ἴο Ηΐπι ὈΥ (δ6 Κίησβ οὗἩ (116 δαγῖῃ, (εἶν τᾶσθ ἀοίβαίθα, μἷ8 βοθρίσο οὗ τἱσμίθουβηβββ, 8. υπ- 
Ομδοσοαθὶα ρῥγίθϑίμοοι, 18 ἀϊνίηθ ϑοιϑβῃίρ, μὲ8 ἀθδι}λ δὰ ταδυγγθοίίοῃ, ῖ8 ἀομϊηΐοη ΘπλΌΓδ- 
οἷησ {π6 νιΒοὶς πουὶὰ (Ἐ54]πὶ5 ἰΐ., χνὶ., χὶν., ᾿χχὶϊ., ἰχχχίχ., 6Χ). 

Α8 ἴδπογα 8. ἃ στγοδὺ ἰθοῦθϑ86 οὐ ργορμοίίς ᾿ἰσμῦ, ἀυτίης (μὲ8 ρΡετίοά, δι θϑοαυθηξ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
οἴθη γονυοσγίδ ἴο ἰ. ὙΠΘΓΟ 18 πο ἱπαϊνίά λα], ὁπ οηἱχ δχοορίοὶ, οὐ ὑγβοπὶ πιοτὸ 8 941 ΌὉγ {δ 
Ρτορβοῖθ, ἔμδη οἵ θανά, “ὙῈὴ6 ἴθγοηο οὐ Πᾶνα," “186 δῦ πιθγοΐθϑ οἵ αν ὰ,᾿ ἅγο ἴο- 
θη τηθηιοπρα ἴῃ [Π6 ῥσοστθ88 οὗ ρσορ νοις χονϑ δυύίοῃ 9 δηὰ {π6 βίπαία ρϑγβοῦ, ν}1Ὸ υγιηθὰ 
ἔθ ῥγίῃοΐρδὶ ἐἸθπμο οὗὁἩ [π6 ἀϊνίηςα οταο]θθ, νγᾶϑ Ηθ, τβὸ νγὰβ Ὀοιμ (μ6 ὅοη οἵ Πανία δηὰ ἷϑ 



94 ΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

[οτὰ, ἴο στ οπὶ {86 ρἸΟΥΎ οὗἩ δν! 48 Κίπσάοιι δπὰ [6 ργοριθοΐββ γοϊδίϊηρ ὕο δ ρυθδιη ΘΠ 
Ὀαϊοπσ. 

Α5 τ16 Μοββίδῃ ννᾶβ8 ἴο Ὀ6 Ὅοσῃ οὗ 86 εθρὰ οὗ 1λανὶ, δοοογάϊπσ ἴἰὸ {μ6 ἤδβῃ, {μοῦ τᾶ8 ἃ 
ΘΟΠΡΤΆΪΥ ἴῃ οἱ σί πϑίπρ' βοὴ οὗ {86 οἰδαγθδεῦ δηὰ τηοϑδὺ το γ ΚΔ Ὁ] 6 ΡΓΌΡἤΘοῖθ8 σοποθγπΐηρ 
Ηΐπι, δ (ῃ6 {{π|6 οΥὗἨὨ 1:6 ὀχϑ]ίαὐΐοη οὗ (6 ἤουδα οὗ ᾿ανὶα ; ον {πὸ Μοββίϑῃ νβ ἴο 6 {6 
μοὶν οὗ θανῖα᾽ Β ἸὩγοηο, ἴμ6 Κῖηρ οἵ 1βγδ6], [86 Ευϊον οὗ {86 ρϑορὶο οὕ σοά. Με οὔβογνε ἴμὸ 
88:12 6 ΟΥ̓ΘΓ ἴῃ ἴπ6 64]} οὗὐἨ ΑὈγΆηδηι, δηπα ἴῃ (116 οομϑβίϊ του οὗἁὨ [86 ετἷῦ68. μοη αοά ἄτβιὲ 
βοραγαίθα {π6 ΔῈ} Υ ἴῃ ] ἢ [86 Μοδβῖ8}} τγὰ8 ἴο Ὀ6 Ὀογῃ, [μ86 β6θα οὗ δ]οβϑδίησ γγχὰ8 γονϑα]ϑὰ 
ἴο [πὸ ἰουπάθν δηά ραιγίδγοι οὗ {μδὺ ἔδαιῖγ. ὙΒΘα (86 δηλ γ Ὀθσδὴ ἰὸ ἠϊνίἀθ δηα Ὀσγϑηοὶ 
ἰηίο ὑγὶ θ68, ἴΠ6 {τῖρε οὗ ΔΦυάδὰ νὰβ ἀδβὶ σηδίθα ὈΥ ΡΥΓΟΡΏΘΟΥ ἃ8 (μαὺ ἔγουι ψῃΐοἢ Θ.Π]ΠΟὮ ντ88 ἴοὸ 
βργίησ, θη τπ6 Κίησαάοαι οὗἩ θενὰ ἰδ βοῖ ἃρ, 16 τοῖσῃ πα βρόντον οὗ {μ6 Μοββίδῇ 8.8 
Ὀγχουρμῦ Ἰηΐο νον. ὙΠῸ ΘΟΠΡΤΌΪΥ ͵8 ποὺ 1πιϊθα ἰο {16 ἄπιθ οὗ ν᾿ 8 δχαϊδίίοη, ἴοσ Β6 
ὙγΔ8 ἃ ἰγρίοδὶ κίπσ. Τ])ιῈ δνϑδῆσο! θοαὶ θη '8 ποῦ ΟὨΪγ ΤὈσθββόσση τὶ τἢ (Π6 δ ρογαὶ ἀρροϊηῦ- 
τηθηῦ, Ὀαὺ ἰὺ 16 βίδηυρϑ ἀροῦ ἢ. [Ι͂ἢ 116 δουβο οὗ θανὶὰ 8 ἰουπάοα 4 Κπράοπι; Ὀυΐ Ογῖβὶ 
[α8 δὶ8 ϊησαοπι, 8 ργοίθοϊησ ρΟΝΘΓ δηὰ συ οὐοῦ [ῃ6 Ρθορὶο οὐ Οσοά, 848 ἰχυὶν 88 ὅ]ο- 
το δηα οἴμοῦ Βοῖγβ οὗ [86 δουδο οἵ αν δὰ {ΠἸοῖγ8. ΤῈ ὑθιρογαὶ Κἰπσάομη Ὀ6ΔΓΒ Βοηῖα 
ἰπηδρα ἴο [16 ΟἾΕΥ : ΠΟΥ ἅγο ὑπο δηδίοσοιιβ 8:0) οἴ8β δῃηὰ δὺ ἰο Ὀδ6 Θομι ϊηθα ἰορθϑίμου, 88 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ 888 σοι ἰποὰ το. ΤῊϊ8. δηδίοσυ δηὰ οοπἱηδίίομ Ὀγίησ Ὀοθίογα ἃ8 {μ6 ἀουθ]ὸ 
Β6η86, 88 ἰζ 848 Ῥδθη οδ]]θ, οὗὁἨ βοπιθ ρῥιΌρῃθοῖοβ, συ βίοι 18 εϑὶ Ἔχρ᾽αἰμθὰ Ὀγ (86 ῥυϊῃοῖρ θα 
οὗ τγΥροϊοργ. 

ΤΠδ ῥγορμθοΐθβ οὗ [μΐ8 ρογὶοά, γοϊαϊΐϊηρς ὕο ἰδ6 Μοβδβίδι, ραγίαδκα ρυϊπεῖρδ!ν οὐὗὨ [16 σταρδὶ 
ΟΒδγδοίον ; δηὰ δ ανίά, {π6 Κίπα δῃὰ ρσορμοῖ, ἰβ πιδάθ μ6 ργοιῃυϊσαίον οὐἁὨ ἴθι ; δηὰ δὴ ἐχ- 
οΘ]]οηὺ μτονϊ βίο 88 846 ἴον δ δχργθεβίοη, δῃἃ [Ὁ βθοῦγα ἔδθ πιο ΥΥ οὗὨ ἴμϑ ἰπ (86 
ἰδησυᾶρα οὗ ροθοῦγ. ὙΠΟΥ ρβββοὰ ἰηΐο 6 ἀδνυοίάζοῃβ,. ρυῦ] δπὰ ρῥγίναίθ, οὔ [6 Ομυσοὶ 
οὗ ]Ιεγϑεὶ. ᾿ 

Ιε δὰ Ὀδοη ἑογοιοϊὰ ταῦ 186 γοῖσῃ οἵ ϑβοϊοπιοι βῃουϊὰ ὃ ἀϊβελησιυ ϑηθα ἴον ἰΐ8 ρθδοθ δηὰ 
Ῥτόρμθου ἰὰ ἰΓΔΠΑΌΝΠ ΠΥ. [Ὁ γὰ8 αἰβο αἰ ϑυϊη συ βμθα [ὉΓ 118 πϑᾶ ἢ δὰ μόνον (1 Κίηρβ ἷν. 
ἔδο ἔπ οὐ 20-26). Ῥθανϊὰ ἸιδΔα βανάυρα 81 [86 Θιιθηλ68 οὗ ϑ8γδθὶ ; δῃηὰ ἴῃ δοίυ)] δχίθης [86 
βοϊοσθοα. Βριυπάδτίθβ οὗ [86 ΟἸοβθη Ῥϑορῖο, ἴῃ {π6 {{π|6 οὗ ϑοϊοπιοῃ, ἀϊά ποῖ σϑϑοὴ Ὀογοηά 
1Ππ6 οοπαιοβίβ οὗ .ιἷ8 μοῦ. Ηδ δὰ ἀοπιίῃΐομ ΟΥΘΥ ΠΟΑΥΪΥ 8}} [86 (ΟΥΤΙΟΓΥ σοιαρτγίβοα ἴῃ [86 
οΥἱρίηδὶ ρτϑηῦ ἰὸ ΑὈγδμδηη. “δὲ 1,ογὰ πιδρηϊβοά βοϊοίμοη οχοθθαϊποὶν ἰπ (16 βίρμὺ οὗὨ 41} 
1βγϑοὶ, δηὰ Ὀθϑίονσθ ἀροη ἷπὶ βυοῖι ΤΟγδὶ πλα)] 50 88 δα ποῦ Ὀθθῃ οἱ δΔηΥ Κίηρ ὈΘίοτα Εἷπὶ ἱῃ 

᾿εΈτ86] " (1 ΟΒγοη. χχίχ, 25). 
ΤΠ6 ρστοδύθβῦ τηοπυπιοηΐ ΟΥ̓ βοϊοπηοπ᾿ Β γοῖσῃ τγὰ8 ἰμ6 Τοπρῖθ. [0 δὰ Ὀδθῃ ἃ οοϊμπμδηᾷ 

δηὰ 8 ργοαϊοιίίοη (μαὺ πῃ βῃουὰ θυϊὰ (μ18 φαἀϊῆςσα ἴῃ 1ι18 ἀδγβ (1 ΟἾγοη. χχὶϊ. 
8-11). 8 ρ]ογίουβ ἴδῃ νγ88 οοπηηθησοὰ ὑηάον (86 δυβρίοθβ οὗἨ ργόρῆθογ (2 

ΟἸγοη. νἱ, 16, 17). Τὴ τουδὶ θυ 6, δὲ 118 ἀφαϊοδίίοη, πιδάθ τηθηϊοι, ἰὼ (86 δοαγίησ οὗ 
81} 13γ86], οὐὁἨἩ ρδϑβὶ δῃηα ϑβυνβίβϑιίηρς ρτγραϊοίοηβ, πο ἢ πιρηιίοη, ἴῃ {Π6 Βοδυίης οὗ ἔβοβθ το 
οουὰ πᾶνα ρίνϑη ἃ ΓοδαῪ οοπιγδαϊοίίοη, ἰπ ολ86 {ΠΘῪ ΤῸ ΓΘ (Ἀ]86, οογβοα ὑμᾶρ (ΠΟΥ πΘΓᾺ ζὰ]- 
8164 δηὰ κπονη. 

Τηο ΤορΙ]6 ᾿[56 17 8 ἃ ὑσόρθοογυ. ὉὙ8ὸ υυϊαΐηρ οὗἨ ᾿ἴ0 νψγἂϑ ἀἰϊγεοίθα ἴον [826 γϑᾶβοῃ δαὶ 
Το Τουρο Οοα δὰ σίγοῃ “ σγϑϑὲ ἴο ἰδ ὑρθορίβ," δηὰ Ἰοποθίουιῃ σουἹὰ ποῦ βυθδον ΓΘ πὶ ἰοὸ 
ἰο!Γ 8 ὙΘΠΟΥ, ΟΥ Ὀ6 αἰδίυτροα, 80 Ἰοῦς 88 [86Ὺ δη͵]ογθὰ (86 ργίνιϊοσρθ οἵ Ὀθίπσ 8 
ῬΡΟΡΌΘΟγ. ΡΘΟρΪθ, “Μογβϑονῦ 1 ψ|}} δρροίῃξ 8 ρίδοβ [Ὁ τοῦ Ῥθορὶβ [βγβϑ], ἀπὰ ν1}} ρ!δηὶ 
ἴ86πι, {πᾶῦ ΠΟΥ ΔΥ αὐὑ76}} ἷπ ἃ ρἷδοθ οὗ {μεῖγ ον, ἃπὰ πον 20 πιο " (2 ὅδ. υἱϊ. 10). 
Τηΐβ ῥγοιηΐβο οὐὗὁἨ γοϑὺ 18 οοηπροοίθἃ σι {Π6 Τδηρ]6; ἰοῦ ἰῦ γἃ8 βροκθῃ ὈΥ [6 ῥγόρμοὶ 
Ναίδη, θη οὐ οοηῆγιηοα {Π6 ἀοδίσῃ οὗ Ὀυϊάϊΐηρ 1. Α χοᾶ βαποίυδγυ οἵ (πον γο Ἰσίοα 
ΜΆ8 (86 πιοβῦ δρργορτγίδίθ μ]θάσο ὑπμαῦ ἼΠοΥ οου]ὰ τϑοοῖνα οὐ [86 βι8 0} γ οὗὨἨὨ {ποῖν παιοηδὶ 
ἰοτϊαποβ. [ὁ τπιυβῦ αν Ὀδθῃ ἃ ρσταιϊγίησ ρμἰοᾶσο ἴο ἃ Ρθορίθ, τβο δὶ Ῥθοη ρἱϊστίπηδ ἰῃ 
Οδπδϑπ, βγη σο ΓΒ ἴῃ Εσγρί, πάρ σοῦβ 'ἱπ ἴῃ Π6βογῖ, δηᾶ Ὑ10 δοίη, ἰηῃ ὕδηδδη, δ βουσὶ 
8 ὨΟΠΘ [ὉΓ {ἱιοὶν το] σΐοη, ἰὼ [Π6 τοιόνδ ὶβ οὗ {μοῖν πιϊσταίουυ Ατὶς. “ὙΠ γΘδ8 1 πᾶν ποῖ 
ἀπο ἰπ ΔΠΥ Βουδο βίῃςθ (86 (ἰπ|8ὸ ἐμαὺ 1 Ὀτουσῦ ἃγ0 (86 οἰ] άγθη οὗ 1βγδδὶ ουῦ οὔ Ἐμγρί, 
ούθῃ ἰο 118 ἀν, Ὀυὺ ᾶνα ναὶ κοα ἴῃ ἃ ὕθηῦ δηὰ ἰῃ ἃ [Δ ογηδοΪο " (2 ὅδιη. υἱΐ. 6). 

10 τπδγ θ6 βαϊὰ {μπαῦ 6 Τορῖθ ἀἰὰ ἤος μᾶνθ ἃ Ἰαδβίύϊης οοηεπυδηοθ. Ὑπὸ Ῥθορὶθ 6 ΓγῸ 

οδιτὶοα ἰηΐο οαρεϊνὶ ἐγ, ἀπά ἴδ Τα ρ]6 τγᾶ8 ἀδβίσογθὶ. Τὸ (8ῖ8 ἰδ πιᾶὺ Ὀ6 Τρ] 16 {μπαὴ 188 
Τορ]6 88 πονὸῦ ἀοδβίσηθα ἰο δοὲ 88 8 οἴβδγπι ἴο ἀνδγῖ 186 αἀἰνίπο Ἰπαρτηθηίβ, ἰῃ ολ86 οὗ ἀΪ5- 
οὐϑάϊθηςθ. [ἐ 61} πὶ [86 ρθόρὶθ δηὰ τοβὲ τὶ [Π6πΔ.0 [0 ψγ88 [16 ρΪδοθ πβῖοΒ Οοἀ μαὰ 

“4 Θῃοβθὴ ἰο βοὺ ἶ8 πὴ {μογ8." [0 πδϑ (86 δοκπονϊοάσοα δηὰ δυϊμογισζοὰ βοδὺ οἵ {δμϑὶγ 

πο Τοιιρὶο. 
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πΟΓΒΒΙΡ, ὍΡου ψ ἰοἢ (Ποἷὶγ οονθηδηΐ βίοοᾶ. Εὐχοθρί δγτουμὰ {μδὶ Τδωρίθ [86 1βγὰ 6} 1168 αν 
ΠΘνΟΡ θη 8016 ἰο βοίϊ]6 {πο πιβοῖνοϑ 88 ἃ Ῥθορὶθ; δχοθρύ ἴῃ ἰΐ, (0 Ὺ ἴᾶνθ πόνοῦ ὑθθη 80 ]6 ἴο 
Βηὰ ἃ φῬυθὶῖο Βοπμδ ἴῸγ [86 }Ὁ ἡδίϊοῃ δηὰ (ποὶγ σα ρίοθ. Οοά τρϑάθ ἰν ἐμ ῖν “ γϑδίλησ- Ἶδοθ ἤ; 
δηὰ ἱΥ 10 οΟχἰβίϑ ὯῸ πῖογα, ἐδ 18 ἃ ῥσοοῦ {Παῦ πον Βανθ οθαδοα ἴὸ ὃ 118 ροορίὶθ.0. Τμθ Ἰἰοὴς 
ἀοδβοϊδιίίοη οὗ {86 Τϑρῖο, δηὰ {πϑὶγ σϑῆονδὶ ἔτοιῃ [16 βϑαΐ οὗ ἱΐ, δ, ἐμογοίογθ, ργοοΐβ ἐπαὶ 
ὑδοῖν ΡΟΪΥ πὰ ρθου δῦ ἰανν μανθ, ἰῃ ἐδ ρᾳΓροΒβοϑ οἵ Ῥγονίάθηθθ, οοπθ ἴο δὴ δηά. 

Ιῃ οδϑ οἵ αἰβορθάϊΐθηοθ, οα {8:6 ραγὶ οὗ 88 ρϑορὶβ, ἀοὰ ογονγηθὰ ϑοϊοιηοῦ, ἐμαὶ [86 
Τειρῖο, ΒΟ Ὰ8 ἰὼ Ὀ6 8 “Γοδίϊηρ- ]466,᾽" οὐ οοπαϊοη οὗὨ ορϑάϊθηςθ, βῃουϊὰ Τρηο ἀοδέγιο- 
Ὀ6 ἀοβίγογθα. “Βυΐ ἰ γα δ 811 ἴυγη τοῦ 0] οσσίησ τπι6, γ6 ΟΥ̓ γοῦν οὨ ]άγθῃ, "π ὉΣ ΕΊΕῚ 
Δηά ν«1}} ποῦ Κοὸρ ἸῺΥ ΘομδΠἀμμηθηῖ8 δ ΤΩΥ βίδιαϊοϑ ἩΒΙΟΒ 1 μαννα βοὺ Ὀδίοτγα ΤΕΡῚ ΤῊΣ 
γου, Ὀυΐ ρΡῸ 8δπὰ βοσν οἴμοι σοὰβ δῃὰ ψόγβῃὶρ (πο ; {πθη Ὑ|111 ουἱ οὔ Ιβγαθὶ τωου, δὲ ἰὼ 
ουὲ οὗ 186 Ἰαηὰ νον 1 πᾶν σίνϑη [Πμθπὶ ; πὰ (μΐ8 μουβθ, τ Βί ἢ 1 μάνα μα] ον ο ἰκβίου. 
[ῸΣ ΠΗΥ͂ ΠΆΠ16, 71} 7 οαϑὲ ουὺ οὗὨ ΠΥ βσῃῦ; δηὰ Ιβγϑθὶ 8}8}} 06 ἃ ῥγονογὺ δηὰ ἃ Ὀγ-σοσὰ 
διθοηρ 8}} ρθορὶθ: Απὰ δἱ {͵}8 βουβθ, Ὑ ΒΟ 18. Ὠϊσῃ, ΘΥΟΥΥ οη6 ἰῃδὺ ρϑββϑίβ ὈΥ 1ξ β84}} ὈῸ 
δϑιοηβῃεα, ἃπα 5}8]] ἢ158 ; δηα [Β6} 8}8}} βὰν, ΝᾺ Βαῖμ (86 1,ογὰ ἄοπα (μ08 υπῖο (118 Ἰδηά, 
δὰ ἴο [18 Βοιιβο 3." (1 Κίηρβ ἰχ. θ--; 866 8180 2 ΟἌγοη. νυἱΐ. 19--22). 

ΘΌΟΒ πγὰ8 [6 ΟΥΔΟΌΪΑΣ σοιμπηυποδοδη ἤοῃ οὐ ἰο ϑοϊοποη, οὐ {π6 οοπιρ]οϊίοη οὗὨ {116 
βϑογοα φάϊῆοθθ. Α8 Μοβεβ, (86 ἰουμᾶογ οὗἩ π6 Οὐτηπηοη 68} οὗ Ἰβγαθὶ, νγὰ8 ἰηβρὶγϑὰ ἴο ἴογο- 
ΔΓ 86 ΡΘΟΡΪδ, δὲ {1:6 Ὀθσίϊῃπίησ οὗ ὑμοῖν παιοηδὶ δχἰβδίθμςα, οἵ ἐμεὶν υΐαγο ΑἸ οὐο8 δηά 
ἀἰβρογβδίοηβ, 80 [6 Ὀυ]ὰον οὗ [Π6 Τοπιρῖο, δα ἔοσοβῆονη ἴἰο ἶπι, δ {Π6 τπ|6 ΟΥ̓ [8 σοταρ]ο- 
ἄοπ, ἃ υἱὸν οὗ 115 ἀοδίσυσίάοη, ὈῪ 1π6 ἀνθηρίησ Πδηὰ οὗ [86 ΑἸτιϊσἢγ, 838 ομθ οὗ {π0 βρθοϊαὶ 
δοίβ οὐὗἁἨ ἷ8. ἡυάσιηρηῦ ἀρϑίηϑι [18 ῬΡΘΟρ]θ, ἱπ οᾶδα οὗ {Πεἷν ἀἰβοδϑάϊθηοο δῃηὰ δροβίδϑυ. 

ΤΙς ρ]ογίουϑ οιαρίγο οὗ ϑοϊοπιοῃ οαπιθ ἰὸ συΐϊη. Ὑ1λ 4}1 ἷ8 τνυϊβάοηι, τυ 1 Ἠ88 ρ]δοθά 
ἴηι αῦουα (μ6 πῖϑ οὗὁἨ δυθὺῪ 896, [6 γΧὲΑϑ σ ῦγ οὐὗἁὨ ταῦ {Ὁ}}]γ. Ηδ δἰἰαϊπθὰ ἰὸ ἀν ὼ 
1Π6 τιδχίτυτη οὗὨ ΡοΪγσϑιην : ἷ8 Βδτθῖὶ ὨυΠΟΥΘα “Ἢ βεαυθῇ δυηαγοα τῖνϑϑ, ρυϊῃ- [πὸ ἀἰοτωρτα- 
(65868, Δηα [ἢγ66 Βυπαγθα οομουδίηοβ " (1 Κίησβ χὶ. 8). “ Ηβ τεῖνϑϑ ἰὈγηθα ΔΎ ογταθηὶ οὗ 
8 βοατὶ δζϑιν οἴμανγ ροάϑβ (χὶ. 4), ἀπά Βα ἰπιτοἀυορα μοὶ γιμοίϑιη (χὶ. ὅ, 7). Τηυ8 Ἔρμδϑαις 
ὍπΔ5 ἢ6 ἰδ ΔΎΔΥ ἔγοτῃ [Π6 ρϑί}8 οἵ Ἰϑανϊ, Ἀ18 δίδου, “" δὰ (δ6 1,οτὰ ν͵ῶ8 ΔΏΟΤΥ 
πὶ ϑοϊοιμοι ᾿ (χὶ. 9). ΑἸοῦρ σίδι {π1186 ἀδργανδίίοη οὐ τρογα]β δὰ σε] σίου [0] οσσοά, πϑέιι- 
ΤΆ], ἃ ἀοργαναδίίου οὐ [πὲ ἡδὺ δπα υνῖβα ρο ἷου οὗ σονθγηπιθπῖ, τ ΐοι μδὰ πσοὴ ΤῸΓ ϑοϊοιιου 
86 δαπιίγαιΐοι δὰ ἰονὸ οὗ ᾿ΐβ βυθ᾽]θοίβιυ Ορργοββῖνθ Ὀυγάθηβ σοσο Ἰαϊὰ ὑροὴ ἴμ6 ῥρθορῖο, 
π ἰ ἢ Ὀτγοάυςρα αἀϊδοοηϊθηξ, 

Τηοβο ᾿μϊηρ8 ργονοκοὰ (86 ογὰ ἴο δῆσοσ, δηὰ Ηθ “βαϊὰ υὑπίο ϑοϊοιηομ, ΕὈΓΑβπλαΟ ἢ 88 
818 18 ἀοπθ οἵ ἴδθ6, δῃὰ ἴδοι. ᾿αϑὺ ποὺ Καρί ἴγ οογδθηβηὺ δηα τὰ  βὑδίαϊοθ, Το ἢ 1 πᾶν 
οοπηδηάθα {π66, 1 Μ1}} βυτοὶν τὰ [86 Κίῃσαοιμ ἔγοτῃ [Π66, δῃηὰ Μὶ}} ρῖνα 10 ἴο (Ὦγ βεγνυϑηῦ. 
Νοινιπδιδπάϊησ ἴῃ ΤὨΥ ἀδγβ1 ν1}} ποὺ ἀο ἰΐ ἴος δανία ἐὰν ΓΑΙ ΒΒ βαῖθ: αν 1 νὶ}} τοπά ἰξ 
ουἱδ οὗἩἍ [πΠ6 μαπὰ οἵ ὕν ϑοη. Ηονθοϊ 1 μψι}} ποὺ τοπὰ δυσαν 4}} [16 Κἰησάοιι ; Ὀυ 1 ν]]}]} 
δῖνθ οὔθ ὑγῖὶδα ἴο ὑδγ βοη ἕοῦ Πανὶ τὴν βουυβης Β βᾶΚθ, δηὰ [ὉΓ 6 υ 8816 πι᾿5 Βαῖκο ὙΠΟ 1 ἤδνο 
οδόβθα ἢ (1 Κίησβ χὶ. 11-18). 

ΤΒο σίονυ οὗἩἨ ἔθ Κίπράοτμῃ οἵ ἴβγϑθὶ ϑῃάθα σῖ (Π6 Ῥϑδοθία! δηὰ ῥγοόβρογοιβ σοΐση οὐ 
Βοϊοιποη. Ου [δ δοοοϑϑββίοη οὐ ἢΪ5 βοῃ, Βοϊιοθοόδῃ, ὑθῃ ὑγῖ 68 σονοϊ θα δηᾶ ἰοσημθαὰ ῬτορΏθου δἱἵ 

ἃ βορᾶγδίο Κιηρίομι πάθον δοσοῦοδῃ. Φυσδῃ δα Βοϑη)απιΐη δαμβογθὰ ἴο [6 ᾿ουβθ ἐδ ἴϊπιο οἵ 
οὗ θανίᾷ. Τὶβ γᾷ ἃ σοῃνυϊβδίοη αἰδοϊίίης {16 πμοΐθ Ὀοὰγ οὗ ἴβγβϑὶ. Ὑμοὶγ 
ἹΠΟΠΆΓΟΝΥ, 80 ἰΔίοὶΥ οοιμηρϑοίθα, γγ͵Ὃδϑ γϑηῦ ἴῃ ρίθοθβ ; (ποῦ ρα ]]Σ υπίοη, ἀηᾶὰθσ ἴδο Κιπᾳ- 
πΒΙΘἢ ΠΥ πδὰ Ὀθθὴ πιδάθ βυθ)θοίβ οὐἩ {μ6 ἀϊνὶπθ οσονθηδῃΐ, νγγ88 Ὀσοίζθῃ ; ἀπ 4 τι: 
οδι.86 οἵ ἀἰβοογὰ τὰβ τοοϊθα Ὀεούπνθοη ἴπὸ τθι 6 γ8 οὗὨ [86 δσοιηιηοη δ], ποῖ Οοἂ δά 
Ρἰδηϊθα ἐμ δπδϑῃ, ἰῃ ἃ ΘΟΙΩ πη ΠΥ οὗὁἨ ΘουὨ ΤΥ δπὰ το] σίοη. ϑυοῖ ἃ ομδησα πνουϊὰ ταΐϊβθ ἃ 
υσϑέίοη οἵ ἰμοῖὶγ οονοηδηίθα χτοϊαίΐοη. Ὅμοτ αἰὰ ὑΠ6 Ῥχομηΐῖθθβ οὐὗἩ αοα αὐἰὐδο!ιθὰ ἰο {μαὶ 
τοϊδίίου γοϑῦ ὃ 1α ποὺ ταβὺ τὶ 18γ86} ἢ οὐ νὴ} Φυάδῃ, οὐ τι ὈΟΓΒ Ὁ οὐ σσογὸ ΒΟΥ ἔοτ- 
[εἰϊιεὰ ἡ ῬΓΤΟΡΊΘΟΥ δηβιοσθὰ [86 αχυρδίϊοη. Ἴηθ δνυρηῦ 86} μαδὰ Ὀθθη ἐογοίοϊ ἃ ἴῃ ϑοῖο- 
ἸΠ0}᾽8 ταΐρῃ Ὁ [86 ργορμδὺ ΑΒ (1 Κίηρσβ χὶ. 29-39). 1ὸ νἂϑ δἷβο ργοοθάθα ὈΥ ἸὭΔΕΥ 
Ργθαϊοζοπϑ, νὩΐο ἢ βιιρρ] οα αἰκοτγίπιληδίδησ, τηατκβ οὗ [86 ρυγροβοβ οὗ Ῥγονίάδθησθ ποῦν ἴῃ ὀρϑὺ- 
δίίοη. ὙΒΟΓΘ τ τ 8008 ῥγθαϊοϊοηΒ οὗἨ [116 δβϑοθῃάθηου οὗ {86 ἰγῖίδο οὔ Ψυάδῃ, δπὰ {Π6 
οοπἔϊπαθποθ οὗ [Π6 βοθρίγο τἱτν 10 πὶ} (πΠ0 δάνθηὶ οὗ ΘΒ ΟΒ. (6 θη. χ]ῖχ. 8-10). ὙΤΆΘτε 
ἬΘΙΟ (Π6 Ταοθηΐ ῬΓΟΠἾδ68 οὗὨ δυο (0 (86 Βουβε οἵ θδνίὰ (2 ὅδῃ). νἱὶ. 12-16), ὙΈΘΓΘ γγᾶ8 
(6 Τοπρ]6 δὲ δΦογυβαίθ, [6 ἰοοαὶ βθδὺ οὗ ἰμοῖν στο! σίοη. ἀπά Ἰδβὶ οὗ 41} [6 γθ νγᾶβ {πὸ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ΑΒ᾿ Δ ἢ, Ὑΐοῖ ΤᾺ] ταῦ {Π6 ο866, οί ἴῃ [86 ρατγίξουϊαγ ἴοτηι οἵ [6 δνϑηῖ, δηὰ 
ἰΏ [8ὸ τϑδϑϑοὴ οὗ ἰδ. ἊΑβ ἴο (86 ονϑηῖ, ὑπὸ ργϑαϊοϊΐοη οὐὗἨ Αβδῃ Ἰἰπϊ θὰ (6 ἀοίδοιίοη τὸ 



20 

ἴδῃ ἰγῖθθ8β, δηὰ ἢἤχϑὰα {π6 {π|6 οὗἩ ἰζ ἱπ {Π6 τοῖσῃ οὐ ϑοϊοιποπ᾽β δοῆ. ΤῈ γϑᾶβοῃϑ οὗ (89 
ἐνθηῦ 6 γ0 [86 ΘΟΥΤΙ ΟΠ 5 ἰπἰγοάιοοα ὈγΥ ϑοϊοιημοπ (1 Κίησβ χὶ. 88). Ὑ]6 θνοπῦ γὰἃ8 ὈΓΘ- 
οβαρά, ἐμογθίοσθ, Ὀγ [86 δῃπουποθιθηῦ οὗ ΡΥΌΡΏΘΟΥ, βυηἸς ΘΕ] δἀραυδία ἴο βοῖνα 8]1] αὐ βεϊ 8, 

ΟΘΟΕΝΕΈΞΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ. 

ἴῃ γοσαγα ἴο {Π6 τΓδηβιηϊβδίοη οὗ [πὸ σονθηδηῖ. 
0 τὺ 6 κα (Πδὺ ἴμ6 ραγιετίοι οὐ {π6 Κίησάοπι ταΐσὶιῦ μάνα θθθη θΘαϑὶϊγ ΤΙΌτοβαθη, ᾿η88- 

ἌΘΡΙΥ ἰοὸ 106 
οδ͵θοικίου 

ΠΟ 88 (16 ἴθη ὑγῖθ68, ἰὰ {π6 ἰἰπι6 οὗ αν, Βα βῃονῃη ἃ αἰβροβὶ (ἴοῃ ἴο δεῖ 
τοσοῦπθοῦ, απ 0 Ορροβθ ὑμοπηβαῖνοβ ἴο (π6 ἀοπιηΐοη οὗἃ τπ6 ἰσῖρ οὔ ΦΔυάδῃ. 

"ηνάνο Ῥας ΟΟΠΒΘΑΌΘΠΟΥ {ΠῸῪ πυρμὶ 06 ἐχρθοιοά, ὑπᾶδγ ργονοοαιίοπ, ἴο ψὶάγδ δηὰ ἤοσηι 
κίοκάοιι ἃ δορᾶγαϊς σονογηιηθηί. Τὸ (18 ἴ τῇᾶὺ 6 τορϊρὰ (δῦ (Π6 οσοδβίοη πᾶ 
ταί μανο ργϑῖοχί οὐ {Π6 τονοὶ αἀἰὰ ποὺ δχὶϑὺ ἀπ} αἴον τ[μὩ6 ρῥγοαϊοιϊίοη οὗἁὨ 10 νὰ5 ἀο] νοτοα. 
ῥεαβρίμκηε δὲ 10 ἴοοκ [[8 τίξ ἔγοτῃ {16 τῖσογ οὐὗἁἩἨ ἘδδΒοθοδη) Β σονογηπηθηῦ; Ὀὰὺ ἴ0 τᾶ Ἰογοιοϊ ἃ ἴῃ 
ταθδ8 οἵ (86 τοίσῃ οὐὁἩ δοϊοπιοπ, δῃηα ἔογθίο ἃ τὶ 8 ραγιϊου]αγιγ, το ἢ οχ  βίϊησ ΡΟ] 164] 
ῬΟΙοΔὶ εἶτ. γρϑβοβ οου]ὰ πο πατταηί. Μογϑονογ, που σῃ {μ6 στανοὶῦ ἴοοκ ρῥΐδοθ, οἡ (86 ὁχ- 
δυμδίδη 68. 

οὗ βϑυςσῇ πιοίλνοϑ. ἀοΐ ἴογῦδάο (86 δἰϊθιηρί ἴο βυθά πα 1. 
οἰὐοιχθηΐ οὗ Ὠυϊηδη τηοϊνοβ, ἰὑ τγῶδ Θβ08 Ὁ 1864 ἀπ σοηβτγτηδα ἀραϊηδῦ 106 συγτθηῦ 

“«Βυῦ {π6 ποτὰ οὗὨ (π6 Ἰ,οτὰ οᾶπιὸ 
ἴο 5'Βοηιδίδῃ {86 τηδῃ οἵ Οοά, βαγίπσ, ϑρθαις υηΐο ΒοΒοθοδπαὶ [86 βοὴ οὐ ϑοίοπιοη, Κίησ 
οὗ ΨΔυάδι, απὰ ὕο 4}} Ιξυδθὶ ἰπ δυάδῃῃ διὰ Βεπ)δηῖη, βαγίησ, ΤΒ 8811 (86 Τοτά, Ὑα 588]} 
ποὺ ρῸ Πρ, Ὡογ ἤσμί ἀσαϊηθί γοῦν ὈΓΘΙΏΓΘΩ : ΓΟΟΌΓΗ ΘΥΘΤΥ τδη ἴο [118 Ποῦβα; [ὉΓ (μιὶ8 
(ἰηρ 8 ἄοπα οὗ πηδ. Απὰ (Πογ ονογοὰ (πο πογὰβ οἵ [86 1,ογὰ, πὰ σοί ηθα ἔγοιῃ σοΐϊῃρ 
διξϑϊηβὺ ϑογοῦοδπι " (2 ΟἌτοη. χί. 2, 8, 4). 

ΤΏῸ αἰδηηθ ογιηθπῦ οὐὗἨ [16 παίίΐοη Ὀθοδη)8 ἃ βδίοσυατγα οΥὮἨ ἴΠ6 Ρτορμοίῖο ουϊάσησο, ὈῪ 
Ὀἰδοῖπσ Ὁ ὑπάϑγ ἃ Ἰθδίοιβ δπὰ αἰνι θὰ σᾶγο. Ὅμὸ ρϑορΐὶβ οὐ ϑαιηδτία ργοίθεβεα 

ἘΠ ἀἰκπιαπα- 
Βογιιθαῦ οὐ [0 γϑορῖνα {πὸ Ῥαοηίαίουο δηὰ ἴο μΒοϊὰ [6 αν οὗὁἨὨ Μοβοβ8. Ὑ7]|16 φργοάϊοιοηβ ἴῃ 
ἀθριρὸ πόθη (6 Ῥοηίδίουςἢ, οσοποθγηΐηρ [86 ὑγῖδο οὗ πάῃ, πότ, (πογοίογο, βι)]θοιοα ἰο {Πρὶν 
᾿᾿ ΠΤ ΣΡ τί σία βοτυϊηγ. 80 αἶβο (Π6 Ῥσορβῃθοῖθβ ἀοἰνοτθὰ δσαϊηβῦ {Ππ6 τὶ, δον 186 ἀϊξιποι- 
ρΡδοιίς οὐνἱ- Ὀογπιθηῦ, ὈΥ ΡΓΟρΡ ΘΒ βοηΐ ἴτουι (86 Κίησίοτῃ οὗ «πάλῃ. Α Ῥγορβοὺ οὗ Δυάδῃ 
μῶν 88 δοηΐ ἴ0 ὈΓΟΡΠΘΒΥ ϑσαϊηϑὺ (Π6 Δ|[ὯΓ ογοοίθα αὖ Βοίμοὶ Ὀγ Φεζοροᾶῃ. Ηδὰ 
Ὧ0 δυο ἢ ργορμθῖ Ὀθθη βοηὶ διηοης πο, ἰῦ πουὰ ἤᾶνθ Ὀθθη ϑᾶβυ ἰοῦ ἴῆθηι ἴο ῥγονθ ἴ0. ὙΤΉ]8 
6886 8. ΒΟΙΙΘῊ] δῦ δἰ Ὁ ἴο [86 Ββαίδσιαγα {ΓΗ μοα ἴῸγ (Π6 δοουγαῖθ ἰγδηβηιϑβίοη οὐ {116 
δογίρίυγοβ οὐ τ6 ΟἹὰ Ταοβίδιηθηϊ ὈῪ [Π6 οαἰοιθν οὐὗἁἨ 6 νν8 δηὰ ΟὨγ βιδη8. 

ὙΠ6 τρογϑὶ οαυβο οὐὗἩἨ (16 αἰθγαρίίοη οὗ {πὸ Κίησάοπι οὗ ἴ5γᾶ6] πᾶβ8 ἰἀοϊδίτυ (1 Κὶποβ 
“«κὶ. 83). Ηδρηρο Φογοδοῖπὶ δὰ ἃ ναγηΐησ δραίϊηϑῦ μ6 βίῃ, τ ΒΟ ἐαγπαϊβῃοα [6 

ῬΡΟΡΗΘ πρρΑβίοῃ [0 {86 ΘΒ] 5ῃπιοηὶ οὗἉ Ηΐβ κίησάοῃ. Βαῦ ἢ6 ἯΆΒ ΠΟ ΒΟΟΠΟΥ βοδίθα οἡ γοϊδιίης ἴὸ 
186 κίπρ- {86 ἰῇγοπο ἴΠδη, [ῸΓ ρο] ἶο8] τϑαβοῦβ (1 Κίησβ χὶϊ, 26, 27), Β6 Ἰϑυπάρά ἃ βυβίθηι 
ἡὐκῃ ὑρταλὴ οὗὨ ὀρθὴ ἰἀοϊαίγυ ; δῃὰ ἴον ἰΐβ8 ργθβογνδίίοη [6 δρροϊπίϑα 3 ρυϊθβίποοα, ἀπα τἰϊαδὶ, 

δη οδγεοιθα δὴ δἰΐδαῦ (1 Κίῃσβ χὶϊ. 28-38). ὙὍα ροϊάθῃ οαὶνοα ἴῃ Βοίμοὶ δηὰ ἴη 
Ῥδῃ σοῦ ἴπ6 ρυθ]ς πιοπυμηθηΐβ οὗ {18 δροβϑίδβυ. “Βϑβοὶὰ τὴν σοάκ, Ο 18γδ6], νυ] ἢ 
Ὀτγουρσᾷι [866 ᾧρ ουἱΐ οἴ ἴπ6 ἰαπὰ οὗ Ἐργρι," ν8β 1:6 ογθαὰ οὗ 1:6 πον Κἰησάομῃ (1 Κίησε 
χὶ!. 28). Τ]ιΘ Θπογπ ον οὗ (818 βἰπ σαβ [μα ἰῦ τηϑδᾶδ ἰἀοἰδίτυΥ {86 πδίϊοπδὶ γο] σίοη, Ἡ ΒΘΓΘΆΒ, 
ἴῃ [ΌΓΤΙΘΓ (ἰπ68, 118. σοί δι πδίϊουβ μδὰ Ὀθθη δυγγορυ ον 5}γ, βοιηθίπη68 ΟΡΘΪν, δββοοίαιοα 
ἢ {}}60 ἰπδυϊαἱοπδ οὐ Μοβθβ. Τα ρθορίβ γϑδαὶγ δοαυϊοβοθὰ ἴῃ {μ6 Κἰπσ᾿Β δροβκίδεανυ. ἴ0η- 
ἀν [86 σοπαρβοῖ οὗὨ {π18 βἷη, 86 ἱποογρογαῖθα {πολ ἴῃ Δ] σίΐδηοα ἴο ἰδ ἱἤσοπθ. Ηρησα [86 
τοάβοη οὗ (Π6 Ὀγδηά αἰχοα ἰοὸ ἈΪβ ΠΙΘΙΔΟΓΥ : “Φεγοῦοδαι, ὑμ6 βοη οὐὗὁἨ Ναεοῦθαδΐ, το Ὠιδθ 18γδ6] 
ἴο εἴη" (1 Κίησβ χῖν. 10). 

Ῥτορἤρου ἀἷὰ ποὺ τοπιδίη βἰἰθηΐ ἴῃ τηΐ8 οὐ 1918 οὐἠἨ πίοκοάηθβθ Οοα βοηῦ ᾿ΐἷβ ργοόρμοὶ ἤτοτη 
1806 ἸΙαπὰ οὗ Φυάδῃ ἰο ργοποῦποθ βοηίοηοθ οὗ οοπάοπιπειίοη ἀρὸὰ ὑπὸ δγβίθῃ οὐ ἰαἀοΙΔΙΓΥ, 
ἩΙΟ Φονοροδν 81 οι] ἰβμθὰ (1 Κίηρβ χὶϊ. 1-10). ΤΊ νῖ58. ἰπιογροβίκτίοη οὐἁἨὨ ῬγΟΡΉΘΟΥ τὴ 8 
[ὉΓ ἃ βυϊπείοηῦ οαυ8βθ. [Ι͂ὑ 8 ἃ {6 }γ τϑιηοηϑίγαηςα ΜΠ [116 ἴθ ἰγΓῖ068 ἴῃ τοσαγὰ ἴο 186 
ογΐπιθ, τ] ἢ Ὀοσδαλα ἴΠ6 οΟὨΐοΥ βουγοθ οὔ [ποῖν στονίησ σοττυρίίοη, 8πα ΠΟΘ ΌΥ {π6 οᾶσ86 οὗ 
{μοὶ γαργοῦθδίΐομ, πΐβουν, δηαὰ ταΐῃ. ΤῊ ΓΘΠΙΟΠΒΙΓΆΠΟΘ ὙΓᾺΒ τηϑθ ΟἹ ἴΠ86 βοθῆθ οἵ [ΠΡ 
οἴηεθ, δηὰ δοοομρδηΐϊθα ψῖ τ ἃ τ γδο]α, τ οἷ βου ἃ ἤανο βοσυθα 88 ἃ πηθιπουα] οἵὨ γορτοοῦ 
ἴο πιθοῦ ὑπ ὑγδηβοτθβδου, ΠΘΠΟΥΟΡΓ ἢ6 οἄπηα Ὀδίογο (Π6 (οὐ άθη α]ᾶγσ. Βαΐ {18 σαγηϊησ 
ῬΙΌΡΒΘΟΥ ννὰ8 σίνοη πἰϊπουΐ οἴδοῖ, Ετοῦὶ Φοτοῦοαπι, ἴΠ6 ἤγϑι ἰζίησ οὗ πὸ θη ἐγ Ό68, ἴὸ 
Ἡόοβῖθα, 186 ἰαδβὲ, {6 γθ 15. πο ἰίησ ὀχοθρίθα ἤὸπὶ ἴπ6 ἱπιρυϊαίίοη οὗὨἨ [π6 σοπονα! ἀοργαν:γ. 
ΤῈ σι Βοῖα ]π6 οὗὨ Κίησθ 18. οὔ οὗ υπῃἱἰσαῖοα ἰγγο σίου πᾶ το κθάηοθββ. Κίησ δον Κίησ 
μ).88 0118 Ὠἰϊἰδίοτί α Θρ! Δ ΡΒ: “6 ἀἰά δν}] ᾿π (1Π6 βίσμιιβ οὔἩἨ 186 [,ογὰ."} 

Α ἴδνν τἱριιίθουβ σοιμαὶποὰ διιοης [86 ρβθορίβ.0 Ὑμθ ργορμοὶ ΕἸ 4} ἱππδσίποα πδ8ῖ, Κα 
[π6 ϑϑγαρῃ ΑὈά16], Βα οὐΪἱγ σαβ “ (Αἰ }α] ἰουπὰ δηιοὴσ [86 ΓΑΙ ΠᾺ]688;" αὶ Οοιὐὶ τονθαϊ θὰ 
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ἴο δέω, [μδὺ {π6γ6 τ σὰ ϑουθῃ ἐμουδδπὰ ἴῃ τοὐμὸν ὙΠῸ δὰ ποὶ θονθὰ υπίο δαὶ (1 Είπγ 
χίχ. 18 
ΤΠ λες ἀυγίης (δ ἷ8. ρΡογοα, τᾶϑ ἀαρίοὰ ἴο [86 Ῥγθυδιησ ἱστοὶ! σίοθ. [0 δρουπᾶς 

ἰῃ οοϊητηϊηδίΐοη δηα τοργοού. ὙὙμ6 τηϊββίου οὗ [6 ὕπνο ρτοδὺ Ὀγορμοία, ΕἸ Δ} δηᾶ ΕἸ εδΑ, 
[8118 ἴπ ὑπ 6 ΘαΥ ΘΓ Ρᾶγὶ οὗὨ (}ι18 ρογίοα ---- ἃ, πηϊβδίοῃ αἰγοοίθα οἰ οΗγ ἴο {ῃ6 Κὶησάοπι οὗὨ ἴδ6 ἰδῆ 
ἰτἰῦθα διὰ ἰΐ5 κίησα, δῃὰ οπίογοθα ὈΥ πΐγαοὶθβ ἴο σοηνίποθ πὰ δυγδκθη δὴ δροδίδίθ ρθορίδ. 
ΤΠ ἀυγεείοη οὗ ἘΠ] ΕΠ 4 8 Το  ΠΙΒίσῪ γθδ 68 ὨΘΑΣΪΥ ἴο (μαι οὗ Φοηδ ; δηὰ ἔγοιη 9Φουδὴ γα 6 ἢ- 
ἴδ᾽ ἰηΐο ἰδ βογίθβ οἵ (6 ργορδμοίίς σδῆοῃ. 78 8 {π6 σοπυϊυΣ Ὑ οὗἨ ργοριθογ. ΤὙΠΟΓΟ ἰθ 
8150 ΔΠοΟΙμ6Υ Ῥτοοῦ οὐἉ {86 δδίγδ οοπιἰπυϊγ, ἴῃ [86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ρίνθη ἴο Φοδυ, ἀυγὶπρς [86 τιϊηΐδ- 
ΕῪ οὗ ΕἸ1ε.8, (δῦ ἷ5 οἰ] άγοη 8βου]α τεῖσῃ αἴ δἷπι ἴο ἰμ6 ἰουγίι ροπογαιϊίοη. Τΐθ ῥγορὮ- 
ΘΟΥ͂ ἀοα8 ποῖ Ἔχρίγα πη} δου [86 ρσγορμθοῖθα οὐ Απιοϑ διὰ Ηοβθὰ μβᾶνὸ ὑεσυῃ; δηὰ [8686 
Ῥτορμοίβ θασίῃ 0 ἔογοβμον ἰπ6 ἀρειγυοιίοη οὗὨ [86 Κίηράοπι οὗὁὨ [6γ86]1. ΟὈμδοα ΠΥ [86 
ΒΟΙ6Β ΟΥἮἨ ῬΓΟΡἝΘΟΥ [8 80 ἔδ. σοι] ἴθ. 

ΤΏ6 τοδὶ 18 {πε [δ6 Κἰπσάοπι οὗ Ιδτϑοὶ [85 186 οηζίγο Ὠἰδίοσυ ττὶτίθη ἴῃ 1Π6 ρογροίαϊ 
οὗ ἰΐξα πἰοκράποββ, 8δ8 σθοογάθα ἴῃ [06 τηϊῃϊβίτυ οὗ ἰΐϊ8 ργορμοίβ. ὍΤδὸ ρϑηθσαὶ ἀοουπιοηΐ ἴδ: 
“ ψεγοῦοδαι ἄγονα 1πγαθὶ ἤοτα [Ὁ] οννίησ (6 τά, ἀπὰ πιδᾶὰθ ἐμθπὶ βίη ἃ ρτοϑδὺ βίῃ. ΕῸν [86 
ΕΣ άγεη οὗ Ιβγϑδοὶ ψαὶκοὰ ἴπ 8}} 1ὴ6 εἰ οὗ Φογοῦοδιω, σῇ ῖὶσ μ6 αἰὰ ; ἰὸν ἀοραγίθα ποῖ 
ἴτοαι ἰπθπὰ; ἀπ] {86 Ιοχὰ στοιθονθὰ 1βγαϑὶ ουὐ οὗ Ὠὶβ βἰσί, ἃ88 ἢ δα βαϊὰ ὈΥ 4]} .ιἷ8 βοὶν- 
νδηῖβ (Π6 ΡΓΟΡΙΙοῖδ. 850 τἶτ88 [3Γ86] σαγτίθαὰ δινδυ ουὔὖ οὗ (μοὶ οσὴ ἰδηὰ ἴὸ Αβδδεγτίβ υπΐο (δ ϊ8 
ἀδγ᾽ (2 Κίησβ χυὶϊ. 21--23). 
ΤῊ ῥγορμοοΐββ οοποθγηΐησ ἴϑγϑοὶ ἤΓηΐ8}1 ἃ τη δ π οἷν δοηΐταϑί ἰο {μο86 τοϊδίϊης ἰὸ δυάδδ. ᾿ 

ΤΒο ςα86 οὗ ἴδγϑθὶ νδδ ἴο Ὀ6 ΒΟρθ]688: Φυΐδῃ γἃ8 ἰο Ὀ6 γΓοδίογϑα. 
Αἱ (6 {ππ6 οΥὗὨἨ [λ6 ἀϊετυριίου οὗ [δ6 Κίησάουι, τοββοη οουϊὰ ποὶ ἀοίογίηο, ος Τοαροσαὶ 

δηγμηρ (Βδὲ Ἰμ πη Δρροᾶγοι, πῖον νου ὰ Ὀ6 [06 ΠΙΟΤῸ ῬΥΟΒΡΟΓΟΙΒ, ΟΥἩ δίβ0]6 οὗ ᾿ῤῥόε ὀὰ 
(δ6 ἵνο. Τπδὺ οὗ βδινδγῖδ, μβοσ στοδίθυ ὑουυ ΠΟΥ δη ἃ Ὡσπμ ΌΘΥΒ σοὨ δι ἀογοα, βοθοιηθαὰ ϑυάδῃ, ἤϑει 
(ο μᾶνὲ {πὸ δαναπίασε. Βαϊ ὈΥΟΡΒΘΟΥ͂ δαρρ! θὰ ἀδία, τις} ψου]ὰ αββίβο ἱπ ἔοστη.. ὡς μ,ο κίας. 
ἴῃς ἃ υἀφιηδηΐ σοπορχηίηρ ἐποῖν οομμραγδίλνθ δίδὈ}}}γ. ὙΣε μᾶνθ ΔΙΥΘΔΥ 566 ἄοπι ἰὰ ἐδθ 
ἰθδὲ ἴθ το σοῦ ῥγομπιΐβοβ οὐ {6 βἰάο οὔ {π6 ὑτἱρο οὗ δυάδι δἀπὰ 86 ἔΆπΙ1]Υ οὐὁἨ 4476 ὦ Βε. 
Βανϊὰ, πίοι πᾶν 06 υπάογείοοα, Ὀγ Ρ]αίπ ᾿πίδγθησθ, [ο βορϑῦνο ἴπ6 μορθ8 οὐ [88 μι) (ηο Βαῦγ.- 
οἴδον ἐγῖθεβ. Εον [656 ργοι) 868 τηδάθ ἴο {86 ἰγἷρ6 οὗ Φυάδι νἱγίι!!γ οὰϊ ΟἹ [Ὠ6 Ἰουίλα οδρ- 
οἴμος ἐσΐδοα ὈΥ ἃ βρϑϑῦϊοσ ἑοσυτηϊπδιίοη οὐ ἐμοὶγ ρονσθῦ. ὀιντι. 

Βας {86 αυδδιίϊοη ν88 ποῖ Ἰοῖΐ ἴο ἀδρομπὰ ὑὕροὴ ἱπίδγθοῃθθ. [1ὺ γδ8 ἀοοϊάθαὰ ροπιεϊνοὶ υ ΒΥ 
ἀΐτεος ργόρθθογ. Οὗ ἰδοὸ ἴουν ρτοδῖου δηὰ ἵὕπαεϊνθ τηΐποῦ χορ μοῖθ, τβοβθ ὈΟΟΚΒ τὸ ἤπα ἴῃ 
(δ6 ὕδποῦ οὗ ϑδετίρίατο, [Π6 τόδ δηοίθηῦ ἀγθ Φοηδῆ, 9οεὶ, ποθ, Ηοβοϑ, δῃὰ 1βαίδῃ. ΤΕ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗἁ Φομδ σοϊδίθβ ἴο ὅ}:6 οἱἵγ οὗ Νίπονθ. «06 ] βρϑᾶκϑ οὗ σοπιΐης Ἰπάρτηθηῖθ ὑὉροα 
[6 ἰδπά, οὗ 8 τοεϊοσαϊζου οὗ 9 άδῃ δηὰ Φογυββὶοπὶ ἴγοπι οαρυϊντγ, δηὰ οὗὨ Ὀ]οβεῖίηρσθ ὑροῖ 
ἴμοπι. βοα ἐρθαῖκβ ἀἰγθ ιν ἴο [Π6 ροϊπὶ, 88 ἰῦ τοσαγὰβ (86 τοϊδνο ἀθδιίην οὗ 86 ὕπο Κίηρ- 
ἄοπιβ. ὥϑροδκίηρ ἰπ ἴῃ πδιηο οὗ (86 1,ογὰ, Ὧ6 δΒᾶγ8: “1 πὶ}} πῸ τοῦθ ᾶνθ ΠΙΘΓΟΥ ὕροῦ [(Π6 
μιοῦξα οὗ 5γ86] ; θυ} 1 ν111 αὐ ΣῪ ἴδ ῖκο ἐμολ ἀσᾶγ. Βυ01 Μ1}} ᾶνὸ ΠΊΘΓΟΥ ὕροῦ [06 ΒΟΙΒ6 
οἵ Φυάδ, διὰ ΜΗ] ΒᾶΥΘ (μοτλ ὉΥ [Π6 Τ,ογὰ ἐμεῖς ἀοά " (Ποκ. ἱ. 6, 7). Ὑὴθ Ὑ]1016 ὈοΟΚ οἵ 
ιδὶϑ ρεορμοὺ ἱπουϊοδῦθα [86 βρϑοάΐον ἀϊβρογβίοῃ δπὰ ἀβϑοϊδίίου οὗ [86 μουβ8 οἵ 16γβϑὶ. Βοίὰ 
]εταοὶ διὰ πάδῇ ἀγὸ ἐπγοδίθηθα ; Ὀπὺ {πὸ Ὀυγάρηῃ οὗἁ ἷβ ΡῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 προ ΕἸΡὨγϑδίιη, Βοιδοῖ, 
δοὰ ϑδπιδυῖα. Απηο8 νγ81]6 ἰὼ εἰορῖπο βισαΐῃβ : “ ὙὮο υἱγρὶη οὗ 1βγβ6] ἰβ (Ἀ]16 ἢ ; 8:6 Ἐ84}} Ὡο 
ἸΏΟΣῸ χίβα: δῆ 15 ΤΌΓΒΑ ΚΘ Ὁροῦ ΒΟΥ ἰδπά ; {Π6ΓΘ 8 ὨΟΏ6 [0 Γαδ ΒΟΥ ὕρ᾽" (Απηοδ νυ. 8). ᾿βαϊ δῇ 
Ῥγεάϊςιοὰ {μὲ “ πὶ πΐη ΤὨΓΘΌβοοσο δπαὰ ἤν γὙϑᾶγβ 888}} ἘρὨγαῖπι 06 Ὀγοίθη, πδὺ ἴξ 6 ποῖ 8 
Ρϑορὶο " ([86. νἱΐ, 8). Ἰωοοκίηρ {πγουρ ΐ8 ργορμθοθδ, τὸ δηὰ ργϑαϊοιοπβ (ἢ ΨΦυ Δ ΒΒοπ]ὰ ὑθ᾽ 

οἀ. ΤΒΟΥ πεγο ἴο [8}} ὑπᾶὰον (᾿0 μόνον οὗ ἴ[π6 Αβδγυίδῃβ; θυΐ (ΠΟΥ Ἴοτο ἴο Ὀ6 ἀοἶϊν- 
εγοὰ (ομδρ. χ). ΤΟΥ πετὸ δδεγπδγαὰ ἰὸ [Ἀ}} ἰπῖο πὸ μϑηα8 οὗὨ [Π|ὸ ΒΑΟΥ]οπίλπ8 (οπΔΡ. χχχἰχ). 
Βυὲ ἃ τοδίοσδιίίου γγ88 ἴο Θηδι:6, δηὰ {80 ΓΘδίοσον 8 πιθηἰοηραὰ ὈΥ Ὥδπιο (χ]ῖν. 28 ; χ]ν. 1). ΤΈ6 
πιράϊαπι οὗ {ποῖν τοδίοσδιίο 88 ἴο Ὁ6 ἴΠ6 οἀρίαγο οὗ Βαγίου (χὶν. 1-3; ᾿χνἱϊ. 1-1δ; φοπιρ. 
οἶλρ. χὶἱ".). ΤὙμὸ Μράδδβ δηὰ 16 Ῥογβίδηβ σγϑσθ ἴο Ὀ6 ἴῃ ρονοῦΒ θηρασοά ἴῃ [86 δίοψϑ (χἹὶ. 
17; χχὶ. 3). ὙὍδο οεὐΐγ οἵ Φογυβδίοπι δηὰ ἴδ Τόοπιρ]ο τοῦ ἰὸ θ6 γϑρὶ (χ]ΐν. 28). 
ΤΟ ποδὶ ἘΠοοτίησ ονδηρο 08} ΡΓΌΠΙἾθ08 ῬῸΓῸ τηϑδὰθ ἀυτίησ τἰῃ6 ἀδο] πο, απὰ Ἐνδηκοιίοαι 

δῆεσ ᾿ὸ ουοίσον οὗ {μ6 ἰθιιρογαὶ Κἰησάοῃ. ΏΘη πο ΕἸγοὶ Ὀἰϑρθηβδίίοη ὃὉ6- 
ἔλα ἰο Ὀ6 δδίκθι, [6 οὐ͵δοῖβ δῃηὰ ῥγομΐδο5 οὗ {86 δοοοηὰ Ὀδρδη ἴο Ὀ6 δυδι θὰ 
ἰδ ἰὲδ ὑἷδοθβ. Α πον Κίηράοπι, δηὰ ἃ ΠΟῪ σονθηδηὶ δΓῸ Ὀγοθθηϊβα ἰὸ υἱὸν; δῃὰ 
[86 Ὀϊοδαῖησα δὰ τπογοΐθβ, Ὑΐοὶϊ ΔΣῸ τδοϑί ρου αν ἴο {86 ὀχροϑοῖθα ἀϊδρθηβδίίοη, 
Δ: μἱαοοὰ ἰπ 8 οἰθασοῦ ᾿ἰσὴιΣ {πὲ ὁγοῦ Ὀοίοσο. Τθθ ῥγοπιΐδαδ οὗ ἰμοῖι ἃΥῸ δἷδο Βαῦσισα 
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διολιυ τυ] ἰρ] 1.4. Τὴθ ὀνδηροὶῖοαὶ ἰοδομίησ οὐὗἩἨ (86 μτοριοῖβ, ἀυτίησ (δὶ ρῬοτγὶοά, νγ8 δη 
ΔΡΡΓΟΔΟΪ. (0 {16 ΘοΟΠΟῚΥ οὗἩ (86 (ἀοΒροὶ, νοι Δθο 568 [86 τὶϊαδὶ ἰδ δηα ΘΒ} 0} 18:65 [Ὠς 
ἸΏΟΓΔΙ. [Ιἢ {818 Ἰἰσὶῦ, ᾿ἴἃ ψγα8 8 ργοραγδίίοη ἴον [16 διΐατο οὔδηρο. [Ὁ δ]8ὸ (ιγηἰδῃθὰ ὀρροΥ- 
ἴπηθ ἱπβισυσίίοη ἴο {1:16 ΡΘΟΡΪ6 οὗ Ἰδβγϑ8ὶ, δὲ ἃ {{π6 στβθῃ (86 τυ] ἰδ ττϑ8 στοηδογοα ἀἰθῆσαυϊι 
ΟΥ ᾿ἱπυργδοῦςαθῖθ. Οἡ [86 οὔθ πα, ἴδ τᾶαϑ ἰπίθϑιϊηθ ἰσουθὶ ; οὐ ἴδ οἰ ογ, ἑογεῖση ἰπ- 
νϑδδίοῃ : {Π6}γ Ἰοδίμβθη Θηθπιΐθβ σοῦ Ὀθσϊηηϊησ ἴο 8ροὶ] (πεῖν Ἰαπὰ ; {86 ἰδ ρῖ6 νὰ8 δϑουΐῦ ἴὸ 
Ὅ6 ἀοδίγογ θα, πὰ [86 ρυῦ]1]. ἰμδεϊτοη8 οὗ {μοῖν σοὶ σίου ΓΘ δοοὴ ἴο Ὀ6 δβυβρεπάθά. [1η 
[15 βίδα οὗὨἨ δῇῆαδίγβ, Ἢ πηυδῦ πᾶν θΘ ἢ ΘΟΠΒΟΪδίοτΥ τὸ ἴ86 Ρίουβ πιῇ οὗἨ [πὸ πδιϊοῃ ἴο Ἰθᾶγῃ 

ἴτοπι [6 Ὀγορ]ιοῖβ, [μαΐ Ῥογβομὰὶ το] σίου γἃ8 ἰδ, ψ ΒΙΟΒ οα πηοβὶ δϑιθοιηθα, δηὰ ψιΐίοἢ Ηὸ 
δα 4] 1ῦὺᾶαγ8 ῥγοίοσσοα, Τ]ὺβ {16 Ῥγορμοιῖο ἐθβοπιδας 88 δάδρίθα ἰο ἴ(Π6 αἰ ΒΙου 168 οὗἩ {ποὶν 
δἰϊυδίϊοη. 

Βυγίησ τὸ βγβῦ ραγί οὐ {18 γογίοα, {ΡΛ βϑϑιὴβ ἴοὸ αν Ὀθθῆ 8 ρϑῖβα ἴῃ δυδηρο) οι 
ΡῬΙΌΡΒΘΟΥ. [1η {1 {ἰπι6 οὗὨ 1λαν ἃ Ἰαγρα τενοϊδίϊοηβ σοποθσηΐης ἴῃ6 Μοββίδ ἢ τοῦθ τηϑ]6 ; δι 
δου (6 αἰδτυρίίοπ, Ργορἤθου γγ1ϑ αἰγοοίθα ἴο {86 βίδίε οὗ [86 ὑπὸ Κιησάοῃμϑ. ΤῈ ἴνς 
ἔεθδὶ ῥγορ ιοίβ, Ε)1) 4} δηὰ ΕἸ1588, σσογθ τη ἰϑίθσθ οὐ (86 ᾿ϑιρογαὶ ρτορἤθου. ὙΘΙΓ πϊβείοῃ, 
δΟ ΔΓ 88 ἯΘ6 οΔἢ ψδίθοῦ ἴσοι (86 τοοογὰβ οὗ (οἷν {ἰπ|6ὸ8, γὰβ σοηβηδὰ [το πὸ Νογίσοσγη Κίηρ- 
ἄομα, δηὰ ἰὺ Ἰιδὰ ραββθὰ Ὀβίογα 126 Οὐβροθὶ βυθ]θοὶ δρρϑδῦβ δσαΐῃ ἴῃ νΐθυν, 1π|688 8026 οὐ [86 
Ῥεδὶπιβ, οὐ δὴ ὑρκπονη ἀδύβ δηὰ οὗἩ 8 ργορβμοῖίς βρίγὶῦ, τιδὺ 06 δϑοσὶ ρα ἰο {118 Ἰῃνεγπιθάϊαίο 
ιἰπι6. 

ΤῊς οΟἴΠΟΣ ῥγορ ιοίβ, ἀυγίησ [818 μογοά, ψογὸ Φοηδἢ, 9206], Ατηοβ, Ηοβϑδ, 1βαίδῃ, Μίςβδιι, 
ΝΑΒυπι, ΖΕρδηΐδῃ, δ Θγοιηῖδ, Ηρα κκυκ, δηὰ Οὐδαάΐα]ν, 

ΤὨΘ ῬοΟΚ οὗἁἨ Φοηδὰ οοῃίδίηβ ἢοὸ ρῥγοαϊοίϊίοη οἵ ἃ ἀϊγεοῖ (τ διίδη ἱπηρστί. ὙὉΠὸ βιι᾽)θεῖ οΥ͂ 
.ῖ8 ΡΙΌΡΒΘΟΥ 185 Νίπουθῃ. Ἠδθ νᾶ8, βονθυογ, ἴῃ ἰδ Ο ἢ ῬΟΥΒΟΙ, ἃ ἴΥ}6, ΟΥ̓ ΡΓΟΡΒΘΙίς βίσῃ οὗ 
Ομγβι. Το τΐγδοὶβ οὗ μἰ8 ἀθ]ἰνογαποθ ἔγοιῃ {μ6 Ὁ6}}]γ οὗ {16 ψ816 τᾶβ (86 ἰΥὙγ06 οἵ ΟἸγίδι᾽ε 
Τοβυγγοοίοη (Μαι. ΧΙ. 40). Μογξϑονοῦ, {86 ᾿οΪ6 ἱπιροτὶ οἵ 1.18. πιλββίοῃ Ῥδγίδιοβ οὗ {86 
Ομνϊθιίδη Ἵμαγδοῖον ; [ῸΓ 1.18 Ῥγθδοβίησ δχϑιρ! ῇῆοα ἐδα ἀἰνίπθ ἸΩΘΤΟΥ (0 8 μοδίμθη οἰϊγ. [ἰ 
ὑτοῦρμῦ (μῸ Νιπονιῦθδβ ἴο ΚΠΟΥΝ “ἃ ρτβϑοίουβ ἀοα, δηα τηϑγοὶῆι}, δον ἴο Δῆσει, δηὰ οὗ ρστϑαὶ 
κίπάποβα, δηα σορθηίίησ Ηΐηι οὗ [86 ον] (ϑόοηδὴ ἷν. 2). ΒΘ 411 (815 18 το δ σοῃδβὶἐ- 
ἐΓθα ἃ ἔοστηδὶ ἔγρ οὔ {86 μοηΐϊὰβ οὗἩ (86 ΟἸγἰϑιίδη σοὶ σίου. οὐ ποῖ, 1Ὁ ἰ8 σοΥ ΔΙ ΠΥ 8 τ68] 6Χ- 
Δι Ρρὶς οὗ δοι!α οὗἁ 118 οὨϊθῖ ῥγοροσῶθβ, ἰπ [86 οἰ ἤοΔΟΥ οὗ τοροηΐδποο, [86 στδηῦ οἵὗἨ ραγάοῃ; δηὰ 
{Π6 σοιηπμιηϊοδίζο οὗ (ἀοα 8 ποσὸν ἴο {86 Βοδίμϑη ποῦ]. ὙὙ᾽ονθὰ ἰῃ (815 ᾿ἰσμῖ, (16 Ὀοοῖὶκ οἵ 
Φομδῃ ἔοστηϑ ἃ ροΐϊπί οὗ οοπηθοῦοη πὶ 16 ἀοβροὶ. 

ΤῈ6 ῥσγορ ιοῦ 06] ἐογθίθ]]β, ἴῃ [86 ῥ᾽ αἰ μϑβϑὺ ἴθστῃβ, (ἢ οἰϊαδίοη οὗ {86 Ηοὶγ ϑρίγιε (. 238-- 
82). ΤῈ Αροβί]θ Ῥϑίβγ Δρρ]6εβ (818 ῬγΌΡἤθοΥ ἴο ἴθ ἀθβοθηὶ οὗ (16 ϑδρίγιῦ οὐ ἴμ}6 ἀδὺ οἵ 
Ῥεηίθοοβὶ (Αοἰϑ ἰϊ. 16--21). 

ΤΠΟ ργορμοῦ Απιοβ ρῥγραϊοίβ (86 τοβϑίοσαϊώοῃ οὗ {1:16 ἡ ΓΏ 8616 οὗἁ Ῥανίὰ (ἰχ. 11), τ] οἢ 0.16 
ἈΡροβί!α “4168 τοίδσβ ἴο (ὐὑοβροὶ εἰπλθδ (Λεῖδ χν. 1ὅ, 16). 

Ηοεθᾶ σοηίδὶπϑ τὰς οὗ ἃ ΟἸγίβεϊαπ ἱπιρογῖ οἰϊοὰ ὈῪ οὐν [μοτὰ, Ὀγ Μαίίιονν, πὰ Ὁγ Ῥαυὶ]. 
Οὐμραγὸ Μαϊι. ἰϊ. 1δ, ἀὰ Ηοββα χὶ. 1 ; Μαίῖ. ἰἴχ. 18, δηὰ Μαῖίϊ. χὶϊ. 7 τὰ Ηοβ. νἱ. 6; Βοπι. 
ἷχ. 25, 26 ψί Ηοβ. 1ἱϊ. 28, δῃά 1 Οὐουῦ. χυ. ὅδ σι} Ηοβ. χιὶ. 14. 

Ἰβαῖδ 18 βίγ)θὰ ὈΥ̓ ὙΔΥ οὗ διηλΐθθηοθ [16 ϑυδηροὶ ΐοαὶ ῥσορμοῖ. Ηἰΐθ ὈΟΟΚ οοπίδίηβ [86 
δοΒοπιθ οὗ ἴϊὸ ΟΟΒρ6] ἴῃ 118 στη ουὐν[πθθ. [πῃ ἰὸ γὸ δυο οἰθαυν βοὺ [ὈγῚ (})6 πϊβϑίοῃ οὗ 
Ομ γῖβυ; ἷ8 αἰνίηθ παίυγθ ; 1)}8 βυιρογῃμαίυγαὶ Ὀἰσί ἱπ 18 ἱποαγηδίίοη ; μὶβ σοσκ ΟΥἮ ΠΙΘΓΟΥ ; 
δὲ Κίησάοπι οὗ τἱσῃ θοῦΒῃη 688; ἷ8 Βυπ]ύίοπη, βυβδγίησβ, πα ἀἄσθϑίῃ ; Ηἷβ δίοποιηθηῦ ἴῸΓ δίῃ 
ΙΏ8 (16 ὈΥ 18 ἀ681}}; {86 ειδίοη οὗἩ [186 ρὶἣδ δηὰ ργδοβθδ οὗ (86 Ηοὶν ϑρίτις ; [86 ἀν γβαὶ 
αἰδυείοη οὗ δ18 το] σίοῃ ; 16 Ὀ]1Π4 1688 πὰ ἱμογθα εν οὗἨ {π6 δ γ)}18 ἴῃ (86 τοὐοοίοη οὗἉ ἱ; 
186 δήορίίοι οὗ 116 ἀἀδηίῖ]α που] ἱπίο [86 ΟΒυγΟὶ ; δὰ [86 ρϑᾶςθ οὗὁὨ {86 τἱρηύθουβ 'π ἀοδί 
([8. νἱϊ. 14; ἰχ. 6, 7; δπάὰ 81}] [8 ἰδύθσ ργόρἝιθςοΐθβ ἄστη ΟἾΔΡ. ΧΙ]. ἰο ο8Ρ. ἰχν].). 

Μίοδὰ (Ότοιο 18 (,6 Ὀἰγίμερίδοο οὐ Ομ γίβο ; Ηἷ8 ἀἰνίπθ παίυγ ἢ ἴμ6 ῥγομπιυϊσαϊίου οἵ ἴδὸ 
'Θοβροὶ ἴτοῃΒ Μουπῦ Ζίοῃ δηὰ 108 γϑδ} 18 ; ΜΝ (π6 οχαδί ἰδιίοη οἱ Ομ γῖϑυβ Κἰησάοτῃ οΥ̓ῸΡ δἱὶ 
πίίομβ (Δ1ϊς. ν. 2; οορ. Μαῖί. ἰΐ, 6; ἷν. 1-8). 

ΤΗΟ ὕὈοοκ οὗἩ Ναβυπι 88 πὸ Ὁ τ βιϊδῃ Ῥγορμθου, οἰΐμον αἰγοοῦ ΟΥ ὑγρὶοδ]. [Ὁ π|ὲ}} Ὀ6 Ὀδδβὶ 
πηἀογβίοοα ἃ8 8. οοπίϊπυδίίοη οἵὨ ΟΣ Βῃρρ]θηθηῦ ἰὼ 6 ὈΟΟΚ οὗ ϑοπαῆ. ὍὯΤ86 ΡῬΥΟΡΆΘΟΥ οἱ 
θοιΝ 18 ἀϊγεοϊθα σαϊηδὲ Νίπονθῃ!. Βαϊ (δδὲ οὗἔἩἨ Φοῃδὶλ νγγδ8 10] ον Ὀγ [16 ῥγϑβογυδίίοῃ οὗ 
δδὶ εἰϊγ; (μαὺ οἵ Νμυπι, τ οι δθουπαβ πλοῦ ἴῃ ἀρίαὶ]β, Ὁ. 118 οδρίῃγο δηὰ ἀοβισυσίοη. 
ὝΒΟΥ ἴοστι σοπηροίθα ρᾶσίβ οὗἨ οὔθ τηογαὶ ἰβίουυ, {86 γϑιηϊββίοη οὗ (οά᾿β υάρτηθηΐ δίων 
ΔΠυδιγαιθὰ Ὀγ (86 οπθ, [86 Ἔχϑουϊίοη οὗ 1ζ ὈΥ (86 οἴδι6Γ. 

Ζερμδπίδα Ῥγϑάϊοιβ {π6 γϑβίογδϊίοα οὗ Φογυβαοπι, αθὰ (06 ὨΔΡΡΥ δβίδίθ .οὗ {π6 ἜΡΟΌΡΙ οὔ 
«(Οοὐ ἱπ {πὸ Ἰαιίοῦ ἀδγβ (εμᾶρ. ἰἰ}. 8--20). 
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αγοταῖδ ἢ ἰογοίθ}}8 [16 αὐγοσαίίοη οὗἩ [16 Μοβαίς ἰδνν ; βρϑαῖςϑ οὐὗἤἁἩ [86 Αὐὶς 88 ΠΟ ὨΊΟΓῈ τὸ- 
τ ΘΙ θοτοῦ ; ΤὈγοί 18. [86 ργοραγχαϊίοῃ οὐ ἃ πηοῦο δρί γ τι] γα] σίου ὑἤδῃ [86 οἷά ; [πΠ6 πηράϊδ- 
ἰοτῖδὶ Κιησάοιῃ οὗ ἴμ6 Μοβδϑίδῃ, ψ]οαὶ 6 681}8 “ Φ6Βονδὴ οὖσ σὶρ ὐθουβηθ88 ; " ἀΘΒοΥὈ68 {116 
οσθοΥ οἵἉὨ [8 δίομθπιθηῦ; [6 Θχοοι]θποο οὗ [86 αοβρεὶ ἐπ ρσίνίπο ΒοΙ πο 88 ἃ8 Ὅ70}} 835 ΡᾶΓ- 
ἄοη ; [Π6 08}} οὗ 16 ἀϑῃῦῖΐοβ; δηὰ (Π6 814] βαϊνδίίοη οὔ ἴβγδοὶ. (ὅδγ. χχχ. 9; χχχί. 1: 
σοῦ. Μαιί. ᾿ϊ. 17, 18 ; Χχχίϊ. 860-41 ; 1}}. 15-18; χχχὶ. 81--84 : σορ. ΗθὉ. Υἱϊ!, 8-12, ἀπὲ 
Χ. 16, 17; χχὶϊ, δ, θ.ἁ ὙθΘΥΘ δΓΘ ΠΙΒΏΥ ΟἾΠΟΥ ῥδδδαᾶρθβ, ὙΠ ΙΟΩ ΡΟΥΔΔΡ5 τοίϑν ἀἰγθοῦΥ ἴο (δ 
Γοβιογδαιίοη ἔτοια Βδθγίου ; Ὀὰὺ (ΠΟῪ ϑρθδῖκ οὗ ἰδ ἰπ βυοῖς ἃ ὙΔΥ 88 ἴ0 σοηνού ἰδ6 1468 [δα 11 
8 ἰηοῃα 6 ἴο Ὀ6 ἐγρίοαὶ οὗὨἨ 8. πιοῦὸ φἰογίουβ γοϑίογαιίοῃ.) 

16 [186 ὈοοκΚ οὗ Ηδθακίυκ ἰμοτὸ δῦ ἔνο ρδϑββασϑδ, τυ μῖο ἐδηηοῦ Ὀ6 οχοϊ ρα ἔγοπὶ βοπιο 
τοϊδύίου ἰο (π6 ἀοδρθὶ. ὙὩῃ6 ἔγει 18, “" ΤΏΘ Ἰαδϑὲὺ 8}4}} ᾿ἵν ὃγ Δ " (Ϊ. 4), οἰτοα ἴῃ Βοπι. ἱ. 
11 δηὰ ἴῃ Ηοῦ. χ. 88. Ηρδτο τὸ δ'ᾶνα ἃ Ομ γβιίαδη ῥγίποεΐρ]θ, ἐπουσῆ 86 ργόρμθὶ ᾿γοθϑΌΪΥ 
δὰ πὸ ραγίίουϊας Οπνίδίϊδη συ ἴῃ νἱονγ, πο μ6 υἰξετοα ἰδ. ἘΔΙΟ ---- (6 Βα ὶῦ οὗὨ ἰτγυκιὶ- 
ἴῃς ἰὼ Οοά, οὗ ἴῃ ᾿ιΐ8 τονβαϊϑὰ ὕγοτσά ---- ἰδ (86 ῥυΐης!ρ]6 οὗἁ ἀϊνίηθ 1ἰ8 ; 80, ἴῃ ΘΥΘΓῪ ἃσο, δοιη- 
Ρἰοίο βαϊνδίίοῃ ἢ85 Ὀθθὴ ἃ πηδίου οἵ {Δ} γαῖμον (Π8ῃ οὗἁὨ βίρῃιί. Ὁμ6 ΟἾΒοῦ ρϑββασθ 18 Οῃδρ. 
111. 17,18, τ Βῖοἢ οοηίαϊπβ 8. οοηΐδβδίου οὗ [86 ργορμθὺβ οὐ {1 --- ἃ ἔΑ ἢ βεραγαίθα ἤῸπὶ 
811 ΘΑΣ ΒΙΥ δηὰ ἰδπιροῦαὶ ΠΟρθ8. Αβ βις ἰὺ 18 οὗ Δ ρῃγο ϑυδησοὶ σα] Ομδγδοίου. 

Ις ἰδ δοιαθν δὶ υὐοογίαὶπ σι ἤθ ΟὈὐδαΐδΒ ἀ οἰ γοτθὰ 818 Ῥγορθθου, ὰῦ ἰδ 88 ὈΓΟΌΔΌΪ ἰπι- 
τ ἰδύθν δδοσ (86 ἀοϑισυσίίοη οὗ Φοτγυβαϊοαι ὉῪ Νουυσπδάποζζαυ. ὅϑοῦιθ ρσὶνθ Ὁ 8 ΘΑΡΪΪΟΡ 
ἀαῖθ. ἘΕῸΣ ΟὟΥ ῥργδϑθηῦ Ῥυγροβθ ἰδ ἰβ ποῖ ἱπιρογίδηϊ ἰο ἀρίογηηΐπο [6 ργθοῖβο ὑἐἴπθ. [118 ὑγο- 
ἀϊοιίομ ἃγὸ ἀϊγθοίβα δσαϊηβδί [πὸ Ἐομθ8. Βαΐ νϑῦβεβ 17--21 οὐάθηθ!ν τοίοσ ἴὸ Μοϑβίδῃῖο 
ἄπιοεσ. ὍΤῃὸ {0]0]]Ππθὴς οὗ {Π656 υϑσβοβ, Καὶϊ δῃηὰ 1) 6} 1286} αἰὔγιη, σδὴ ΟὨῪ Ὀσϊοηρσ ἰο {πὸ 
ἀοαροὶ ἀἰδρεοηβδίίου, “ δὰ ἰμδὺ ἴῃ βυο ἢ ἃ ὙΔΥ τπδὺ [Ὁ σοτηιμοπορὰ τὶ (μὸ Τουπαΐπο οὗὨ {86 
Κιησάοια οὗ Ομιγίδὺ οα [16 θαγίδι, δάνϑησϑθβ Ἡὐὰ 8 Θχυθηβίομ διηοηρ 81} πϑιίίοηβ, δὰ ν}}} 
ἰογιϊηδῖο ἴῃ 8 σοι ]οίδ {0]6]Ἰπιθηΐ δὖὺ ἰπ0 δβοοοηὰᾶ σοπιΐησ οἵ ουν [,οτὰ.᾽ 

Ις ἴθ ἃ ἴδοὶ ἴο Ὀ6 ορβογνυθᾶ {μαὺ Ῥσγοόρῇθου, γοϊαϊίπο ἴο μοδίμθη βίδίθβ δπὰ Κιίῃσαοιηβ, δὸ- 
οοῖ68 τηοβῦ οορίουβ δηὰ οχρίἰοϊς ἰῃ [Π6 {ἰπ|6, δ η ἰΒο86 εἰδίθβ δηά Κίησάοπιθ ΔΓΘ Ρτορῆθου το- 
τοδί ροποσίι!. Ὑ͵Βθα [η6 ΡΘΟΡΙΟ οὗὁἨ ἀοὰ δγὸ (βγθαίθηϑα πίῃ ἱμνδβίου Ὁ ὑμο86 μῦρα 0 
Ββοδίμβοη ρότγοῦβ, οὐ θη ΓΠΘΥ ἈΓῈ στοληΐησ υηάοὺ Ορργθββίου Ὀγ ἴμθπι, πθ ρτορἤἢ-' εἰοπβ ἀπτίης 

ΘΟΥ ἴογαίθ!]5 1.06 ονογίμγον οἵ ᾿Βοῖγ ρόσγοσ δὰ (86 Ὄχι ἱποοη οὗὨ (μοῖν ρίοσγ. 11:6 (δμ[8 ρογίοὰ. 
δύροοδβ οὗ ἴπ6ὸ Βοδίμθῃ γ7δ68 ἱῃ ϑ01ὴ6 ΘΑ ΒΌΓΟ (Π6 ὑΥἸΌΠΏΡῈ οὗ ἰαοἸΔΙΤΥ ; ἴον ἸΠΟΥ ΟΡ δ6ου8- 
ἰοπιοὰ ἐο δϑοῦῖθθ [86 Βοηον οὗ {ποὶν νἱούοτγίθβ ἴο ὑμεὶγ ἴδ 186 αἰνι αἰ 1168. ὙΠ γϑίαγη οὗ {Π6 νἱο- 
ΟΡ τῶ (86 οοοαβίοη οὐ οοἰϑογαίίησ [86 ργαΐβα οὐ μἷ8 14ο]. ΤΟ τοϊσίοι οὐ ἐμ6 οοπαιογοὰ 
Ρᾶσιοοῖ οὗ 1.6 αἴβρταοθ οὗ {ποὶν ἀοίεαί. Ἀσσογ σὴν [86 πιοιηοτα}]8 οὗἨ {Π|6ὸβ6 ἰϊπηθ5 οὐὗἅἁὨ τὸ- 
Ῥτοδοῖ δηὰ ἀἰδβίγοββ ἰπ ᾿βγδϑὶ ΒΠΟῪ ἰΟΥ ταυςἢ [86 [4118 οὗ τιϑῃ δηὰ ἴ(μ6 ογϑαϊῦ οὗὨ ἰγυθ τ}]1σ- 
ἰοῦ ΓΘ 8.588116 ὦ Ὁγ ὑῃ6 Ὀοδδβῖβ οἵ ὑποὶρ σοπαι τοῦθ. Τῃ6 ΟΥΥ οὗἁ (Π6 Ορργοβϑβθὰ 1βγϑδθὶ 88: 
“ ὩΒογοίογο δμου]ὰ (μ6 Βοδι δ βαγ, ἸΠΘσΟ 8 ΠΟῪ (πεῖν ἀοα Ὁ" (8. ἰχχίχ. διὰ Ἰχχχ.). 
“ΒοΙΘΙΌΟΣ {}ι18, [Πδὺ [86 ΘΏΘΙΥ Βα σορτοόδοθθα, Ο [ογὰ, 8πα ἐμδὺ ἰδ6 (00 1511} ρθορία βανα 
ὈΙΔδρμοιι θα (ὨῪ πάπι6 " (ΒΒ. ἰχχῖν. 18). “Τῇ ψ8γ8 οὗ Ζίοη ἀὸ τιοῦγι, Ὀδοδιιβο ΠΟΠ6 ΘΟΙΠΟ 
ἴο τ. βοϊδθιιῃ ἔδαϑίβ : 411 ΠῸΡ γϑίθβ ἃΐθ ἀβθβοϊδίβ : Β6Υ ὑγίθδίθ εἰσῇ, ΒῈΡ υἱγρίη8 ἃγὸ δῆϊιοιθα, 
δηα δ 18 ἴῃ ὈϊΓΘτΏθ858. ΗΓ δάνογβδαυίοβ ΔΓῸ ὑπ6 οἸγϊοΐ, ΒΟΥ ΘΏΘΠ)Ϊ68 ργΌΒροΥ " (1,πὶ. ἱ. 4, δ). 

ΤΠ6 ρῥΐουβ 18γ86} 106, ὑπᾶον [8686 πηουγηι οἰγουπηδίλησοβ, ἀοῦῖνθα ἢ18 οοηβοϊδίίΐομ ΠῸηὶ 
ΡΓΟΡΙΘΟΥ. ὉὙηθ πδίϊοπβ ἰμαὺ ὀρργεββθά ἰπ), δὰ {πεὶγ τἶβα, (μοὶν νἱοίονγίθβ, {π 6 οἰλησο5 
διὰ ἀονηί,}} ἀο]ηοαίοὰ οὐ ἴπ6 ρσορθθς ρασθ.0 Τῇ6 δοηίγο πσ ῥγονίἄθηοο οὐ οἱ νγ88 
05 ὀχρ αἰηθα, τ μθη ἱΐ ψγ͵ἃ8 πιοϑδὲ 1180]6 ἰο Ὀ6 6816 ἴῃ αυρδβίίοη. Ηἰβ ρθορὶβ Ἴογα τηοϑβὺ ἰῃ- 
δἰσυοίϊοα 48 ἰο ἰδ ὙΑΥ8 δηα Ρύγροβοβ, θη (δμοῖν δυο ϊησβ δηα {ΠΟ ῚΡ [0 Γ8 Ὑ6ΓῈ δῇ {Π6 στοδῖ- 
οδὶ μοΐσ!ς. Η5 τη γ8] σονογηπθηῦ 85 1ΠΠυδίταῖθα ἴῃ ὑποῖν οσσῃ ργααϊοιρα δ ἢοιοηβ, ἰὰ {116 
[ογοϊοϊὰ νυἱοίοσὶθϑ οἵ ὑμὶν ργοδβθηῦ ΘΟΠαΌΘΙΌΓΆ, πα ἴῃ {ποῖν ὀχροοϊοα ἀθ] νογᾷποαδ. 
Τα στοαὶ 86 οΟὗὨ ΡΓΙΟΡΒΘΟΥ σοποογπΐησ Ποδίμοθη πϑίϊοηβ γ48 ἰπ ραγὺ ὕΠ6 βϑδπι6 88 ἰῃδ οὗ 

811 οἴου ἐθιιρογΆ] ΡΓΟΡΏΘΟΥ, ὨΔΙΊΘΪΥ, ἴο ἀδιποπβίγαῖθ ἴπ6 ργονίάθηοθ οὔ ασοὰ. ΤὍ78μο ἀϊβοϊοβυγο 
οἵ δὴ ἐνθΐς Ὀφίογε ἰΐ ἰοοὶς ρίδοθ σψουὰ πῆογὸ {γον ὌΧ ἱῦ {μὲ ἀϊνὶπα ἀϊγθοιίοη οὗ (μϊηρβ 
ἰδὲ δη δχρ᾽δηδίίοῃ οὗ ᾿ξ δον ἰὑὺ δὰ οσουγτοϑαᾶ ; ἰὸν 10 τπιδηϊ δϑιίθα [86 ἀϊνὶπο ρῥγϑβεΐθποο, 
οουηδοὶ, δος οὐ δίου ἰοροῦμον. 

Ηλδὰ ιδἱὸ Ῥγτορμοίβ οοηῆποα {πεῖν γονοϊδίίοῃ ἴο [86 δδϊγβ οὔ ἔπ ΗΘΌΓΘΥ ρῥϑορίο, {μ6 Ῥσοοῦ 
οὗ ἀοὐ᾿δ ρτγονίάθποθ πουϊὰ ἤδνθ Ὀθθηὴ ᾿ωρογίδοϊ; ἴον 1118 ονδγστυϊΐησ βουθγοσίγ, ἰῃ [86 
δρίοσε οὗ οἵδον Κιησάομηβ, αἰσῃῦ Πᾶνθ γοιηδίποα ἃ ααρδίίοθ. Βυΐ {Π6 τουθἸδυϊοηβ οὐ ῥὑγορἢ- 
ΘΟΥ τεβδοῖνθα Ὄνου ἀουδὲ ἰῃ τοσαγὰ ἴο {86 τηδίῖθσ. ὙΠιοΥῪ ῥγοοϊαϊπηθα ἷ8. πηΐνοβαὶ ῥτονὶ- 
ἄεποθ δῃὰ δβδονογοϊ σΓ(ΥὙ ΟΥ̓ 41} παιϊοῃβ. “ΤΠῸ8 βαῖῖ (πὸ 1,ογὰ ἴὸ [ιϊ8 δηοϊηϊθά, το Ογταβ, 
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Ὑ086 στρ μδηὰ 1 πανὸ Βοίάθη, ἰο δυδάπο πδίξοῃϑ Ὀθίογο ᾿ΐπι ; δᾶ 1 ν}} Ιοοϑο (8Βὸ Ἰοἱῃϑ οὔὗἁ 
Κίηρσα, ἴο ορθὴ Ὀδίοτϑ ΐπ [86 ὕνο ἰθαυθὰ γμάϊθβ ; δηὰ (Πὸ ζϑίϑβ 88}4}} ποῖ Ὁθ δῃαΐ; 1 υ1}} σὸ 
Ὀοίοτα (866, δὰ πῆᾶκθ [π6 ὁτοοκοα ρ]80659 βίιγαῖσῃῦ : 1 Ὑ111 Ὀγοδὶς ἴῃ ρίθοθβ [Π6 ραΐθϑ οὐἁἨ ὈγΒΞΒ, 
δηά ουΐ ἴῃ δυμδν [06 ὈΔΓΒ οἵ ἴγοι ᾿" (18. χὶν. 1, 3). “Ἴβὸ Μοβὶ Ηἰρῃ τυ ]θι ἱπ (10 Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗἨ πηϑῃ, δὰ χαίνϑιι ἰζ ἴο ὙΠοπιβοονον 86 Μ1}}. ὍΔ ο86 ἀοιηϊηΐοη 18 8 ϑυουϊβϑείηρ ἀο- 
τηϊηΐοπ, πὰ ἷ8 κίῃσαοπι 14 πὶ σοπογαξίοη ἰὸ σοπογαίίοη " (Π 8η. ἦν. 82--84). 
ΤΏ βίδίθ οἵ σεϊσίοη, ἰῃ (Π6 Βοδίμθη που], το ογοα {118 Θχθροΐϑθ οὗἨ ῬγοΡΏθοΥ ὄχρϑάϊθηῦ. 

ἘῸΡ οπ6 οὗ [868 τιοβὺ ὑσϑυδιθηΐ ποίΐοῃβ οἵ [886 τε] σίου 88 (Παὶ οὗ ἰΙοο8] δηὰ ἰα ΘΔ ΡῪ ἀοϊοβ. 
Ῥοϊγιμοΐβπι εοῦ ἀρ 18 ροάβ οὐδθὺ ραυι ουϊαν τορίομβ, ΟΡ Κίπράομμβ, πὶ το ἷξ οἰγοῦχ- 
δου θα {πεῖν ρόνσεσ. ὕΠΔΟΓ 86} δὴ ἴάθα, ἴμ6 ἀοά οὗ 5786] τιΐϊσς πατο ἀρροδγοὰ [Π6 ἀδὲ(γ 
οὗ οὔβδ ῃΪ]86θ, οΥὁ ρθορὶς. Βφηςθ ἴΠ6 Θχρβαΐϊοπου οὗ ἀφοϊατίηρ μἱμ απίνοτβδὶ ΒΟΥΘΓΙΟΙ ΡΥ. 

ὙΒοΥΘ ψγ88, ἸΩΟγΘΟν Ρ, ἴῃ τ 6 Ὠοαί θη του], ἃ πηΐνοῦβδὶ ΓΟνΌσΘΠο6 ῥδίὰ ἴο ΟΥ̓ΔΟΪΘ8, ΟΥ̓ 5Υ8- 
ἴθπη5 οἵ αἰνπδίίοη. ΤΆθβα δὰ {μοῖρ οὐἱρίη ἰὰ [86 Ὠδίῃγα) ἀοδῖγο οὗ δϑοίῃρ ἰῃῦο ζιξυγγ, 
ὙΠΟ. ΤΏΔΥ Ββοιηθίξμηοβ ἢν Ὀθθη δουεοὰ ὈΥ {Π6 ογδῆς οὗἩ Ῥο]ϊογ, δηαὰ ὙΒΙΟᾺ οὗ ἰ(86] ἀοσθηον- 
δίοα ἰηΐο {πὸ δβιυρογϑιιοηϑ οἵ δι σογΥ, ὨΘΟΤΟΠΊΔΏΟΥ, δηὰ οΟὗΠΟΡ ἴοσιηβ οὗ ἀο]υδίοη. Τὸ (86 
Πετϑ 6 41} (Π686 πιοάε5 οὗἩἨἁ δχρίοσίηρ Ταϊυγὶ γ πογο Το ἄθῃ, 88 {π6 ἀθνυίοθα οὗ ᾿θδι θη ΐ8πὶ 
(θουϊ. χνίϊ!, 14; [ωου. χῖχ. 81). Βυῦ τλ6 ῥγοδι ἱθίοι 8 πιϑάθ σϑδϑοηδοϊο ὈΥ 186 σϑηυΐῃθ 
εἰ οὗ Ῥγοόρβθου, ποῖ βουνὰ [86 οπηἰβοΐθησθ οὗ αοά ἴῃ {Π6 αϑδίγε οὗἩ ἴῃοβὸ οοπηίσίθα, ἴῃ 
ὙΠΟ (86 οΥγλοΪο8 οἵ διιρογβιλοη σγ σοηβυ 6. “ ΕῸΡ (686 ἡδίίομδ, τὨΐσμ (ποὺ ἐμαὶ 
Ῥοβδεβϑ, θαυ κοηθα ὑπΐο ΟὔΒΟΓΘΙΒ ΟὗὨ ἰἦπι68, δῃαὰ ὑπίο αἰνῖ ποῦ: Ὀὺΐ 88 (ὉΥ ἴπθ6, 86 1 ,ογὰ τὮγ 
οὐ μαι ποῖ δβυδεγοὰ (πθὲ δοὸ ἰο ἀο" (Πδαϊ. χυὶϊ. 14). ὙΤὨΐ8 νὰ8 [86 ρῥγδσίίοθ οὗ, [86 δῃ- 
αἰος Οδηδαπίϊοβ. ΤῈ Εσγριίδηβ δηὰ [86 Οδμαϊββϑηβ, ἰῇ ἃ ᾿δίον δζθ, ἰπίιβοα τῆογο οὗ [δ6 
ΤΩΥΒΙΘΥΥ οὗ Ὀγοϊεπαάθα δοΐθποθ ἱπῖο ἴ8μ6 βαπὶθ ἰπὰ οὗ βιρογθι οη. Βαῦ (6 ἱπορίγοα ὑσορὴ- 
οἰδ οἵ 15γϑοὶ {πγηϊβηθα ἰπθ δυιϊἀοῖα δπὰ {ΠπῸ6 γοδυϊδιίοη οὗ 41} 188 βοίθῃησθ, θη {Π6Υ οουϊὰ 
οοηἰγαβὺ τ 18 ΤΔἸ]δομβοοὰ {πὸ ἰγυϊῃ οὗ {πον οσσ ῥγεαϊοϊίΐοηβ. “ΤθῸ8 δαῖτ [86 1,ογὰ, 188 
ἐτυδίγαιοι ἃ {Π6 ἰοῖοπβ οὗὨἩ ἴ16 1ἴαγα, δῃηἃ τρδίχοι αἰνίηθγβ τηδά, [δὶ τυγησθὶἢ ποῖϑο θη ὈδΔο}κ- 
παγὰ, (μδὺ τηλίκοῖ ὑΠοῖὶν Κπον]θᾶρσο [00]188; ἰδὲ οοηβττθίι [δ6 ψνογὰ οἵ ἷ8β δβογυδηΐ, διὰ 
Ῥουουτη δ [6 σουπβ6ὶ οὐ ᾿ἷβ πη ββοηρογ᾽ (18. χ]ὶν. 26, 26). Βγ {μΐ8 ἰοδβὲ ἀοἀ νἱπαϊςαῦθα 
διῖ8 οσσῃ ἰογοκπονίάσθ, δηὰ ριιϊΐ [86 ργϑίθηϑοβ οὐἉ Βυμήδη 8[}}}, δῃα οὗ ἰ4ο] ογϑοὶθδ ἴο δσοηδιβίοῃ. 

ῬτΓΟΡὮΘΟΥ το] διίησ ἴο 16 Βοδλίδθη Ὡδίϊοηβ οοτηιηθηοθα δ 8 ὙΘΓῪ ΘΑΡΪΥ ρΡοτὶοα. Τα τοχτηοῦθ 
υάχιιοηῖ οὗ αοἀ προὴ Ἐσγρὶ νῶβ γοναὶ θὰ ἴο Αργδβδπὶι (θη. χυ. 14) ; [δ μδαὰ δὴ ἰῃεἰπι8. 
οη τμὰῖ ἰδ πνουϊὰ (8}1] ἀροὴ (86 Απιοτίϊ68 ; 82ηὰ Β6 νυ ϊμοϑβοα [16 ὨΘΑΓΟΣ Ἰυθστποης ὑροη 
ϑοάοιῃ δηὰ σοιροσσαῖβ. Τηοθβο ποτ πδίίοηβ ρἰδοθα πὶ μΐη ἷ5 νον δηα οοπποοίοὰ τὶ 1} 0 
ἔαϊυγο βίδα οὔ δἷβ ἐληλὶϊγ, (6 ΗΌΓΘΥ ρθορῖίθ. Τβμε τενοϊδίοηα, ἴθπ8 οροποὰ ἴο ΑὈγδδδι, 
οοηηυθά, ἴῃ βυρδοαυθηὶ {ἰπ|68, ἠο πο] ὰ {86 βᾶπιθ ογάθγ; [ὉΓ ἰμθ ἰθιρογαὶ ὈΓΟΡΒΘΟΥ οοῦ- 
ἀπυθὰ ἴο διαῦγαοθ ἴμ6 Ηθῦγονν ΟΒυγοΝ δπα παίίομ, δηᾶ οἴβες βίδίθβ δῃὰ ΚἰηρΟΠ8, 80 ὯΓ 88 
[Π6 ροϑορίο οὗἁὨ Ιβγδθὶ νόγα δἴδοιθα Ὀγ ἴΠ6πὶ, οὐ οου]Ἱὰ 866 ἴπ6 ὕἴβῃποῦ οὔ ἀοα᾽ δ ργονυϊάθῃοθ 11}5- 
τγαϊοὰ ἴῃ (μοῖγν ]ιἰϑίοσγ. ““5}8}} ἰ46 ἴτοπὶ Αγδμαπὶ {πᾶΐ ἰΒΐησ πΗΐοἢ 1 ἀο 7." (ἄδη. χυὶὶ!. 
17), ἰ6 τλ6 ἱπιγοάἀυοσίίου ἴο {86 ργόρῆθον ψ ϊοΐς σονθα θα ἰὸ {πμ6 Εδιμοῦ οὗ {λ6 {Δ|{}}} 180 ἀοοῦα 
οὗἨ ϑοάοπι δηὰ ἀοιμούτἢῃ. “ϑυγεὶγ ἴδ ογὰ Οαοά ν}} ἀο ποίην, θὰϊ Ηδ γϑυθδίοί ἐδ 
βϑοσοῦ υπίο Ηἶβ δεασυδηῖδ ἰδ ργορμοῖδ᾽ (Απιοβ ᾿ἷϊ. 7). ΤῊ 18 [86 γϑηρο οὔ ὈΧΟΡΒΘΟΥ οοη- 
οογηίης ἷ8 Οὐ ΡΘΟΡ]6. “1 ογάδίηθα (60 ἃ ῥχορΒϑῦ υπίο {86 παιϊοῃϑ " (εν. '. 8). ΤὨΐ5 ἰδ 
86 πιϊδαίοη οὐ Φογειαῖδῃ δ [16 (πιὸ ΒΘ ῬΓΟΡΙΘΟΥ ἴοοῖ ἀΐ8 ἰαγραβὺ βοορθ διηοὴρ ἴΠ6 Κίηρ- 
ἀοπιβ οὗ 86 φαγί, δῃὰ βοὴ οὐδ κονουπαιθηῖ δηὰ ργουϊάθηοθ ΘΟ 0 ὍΘ πιοδὶ σοῃβρίου- 
οὐδὶγ εἰἰδρίαγοα ἴῃ {ποῖν σῖ8θ δηὰ {8}}, ὑπεῖὶγ οοῃχυσδϑίβ δηαὰ ἀθβοϊδιΐοθβ. [π 6 πι|6 οὗἩἨ Μοβθβ 
{πὸ |{ἰκ6 υπΐοῃ οὗ Ῥγορἤ θοῦ σοποοσγηίης ἴπ6 οαίμοη παιϊουϑ Ὑῖῖ} ἰΠπδὲ σοποογπίησ [ΒΓΔ 6] ΤΠΔΥ 
Ὅδ οὐπογνοα ; δπὰ τβουσιιουῦ (06 ῥεϊπεὶραὶ ἂἃζθ οἵ ριόρἤθου ἔγοσι ϑ'ϑδιηνυοὶ ἰοὸ Μαϊδονί, {88 
οοπποοιίοη ἷβ8 ὀοπβίβῃς! Υ τηδὶ ἰδ ποθ. ΤὙΠΟΓΟ ἰβ [ΠῚ ἃ ΖΘΏΘΓΘΙ ΘΟΒΑἰδίθηου ἴῃ ἴπ6 ργορδοιῖα 
δγβίθῃ), ἰπ τπΐδ ρΑΥ Ιου] οὗ ἰδ; δηὰ {86 δῃδίοσγ ὑδσίπβ ἴῃ ὑπὸ γουοϊδιίΐοα ἴο Αὔγδμδπι, ἰὸ 
ὙΓΠΟπὶ γ)188 ΘΧΟΙ Πρ  ἰΠ6α [86 δητγο δοθοπιθ οὗ ὈΣΟΡΏΘΟΥ, ἰῃ 108 δἰπιρ]θδὺ ἔοσιω, ἴῃ δἱἱ ἐϊ5 ρατῖδ, 
Ομεἰβιίδη, ον δὶ, δα Οοπιῖ]6. 

Τιιο ῥγίηεΐϊραὶ ᾿ιοδίμοη πβίοηβ ἰμδὺ ἯΘΓΘ ᾿Ώ8416 {110 δυ᾽)θοῖ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΠΘΟΥ τ γῸ [86 ἘξΥΡ- 
(ἀδηδ,; Εοιΐτοβ,2 Μοδθίϊθβ,. Απηπιοηΐίθα, Ῥ]]}βἐΐποθ,ὅ Ὑγτίδηβ," Αεβγγίδηβ, ΒΑῸΥ ἰΙοπίαπβ," 
Ῥογϑίδπβ," Οὔϑεῖκα, απὰ Βοιηδηβ ὙὉὍμὸ ργοαϊοιοηβ αραϊπϑῖ {π656 παίϊοηδ 6ΓΘ πιοῦν ρίνθῃ 
διωϊ δὲ (π6 ἀθοαγβ οὗ [πὸ 6 Υὶϑ σονοηδηῖ, δα πόσο ἰηϊθηἀθα ἰοὸ σοῦυκο {Π6 ῥγίἀάθ οἵ {πὰ 

Ὶ Τοῖς. χχῖχ. 14, 1δ. 4 ὅόσ. χισ. 8 ὅοτ. χὶνῇ!. 4 Ἰθροῖ. χχν. 3.10. 
δ κεῖ. χχν, 1δ-17. 6 16. χχί!!. 116. χχχ. 21.338. Νωβῦσα. 8 1. χχί. 1-10 ; χινὶ. 
Φ σο:. χἰῖχ. 8ι.39; δα. ἢ). τ. ὀ ἫΣ:ὧ θαα. ἢ. νἱ!. 11 θαα. 1... γῇ}. 
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ἡδίίοηδ, ἰο δά τηϊπίβυου σοηϑοϊδίΐοι δπὰ ἰπϑιχυοίοι, δηὰ δρονὸ 8}} ἰο 168 [86 ᾿πουρσιίδ οἵ τηθῃ 
ἴο δαὶ Κἰησάοιι το οδπηοῦ Ὀ6 ᾿θονοὰ. 1ὴ [86 χἱάδὶ οἵὗὁἨ 10 οδριλνὶγ Πδηΐοὶ βανγ ἰὴ 
ϑγ100] {86 σΠδιδοοσ δηὰ ὀνουἤτον οὐ ἰὴ6 ζτοδὶ πποθδγομίοα οὗ ἰ6 ϑϑυ, δῃὰ ἴῃ υἱδίοῃ Ὠθ 
θ6 86] {π6 Αποΐοπί οὗ ἀδὺβ δβδοθηά [πὸ (ἄσγομα οὗ ὑπίνογβαὶ ἀοιρἱηΐοῃ. 
ΤῈ οδρανιγ ἰῃ ΒΑΌγ]οη, 88 γὸ δῪθ δγοδ αν βοθη, δὰ Ὀδθθη “Ὄσγουϊά, 10 νδϑ, (βογοίοσο. 

8 (]6]1πιοπὶ οὗἨἁ ργοδχί βίη ργορῆθου. [δὲ νγ88 ἃ ϑθύβθ δηὰ σϑιαθγῖ 8 0} ]6 ἀἰθροηδβα- ῬΙΟΡΉΘΟΥ 
οι οὗἨ Ῥγονίάθηοθ. [Ι͂ὴ ἴθσιμου ὑπ|68 (6 ρϑορὶβ οὗ [δβγϑϑὶ δὶ δυδεγοὰ στοδὺ ἀυτίης ἔδο 
οδἰδυνθβ. ὍΠΟΥ πδὰ οὔδῃ Ὀδθὴ Ὀγουρθῦ ἀπάον 806 ρονοῦ οὗ {ποῖγ δηθιηίββ ; ῥρε λα εὸν ἴω 
(86 ατγὶς, 86 βγπθοὶ οὐὗἨ ἀοά᾿ δ ργϑδθῆςο, βδὰ Ὀδθη οδυγίθα, [Ὁ ἃ 8]ιοσί (ζῃγ6, ἰῃΐο ἜΤ5ΒΙ 
(86 ἰλῃὰ οὗ [86 ῬΒΠΙδῦποαθ. Βυὺ 1ῃ6 Ορνα πῶθ [16 βονυθγεβδὲ Ὀΐον (μδδὺ μαὰ δἰυμογίο 
θοίδ! θη ἴθ, ὙΤμοὶρ ἰδηὰ τῶ ἰαἰὰ πνϑβῦθ ; ἱμποῖρ δὺῖκ νἃ8 ἀσϑίγογοά ; ἰπϑῖγ ὑθιηρ]θ 88 
Ὀυχηρὰ ἰο {π6 στοπηά ; δῃὰ Φογυβαίθαι 88 σοάἀυοσοα ἰο δδῆθβ.0. “ον μδίῃ (π6 μοχὰ οονογρά 
ἰδ6 ἀαυσπίον οὗ Ζίοι υἱτἢ ἃ οἰουὰ ἴῃ Ηἷβ δρου, δῃιὰ οδϑὲ ἀότη ἴτοιη μϑάνθη ππηΐο {116 οδτίὰ (6 
Ὀοδυγ οἵἨ [εγϑο], δὰ σϑιμοιρογοά ποὺ ἷ8 ἐοοϊδίοοὶ ἰῃ ἴπ6 ἀδγ οὗὨ μὶβ8 δῆρεῦῖ 1δὸ [τὰ μδιὰ 
Ρυγροεοὰ ἰο ἀὀδογ ἰδ0 νν}} οὗ [π6 ἀδυσλιίοῦ οἵ Ζίου ; Ηο Βδὶὰ εἰγοίομῃοὰ ουῖῇ ἃ ᾿ΐηθ, Η6 δι} 
ποῦ νι πάγανη ἷ8 μδπὰ ἔγοαι ἀφδισογίης ; ὑπογοίοσα Ηὀθ τηδᾶθ [}:|ὸ σδιηρᾶγὶ διὰ (Π6 νγ]}} ἴο 
ἰαπιθηῦ ; Ἐμ6Ὺ ἰδηστιίομοα ἰοσοίμοτ. Ηον ραίθβ δγα διιυίς ἰηἴο (π6 στουπᾶ ; ΗΘ διἢ ἀθβιγογοϑὰ 
διὰ Ὀγοόϊκοη ΒῸΡ ὈΔΓΒ; ΒΕ Κίῃσς δηὰ ᾿δὺ ργΐηοθβ 8Γ6 διιοην ἰμ6 (ἀ6Π01168 ; 1.}6 ΔῊ 8 ὯῸ ΤΏΟΓΘ ; 
ΒΟΥ ργορβοῖβ δἰϑὸο πὰ πο υἱδίουι οπι ἐμ Γογὰ " (1ὑΔπὶ. ἰἰ. 1,. 8, 9). 

Τ8α ῥγορδμοίβ, ἀυγίπα (μ6 οαρανιγ, τογὸ ογθπιίαη, ΟἿ] ἰπ ραγὶ, ΕΖοκὶοὶ δὰ ἢ δηΐοὶ. 
ΤΏ Ργορδθοῖθβ οὗ Φογθεαΐδὴ δυὸ αἰσθδὰγ Ὀθθη τηθηδϊοηθά ; δηὰ ἰδ 18 ποὺ πο ΘΒ Ρτορμοῖ 
ἴο τοῖΐδυ ἴο πολ δρϑαίῃ. Ηθ ν͵αϑ δ] ον μἷ8 ομοῖοθ οἰϊμοῦ ἰὸ ρὸ ἰο Βδῦγίοη, δυτγίως ἐδθ 
ΜΒογο Β6 που] ἀουθὶ]688 αν θθϑη μοὶ ἴῃ ΒόποΥ δὲ {86 σόογδὶ σουγί, ΟΓ ἴο γθ- ΡΟ: 
τολίη ὑσὶ [ἢ δΐβ ΟὟσα ρθορ]θ. Ηδ οδοβοὸ ἐδ ἰαϊεσ. ϑυθδοαυθηυ Υ μΒ6 οπαθδανογθὰ ἴο ρογβαδὰθ 
[06 Ἰοβάοσβ οὗ [86 ρϑορὶθ ποὺ ἴο ρὸ ἰο Εγρῖ, Ὀυϊ ἰο τοπιαΐῃ ἱπ [16 ἰαπά, δϑϑυγίης (μθπ, ὉΥ 8 
ἀἰϊνίηθ τοθδεῶσθ, ἐπαὺ ἱγ ἴθογ ἀἰά δο, ἀοἀ που]ὰ Ὀυϊὰ ἴθ υρΡ. Τθθ Ῥϑορῖὶο γοιβθά ἴο οὔδυ, 
διὰ πϑηΐ ἰο Εσγρί, ἰαἰκίηρ οτοιΐδι δηὰ Βαγθοῖμ πὰ θὰ (Φ6γ. χἹ. 6). [πη Ἐσγρὺ ΒΘ 
6}}} βοισμ ἴο ἴθγη (Π6 ρϑορὶθ ἴο πὸ [τὰ (χ]ῖν.) ; Ὀὰὺ ἷ8 τυξιίησβ σῖνο πὸ ἱηΐογιιδίίοη 
τεβρθοϊζης [18 βυθδοαυθηῖ ἰδύουυ. [Ὁ 8 δϑϑοσίϑὰ ἰμδὺ {86 δονβ, οδδη θὰ Ὁ. ἷ8 ἔδιῦυ] 
Το! ϑὕγϑηςοϑ, ρμαὺ Ηἰπὶ ἴο ἀθαὶδ ἴῃ Ἐφγρί : Φογοιὴθ βᾶγ8 δ ΤΆΒΡΘΠΘΒ. 

ΤΒΟ ἀυγδίίου οὗὨ [86 οδρυν Ὑ πῶ8 Τογοίοϊά Ὀγ “εογθη δα (Φ6Γ. χχν. 11, 12. Οοιιραγο ὕδῃ. 
ἶχ, 2). ϑβουθῃϊυ γοϑγβ ὙΟ͵ΓῈ ἴο 06 Βοσορ] δ μθα ἴῃ {μ6 ἀφβοϊδίίουϑβ οὐ “Ψοσυβδίθτα. Ττοαροταὶ 
Ἐζοκίοὶ, σδο, ἰκο Φογοιΐδη, νγᾶβ ἃ ῥγίϑδι 88 τῷ 1} ἃ8 ἃ ὑγορβοῖ, 88 δυσί ἃ ΔΙΎΘΥ ῬΦΟΡΏΘΟΥ 
οδρίϊνο δἰϑυθῆ Ὑϑᾶσγβ Ὀθίογο ἰ(8 ἀοβισυοοη ὈὉγῪ Ναυυςβδάμοζζαυ. ὙΒθη δ6 νγἃ8 ἸδλαῤΝν ἰδιαίς 
διοῦσ ἴΠ6 οἀρίϊνοθ ὈΥ {86 τεῖνον ΟΠΘΌδγ, “16 Ὠθᾶνθηβ ΜΟΥΘ ΟρΡΘηΘα δηα ἮὯθ ΘΑ Βοΐδ )ονί δι 
Υἱδίομβ οὔ αοά ᾽ (6 Βδρ. ἱ. 1). δὰ ὑμωχοὶ 

Τηο ρῥγϑαϊοϊίοηβ οὗ Εζοκὶθ] ποῦ ἀοἰνογοὰ ραυγ Ὀδίοτο δηά ρδυυγ νον [6 ἀοδισυοίίου 
οὗ Φοττβδίθμι, τε θΐοΒ οαἰδηλουβ ϑυθηῦ ἸὌσιδ ἰμοὶν σθηῖγαὶ ροϊηῖ, Βοίοσο [δὲ8 βαὰ οϑδιγ 
Μιῖ8. οἰιϊοῦ οὈ͵θοὺ 8 ἴἤο ς8}} ἴο στϑρϑπίδποθ ἴοβθ γἘῈῸ ογὰ ᾿ἰνίηο ἴῃ ΟΔΓΘΙΘ88 βϑουγίυ ; ἴο 
ὙΦ ἰμθπ ἀραὶηβί ἱπάυϊσίηρ [86 Βορο {μδὲ, ὈῪ [π6 ΒοΙρ οὗ [86 Εσγρίίδηβ, [πὸ Βαυγ]οπΐδῃ 
γοκθ πουἹὰ δ6 βββδκοὴ οἱ (οἶαρ. χυϊ!. 1δὅ-17); δηά ἴο δϑϑδυγο {μοπὶ {παὺ (Π6 ἀθειτυοίίοη 
οὗ ἰδοῖνγ Οἱ γδ8 ἱπον8}0}]6 δπᾶ ἰδδὶ δρργοδοβίης. Αὐἶοσ (16 ἀδείγυοίίοη οὗἨ [6 οἶτγ ἰδ 
Ργϊμοὶραὶ σατο γΠ8 ἴο 60η80]6 ἴπ6 οχὶϊοὰ 26 νγ8 ὈΥ Ὀχγοιιΐβοβ οὐ διΐαγο ἀθἰἑγθυδηοθ πα τοβίογα- 
οι ἴο ἐμοῦ οσῃ ἰδηά. 
ΤῸ ῥγϑαϊοιίΐουβ οἵὔ Ἐζϑκίθὶ δῦ σϑιβαγκϑῦὶγ ναγίθὰ, δ [88 ἰηβίδηςθδ οὗ νυἱβίοῃβ, 

--- «βου, ὉΥ ἐδ υἱείοῃ Ἰοὰ, 
Ηΐε 6γ90 δυτνογοὰ ἐδθ ἀδτὰ ἰάἀοϊδίσίοα 
ΟἵὨ αἰϊοουλέοά υάδῃ: "1 

(εδδρ5. υἱ}}.--χὶ.) ; δυτθο 68] δοιίοηϑ (ἰν. 8); β αἰΠτυθ 5 (Ομ 408. χἱϊ.. χν.) ; Ῥάγϑ Ὁ ]65 (χυΐϊ.) ; 
Ῥτόνογθδ (Σἱϊ. 22; χυ!ῖ. 1. 86.) ; Ροθπιβ (χὶχ.) ; δ αρογῖίθβ (ομδρβ. χχῆ,, χχὶν.) ; ὀρθὰ ργορῆ- 
οεἶο5 (ελ8ρ8. νἱ., νἱΐ., χχ., οἴο.). 

Ιῃ ῖ5 ῥγϑαϊοιίοηβ ασαίηϑὲ (86 Βθδίμοθη παίζομϑ, ἢ6 σομῆπθβ {86 μυμῦ οὐ ἔμ686 παϊΐομβ ἴο 
δεούγθῆ. Τὴϊβ νγὰϑ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἱπίθπιομδὶ οὐ (86 μᾶτὶ οἵὁἩ 6 ρῥγορβεί, οἰμβουνίβα τσ σνοῦ]Ἱὰ 
ΒΟΔΓΟΟΪΥ πα ϑ᾽άοη βαρδγδίοὶυ Ὀσουρίῦ ἴοσαγὰ δ᾽οηρβίάθ οὗ ἾΤγτο, χχυῖϊ!. 20 Η΄. (Ενπα]ὰ, Ρ. 
801; Ηἱζίσ, Ρ. 187.) ΑἾ8ο {1Π6 ογάδν ἴῃ συ δῖοι [π6866 ῥγορμθοΐθβ βίδῃα οοπηροίθα, ἀονίαἰϊην 
86 ἶξ ἀοεδ8 ΤΌ; ΘΠ γΟποϊορίοαὶ βεοαυθηςο, δ88 ἃ ἄἀθϑρδῦ ἰουπάδιίοη ἰη [86 δι δ)εού-τηδίϊογ. ““ ΕἸγδὲ 

1 Μ|Πρου, Ῥαγαάίεε 1,ρ:1, Ὀοοῖ Ἰ.. {πο 466-467. 
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[86 Ἰυδοτηθηὶ 8 ῥὑγοαϊοϊθα δσαϊηδὶ Ππ6 ἠοϊσ πῃ οτίησ πδίϊομβ, Αὐηπιοη, χχν. 1-; Μοδῦ, νϑγβ. 
8-11; Εάοπι, νϑγβ. 12-14; δηὰ {}|6ὸ ΡΒ Πἰβυϊπ68, νουϑ. 1ὅ--17; (Π666 Υἱβίπσ σρ ἴῃ ΟΡροα ΘΠ Υ 
ἴο [8.0 ἐμΘΟΟΙΆΟΥ, ΓΟργθβθῶς ἴῃ [π18 {16 τιϊσῃΐϊ οὗ Ποϑιποηάοιη, 88 ἐδ μδ8 ὑυσηθα ΔΥΔΥ ἴτοπὶ 
αοά, ἀπὰ 18 αυτοβϑίθα ἴῃ ἴΠ6 γε τ δοῖ οὐὗὨἩ γϑθϑ ]Πἴοῃ δραϊπδὶ Η τ. ὙΏΘΩ Ο]]οῦν {86 Ῥγορἤθοῖοβ 
δοαϊπδὶ ΤΎΓΘ πηι βίάου, (χχνὶ.- χα νἹ}.). “Ἰη ΤΎΓΘ 8 γοργθβθηϊθα [πΠ60 ἰπηαρα οὐὗἩ νδίῃ- στ, 
δηὰ οὗὨ ΒΘΒΏΪΥ βοουγγ, τ Ὡ1ς}} ἸΟΟΚΒ ΑἸΤΑΥ ἴγοηι ἀοά, δηὰ ἴῃυδ ρῥίυηροβ οὐὸῦ ἀθοροῦ ἰπῖο 
186 δ] 685 δηα ᾿πϑηϊΥ οὗἁὨ {116 παίαγαὶ 118. “ΕἾΠΑ Ϊγ, Ὀοΐὰ οὗ {2686 8468 τωϑοὺ ὑοσθῖμοῦ 
ἴῃ Ἐσγρὺ (Χχῖχ.--χχχῆ.), (δὲ δηοΐθης ΘπομΥ οὐὗἨ [6 σονθηδηῦ ρΘΟρΪθ, ΠΟῪ βίη σ ΒΘ μΘα βὸ 88 
ἴο θΘΟΟμΊΘ ΟΠ6 οὗ (}}6 ΘΙῃρῖΓγ68 οὗ [Π6 που], 8π4 858 δυο ἰδ κίηρ 18 δίδῃά ἴῃ ὑηροπάϊησ ἀοῆξποο 
«ἢ γαίῃ - ΟἼΟΥ ; γϑῦ ὨΟΥῪ, |{{π 4}1 {16 τϑϑί, οῃ [86 ροϊπὺ οὗ Ὀδίηρ παν] θα ἀονγῃ ἱπίο δὴ ΔΌΥ58 
ἔγοιῃι [86 δυπγέ οὗἁ ἰ(8 δποϊθηῦ βρίθπαου " (Ηᾶν., ΟὉπιπι., Ὁ. 405). 

ΤῊΘ ροβιυΐοη οὗἩἨ {πὸ ῥγόρβθοῖθβ ἀραϊπδῦ ἴἢ6 ἰοτοῖσῃ πδιίίομβ, ἴῃ (6 τηϊά 16 Ὀοίνσθθη {Π|6 
[πγοδιθηϊησ ρῥγθαϊουῦϊοηβ Ὀδίοσο “6 ΓΒΔ τ τγ8ϑ ἀοβίτογθαὰ δηὰ [π6 δῃηπουησοιηθηίβ οὗ βαϊ γδοη 
δἴνον [}18 οαἰδϑίγοριθ, 18 ἀπ ἴο [86 ἱπίθσπδὶ Ὀοηᾶ οἱἁὨ σοηπροίίοη, τ Ὡς ἢ ͵8 Γ6 8] δηᾶ οϑυϑ8]. 
Τρ 16. Ὀγουφῦ δθου ὈΥ πιθ8ῃ8 οὗ [86 (ΟἸ] ον ησ ἰμουσῃῦ : “ ἸΒουσἢ (Π6 σονοηδηῦ Ρθορὶς {8]} 
ἀπά ον {πὸ Βοδίμ  πἰδἢ που] αἶγ ῬΟΤΘΥ, 811}} [118 ἰδ ποῦ ἃ υἱούογυ οὗ μϑδι ποπίϑηι οὐνον [86 ἰγὰθ 
1Βδοοῦδου. ΕΔΓ ἴγομι (8, Βοδι μοηΐδτο, τ ἢ 41} 108 ταὶ μὺ διὰ ΒίονΥ, τηαδὶ [8}] ; δηὰ οὐ 186 
οἴου Βδηά {86 ἐΠΕΌΘΤΒΟΥ 8.184}} τβθ σαί ἵτοπὶ 118 ΤΪΠ8 ἴ0 ΠΟῪ [{{6 ἴῃ ρίοτγγ.᾽" (θα. Ηᾶν., 
Οὐπιπι., Ὁ. 404.}} 

« Ἴμὸ ὕοοκ οἵ Παπίδὶ Ὀδαγβ ἔπ βϑίωδ τοϊδίϊοῃ ὑο {8 ΟἸὰ Τοδίδιιοηῦ, δηὦ ΘΒρθοῖα]γ ἴὸ {86 
Ῥτορμθί, 85 {86 Βονοϊαίίοη οὗ δοδῃ ἴἰο ἴ6 Νέον, δηδ δβρϑοΐδὶν ἰὸ {16 ῥγορ]ιοιὶς βαγίποβ οὐ 
Ομ γδὺ δπὰ ἷβ Αροβιΐθβ. ἢ 2η16] 8 (86 Αροσδὶγρβο οὗ [86 ΟἹὰ Τοβίδιαθηῖ. ΟΥοΡ θΟΟΚΒ οὗ 
[6 ΟἹὰ ΤὙαβίαδμηθπῦ 88 ν)ὰ}} βρθὰῖκ οὗὨ 116 ρτοδὶ Μοββίδηὶο {αἴυσο ; οὐμοῦ Ὀοοθ οὗ {π6 Νονν 
Τοδβίδιηθηϊ 88 Ὅ18}} βροϑῖκ οὗἁὨ [Π9 βοοοπὰ σοσαΐῃσ, Οὐ Ῥασγοιιβίᾳ οὔ ΟἸγίβί. Βυΐ, 8116 (86 οἴΠ6Γ 
Ῥγορμοίβ Ὀγίησ ΟὨΪΥῪ ἴπ6 ραγίϊουϊαῦ βἰϊαδίίοη οὐὗὁἨ [86 ρϑορὶθ οὗ αοὰ δἱ {86 εἶπ ἱπίο [πὸ Ἰἰσδὶ 
ΟΥ̓ ΡγΟΡΒΘοΥ, 8ηα ψ}}} 16 16 Αροβι!6β γσῖνϑ ἀἰβοϊοδυσθβθ οὴ Βρϑοΐδὶ δϑομδίιοϊοσίοδὶ ροϊηιβ, 88 1Π6 
ὐδηΐβ Δπα προοοβϑδὶ(1θβ οὐ {πεῖν γϑαάοσβ ἀθιμδηᾶ ἰπθη ; 1) 8ηῖ6] ἀπά [16 Βονοίαἰίοη οὗὮἁ δι. Φοδη 
ΔΘ ποῖ 80 ΤᾺ ΟἈ οδἰ δα ἐσ ΟΥ̓ ἃ ᾿ΘΙΩΡΟΓΔΣῪ τγδηΐ, ἀπά σίνθη [ὉΓ 8 βρϑοΐδὶ δπὰ, Ὀυϊ ᾿μποῪ Βδνθ 
{116 ΙΏΟΓΘ ΘΠΘΓΑΙ δἷπὶ οἵ βογνίησ 88 Ῥγορβοῦῖ ᾿Δ1ρ5 ἴο {116 οοῃστοσδίίοη οὗὨἨ ἀοὰ ἰπ ἴΒο86 
ιἰπγ68, ἰὴ ὙΒΙΟΝ ἴθ ΓΘ 18. ἢ0 τονοἰαιΐοη, δὰ πὶ πο 86 ΟὨΌΤΟΙ ἰβ σίνοη ἰηΐο [86 Βδηάβ οὗἵἅἁ 
[16 θη. 1165 (καιρυὶ ἐθνῶν, [κα χχὶ. 24). Υ͵ο βᾶνθ ἴθ8 τϑοορπιζοα Πδηΐθὶ 88 {8μ6 Ἰδὲ 
ΜΌΘΟΝ 88 δοηΐ [ὉΓ [16 οομηΐοτὶ οὗ {Π080 ὙΠΟ τγοτο “τ ΐβο,᾿" ἴο ᾿ἰσμίθη [6 ἀδυκη688 οὗὨ [86 
ἈΔ]Γ τὰ]Π]οπηΐα, ἔγοπι {16 Οδρυϊνγ 011] ΟἸγῖδῦ ἀηὰ [6 ἀδδβισυοίίοα οὐὗἨ Φαογυβαίθπι Ὁ [ἢ6 
Ἀομμδη8. Απά, ἰπ ᾿ἴκθ πιδῆηθῦ, [Ώ9 ΑΡοσδῖγρβα οὗἩ ϑομηῃ νψβ γσίνϑῃ ἴὸ [}6 βαϊηΐβ οὐὗὁἨ ἰῃ6 πο 
σογὐθηδηΐ, 88 ἃ συϊαΐησ βίαν, ὑο Ἰοδα {θη οἡ {πεῖν οἱ στὶ τι β ̓ ΟυΓΏΘΥ ἰπγουρῇ ἴπ6 πουϊὰ, ἤοτὰ 
[Π6 δγεὶ οομΐηρ οὗἩ ΟὨγ δῦ, οὐ σδίμον, οτῃ ἴ6 ἀδβίγυοίίοη οὗ Φογυβα θαι {11} ἷ8 δοοοηα οοπιΐησ, 
ψθὴ Ηθ 584}} οδίϑ Ὁ] 15} [86 Κὶησάοηι οὗ ρΙοτυ (οοιαρ. ΤΙ. ἃ. 11-18; ον. ἱ. 7; χχὶϊ. 17, 20). 
ΤΊ Ἰαϑὲ ἀδγδ μά θϑα ἔοττῃ 4͵80 6 Β]6οὺ οὗ 1)4ηῖ6}᾽ 8 υἱ᾽βίοῃβ (εμιδρβ. 1ϊ. δηα νυἱϊ.), δῃὰ {πο γὸ- 
ἴογο νγὸ ῃπχυδῦ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ἜΟχροοῦ δὴ ἰηϊηδῖθ οοπηθοίΐοη Ὀούνθθη 8686 οὨδρίουβ δηὰ [89 
ΑΡρορδϑῖνρβθ. Βαΐ, σιλ]6 Τθδηΐθὶ ττῖϊοβ [ῸΣ εν, δηὰ ἤἄοπι (μ6 ΟἹ Ἰδδβίδιμοπι βιδη-ροίηξ, 
Φομη, δβίδπαϊηρ οὐ Ναὸν Τοβίδιηθηϊ στουηά, τγὶϊοϑ [0 ἀθπι}}]6 ΟΠ τἰδιίδηβ, ἃ ἀϊδγθμθθ τίοῖι ἴῃ 
ΘΟΏΒΘΑΙΘΏΟΘΒ. 

ἀν 10. Βεΐπρ ἴ86 οὐ᾽θοῖ ἴον στ ῃ]ο ἢ [πΠ6 ΑΡοσαϊγρίο Ὀοοῖκ8 σοτὸ ρίνϑη, ἰὺ νῖ}} Θαβῖὶγ Ὀ6 δοθῆ 
Ψ Ἀγ (ΠθγῸ 18, βίσἸοΟἿγ Βρϑδϊκίησ, ΟὨΪΥ οὴ6 ἀροσδίγρβε ἴῃ δδοὰ Ταϑίδιηθηῖ, (μουσὶὶ ΤΠ6ΥῸ ἄγοι 
ΠΙΔΩΥ͂ ῬΓΟΡοδ ἴῃ {πὸ ΟΪα, δηᾷὰ την ῬΓΟΡ θυ ΐο8] αἰβοϊοδυγοβ ἴῃ ἴπ6 ον. ὙΠΘΙῸ ἃγο ἵπτο 
στοδὶ Ρϑτῖοάβ οὗ τενοϊδίίοη, ὑπαὶ οὗ [η6 ΟΪα δπὰ (μαΐ οὗ {16 Νουν Τδδίδιμθηῖ. Απὰ ϑϑο οὗ 
[Π688 ἰ8 (Πον θὰ Υ 8 ρΡογοὰ πίϊπουῦ γονοϊαἰΐοη ; (μαὶ πίοι βυοοοοαθα {86 οχὶϊθ, δπὰ {πὲ 
Μἰοἢ βυοοοροαρα τλ6 ΑΡροβί]θ8 (116 Ομυτ ΙΒ. Βἰβιοτίοα! Ροτίοά). ὙΠῸ Αροσαϊγριϊς Ὀοοκβ ἃγθ 
(π6 ὕπο Ἰίσμίβ στ μῖοὴ βῖη6 ουἱϊ οὗἨ [6 ἴΌΓΙΔΟΓΙ ρογίοαβ ἰηῖο {10 ἰδία. Απὰ μθηοο, δὰ Αροο- 
ΑΙγρβ6 18 διιοησ [86 Ἰαϊθϑὶ σου κβ οὐὗἁἨ (8 γεβρθοίϊϊνο ὕδῃοη ; ἰῦ 18 νυ θη δὲ 8 {ἰπι6 ποθὴ τοὸυ- 
οἰαιίίοη, δδοαῦ ἴὸ ἰδρβθ ἰμίο βίϊθποθ, ζϑῖμοῦβ Οπ66 ΠΟΥ 118 τ Π0]6 δίγθησί ἰηΐο 84 ἤπαὶ οἰἴοσι. 
Ἧα δἵὸ ἰδυρμὺ (818 ὈΥ {Π6 ὙΘΥΥ πᾶπιθ Αροοσδ)γρίίο. Ιζὲ 18 δῸπι ἀποκάλυψις (Β6ν. ἱ. 1), 8 
τονοϊδοη ἰῃ ἃ Ῥϑοῦ Δ Ὶ Θι ρμδῦς 86η586, προάθα ἴῸν {86 {{π|68 ὙΣΙουὺ τανοἰδείοῃ ; ἃ συϊαΐησ- 
δῖαν ἴῃ [86 (ἰπη68 οὗἩἨἁ ([μ0 (Θη01168.᾽" 5 

Αἱ {86 νοῦν Ὀορϊπηΐησ οὗ ἴδ ὈοοΙς οὗἩἨἁ δηΐοὶ τὸ ὅπα [86 ορροδίΐοη Ὀούπθοη Ιδτδοὶ δηὰ 
[8ὸ ποαίμθη που] ἀ-Ρονοσ, δηὰ τρογο ραν οΌ]ΑΥΪΥ [μ8ὺ ρόοττοσ ἴῃ [86 βῖαρε οὗ ἰΐ5 ἀονοϊορποηῖ, 

Σ Ιαιγοσμείίον ἰο ἰλα Οἰά Τεξίαμιεπί. ἘΚοἷ!, νοὶ]. 1... ΡΡ. 360, 361. ΕΙΣ : Ὁ. ἃ Ὑ. ΟἸασκ, 1869. 
4 74 Ῥνορλεεὶσε 977 Ῥαμῖεί, ῬΡ. 10, 71. ΒΥ Οετὶ Αὐχυδὲὶ Αὐδνοτίδη. Απάογοι: Ῥυδ)δηοᾶ ὃν ἯΥ. Κ΄. Ὁσδρον, 1861. 
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Ἡϊο ἢ σομπθηοοβ ἰ (Π6 ΒΑὈΌγ]οηΐδη οχὶϊθ, ΠΟ ἴοσιηδ {π6 ἰθίοτῖοαὶ 8818 οὗ Πδηΐο" 8 
ΡΙΟρΡΒΘοῖθ8β. Τα θΟΟΪς ΟρΡΘῺ8 ὙΠῈ ἃ βίἰαίθιηθηῦ οὗ [86 δορί πηΐϊηρ οὗ (86 οἀρ ϊνλ (. 1, 3); 
πὰ τηθπ]οη8 (Χ. 2) ἰὲ8. ὑδγπγηδίϊοη. 

“Τὴ8 πον γουθϊδίου τ ἰοι [Π6 ρθορὶο οὗἩἁ ὠ(ἀἋοἀἂ τχϑαυϊγοα ἴον (6 ροσγϊοὰ Ὀορίπηΐϊηρ σῖἢ 
16 Βανγὶοπίδη οαρίλνιγ, νγὰ5 ἴο ἰθδοὶ (μθηλ ΠΟῪ ἴο Υοσαγὰ (6 ροψοῦβ οὗ (8ὸ νου ἃ σι ῖοἢ 
(Δ στ γὸ ὕο ΟΌΘΥῪ ; ἴο (680 } μι {ποῖν ἡδίυγο δῃὰ ρύυγροβθ, δηὰ {πθῃ ἴο βου (μθῶὶ (86 Γθ- 
Ιδείου ἰὼ οι [86 νοῦς οὗ βαϊνδίζοη οὶ 88 ἰο Ὀδαΐπ ἴῃ Ιβγδ6], δβιίοοὰ ἰο {μθ. Αὶ ΠΟῪ 

Βυ  ]θοῦ 88 ἰ85 ρσίνθη [0 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ὙΒΙΟΣ, ἴῃ [86 ῃἠδίυγο οὗ (λΐησβ, οουϊὰ ποὺ πᾶν Ὀθθ08 
αἴνθο ἩΘΘΙΟΣΕ [π6 οἀρθνιγ, Ὀὰὺ τ ΟΝ πον ἐογοθα ζιβοὶ, 85 10 ποῦο, ὈΥ͂ δὴ ᾿πύθγῃαὶ ὨΘΟ668- 
611}. 

ΔΑΒ 11. οοηδῖπβ δὴ δι ]θιηδίο τοργοβθηϊδίίοη οὗ [86 Κιηράομμβ ὙΒΙΟᾺ ότι [86 οδίοῦ 
5) οὶ οὗἩἨ [86 ὈοΟΚ. Τῇ ἱπιᾶρο, νριίο ἢ}; ΝΕΟΌΘΘΒΔάΠΟΖΖΑΣ 884}, ΤΟρσοδοηΐθ (86 ΒΑΡ ]οπΐδη 
ΠΙΟΏΒΤΟΌΥ ὉΠ6ΘΓ 18 οὐαὶ ΟὙμϑβίυ, {86 Μράο-Ρεγείδπ δρίγο, 86 ἀτοϑοΐδη, δπὰ {86 Βοιηδῃ. 
ΤΏ Ἰαδὺ 18 ἀἰνϊἀ6ἀ ἱηΐο ἴδῃ Κἰῃσάοιῃϑβ, ἀπὰ ρῖνοϑ ὙΑΥ ἴο 6 κίησάοιι οὗ ἴ6 Μοϑβϑίδι, γϑρσθ- 
δοηϊθαὰ ὈΥ ἃ βίοῃθ ουὖν ουΐ πίμβουῦ μαηάβ, τ πο Ὀθοδίηθ ἃ ρστοδὺ τπουπίδίη, ἀπ Β]16ὰ ἐδμ6 
ὙΠ0]6 δῦ. ἴη Ἰαίοσ σμϑρίθγϑ, Οὴ6 οὐ οἴδμον οὗ [8686 Κἰηχάυτῃβ ἀρδὶη δηὰ δρδὶῃ ἈρΡρθΆΓΒ. 

Ιη ἐΒλρΡ. ντἱΐ, [6 ἤγϑὺ ἴουσ οὗἨ [686 Κἰησίοτῃϑ ἃγθ σαργθδοηύθα Ὀγ Ὀθδβϑίβ, 811 ὨΙ σ] γ δἰ ση]- 
ἐδ. 80 [ΠΥ ἈΡρεθδσεὰ ἰο Πδηΐοὶ, σβοβο οὺθ 88 βρίγι8]}1Ζοὰ, ΟΥ̓͂ πιὸ ὑδη Κἰησάοιῃδβ ἱπίο 
ἩἘΟἢ 86 ΤΟυγίλ 18 ἀϊν! θα, ἴἄγθο ἅτ βυράποα ὈΥ 4 ᾿ἰἰ{0|160 ποτ (νοῦ. 8). Τ]|16 ΡΟΜῸΓ ΤΘΡτο- 
ϑεηἰοὰ ὈΥ 86 ΠΠ0{16 ΒΟΓῃ ΘΧθυοἶβοϑ ἰΐ8 ΟὙΥ̓ΓΆΠΩΥ ὑπῈ} (86 ἰσυαρἢ οὗἁὨ [86 δβαἰηίβ. ΤὨϊ8 νἱθνγ 
οἵ ἴ86 ἴόιν διηρίγεβ μ88 βρθοίδὶ σϑίβσθμοθ ἰο ὑμὶν σοὶ ρίουβ δοῃηπθοίΐοπβ, 45 ἰμ6 ΦΌΓΠΙΟΣ Υἱθν 
δὰ ἴο {μοῖρ ρο 108]. 

ΟΒδρίουβ υἱῖ!., χ., χὶ. οοηϊδίῃ ρυορμθοῖθβ οοποθγηΐηρ [Π6 Μοαο-Ῥογρβίδη δηἃ τοοίδῃ ΘΙ ρῖγθ8. 
Ετοσι [15 Ὀχίθε οαὐῖηο οὐὁἨ (86 ὑθιιρογαὶ ῬΙΌΡΒΟΘΟΥ οὗ {πμ6 Ὀοοὶς οὗ Δηΐοὶ, 10 Μ1}} Ὀ6 Βθϑῇ 

ἰδδὺ ἴθ γον 8 ἃ ργορδοῖίο ᾿ἰσῃῦ ουὐοῦ [μ6 σ]οἷθ ἔαΐασο. ΤὨΘ σγοδὺ νοῦ ἀ- ΡΟΎΘΥΒ ρ888 ΑΥΤΑΥ, 
8πὰ 1[Ππ6 β6θῃ6 οΪοβθβ τι {}.χ86 απίνουβαὶ ει] βῃταθηῦ οὗ (Π6 Κἰησάοτμῃ οὗἩ [0 Μοββίδὶ. 

ΤἼΘ Ὀοοῖϊς οὗ ΕΖΕοΚΙοΙ 18 ποὶ ἀἰγθοῦ Υ αὐυοϊοα ἱπ 6 Νονν Ταβιδιηθηῦ; Ὀαΐ ἰπ [86 Αροσδίγρ88 
[ΠΟΓΘ Θ͵Ὸ ΤΩΔΏΥ 8] βίοη8 δηα Ρά4γ8}1618 ἴο 108 οἰοβίπρ ομδρίοσγβ (Χ].--χ νἹ1.), τ ]Οἷλ ἡ κεϊκοίο 
οοπίδί ας δγταθο]ϊ 8} τ ργοβϑοηϊβοῃβ οὗ (86 Μοβδιδηὶς ἰἰπλθβ.0 ΟΥμδΡ ρογίίοηϑ οὗἠἨἠ ὠὑγορῆθου 
μῖ8 ῥσορβθοῖβϑ, οἵ ἃ ἔθμθαὶ Μοβδίδηϊς ομδγδοίθσ, 816 οὔδρ. χχχίν. 11-19; δηὰ τὐβὸϑν ὅσ 
ομαρβ. χχχνυὶ -χχχῖχ. 

Ῥδηῖοὶ [Ὀγοῖθ!]β [Πῃ6 οομπΐησ οὗὨ [86 Μοδββίδῃ, [μ6 δἱοπίηρ Ῥοῦγοῦ οὗ αἷ8 βυβ τί πρβ (χ. 24- 
21), δὰ {86 υπΐνογβαὶ ἀοιηϊπίου, ΜΟΙ 18 ἴο ὈΘ6 σίνοῃ ἴο Ηΐπ Οὐ 81} ἴΠ6 Κἰῃσάοπιβ οἵ [80 
ποῦ ]ὰ (ομαρ8. 11. δὰ νὶϊ.)}. [Ιπ 1818 Δροοδιγριὶς Ὀοοῖς (6 Κίησαοιῃ οὗ ἀοὰ ἰακθδ8, ἴῃ (λ6 ροῖ- 
δοῃ οὗὨ ἰ.:6 ὅοη οἵ Μβϑηῃ, ἰ}ι6 ρ͵δοὺ οὗ {6 Κιησάοιῃ οὗ [86 ψου]ὰ. 

ΤΒο δου οἵ Μδῃ, ἴῃ ϑδηΐθὶ, 18 ἢοῦ [1:6 ρϑορὶθ οὗ 1βγδθὶ, 88 βοῃλθ οχροβιζουβ ᾶνα δϑδιγιηθα, 
Ὀὰξ [86 Μοβείδῃ. ΤῊ ἰϑ ονυϊάθηῦ ἔτοιχ (86 ἰδοῦ (δῦ Ηδ οοπμθ8 ψῖῖὰ [86 ο]ουαβ οὐἁ μδᾶγϑῃ, 
ΜΘ σδῃποὶ ὙΘΥῪ πγοὶ}] "Ὲ ργραϊοδίβα οὗὨ (Π6 ρϑορὶθ οὗ 1βγϑθὶ. Αρσϑίῃ, (86 βαπῖβ ἃγὸ πιθῆ- 
εἰοηπθὰ ἴῃ ἰδα νἱβίοῃ (νϑσ. 21) ; 1 τῆθῃ (ΠΟῪ ἅγο ἰηἰγοάπορα ἐπ Ρϑγβοι, ὕπο Ὺ οδηποὺ ὈΘ ΓΘρτο- 
δοηπϊοα ὉΥ ἰδὰ ὅοη οὗ δίδη. ὙΤῃθ οχργοϑδίοῃ ὅοῃ οὔ Μδϑδη πρὶ, ὑμογοίογθ, Ὀ6 ἰδ κθη ἴὸ ἀοϑὶσ- 
ἠϑίο ἰμ6 Μοεβίδη, δπὰ ἰο ἀδδίρηδίθ ἢἷ8. Ῥ8ΟΡ]6 ΟἿ]Υ βοοοπάδυ!γ, ἀπ 88 σοργοβθηϊθα Ὀγ Ηΐαι 
(οοπιρ. (δ!]. 113. 16-28 ; 1 Οον. χὶϊ. 12). 
“ς ͵5 αυἱϊϊα ἴῃ κοορίηρ," βᾶγ8 Αὐδουΐθη, “ πὶ (Π6 υπίνοτδαὶ μογΐίζοῃ οὗ Π.δηΐθ}᾽ 5 ῬΡΥΟΡὮΘΟΥ, 

(αὶ Μοββῖδα ἰβ ποῦ ἀφεϊσπδίθα 88 [86 βοῃ οὗ θδνια, Ὀυῦ ἴῃ ραπογαὶ, 88 ἐμ6 ὅοῃ οὗ Μϑδῃ; 
Ἰοτο 88 Κίπο οὗ [εγϑθὶ] οὐἶἷγυ, Ὀαΐ 848 Κίηρ οὗὨ [16 νοῦ, ὙὍΠθ ῥγορβοίῖο μοσίζοη 88 γοίαγηθαὰ 
[0 ἰἴ8 οτἱσίμαὶ οχίθηϊ, 88 1ἴ τχὰᾶβ ἴῃ μ6 Ῥγοίθνδησοὶ ἴῃ Ῥαγδάϊβθα ὙΠΟΤΘ, 88 ὩΟΥ ἀραίῃ ΠΘΓΟ, 
Αἰ] τοδί πα ---- ΒΌΠΙΔΠΙϊΥ --- τγὰ8 τ ἱ Βΐη (6 8614 οὗ ργορδθογ." 

ΤΒΐ5 Ὀτίησβ υ8 “ [0 Υἱοῦ (Π6 ρῥἱοίαγα οὗ ἴμ6 Μοβδίδα Ργθϑθηίθα Ὁγ δηϊοὶ, ἰὼ 118 χτοϊδιίάοη ἴὸ 
186 ῬΓΟΡΆΘΟΥ, ἩΒΙΘὮ ἰπηπιοαϊαῦθ!Υ ργοοθᾶθϑ 1. ΕὟΤοπὶ 86 Υἱο Ὁ γἯ͵ῪΠ δᾶγθΘ δΙγοδαν ροίνθη οὗ [86 
Ἰυἰϑίογ οὗ Ιετϑϑὶ, ἴδ Μ}} ἀρρϑᾶῦ ἴο (6 οδγοῆιὶ γϑαδὰθν {μα΄, ἴῃ (86 ἀονεϊοριιθηὶ οὗ ἴμ6 ΟἸἹὰ 
Τοβίδιηθπὺ ΤΒδούγδου, ὑμ6 ΒΑΟγ]οηΐδη σδρον Υ 18 (06 οχδοὺ οουηϊογραγῦ ἴἰο [86 Θροςὶ οἵ 
Πανίά. ΤὨΐΒ ὁπ δροοὶ ἰβ τ86 ουϊπιϊπαίίησ ροΐηξ οΥ̓ [86 ρ]οτίουβ οχαϊ δίϊου οὐ [μ6 ῥθορὶβ οὔ 
ι(6 ςονοηϑηῖΐ, (μ6 οἰμον οὗ {ποὶνγ ἀθορϑδβι Βυιηϊ!διίοα. Ηδποθ ἐμ ἴγρ68 σψῖτὰ τὶ ἢ τὸ Κίησ- 
ἄοτῃ οὗΥ̓ θδνια 48 [γπίβιοα Μοββίδηϊο ΡΥΟΡΏΘΟΥ, ἀἰβαρρθαγθα δὐ [86 ἔϊπιο οὗ [86 6χῖ]θ, ΒΟ 
δαρειἐιπιοα ΟΥΠΟΙΒ ἴῃ {μοῖν ρίαοθ. Τῆθ686 ὑγρθ8 ἃγὸ ὑνοίοὶ , 88 σου]ϊὰ Ὀ6 Ἔχρϑοῖβα ἔοιῃ [86 
πδίαστο οὗ ἴμ0 ς4386ὅ.Ὀ Οη [10 ὁπ6 ᾿δπά, (Π6 δβυϊογίησε οὗ [88 ῬΘορ]6ὸ ἃτὸ γοβϑοίθα ἴῃ (88 ρἷο- 
ἴσγο οὗ {πὸ ευβογίης Μοββίδῃ; δηὰ {18 18 [6 Ὀδ8ὶ8 οὗ [Π6 ργορῇθου οὗ [λ6 βογνυδηῖ οὔ “68ο- 

1 Ἰᾶπε Ῥγορλεεῖες 07) δαηίοϊ, ν. 0. ΒΥ Ὁδσὶ Αὐρσυδὲ Απδασθη. Απάογος : ῬυΝ)δηοὰ ὮὈγ ἯΥ. Κ΄. Ὁταρον. 1857. 
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84 ΘΕΝΕΝΒΑΙ, ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΊΟΝ. 

ὙΔΒ, ἩΠΙΘᾺ 1βαῖδἢ ὈΘμ6] 4 ἴῃ εἷς υἱδβίοῃβ (1].-ἰχνὶ.). Τὸ (δῖ8 6885, δ]δο, [6 Ὡξθ οἰδρίοῦ οὗ 
οὖν Ὀοοὶς Ὀοϊοησα. Ου {δπ6 οἵδιον δαπά, ἰῃ (δὲ ΟΡ πο οἵ βαβοσγίησ, ἴλ6 ἴσα (δδὲ ἰῃ (6 
κίηράομι οὗ ἀοα [{Π ογοβϑ ἰβ [πὸ ΟὨΪΥ ἩΔῪ ἴο φίοσυ, δῖ η08 ἔογίδι πλοῦ Ὀτρ ΒΟΥ [μ80 ουοῦ Ὀ6- 
ἴογο, δῃα ἴπογὸ 18 ἃ ᾿νε υ μορθ {πὶ δον “ {πὸ βοδιουϊὴσ οὗ μ6 μόνον οὗ [86 ΠΟΙ ΡΘΟρ]6 " 
͵6 ΔΟοοοΡ δμοὰ (ΠΏ 8ῃ. χὶϊ. 7), ἴμ6 Κίῃσάοιῃ οὗ αοά Ἡἱ|Ι 06 βοῖ ὋΡ διοπρ τοθῶ ὙΪῈῈ ἃ ΡΟΥΤΟΥ 
δα οχίθη δ θα δ ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ Ὀκποση. ΤὨΪ8 ἴ6 (Π6 ῥΡγορμδιοίίο νἱβίου οὗ {π6 ϑοὴη οὗ Μδὲη 
(θ δι. νυἱϊ.). ΑἹΙ τᾶδθθ δαργεβδίοῃυῃβ ἃΣΘ Θ΄. 8} βἰσηϊβοαηῖ, ὅϑεγνδης οὗ ἀοὰ ἀδθποίθβ ζϑαϊοῦβ 
δηὰ ρειθηῦ ονοάΐθηςα το αοὰ : οι οὗ Μϑῃ τοΐδγβ ἴο [πΠ6 ρτουπά οὐ ἩΔΙΘΝ τδῃ 18 ἴο οὐϊδὶη 
ἀσαΐη {πδ΄ οτἱρίηαὶ ἀοβιϊηυ δηὰ αὐ σηὶτγ 88 Βοδὰ οὗ Ἵογϑδιίίου, ἩμῖοΝ 85 οοπίοστοα ὕροῦ  ΐπὶ 
(Ο οι. ἱ. 26-28.) Βοῖδ ἀδείσπδίοηδ οὗ 180 Μοϑβίδῃ μάνα ἰβίκθη (86 μίδοθ οἵ {πὸ θανὶαϊο 
ἴγρθ6.. Τθὸ Μοβείδῃ 186 πὸ Ἰοῦρον σορσοβοηϊθα 88 [Π6 Ἰποοογαίίς Κίηρ σοριίηρ ἰο (80 οον- 
ὀηδηῦ ΡΘΟΡΪθ, θυ Ηδ ΔΡΡΡΘΆΓΒ ἃ ΘΟ οὗἁ ὈΠΙΤΥ Ὀοΐδ ἴον [π6 οονοπδηῦ Ρθορὶθ δὰ ἴμ6 (ὑϑπι]θ 
ψο]ἁ. 7) 566 ΠδΓῸ ἃ δβίτλῦδὺ Ῥγόρτοβδ [0 (παΐ τ ῖοἢ ἰοοῖς Ρ͵]8ο6 πῃ ἴδ [πι68 οὗἩ 106 Αροβίοςβ 
ἔγοια Φυάαίδιη ἴο ΟἸγϑυδηϊεγ. [6 νῷ} } 06 ΘΑ βοὴ {μαὺ {815 Ὀγόχτθδδ 18. ἰπύϊμη ο  γ οοα- 
ποοίεὰ νὰ [86 δἰ δίοτο8] μοαϊοιυ οὗἨ [μ ροορίο ἀυτίπο {86 οαρνι!γ. ἔνοη ἴῃ (86 ρἱοίυγθ 
οὗ 156 Μοδδίδῃ ἀυτίησ [86 Ἰλανϊαϊς ρογίοα, [Π6 ὑττὸ 314686 οὗ βυϊοσγίῃσ δηὰ νἱοίουυ Ῥοσίῃ ἴσ 
ΔΡΡΘΑΣ ῬΓΟΙ ΐΠΘΉγ. ΤηῈ Μοδείβηϊς ῥϑαϊτηβ ἃγτὸ αἰνὰ ἱπῖο ρβδὶπιβ οὗ δυμπ]ϊδιοι δὰ οὗὨ 
ετίαπιρη. Απὰ πθδὲ νὰ ΠΟΤ 5060 ἰπ ἰΐ8 ΦΌΓΙΩ, ὙΘ δἰζουαγαὰθ 866 ΠΥ ἀονοοροα δ [86 (πη) 
οἵ δὲ οαρεἰνίϊγ. Οη (δὸ οὔθ δἀθ {π6 δἰἱοπίησ ρβόονος οὗ Μοββίδῃ᾽ β βυβοσίησβ 15 ἀἰβοϊοδοὰ 
(16. 11}. διὰ δα. 1χ.); οὐ [δ οἴδμονῦ ἔποτο ἰδ τονοδὶοὰ (ῃδὲ ἀοπιπίοη οὗ [6 Μοβεῖδ βίο, 
ἰη ἴδο ἀονοϊοραιθῆς οὗὨ παπίνογβαὶ Ὠἰβίοσγ, 8 σίνσοη ἴο Ηΐπιὶ οὐδὸν ἴδ ἱπάϊνί 8] Κἰησάοπιβ οὗ 
06 του]ὰ (Ώδη. ἰΐ, 7). ῬΥΟΡΏΘΟΥ Μ88 ἴδ σαϊποα ποὶ ΟὨΪΥ ἱπ ἀσρίδι, Ὀὰϊ ἰῃ Ὀγοδαΐ οἵ 
υνἱον. ἢ ᾿ 

Αὐ τ8ὸ οἷοδο οὗ [0 βουθῃῦ γοαγβ᾽ σδρι τυ ((86 τὰ ργοαϊοίθα Ὀγ Φογθσυΐδῖι, χχυ. 12 
Ριορῆν 858 χχίχ. 10), Ογτιυβ “πιϑὰθ 8 ργοοϊδπιδίίοπ ἱμγουσμους 84}} δῖ8 κῖησάοπι δοιὰ 
δαα ἰβοαά ῬὈθὺ ἰὑ δἷδὸ ἰῃ ττίτἰηρ, δβαγίησ, Τμὰ8 βαῖμβ Ογτυ Κίησ οὗ ΡῬογείβ.0 ὙΤμὸ [οτὰ 
“(δ Βοὺγ- (οὰ οὔ" μβοαυθῃ δίῃ ρίνθη πιθ 8}} (86 Κίῳράοπιβ οὗ (π6 θαγῖδ ; δηὰ᾽ Ηδ μδιὰ 
ἀν! ἰο ποῖ ομαγσοὰ πιὸ ἴο Ὀυϊὰ Ηΐπι ἃ πουδθ δὖ Ψογυβδίθιω, ψ ῖ ἢ ἰδ ἰη Φυάδη. Ὑο 8 [6.9 
ἔΐπνο οἵ Μεὶ- διηηοηρ᾽ γου ΟΥ̓ 4}1} ἷθ ρϑορὶθ ὃ ἷ8 ἀοὰ Ὀ6 υἱτὰ εἷπι, δπὰ Ἰοὲ ὲτη ρὸ ἃὑρ ἴο Φοτυ- 
μοδ, οΥ ἠδ ΒΑΊργῃ, ἩΒΙΟὮ 18. ἐῃ δυάδα, δηὰ Ὀυϊὰ (86 μοῦϑθ οὗ 80 1ζογὰ αοά οἵ [δγδὲ] (Ηο ἰδ 
ἐο ΟἸὰ (86 ἀοἄ), ποῖ 8 ἴῃ Φογυβαίθμ. Απὰ ᾿βόβόθυοῦ σοπιδίηθί ἴῃ ΔΩΥ ρἷδοθ ὙΒΟΓΘ 
Τοειδιοοοξ Ὧρ βο]οῦγποῖ, ἰοῦ 186 τῆϑθὴ οὐ ἢΐβ ρἴδοθ Βοὶρ αἰπι ὙΪΓΝ δἰϊνοῦ δορὰ τὴ ρο]ὰ, 
πῶ δὰ ἢ ροοάδ 8πη4 τὴ Ὀοδβίβ, Ὀθδῖάθβ [86 ἔθο- Μ}}} οδδείησ ἴογ [0 βοῦβο οὗ 
αοὰ (δαῦ ἰδ ἱπ Φογυβαίθη " (Εν ἱ. 1-4; σοπιρδῖο ᾿δβαῖδὴ χ]ΐν. 28, βπὰ χὶν. 1--ὅ). 

ΤῊΪ οαΐος οὗ γτγυβ νγδ8 ἰουπάθα Ὡροὴ ὕΠπ6 ῬΥΟΡΈΘΟΥ οὗ ᾿δβαῖδῃ ; δυϊ ον 6 Ὀθοδπι6 80- 
ααδίηϊοὰ τὴ [μδὺ ῬΥΟΡΏΘΟΥ 6 8Γθ ποῦ ἱπίοιτηϑα. ΗΕ οϑγίδΙΏΪΥ τῷ8 βοαυδίηϊοα Ἡῖ ἢ ἰδ, ἔοσ 
᾿ΐα ῥγοοϊβδηγδίίοη ντ88 ἃ ρυδ)ὶς γοοοσηϊοη οὗ ἰΐ ἴο ἷβ8 δια ρίγθ. Α8 δυο, ἰξ νουϊὰ ἄγδνν ποίΐοθ 
ἴο {86 ργοάϊοϊου οἵ 1βαἰδὶ, δὰ ἰοπὰ ἴο βργοδὰ βοιηιδιλυης οἵ ἴθ Κηονϊθάσο οὗ (6 σῦὸ οὐ 
ἩΠΟΥΟΥΟΥ ἰὺ τᾶν σοηνογοά. Βυΐῦ Βονγανον {π|8 τιΐρῦ Ὀ6, ἐδ Δα ομθ οοτγίδϊη δηὰ ἱπρογίδης 
1.86 ἴῃ δβοουτίησ (6 ἴλνον οὗ βυοοθϑάϊΐηρ Κίηνβ οὗἩ Ῥογεία ἴο (6 ΗἩΘΌΓΘΥ ρϑορίθ, ἴογ [80 βαίδιγ 
οἴ (ποῖν αϑαῖγα, δηὰ (16 οοτρίοῖθ γοϑυϊυϊοη οὗἨ ἐμοῖσ οἱἐγ δηὰ ἰθρὶθ (Εσγα νυ. 183-17; υ. 1-- 
1δ; ἰχ. 39). Τὸ υδἱδ δι θ᾽οοῦ δὰ 186 δηπυηοίδίίοι οὗ {86 ἀὐοΒροὶ (86 ὑγϑαϊοίομβ οὐἨ [πὸ ροοῦ- 
δαὶ Ῥγορμοὶθ δ δἰπιοδῖ ϑῃςγοὶΥ οοπῆποα. Τμθθὸ ῥγορβοία δ Ηδρραὶ, Ζϑοβαγίδῃ, διὰ 
ΜΙ δοδί. 
ΤΩ τοϊυτῃ οὗἨ ἴδ0 Φονίθα Ῥϑορίθ ἴγοπι Βαδγίοη, δὰ ὑμποὶγ τϑδδιδ Ὁ] ϑμτηθηῦ ἰὼ πθὶγ οὐσῃ 

τόρ ἰδΠπ4, ΘΓ ποὺ Ὀδμο]ὰ σὴ ἴδυου ὈΥ [86 ϑδιρβδυίἴδηβ δηὰ οἴμονς δυστουπαϊηρ θα- 
ῬΤΟΡΏΕΟΥ͂ οἵ ΘιηΐεΒ. Τὸ του] ΐηρ οὗἩ (ποῖν ἐθίρ]6 δηὰ οὗ ἱποὶγ νυ} }8 νσῶϑ ἰογοϊ δὶνῪ ἐηίοσ- 
ἐμὶν Ροτϊοά. γῃριρὰ δηὰ ἀοἰαγοᾶ. ΤῈ είσυρρίο αθδοίθα {μοῖν γϑδίογα θη 88 8 ΟΒυγοῖ δηὰ ἃ 
ΡΘΟΡΪθ, δῃὰ βαζαγἀ δὰ (6 ϑχϑγεῖβο οὗ (μοὶγ σοὶ σίΊοη. Βυΐῦ Ῥγορβθουῦ βυρρ θὰ [μ6 δῃμοοῦγαζο- 
πιοηῖ, ὙΠΙΟΙ (86 οομῆϊοι οὗὨ (μοῖρ Ἰοτίαποβ τοαυϊγθα. [0 ἀἰὰ βο ὈΥ- αδδυγϑῃοθδ οὗ 86 σϑρυϑϑ- 
βίοῃ οὗ ὑμοὶν οποπιῖθβ, δπὰ σοπιρίοῦθ γοδβί ὉΠ 1δῃπιθηῦ οὗ ὑποὶγ οἰτγ, ἰθρ]θ, δὰ ρυθὶο ρθδοθ. 

Ηαρσαὶ ἀο νοῦ ἴΌῸΣ ργορμοίίο ταοδβαραβ (ἰ. 1; ἴ. 1; χ. 20), ἴγϑϑ οὗἩ πο ἀγὸ Ἰηϊθπὰ θα 
ἴο τϑρῦονθ {86 ὅονβ ἴον ποσϊδοίπο {86 ἰδιρὶθ, δηὰ ἴο ργομιῖβο ἱμαὺ {πὸ ἀἰνίηθ ἕδνον Ὑ]1 δὺ- 
ἰαπὰ ἰΐ8 ογθοϊΐοη. 788 ἰουτί!, δαἀγοβδοὰ ἰο Ζογυ 806), ὑπὸ μοδὰ δπά γοργοβθηϊδνο οὗ (Ὡς 
[Ἀταὶϊγ οὗ ανὶά, δὰ 1.6 ἱπάϊνί 4] νεῖ τἢ τ οπὶ ([Π6 ρζοπθδίοσυ οὗἨ ("6 Μοβεῖδῃ θερδὴ δίδσ 
διὸ σαρεἰν τ, ῥγοιηΐβοβ ἴ[μ6 Ὀγοδβογνδίίοῃ οὐ ἐμ ρϑορὶϑ οἵ Οοά, διιϊάβὲ {16 48}} δῃὰ συΐη οἵ ἴδ6 
Κίησάοπμβ οὗ {π6 ποχ]ά. 

1 Τῆω Ῥγορλεεοίε: 9, Ῥαπίϊ. ΒΥ Οεσὶ Αὐκυσὶ Δυθοχὶσα. Αμάογες: Ῥυδ)διμοὰ Ὁγ Ἧ. Ε. Ὀγαρος. 1867. 
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Ζοοβασίδη, αἷδο, βρϑϑᾶκβ ποιὰβ οὗ οοιηίοτὶ ἴο ϑῃοοῦγαψο [86 οαγίβ οὗ εἷ8 δουῃίγγταθη. 
“ΤΏ βαϊιἢ (6 Ἰογὰ ; 1 δι τοϊυτηοα ἴο ΦογιβΆ]θ πὶ τῖτἢ το Γοΐθ8 : τὴν Πμοι86 8}8}} Ὀ6 Ὀ81 ἴῃ 
1ξ, βαῖ.ν 1:6 οτὰ οὗὨ μιοδίβ, δῃά ἃ ᾿ΐπθ 8.}8}} ὕθ βίγοίομοα ἔουιδὃ ἀροὴ ΦογυϑαίθηΩ. ΜῬ οἰξίοβ 
ἰπσοῦσὶι ᾿γοδρου νυ 8}8}} γοῦ 6 δργοδα δργοδὰ ; δῃὰ {Π6 [σὰ 8841} γεξ οουχίοτε Ζίοῃ, δηὰ 
ε..4}} γοῦ Ἵμοοβθ Φογυβαίοαι" (Ζθοδ. ἱ, 160, 17). “Εν ἴππ8 δα ἢ (Π6 ον οἵ μοβίβ; Α81 
τοσοῦ ἰο Ραπίβη γοῦ, ὙΒΘΏ ὙΥΟῸΡ ΤἈΓΠΘΙΒ Ῥγονοκοα τὴ ἴὸ ττϑίδι, βαὶ ἢ (μ6 Ἰ,ογὰ οὗ Βοβίβ, 
884 1 τεροηϊρα ἠοῖ : 80 δραίπ δυὸ 1 ἱβουσμῦ 1 {π0860 ἀδγ8 ἴο ἀο νὑὸ}} ππΐο ΨΦογυβαίθηι δὰ 
ἴο 18 ρ μοῦθο οὗ Δυάδῃ : ἔδαν γα ποῖ " (Ζδϑοβ. νυἱϊϊ!, 14, 16). ὅβυοῖὰ 18 [86 βοορο οὗ Ηδρσαὶ δπὰ 
ΖοοΒΑυα ἢ 8 ργοα σου 88 ἸΘῪ σοἰδὶθ ἴο (86 δίαὶγβ οὗ ὑμ6 ον δι ῥΘΟΡΪΘ6. 

ΑἸοπς σὰ μον ργϑαϊο ώοηβ οοποογῃίησ (86 σϑρυϊ]αϊηρν οὐὗἁἨ {80 ἴθρ]θ, {16 ροϑβύ-6χῖ]α 
Ρτοροίβ ἰδίγοάυςο Μοδείδηϊο δηα ϑυδηρο θοαὶ Ῥγορἤθου. [Ι͂ἢ ΖΘΟΒΑΥΔῊ Θϑρθοὶ }}]}Ὶ Μορείδοος 
πὸ δηὰ ρογίγαγφοά, ἴῃ πιγδβίίο νἱϑίοῃ δηὰ ΌὉΥ ἰγρίοϑὶ γορυββοηϊδιίοη, 6 Κἰησάοπι πὴ μέρει μὰ 
δηά ρῥυοδι ποοὰ οὗ Ομγῖδυ, (0 Θϑ Δ θη πος οὗ (μ6 ΟἸ γϑεδη ΟΒΌΓΟΙ, δηὰ [86 οοπ- φὸγ ἀυτίης 
᾿ΟΌΣΒΘ Οὗ πδίϊοῃβ χοϑογης ὅο {86 ἔεΐαγθ ἰθιρῖὶθ.0. [1 {018 τὸ πᾶνθ ἃ βοοοῃὰ 8ρΡ- [δι8 ροτὶοὰ. 
Ρ οδεύου οὗἨ [80 δώσῃ βγβίθιηδίϊοε ἔοστῃ οὐ ργόρδβϑου, ψϊοἢ 88 οιαρίογοα ἰπ {86 Θβίδ Ὁ  18}- 
ταθῃὶ οὗἁἨΪΠ6 ἐδιροταὶ Κίησάοπ!. Τὰθ ὨΘΒΤῸΓΣ 80) θοῦ, ἴῃ 686} ἰπδίϑηοοθ, ΒΡ 1168 1.16 ῥγορβμοίΐο 
ἐτουπαὰ δηὰ [86 Ὀγορλιοῖίο ἱπιδρθθ [ὉΓ [06 τοῦθ σϑιηοΐθ Ὁ γἰβϑιίδη 8076. Ι͂ῃὼ [86 ἢχβῦ ἰη- 
δίλῃοο, ἴδο Κίπσάοιμῃ οὗ ΟἸγδι 18. ἀο᾽πραιθα ἴῃ σοπηθοίίοη Ἡῖϊι, δα ὈΥ δηδίορυ ἴο, {16 δοῦυδὶ 
Κίησάοτ, ν 6 ἢ γῶ8 δΘοἢ τἰ δι: (ο τίου ; ἴῃ ὑμθ ϑθοοπα ἱηβίδῃσθ, ἷ8 ρθγβοῦδὶ ρυϊθϑι ποοὰ δᾶ 
κεῖ ΟΒανο ἢ ὅγὸ ἀ6] 1] ηθαϊοα, ἰῃὰ οοπηθοίίοη ΜΠ, δηὰ ὉΥ 8ὴ ϑαυδὶ δηδίοσυ ἴο, [86 Ρυϊοβιβοοά 
δηὰ ἰδιαρῖα οἵ (μ6 Ηδθτονν ΟΒυσγοι, δὲ ἴπ6 {ἶπαο, τ μοα ἐμὲ ργίθβιμβοοά νγδ9 γεἰπβιαιθα ἴῃ 118 
ἔπποίίομδ, δη4 αΐ ὑθαρ]6 γ88 τους. Α8 8ῃ δχϑιωρ]α οὗ (μϊ8. βυτθο]1 081 ργοαϊοίίου, [ΔΚ 
Ζεοϊ. νἱ, 10-1δ65. Ὅηα δἰθαρι οὗ ΑτοὈΐβμορ Νονοοιιθ ἴο ΔΡΡΙΥ {118 ὈΓΟΡΒΘΟΥ ἴο Ζοευδθδ- 
Ὀε] ἰ5 πὶ νϑΐη; [ὉΓ ΖογΌΡΑΌΘΙ ΟΓΘ ΠΟ ΟΥΌΏ, ΠΟΙ ΠῸΓΡ 88 6 ἃ ργίθδιὶ ὕροὺ [8 {πγοῃθ. 

Ιῃ [86 ῥχορβμοίίς ἀδ]πϑϑίίομβ οὗ ἴ[π6 διΐυτα ἑογίαμϑβ οὗ {86 {ϑρογδου, ἴῃ (18 Ὀοοῖκ, τ16 ὕθιμλ- 
ΡΟΤΔΙῪ δηὰ ἰοοδὶ γοϊδιϊοηβ οὗὨἨὨ [86 ργϑδβοηΐ 18}} ἰηΐο 16 Ὀδοϊ- γουμὰ δηὰ ἰδὸ Μοβδβίδηϊο υἱθνν8 
μεοδοτηΐμαῖθ. [Ι͂ἢ ομαρίοσβ ἰχ.--χὶ., [86 βίσυροϊο οὗ (πὸ {ἰβθοῦγϑου πὰ [86 μονσοῦβ οὐ [16 που]ὰ 
ὶ5 Ῥγοαϊξοῖοα, 1ϊ5. υἱούοσυ δηὰ τιον βυ᾽θοϊίοη, Ὁν [86 δρροαγίῃρ οἵ 16 Μοββίδῃ, δῃὰ ὑπᾶον 
πα οὔῖῆοῖ21] δυϊ που 85 186 Β'μορῃοτα. ἴῃ οἰδρίοτβ χὶϊ.--χῖν. 186 Ῥγοόρβμοῖ ργϑαϊοῖβ ὑπ6 Ἰαϑὲ 88- 
880}15 ΟΥ̓ (86 ροτγοῦϑ οὗ 6 ποῦ Ἱὰ ὑροὶ Φαγυβδ θαι ; ἐπ6 σοηνογβίοη οὗ 1βγδοὶ] ἴο 116 Μοββίδῃ, 
σπθοεο ἀθδί μαδὰ Ὀθοα σδυδοὰ ὈΥ [86 δἰῃ οὗ [16 ῥΘορὶο; [86 συΐη οἵ [86 οἷά {πϑοογϑογ, [δ6 
ΔΗΠΙἰ]ατίοι οὗ 8}} 1 ἴοθβ τῦῆο ἤρσθηῃῦ ἀσαίηδὲ (Π0 μοσγά, δηὰ (πὸ 8π8] οοταρ]οίίοη δπᾶ σἱοτίβ- 
οδίίου οὗ ἴδ6 Κίῃράοπι οἵ Οοὰ. 

Ιη Ἡασσαὶ ἴδμογα ἅτε ἵτο Μοβδίδηϊο ργορῃθοῖθβ (ἰ. 6, 7 δηὰ ἰϊ. 22, 28). Το ἢγχβι ργουἶβθβ 
(86 ἔπίγο Ζ,ΟΓΥ οὗ [8 βεοομᾷ ἔθρ]θ δῃὰ ὑπὸ οοπιΐησ οὗ (86 ἀοδβῖτο οὗ δ}} ἡδίζοῃβ ; {Π6 866- 
οῃμὰ ρῥτγράϊοιβ [8 χα ἰϑίίοη οὗ ΖθυαθυδΌΘΙ, (86 οδβργίησ οὗ ἜΠΈΥΙΩ, δηά {Π6 ΟΥ̓ΘΥΓΒΓΟΥ οἵὗὨ 81] 
ΘΑΣΊΒΙΥ ΓὨΓΌΠ68. 

ΜαἸδολιὶ ἰογοίθ]8 Δ οοτμΐηρ οὗἩἨ ἰῃ6 τρθββοησορ οὗ (6 οονθηδηῦ ἴὼὺ [80 ὑθιαρὶο, δηὰ ἰδ 
δοπαΐησ οὗἁὨ ΕἸ} )}48, [86 Ργορδιοῦ, 858 18 Τογσογυηπον (41). 11. 1 δπὰ ἰν. δ). 
1 Μαϊδοινὶ ἰουταϊηδίθβ (86 Ῥγορῆθου οὗἩ ἔϊο ΟἹὰ Ταβίδιμθηῦ. Ηἰἴβ ᾿δϑὲ ργοαϊοιϊοηϑ δ.θ 

ἾΚ6 116 οασ]θδί, ὙΠΟΥ τοῦυκο οοττυρίίοη δηὰ ῥγοιιἶθο ἀθ᾽νεγβποθ, ἸὙΠΟΥ ὉρΒοΪ]αὰ (86 δὺ- 
(Βοσῖγ οὗἩἨ (86 ἤτειὶ αἰβροηβαίίοα ἃπὰ γουθα] [Π6 βθοοπα. 

Α ἴδεν σογὰβ οὗ τϑοδρίυυ]δίίου ἸΔῪ οοπίγὶθυϊθ ἴο [86 ἑοττωδίίοῃ οἵ 8 οἴθαγοὺ νἱθν οὗ {10 
Ὀγοῦ δὰ ἱππρογίδοῦ βυγνου οὗἨ (ῃ6 βοίθπιθ οὐὗἨ ργορῇθου, σις ἢ ἢδ8 Ὀθθη χοἰ θά. 

ΤΊΘ ΒΌΓΥΟΥ βου (δδὺ [86 οἰδγϑοῖον οὗ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 ἢοΐ βιρὶθ δηὰ υπηΐΐοτηι, πὸ 18 ᾿ἰσμς 
δαυδοϊα; δὰ μδὺ ἰὺ νγδ8 αἰβρθηβθα ἰῇ ναγίουϑ ἀθζτθθβ οὗ γϑυοϊδίίοῃ. [Ὁ βΒΈ.ΟΥΒ, ΤὩΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 
ἰδλι (86 ῥ»τγίποῖραὶ δρθ οὗὁἨ ργορββοῦ 186 ἤοπὶ ϑ'ϑινυοθὶ ἴο Μαϊδοιὶ ; δῦ ἴουι 86 ΕΔ11] ἰο [86 
ΕἸοοά, «πὰ (δϑησο ἴο (86 64}} οὗὨἨἁ Αὔτϑθδαη,, [8 οομηπιηϊοδιόη8 τ γῸ [Ὁ  {πᾶὶ ἴῃ [Π6 ρδιΣ]- 
δα] δοθ {ΠῸῪ πνογΘ Θηϊαγοθα ; {μδῖ, ἀυτίηρ (86 Ὀομάδρο ἴῃ Εργρίῦ, [μογ σόρὸ αἰβοοπ πυρὰ, 
δαὶ τοπουσοα σπῖ ὑμὸ [κῃ ; (Πδὺ 8 οοββαίίοη οἵ (θὰ, ἀυγίπρ ἴον δυπμάγοα γϑᾶγβ, ζο]]ουσθὰ 
16 ['ν7΄ὰὺὦ,ὶ δηα {Πι8ὺ 8 οοββδδαιίίοη οὗ θαυ] ἀυγαϊίοη ργθοθάθα (86 (ἀοβρϑοὶῖ. 

Τε ἐβοόονβ, [γί ον, ἰμαὺ {86 βυρ)θοίδ οὐὗὁἨ ργοόρῆθου νατθά, ΥὙ1]6 ᾿ῦ γγ88 8}} ἀϊγοοῦοα ἐο ὁῃ6 
ξεδεγαὶ ἀσεΐσῃ, ἴῃ 186 ονϊάθηοοθ ἃπὰ βιρρονῖ οὗ το] σίοι, {Ππ6γ6 Ὑγαϑ ἃ αἰ νουβ ἴῃ [86 Δαπιη- 
ἰδιγαϊΐοη οὐ τ86 ϑριγὶῖ, ἰῃὰ σοϑρϑοῦ ἴο μαὶ ἀθβῖίση. [π Ῥαγδάΐβθ, ἰδ γᾶνθ (πὸ ἢγβῦ ΠΟρΘ οὗ 8 
Βοάδοπιοσ. Αἰἴἶἴον (86 Βείυσα, 10 6840} 186 {86 ροδοθοοῦ (ῃὩ6 ἡδίυσαὶ σοῦ. [Ιἢ ΑὈγαδιδτι, 
ἷς Ἰσαπάθα {μ6 ἀουδῖα οονθηβηΐ οὗἩ Οδπδδη δηὰ [86 οβροὶ. ἴη (16 ἀργὸ οὗ [86 [,Ὧ'ν, 10 δροῖΐκθ 
οἵ ἰο βροσοπὰ ρυορδοῖ, δῃὰ ἐογθββδάονοα, ἰη ἴγρθβ, (86 ἀοοίτί 68 οὗ (86 ΟΠ γι βείδη ἀἰβρθηβδᾶ- 
ἴου. 1 ἐογοιοϊὰ {δὸ διΐαγο δυθ οὗἨ ἰδ σμοβθὴ Ῥθορὶθ, γῆῸ τοῦθ μἰδοθα ᾿πάοῦρ [86 ργθρᾶγα- 



86 ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΛΟΥΥ͂ αἰεροηβδίοη. 1}ὴ ἴδ6 {πιο οὗ θανϊά, Σὺ τονθαὶϑα, υῖῦδι [86 ῥγομηῖβο οὐ {86 ἰδιιρογαὶ, [86 
Κιηράοιι οὗὨ Ομγῖβί. [Ι͂ὴ ἰλ0 ἀδγβ οὗἩ (86 Ἰαύδυ ργορβδίβ, ἰὺ Ἰογοίοϊ ἃ [86 οὔδησαρ οὗ [86 Μοβϑὶς 
οονθηδηΐ, {16 ἔλίθ οὗ [86 οϊθῦ ρασδὴ Κίησαοπιδ, δηὰ οοτωρ᾽οίοα [86 δπππηοίδεϊοι οὐὨ ἰδ 
Μοββίδῃ δῃὰ ᾿ἷβ ποῦκ οὔ σοδοπιριίου. Αἶνον (μ6 Οδρενίς, Ὁ γᾶνθ ἃ 1αβὲ δῃὰ τθογθ ὑγροὶ 
Ἰηίογπιαίίοη οὗἩ [6 Δρργοδοβίησ δάνθηΐ οὗἨ (86 (ἀοϑβροὶ. 

ὙΤμὺδ ΡΓΟΡΆΘΟΥ Θααρα 88 ἰὺ μΒαὰ θεχζυῃ. 15 ἢγβὺ γϑυθδομβ ἱπ Ῥαγδαΐβθ, δπὰ 118 οοποϊυδδησ 
Ῥγθαϊοιίοηβ, ἴῃ 6 Ῥοοκ οὐὗἩ Μαϊδοθὶ, ἂγθ ἀἰγθοίθα ἴο [16 βᾶπιθ ροϊπι. ὩΣ Ὑμαὺ ρμοϊηὶλ 18 Ομ γὶβι. 
“Το Ηΐτμ ρῖνθ 4}1} 16 ργόρμοίβ τλΐηθβδ" (Δοίβ χ. 48). “Ὑπὸ ἰβϑίϊιωομυ οὗ Δοδὺβ 18. [88 
ϑ3ρἰχῖ οὗἨ ὈγΟΡΒΘΟΥ " (ον. χῖχ, 10). 

ΥΙ. 

Ῥνορλεοίὲς ϑιίνίε. ὰ 

ἘΔΟΣ τυῖῦοσῦ 888 8. ῬΘΟΌΪ ΑΓ ΤΊΔΏΠΟΣ οὗἩ δχργοββίηρ ͵8 ᾿πουσπίθ, πὰ {18 γγὰ ο8]} δἰ βίν]β. 
ὙΠῸ βδογθα Ὑγγι 6 ΓΒ ΤΌΤ] ὯῸ ΘΧΟΘΡΏΟΩ : ΘϑΟὮ ΟἿΘ6 τηδἰηϊδὶηΒ ᾿ἷ8 ἐπαϊν᾿ Δ] γ. θα τὸ στοδα 
Ιβδῖδῃ, 6 ΒΔγῪ (818 18. ποὺ [86 βίγ]6 οὗἨ δεχγϑιιίδα, οὐ οὗ Εζοῖῖοὶ ; δῃὰ ψβθὴ νὰ γοϑδὰ Φοβῇ, 
ἯΘ δΑΥ [18 18 ποὺ 186 δβίγ]ο οὗ Ῥαδυ]. 
Το ἱπαϊνιἀυϑ] γ οὗ [16 βδογοὰ πσίζοσθ 18 θθδ 1 }]γ 1} υϑίγαῦύθα ὈγῪ ἀδυββοη, ἴῃ ἷβ ποσὶς 

Γπάϊνάσα!- ΟἹ [ηβρἰγϑίίοη." ““ Αϑ ἃ 58.κ1}1] πιυβίοἰδη,᾽" βὰγ8 Μν. (δυββοη, ““ὑῸ 888 ἴο 6χϑ- 
ΗΚ οὔ βίσ]6. φαΐθ 8ΔΙοηθ 8. ἰοὴσ βοοῦὸ, Ὑ1}} δυυδὶὶ Ὠἰπιβϑὶῦ ὈΥ ἰυγηδβ, οὐ (86 πηθγοαὶ θαυΐα, {86 
δ ΟΡ ΒΟΓ Β ρίρα, ὑπ6 ἀδηοοσ δ ὈΔΟΡΙΡΘ, ΟΣ [16 ὙΤΆΥΥΪΟΤ ̓Β ἰσυτηροῦ ; 8 {16 ΑἸ Υ ἀοά, ἴο 
Ρτγοοϊδίηι [0 8 1.18 οἴογηδὶ Ῥοτγά, [85 ομόοβθῃ οὗ οἱὰ (16 Ἰηβίγιπιθηῖβ ἰηἴο πο Ηθ πψουἱὰ βι6- 
ΘΘβδίυοΥ Ὀγοδίμθ ἰμ6 Ὀγθαί οὗ ἷ8 ϑριτὶ. Ηδ οδοβο ἴθ Ὀδίοσα (μ6 ἰοππάδίίοη οὗὨ [}0 
ποῦ] ; Ηδ βεραγδίθα [Β6ηὶ ἴγτουι ὑπο ὶν τη ΒΟ Γ᾿ Β σοτηῦ. 
“δνο γουῦ νἱβιυθα ὑπ6 Οδίμθανὶ οὗ ΕὙΘΥθυγο, δηὰ Ἰἰδίθηθα ἴο ἰμπαῦῷ οπ ΓΕ] οὐρδηϊβῦ, 

ὙΠῸ, τ Βα ἢ ΘΟ δηίτηθηΐ, ἀγᾶνγβ (16 ἴθ8 8 το (86 ὑγᾶνθ! 6 γ᾽ 8 ΟΥ68; ψ8 116 Β6 Του ΟΝ 68, ΟὯΘ 
δῖνον δμοίμον, 818 ποθ γί! Κογβ, δ ἃ τηδ 68 γοὰ ΠΘΔΡ ὈΥ ἰΌΓΩΒ, [86 Σρϑτο οὗἁὨ διιωϊθθ ὑρὸπ 
[86 ὈοΔΟΙ, ΟΥ 1706 ομδηίθα Ὠγᾶγοῦ ρὸὴ ἴμ86 ἰα ἀυγίηρ [6 ἰδαιραβῖ, οὐ [06 νοΐοϑϑ οὗ 
ῬΓδῖβο δίϊον ἰῦ ἰ8 σὰ ἢ ΑΙ] γοῦν Β6 868 ΓΘ ΟΥ̓ΘΓΗΥ ΒΘ] 6α, ἴῸΣ ἰῦ ᾿δ5 81 ραβεθὰ Ὀϑίοσαε γοῦ 
.|κὸ ἃ νἱνίὰ γϑδ] ἐγ. ΥὙ7611, (8 τ7Ἀπ6 Εἴογηδὶ αοα, ρονογία! ἰῃ ΒΑΓΙΟΩΥ, ὕους μα ΌΥ ὑυγΓΏ8Β 
αὶ [06 ἤησονθ οὗ μὶ8 ϑρί᾽ τι, (88 Καγϑ8 ψὶο} Ηρ δὰ οβοδβδοὴ ἴου {μὲ βοὰν οὗ ᾿ἷβ ἀδδίψῃ, 
δηὰ ἴον 10}6 ΠΥ οὗἁὨ 8 οϑἰββϑιῖαὶ γῆ. Ηθ μιδὰ Ὀδίοτο Ηΐπι, ἔγουχ δου, 411 (ῃ6 Βυμπηδη 
κζογβ ; ἷ8 ογθδίϊῃησ οΥ88 δια γδοθα δ ἃ ρίδησθ, [818 Κογ-οαγὰ οὗὨ βἰχίυ δϑηϊυγίοϑ; δπὰ ἩΒΘῺ 
Ης που]ὰ τιϑῖζκα (18 (8116 τοῦ ΠθδΡ [86 ϑύθγῃδὶ οουῃ86] οὗ 108 τοαθιαρίου ἃπὰ {86 δάνοϑης 
οὗ (86 ὅοη οὗἩἁ Οοά, Ηδ ἰδἰά 8. Ἰεῖδδ μΒβδῃα οὐ Εηοοῖι, [86 βανθηΐδ ἴτοια Αἀδᾶπὶ, δὰ ἷ8 ται 
πδηὰ οὐ Φοόμῃ, [86 Βα} 0]6 δοιὰ β] 6 ΡΥϊβϑοηον οὗ Ῥαίΐιηοβιυ Τμ6 οἰ θβαὶ ἢγηιη, ϑουθῃ 
Ἰυπαγοα γρδγ8 Ὀοίογο [86 ΒοΙυσο, Ὀοσδῃ πὶ {{Π||86 πτογὰβ: “ Βοδο]ὰ, μ6 Ιμογὰ οοιμοῖ 10 
ἴδῃ ἰμουϑαηα οὗὨ Ϊβ βαἰηΐβ, ἰοὸ υάρο (86 Ὑὑουῦ]ὰ ; Ὀυΐῦ δἰγοδᾶγ ἰπ ἔπ μβουσιὶ οὗἩ ἀοἂ δηά 
ἴῃ [6 οἴθγηδὶ ΒδτθοΩΥ οὗ [18 νοσὶς, [86 νοΐοϑ οὗἩ Φοθη νγδϑ γεβροπάϊηρ ἴο ὑἐμαὺ οὗ Εποςοδ, δηὰ 
τογιϊη δίῃ ἴ6 Ἀγιηη, ἴἄγοο ἐπουβδηὰ γοδῦϑ δον Ὠΐ, τι 1680 ποτὰ: “ ΒομοΪὰ μ6 οομοί, 
8Π ΘΥΘΓῪ 6ΥΘ 88}8}] 8600 Εἶπ), γο8, ὑμοβο {πϑιὺὴ ΡΙογοορα Ὠΐτὰ  ούθῃ 8ο, ψογὰ “688, οοτὴθ αυῖ Κ]Υ, 
διωθη  Απα ἀυτγίησ 818 Ἀγτηῃ οὗ [το ἐπουδδηὰ γρᾶγβ, (16 ϑρίγιξ οὗ ἀοα αἰά ηοὺ ο6ᾶ86 
ἴο Ὀγοδίμθ ὉΡοῺ 811 ὨΪ8 ΔΙΩΆΒΒΔΔΟΡΒ; (86 δΔηρ6]8 βίοορθα, βᾶγβ δὴ Αροβίϊθ, ἴο οοηὐθιωρ δὺὶθ 
ἰϊ58 ἀθρίμβ ; 186 οἰοοῦ οὗἨὁ ἀαοἀ σπογθ πιονϑὰ, δῃὰ οἴθγῃηδὶ 1186 ἀθβοθηαθα ἱπίο [α6ἷν βου ]8.᾽» 

ΤΊιοβ6 διῃθαββδάογβ ἀἰὰ ποῦ 411 βρθδῖ, οὐ τυτὶῦθ δ 1]τθ. “10 τγᾶϑ βοπιϑύϊπιθϑ {86 βι]ηθ δηὰ 
αὐὐυϊογοα δἰ πιρ! Ἰοἰγ οὗἁὨ Φοβῃ ; βοιηθίϊπιθθ ἴῃ οδχοϊθα, 6] ρ(164], δίδει! ης, ἀγσυτηθηϊδενο 
ΘΠΘΓΟΎ οὗἨ Ῥϑαὶ; βοπιοιίπηθβ [Π6 ἔδυνοῦ διῃὰ βοϊθπιηΐϊυ οὐὗἁἩ Ῥοΐον; 10 88 (ῃ6 πιϑ]οβίὰς ροοσῪ 
οὗ βαϊδῃ, οὐ [86 ᾿γγῖοϑ] ροδίγυ οὗ Πλανιὰ ; ἰδ νγδ8 ἴ.6 βἰπιρὶθ δηὰ τῃδ)θβίῖο ἡδγγδίνο οἵ Μίοβϑδ, 
ΟΥ (8Π6 δΒοη δηςίουβ δηὰ τογαὶ πίβάοπι οὐ ϑοϊοπιοὴ ; --- γϑβ, 10 γγἃ8 4}} (δῦ; Ὁ νὰβ Ῥαίδσ ; ἢ 
ὙΔ3 ΒΑ ΙΔ ; 1 νὰ8 Μίαιπηθον ; 10 τᾶβ Φόοῇπ : 0 ψ88 Μοβοβ ; θυῦ 1 γγ88 (οὐ ἱ᾿ 

Βυὺ ρᾶῦὶ ἔγοπι [8μ6 βϑίγϊθ, ψ ὶο ἰ8 [16 δχργοδβδίοη οὗ ἰμ6 τηθηΐδὶ ἃπὰ πιούδὶ [ἀϊοβυῃ- 
Βιγιο ρεοα. οἰ ϑ3108 ΟΥ̓ {πὸ ργορμϑίβ, ἴπογθ 18 ἃ βίν]θ ὙὩ1ΟῺ Ομαγδοίθυΐζθϑ ὑπὸ πὶ 8ἃ8 ῬΓΟρΡΒΘίβ. 
ἰἰὰν ᾿ο ἢ6 ΤὨΏΪΒ ΔΓΪ868 ἴτοπὶ (86 τῃϑΠο οὗὁὨ ργορβοίίς σονεϊδίίοη. ὙΠ [μ6 οὀχοθρίίοῃ οὗ 
ΡτΟρΡ μοί 88 Ἀρβ68 δηὰ ΟἸ γἶβὶ, ἰπύθγοοῦγεθ τυ Ποανθη 88 τιδἰηἰδίποά ὈΥ πηθϑῃβ οὗὨ νυἱβίοῃ 
Ρεορμοίθ. 4 ἀἀγθδῃη8 (Να. χὶϊ. 6). ΤῊ αἰβώποιίοι Ὀδίνγθθῃ (8686 ὕτνο, 'π ζΘΠΘΓΔΙ ὕΌστΩ 8, 

1 Ῥανίθοη Οκ ἔνγορλεεον, ῬΡ. 258, 254. 
4 Τλεορηπεμείψ, ον Τὰς Ῥίσπαγῳ ἱπερίταϊίοη ο7 ἰΔε Ηοῖὶν δινίρεμγεξ. ΒΥ 8. Β. 1,.. ἀδύδϑοι, ὑρ. θέ, θῦ, 66. Νον Ὑοεῖς 

Βακον ἃς βοσίρῃον, 1846. 
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ΒΘΘΙῺ8 ἴ0 6 {815 : [86 νἱδίοῃ τοΐδυτοα ἴο ψμδὺ νγδδ βθθῇ ; ἔπ ἄγθβϑῃ, ἰο μδῦ νγῶδ βροΐίϑῃ δηὰ 
Ὀρατὰ. Τθθ ργορμοίβ, π ἷ]6 γοϊδι ἷηρ ὑΠ6ἷγ οοηβοϊουβηθδβ δηὰ 86 τ86 οὗ ἐποὶν ταϊζοηδὶ ρον- 
ΟΓΒ, ὝΘΓΘ ΓαΙβοα το ἃ βρίγιν1.8] Βρίθγο, ΠΘΓΘ ΠΟΥ ΒΑ {16 νἱδίοη δὰ μοασγὰ (86 πόογὰβ οὗ {86 
ΑἸ σῦν. ϑ'Οἢ δθοπιβ ἴο Ὀθ {1Π6 τηθδηΐηρ οὗ [Π6 ῬὮΓΆδ68, “1 νγὰβ ἴῃ [86 ϑρίγι δηὰ Ὠθαγὰ "; 
“ΤῊ δηὰ οὗ [86 [,ογὰ νᾶ Ὁροη τὴθ "; “Ὑμκ ϑ'ρίτιῦ οὗ (86 1,ογὰ οδὴθ ὉΡρΟῚ τι6." ὙΒΘη. 
ἰὰ [δῖ8 οοπαϊοι ἰδοὶγ ἐπι ]θοῖα81 δηὰ οπιοίζοπδὶ παίυσε ψναϑ αυϊοκθηθᾶ. ὍΠΟΥ ΚηΘΥ ὈΥῪ 
ἰαϊυϊ οι, δπαὰ [μον Ὠθαγίβ σονεὰ Ἡ1ΓΠῈΠ ΒΟΓΆΡΪς δγάοσ. ΤῊΪ5 τῦῶϑ “" [86 ὨΟΤΙΩΔΙ βίδίθ οἵ (16 
Ργορμοίβ, τ βθη ΠΟΥ πο Γο γθοοϊνίησ ἀἰνίπο σοιηπιιπϊοδίίουβ." ΤΉΘΥ Ὑ6Γ6 ἴῃ “186 τοσίοη οἱ 
δρὶ γὶῦ 848 ΘΟ ΓΔΑ βέλη συ 56 α ἔγοιῃ τθδὲ οὗὨ δθη86 δηιὶ (1π|6. Αἵ [86 βᾶὴθ {ἰπ|6 ὑΠοΥ τγοϊδιηθὰ 
{μον ῬΘυβοΩΔ] ΤΒδγδοίου δυο δηα ἡδίϊνθ βδυβοορη 165. ὙὍΤηὸ Ηοὶγ ϑρίτῖῦ, Ὀοΐὰ “ἴῃ Ϊ8 
ἸΟΤΘ ῬΘΟυΪ αν, δηὰ ἰῃ ἰδ ΤΠΟΣΘ σοτηπλοι ΟΡΟΓΔ[ΟΠΒ ΠΡΟ (86 βου], [88 γοϑρϑοὺ ἴο 108 6886} 18] 
ΡΟΥΘΓΒ δηὰ ργορογίίθβ, πα δαδρίβ ᾿ἰπιβ6 ] Ὁ ἴῃ ἢἷ8 τηοβὺ βρϑοΐαὶ δοιησωυ πίοι οη8, ποῖ ΟἿ]Ὺ ἴ0 
186 σοῆεγαὶ ἰατννβ οὗὨ ἐβουσμῦ, ὶο ἢ τοραϊαῦθ [π6 πογκίησβ οἵ ἴ[Π6 Ὠαπιδη ταϊπα, Ὀυὺ 4180 ἴοὸ 
186 ναγίουβϑ ἰαἸοϑυπογαβῖθβ δηαὰ δοαυϊγοα ΒΔ ὈΪ 8 οὗὨ ρδγυϊου δ ἱπαϊνί 415. ΥὙΜΪ 6 (818. 18 
ἴγυο, ἴς 158 ῥ]δίη (μδὺ σοπητληϊοδίίοηβ τηδάθ ἴο τηθῦ, γῇ πσογο οἰδνδίθα ἴο [δ βρί γἰτυ8] Βρῇτθ, 
Ἑσλπηοῦ αν 86 ἔοττη δπὰ ἀγοβ8 οὗ ουῤινγεγὰ τοδὶ ϊγ. ὙΒΟΥ ἃγο ἴο Ὀ6 βοραγαϊθα ἤἴοιῃ [86 
(ΐηρσβ οὗ δοίυδ] 116, δῃὰ οοπβηβα ἴο ἴπ6 τοσίοη, ἱπ Ὑἰιΐο ΠΟΥ ΤΟ Γ6 τπδὰ6. Βοαγίησ {18 ἴῃ 
τη, τϑ Ὑ11] ὍὈ6 ἔτοοὰ ἔτοτῃ (6 ποορββ Υ οὗ υπαογβίδηαϊηρ ΠΠ6ΥᾺ ΠΥ {86 ᾿πϑιγυσίίοηϑ σίνθηῃ ἴο 
Ηοβοδ ἴο ΤΠΔΥΤῪ δὴ ὉΠΟΒδδίθ ποϊηϑη, 8η4 {Π|6 σομητηδηὰ ἰο ἘΖΕΚΙ6Ι το 116 ἴγθα Ὠυπαγοα δπὰ 
πἰποῖγ ἀδγ8 δὖ 8 βίγοίοῃβ. οὴ ὁΠ6 βἷάθ, δηὰ [ὌΧ ἀδγβ ἀροη ἴπ6 οἶμον (ΕζΖοκ. ἰν. δ, 6), ἰοσοίμοῦ 
πἰτ ΒΥτηΌ01108] Δο. 008 ΟΥ̓ ἃ βίαι! ]αν Κκἰπά, β΄υοἢ ἔγρίοαὶ δοιίσῃβ σγογο 1468] δηὰ ἰηϊθμ δὰ ἴο 
Ργεβεηῦ δὴ ἱπᾶσα οὗ {16 δοίυδ] πο ἃ πὰ (π6 ἰογυϊοῦυ οὗἉὨ τϑϑὶ 113. Ὧν. Εδίγθδῖγπ ᾿05}}} 
ΓΟΙΏΔΓΚΒ, {πδὺ Βυοἢ Γπΐησα, “ υῃἰογβίοοα ἴο Ὀ6 γτοργοβοηϊδενο, δὰ ἰθδοίηρ δοίΐοῃϑ ἴῃ [Ἀ6 

ΡυΓΟΪΥ δρίγιλυδὶ βρθογθ, οουἹὰ ποῖ, ὈΥ δηγηρ ΟΥὁἨ δὴ υπθϑοοιϊηίησ πδίαγο, ὙΠ ῖο ἢ (ποὺ τϊσαν 
οοῃϊδίη, “ ἈὈγοάποθ ἴπ6 ρΡογπὶοΐουβ οἴδοῦ ἡ ἰο ἢ τηυδὲ μάνα διϊθη θὰ τμ6η, μα {πο οὈίγυάοα 
το πιβοῖ το 8 Ὄρομ [6 Β6Π868 ; [Π6Υ ὙΕΙ͵Θ ἴὉΓ [86 τηϊηὰ αἴοῃθ ἴο σοπίθηιρίαῦα, δηὰ ἴῦ σου] πδίι- 
ΤΑΙ ἀο 8δὸ τὴῖϊ ἢ ἃ στοδβρθοῦ ἴο [Π|6 που] ὑϑαγίης οὗ ἴ6 τοργθβοηίϊδίίοη." ὙὩη6 ργποῖρὶα οὗ 
ἱπίοτργοιδιίοη οὗἨ βυςῖβ ἰγρίοαὶ γϑργοβϑηϊδιίοῃβ ἱε, ἐμογεΐογο, ἰπ [π6 νογάβ οὗἩ Ὦγ. Ἑαἰγθαίγῃ, 
186 1] ον ἱησ : “ΑΚ, δοοογαΐῃως ἴο {86 συ], ἀϊνίημθ φοπηταπί σαι οἢ8 σγοτθ ἴο ὉΘ πιδάθ ἴο (19 
ΡΓΟΡΒΘίβ ἴῃ ΘΟΒίΔΒΥ ΟΥ Υἱβίοῃ, 80 ὙΒΘΏΘΥΟΓ ἯΔ Βδυθ ἰ0 (ο τηργοὶν τὶζ ἴμ6 τϑοογὰ οὗἩ [Π686 
ΘΟ ἢ ΘΠ ΟΏ8, ἴΠ6 δοίίοῃβ τοι θὰ, 838 Μ6]}} δ8 {86 ἐμίηρϑ βθροὴ δπὰ ποαγὰ, δῃοι]ὰ Ὀ6 ὑπάϑτ- 
δἱοοὰ ἴο βάν οσουττοα ἰπ [16 βρὶ γἰτ8] βρῆθγο οἵ ργορβμοίϊς σανοϊδίίοη ; δηὰ ουὐνγαγα γοϑ ΠΥ 
ἷδ ἴὸ Ὀ6 ρτγραϊοδίβα οὗ δὴγ {ἢ πὶ, ΟὨΪΥ θη [Π6 δοοουηῖ ρσίνθη 8 β00 ἢ} 848 [0 ὈΪδοθ [}6 
ΕΥΤΩΌΟΪΙΠΆ] δοὺ ἱπ υπἀουδίθα οοπηροιΐοη Ἡῖῖὰ [86 ἤλοίθ οὐ Ηἰδύουυ. Οὐ ἰδ τηᾶυ 6 ρυΐὺ ἰπὺ8 : 
ΤΟ δοίη ᾶτὸ [ὁ ὃθ Βοϊὰ 88 μανΐπο' ἰβΚϑὴ ρδοθ ἴῃ (Π6 βρί γτυ8) βρῆθτθ δίοπο, ἱ (ΒΟΥ σοὺ 
ΒΡ Ϊγ ἴῃ ἴμ6 δοοουηΐ οὗἹὈ ἀΟα᾽ Β οοπημμυπίσδιϊοηβ ἰο ἴπ6 ρῥσορμοί ; Ὀαΐ ἴῃ δου] 116, ἰδ {86 
ΔΓ ἰουῃα ἴῃ [Π6 παχτδίίοη οὗ [Π6 ργορῃθιβ ἀθαϊϊησβ τὶ [16 ρθορὶθ. [Ι͂π [Π6 οῃθ οᾶ80 ἴλι 
6 Γ6 ΡΟ] οδιίοη οὗὁἩ πὸ δοοουπὶ σοηϑε ταϊαα {π6 τπιοϑβαρο ἔἴγοπι αοὰ ; ὙΜ1|6 ἴῃ [Π6 οἴ Γ, 8ὴ 
οι ο ἰο ΤΟργοβοηϊδίίοη νγ8 σίνϑῃ οὗ ἱξ ἴῃ {π6 ουϊναγὰ δοῖ."ἢ 
ΤΏ ἀδρίμ, βυθ] πιλῦγ, δηὰ ἔοσοο οὗἩ [86 ργορμοίῖοδὶ πε πρϑ8 οδηποῖ θ6 ἔα ΠΥ σοι ργθμβοηάθαὰ 

πίϊμοῦὶ δα Ἀσαυδίπίλπο6 ὙΠ (Π6 ΒΥ πα θο18 θαι ρ]ογϑὰ ἴῃ ἴμοπι. Α Κποσ]θάρσθ οὐ ον παθομοαὶ 
[8686 δυτῃθοἷδ [ὈΓἶβη68 8 ΚΟΥ [0 πιδηΥ οὗ [6 Ῥσχορμθοΐθβ, γοϑθ ὑγθαϑαγοβ δ βέγ]θ οἵ ἐδο 
οΐγ δθ6 ἀϊδοονογθα Ὀγ Ηἷπι, γο Καονθ ΠΟῪ ἰο 86 ἰ(, Μδὴγ ποῦ αν Ὀδθθη Ῥτορδοίβ. 
πτϊτἴο πη ΟἹ ΒΥ ΟΪΟσῪ ; Ὀὰῦ ῬΟΓΒΔΡΒ τι ἢ 81}}} τοιμαΐηϑ ἴῃ (μαι 614 ἴο γοναγὰ ἴ86 Ανδενντα 
ρΡϑιϊοηῦ ᾿ν  β  σϑύου, πδίαταὶ 

ΤΉΘΓΟ γγ88 8 ὨΔίαΓΔΙ ἰδ ΠάΘ ΠΟΥ ἴῃ [86 ῬὈγορμοίθ ἰο δάορὲ συγαίίνο τοργοβθηῖδ- ὙΠ: 
(ἰοη8 οὗὅἨὨ ζαἴυτα ἰΒίησα. ὍΤὴθ νϑγίουϑ οδ)ϑοῖβ οὔ ἔθ ποσὰ οὐὗἩ παίυτο τγῦθ ὑδοὰ ἴογ (18 ρὺγ- 
Ροβθ. Τῆθεβ80 παΐαγαὶ οὐ͵οοῖθ, Κηονγῃ δηᾷ (Ἀπ Πὰν το 411, σοῦ υϑϑα 88 ᾿πλᾶρο8 οὗ ἰλιίησβ Ὀ68Γ- 
ἴῃ βοηθ ΤΟ Βο δηοθ ἰὼ ἰμθπὶ ἴῃ [Π6 ιἰδίουυ οὐὁἩ αοἀβ Κίησάοῃχ διμοπσ θη. ΤΉΘΥ Ὑ6ΓΘῸ 
864, Βονγανοῦ, ἰπ (οἷν ὈΡΟΔΩ͂ΘΡ δῃη4 ΤἸΏΟΥΘ ΘΟΙΏΠΠΟΩ ϑαρθοΐβ, ποῦ ἷἱπ ἃ τοοοηα 6 86η80 ΚΟ 
ΟὨΪΥ ἰο 8 ἴδνυ. ὙΤΏΘΥ ψ ΓΘ Δρρ] 64, Ἰηογθονοῦ, ἴῃ ἃ οοηῃβίβίθηῦ δηὰ υηΐϊξουπι πη οῦ. ΤῈΘ 
ΡΓορ οί ἀἰὰ ποὺ β1ΠἢἔὦοὌῸ ἔγοτῃ (Π|6 βυπιθο ἰ 4] ἴοὸ 6 ᾿Ποταὶ, τὶ ποῦ ΔΩ ρραγθηῦ ἱπαϊοδίίοη οὗἁ 
σμδῆρο, ὯΟΓ ῸΠι 0η6 ἀϑροοῦ οὗ [86 ϑγγθ 0104] ἕο 8ποί ον Θββθη τ! ν ἢ  γθηΐ. 

“716 1,ανν,᾿" οπ [Π6 ΔυϊουΥ οὗ δὴ Αροβυῖθ, ““ τσᾶὰβ ἃ βῃδάου οὔ ρσοοὰ {δίηρϑ ἴο οὐδ, δηὰ 
ποῖ (Π6 ΟΓΥ ἡπιδσα οὗ [Π6 {Π| πη 08" (Π6Ὁ. χ. 1). [Ιεὲ μαᾶ 16 ““Βῃδάον οὗἨ ποᾶν- Το Ὠἰδίοτγ 
ΘΏΪΥ {πη σ 5" (Ηδ60. νἱϊϊ. δ). “Ὑ͵ΒΙΟΝ ἃτθ ἃ βῃιδάον οὗἉ τδίηρβ ἴο δοιῃβ; θυΐ [Π6 οἵ [86 ΟἹά 
βοὰν ἴ6 οἵ ΟἸτίδι " (0ο]. [ϊ. 17). ὙΒεδΒ6 ρβββϑασββ ἰϑδοι {μδὶ (μ6 ἱπϑιεϊτυοηϑ οὐ ΟὐΥθυδοΣ ΟΝ 
(86 ΟἹ]ά σονοπδηὺ δἱοοὰ ἰπ ἃ ἰγρίοδὶ σοϊαϊΐοα ἴο ἴΔὸ ἰμϑυϊαοπ8 οὗ π6 Νονυγ. (πὸ ὑτορδβοὼ 



88 ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

πνοῦ, -- [Ἁγ ΏΠοη ἴδδ ρῥγορλοίβ, [μογοίοσθ, δηπουποθα ἴδ Ὀσίϊος [Ὠΐηρβ ἴο οοπι6, ΠΟΥ͂ ΓΟΡΤῸ- 
τἰρροά δῦ.’ Βεηθα (Ποτη 88 8 ἔ]1ον ἀθνοϊορπιθην οὗ [μ6 {μίησβ οχί βίη ἀπάον (86 ΟἹά Οονο- 
οἵ αγτοδο- πϑῃηΐ, Οὗ 88 ἃ σΥΔΏΔΟΥ ΘΧοιρὶ βοδίίοη οὗἩ (π6 ἐγυΐδβ δηὰ ῥγίπο ρ]θ8 πο (ΠΟῪ 
ει] δυὰ ἰγρί- οὐ οάϊα. Μυςὴ οὗἉ [Πεῖγ ἰπιδοου ἴοο νψ8 ἀγάνη ἴοτὰ ὑποὶρ ἸΟγῸ δομΒΌΟῦΒ 
ταὶ ΤοΡΓοφραγς ργβίρπι ΟΥ̓ ποΥΒμΐρ. ὙῊΪ8 18 ἃ φοπα δἰ παίϊοῃ οὐ ἐΥγ}6 ΜΒ ῬγορΆΘΟΥ, τ ῖο 18 ὙΘΓῪ 

Ὠδίυγαϊ ; [ὉΣ 88 ΘνΘΡῪ ἴυγρθ Ῥοξβθββ888 ἃ ΡΙΌΡΠΟΙΪΟΆ] ο]θιηθηῦ, τὸ ΔΎ ὄχρϑοῦ {Π|6 πὶ 
βοπιοίϊ 68 10 συ ἰὺο Θϑο ἢ οἰμογ. [ἢ (μἰ8 ὙΆΔΥ (6 ἰγρίοδὶ! ἰπ 116 ραβῖ, οὐ ργοβαηΐ, 15 σβρῦο- 
βοηΐρα, ΌὈΥ 8 ἀἰβιϊποῦ Ῥσορηθίοδὶ δῃηουποθπθηῖ, 88 ροϊπο ὕ0 ἌρΡΡΘδυ δσδίῃ ἴῃ (μ6 διΐαγο. ἘῸΓ 
ὀχϑρία, οβοα (νιϊϊ. 18), δροακίησ οὗ ἰῃ6 1μογὰ 5 ρυγροεα ἰο υἱδῖῦ (Ππ6 δἷπβ οὗ ἴβγδοὶ συ] 
οἰιαδυϊδοπιθηῦ, δαγ8, “ ἼΠΘΥῪ Β8}} τοίυση ἴο Ερσγρι." ὙὉμ6Ὲ οἱὰ δβίδίθ οὗ υὑμίηρβ βῃουϊὰ σοηλὸ 
Ὀδεὶς ὕὑροη δθι, οΥ ἴδ6 6ν]], τ] ἢ τγ88 ὕο Ὀ6ΐ8}] {πθπὶ, τγ88 ἴο Ὁ6 ἴον [826 ἴγρ6 οἵ πῇῃδι ἐπ οὶγ 
(ογοίδιογβ δὰ ὄἜχρογίξῃοθα ὑπάοὺ [86 γοῖα οὗ ῬΒαγοαῃβ. Ὑγοῦ 186 πον 8 ποῖ ἴο ὕθ {1 

ἀχϑοῦ τϑροιϊοη οὗ (Π6 οἷά; ἴον, ἰπ [86 παχὶ ομδρίδν (ἰχ. 8), (9 ῥγορμϑὺ βαν8, “" ΕΡ]γϑῖν" 
Β.)4}1 τοίαση ἴ Εσγρί, δὰ ΠΟΥ 88}4}} οαῦ πποΐθδη ἰμἰπρθ ἴῃ Αβεγτὶϑ᾽" ; δηὰ δσαΐῃ (εἰ δρίονῦ 
χὶ. δ), “Ηδώ 8}}8}} ποὺ σούυγῃ ἰηΐο {86 ἰδηὰ οὗἩ Εσγρί, Ὀὰὺ (86 Αδδυγίδη 88}8}} δ ᾿νἷ8 Κίην.᾽ 
“ἘζΦ 8β88}} τοίασγη ἰο Εσγρί,᾽" δπὰ δθ 8}8}} ποὺ γείυγῃ ἰο Ερυρί ; ἰῃ οἴδον τογβ ἴ[Π6 Εἰὐσγριίίδη 
δἰδίθ β8}} οοπιθ ἅροῦ ἈἰΪπι. 

ΤὨῖ8 ποθ οὗἩ τοργοϑοηίδιίοη 18 ποῦ ρϑουϊίαν ἰο [06 ριορμοίθ, 6 Βπὰ οχϑδιρῖοδ οὗ ἰΐ ἰη 
(10 οἰαββίςβ. ΤΈδ ϑί0γ], ἰὴ Ὑ ΡΣ, πιθὰ ἀἰϊδοϊοδίησ ἰο Ζηθδ8 [86 Ἰογίῃμθβ οὗἁἨ δἰ πιδοὶ ἢ δηι] 
οὗ μἰ8 ροβίογιγ ἴῃ [,δὕαπι, ΓΟργθβθηΐβ ἰθθπὶ 88 8 σγοροίϊοη οὗ Ἡ.ιαὶ 6 δὰ χρογοπορα ἰπ 
ΤΤΟΥ. 

᾿ “Νοη δίπιοὶα ἐπὸς πος Χαπίδυε, θος Ὠοεῖςα Οδείσα 
Πεδιοείπι : δία [ἰΐο ἦδπι ρασίυθ ΑΟΒ1116ς, 
Ναΐιο οἱ ἴροο Πεᾶ."" 

Ἧγο βανθ αἰγοδὰγ γοιιδγκοὰ τπαῦ (86 ργορμοῦθ, τβθα (ΠΟῪ βδν [μοὶγ υἱδίοῃβ, σοῦ ἰγϑῃα- 
Ῥοοίίοαὶ Ροτγίβα ἰηΐο δὴ θοδίδίιίς βίδίθ, δὰ γϑηδογθὰ οαρ80]6 οὗ μοϊαϊηρ ἀἰγοοὶ ἱπίθσοοῦγθο 
δἰγἱο οἵἡ 9 ἢ ἢ Πρδνβῃ. 
Ῥτορδοία, 

ΤΏΘΥ ““ ραπε᾿ ἃ (δὸ δυιΐησ Ὀουπάε οἵ δρδοθ διὰ ἐΐπηὸ: 
Το ᾿ἰνίπρ-(Ὠγοῦο, {Π6 δδρρῖγο. Ὀἷδζα, 
ὝΤΒοτε δηροίβ ἰσετα ἷδ, Ἡΐϊο ὑπο Ὺ (δξθ,᾿" 
ΤΏΟΥ “ 8λν.᾽" 

Ιῃ δυσὶ δὴ οἰοναίθα βρίγίζυδὶ δηὰ τηϑηΐα]ὶ οοπαϊίοη, [86 ἰδησθαρθ οὗὨἨ ῬοδϑίσΥ Ὀθοϑηθ [16 
μαίυγαὶ νϑηΐςοὶα οὗἁ ὑδμοῖν ρἰονίησ πουσὺθ δηὰ ἤσυνγαίνο γοργοδοηιδίίοηβ. ΤΏ ροοίςδὶ ἀϊοίίοη 
οὗ {86 Ρτγοροῖβ ἰ8, ἱμογϑίογθ, οοηπθοίθά σνἱι ὑμοὶρ ργορθθίςοδὶ βίδῖθ.Ό ΤΏ ϑοδιδιςδὶ βἰδίθ 
γγ858 ἴΠ6 ΒΟΌΓΟΘ οὗ (ῃς6 ρΡοσίϊο8] ο᾽ϑπιθηΐ ἴῃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ. 

Απιοὴς ἴδ6 ΗΘΌΓΟΥΒ αἀπὰ βοπὶθ οἰδδῦ ἡϑιίοῃβ οὗ δηιίαυΐγ, ποτ δ Ὀπὺ ὁη6 ποτὰ ἴον 
ΡῬγορμοῖ απὰ ροοῖ. [Ὁ νγὰ8 ὑμουρσμῦ [μ8ὺ ΘΥΘΓΥ Ῥτορμοῦ τουδὶ Ὀ6 ἃ ρορῖ, δηἀ ΘΥ̓́ΘΓῪ Ροσὺ ἴο 
ΒΟπΙ|6 Οχίδηϊ ἃ ΡΓΟΡ 6. Ηδηοθ ᾿ὖ ἀοβο {μαὺ ἴδ Ῥσορβμοίίςοδὶ σἱ ἢ τᾶ8 τηοϑϑυγοα ὈΥ 86 ροσίϊ- 
ο8], δὰ [86 ργορμοίῖς 8) ὈΟΟΪ8 ΤῸ’ δβδισηθα ἰοὸ ἃ ροϊάθῃ, Οὐ ἃ βῖϊυοὺ ᾶζθ, δοοογάΐης ἴἰο {δμοὶν 
ΤΑΏΚ 88 ροθίϊοδὶ σοπιροϑίϊοηΒβ. Βαῦ Ῥσορμοίβ δῃὰ ροοϑὶβϑ δυθ ἀἰβιϊηος βρβθσγοθ, δη αἀἰβδγθης 
Θηἀβ ἱπ νίαν. “Ὑμο αἰδιϊποίίνθ ομαγδοίογίβιίς οὐὗἩἨ [6 Ῥγορβοϑίίοδὶ τεργοβοηϊδἄοη 1165 ῥρϑοὺ]- 
ἰδυὶγ ἰπ {18, [δὲ ἴ0 18. ποὺ σορῆπμοα ἰο ΔΠΥ Ῥγϑοΐβα τηοᾶθ ; Ὀυὺ 848 18 δἷτη γὶβθδ δῦονοϑ 8]} κὶηἀϑ 
ΟΥ̓ Βυπιδη ἀϊδοουγεθ, 80 ἰδ αυδὶὶβ 1186} οὗὨἨΜ 4}}, δοοογαϊῃρ 88 ἴον τὸ Ὀϑδεῖ δα δρίοα ἰο ὑμδὺ δίπι. 
ΤΠο ροού [45 δ᾽8 ἀδῆἤηϊϊθ συϑῆπον, δηαὰ Ἵδῃηοὺ 80 τοϑα ἱγ οὔδηρσο δπα ὙδῪ ἰΐ, ἴον εἶδ ᾿τατηθ- 
ἀϊαίθ αἷπι ἰβ ποὺ ἴο ψγοῦκ Ὁρομ ΟΥΠΟΓΒ; 6 τηῦδὺ βδιβίγυ Εἰ πιβ6]  δπὰ [86 τοαυλγοπιθηΐβ οὗ 118 
ον δ. Βυῦ (6 φῬγορθθιί ψι}} δὰ πιυδὺὶ τοσκ προ ΟἰδοΓΒ; ὯΔῪ πογὶς ὑροηῦ ἴδϑῖ ἰῃ [ἢ6 
τηοδὺ ἀἰγθοὺ 8ηἃ ἱπιργοβδῖνθ ἸΒΏΠΟΥ ; δηα 80 [ὉΣ Ὠΐπιὶ ΘΥΟΙῪ τοί ποα δηά ἴογ οὗ γοργθβοηίδ- 
ἴοι 8 γἰσμῦ το ἢ οαγτίοα Ὠἷπι βίγαιρὐοϑὶ ὑο Ηἷ8 δηὰ. ὃ 

ΤΊο ροσίίϊοδὶ οἰθπμθηῦ ἴῃ ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂ γἃ8 Τορυϊδιοθα ὈΥ 8 ργδοίϊοδὶ αἰαὶ. Ηθησο τὸ βπᾶ ἰπ 
(π6 ρῬγορβοίίοδὶ τγιτἰησθ [86 βἰπιρίοβῦ πδγταίνθβ, [Π6 πιοϑδὺ Ῥγδοιΐοαὶ δ ἄγϑββθβ, δὰ ροοίξοαδὶ 
ἀοβογὶριίοηβ ἰπ οἷοβο ᾿υχίαροδίιοθ. ΑΧΚ11 νγὰβ πιδά 6 δυδβογνίθηϊ ἴο [π6 Βίρσηθν δη48 οὗ δρὶ τιμαὶ 
ἰηβιτυοίοῃ. 

Ϊπ δἀάαϊίοη ἰο Ῥγορδμοίῖς Ῥοοίγυ, Ηθῦγον [ἐϊογαίυτγο ἢ88 ὕπο οἵβοσ [ἰπα8 ---- Τγτῖς δηὰ 
Ὀιάδοιῖϊο. ὍΤΠΒῈ ωγτίς Ῥοεδίτυ οὗ (86 Β͵[ ̓6 οοπβὶδίβ οῃϊΗγ οὗὁἨ [86 οἰϊιδίοηβ οὗ ρίουβ ἴϑϑ]ϊησα, 
δΔηἃ ἔογηβ ἴπ6 συϑδίον ρογίίου οὗ ἴπῸ Ῥβαὶιβ. Ὑ1ὸ Ηοῦτον Ὀιάδοις ῬοΟΘΙΓΥ 18 τποϑυϊυ οοτὰ- 
Ῥυγίβοὰ ἱπ 186 Ὀοοῖς οὗ Ῥγονθσθβ. Τηὰ Ῥγορδείίς Ῥοθίγσυ δρουπὰβ πιοῦὸ ἴπ8ὴ ἴπ680 ἐμ τηοίϑ- 
ῬθοΥβ, 8]]σογῖθβ, οι ραγίβοηβ, δῃηὰ οορίοιιϑ ἀοδβογι ριΐοηδ. [1ὺ Ἔχοθὶβ α]βὸ ἰπ ἱπιασ πδίώοη δηὰ ἰπ 
ΘΏΘΓΡΥ οὗ ἀϊοίοη. 

1 4 εὶς, 110. νἱ. 88.90. Π ΠΕΝ Υ ΉΕΤΕΣ ἘΓΈΘΟΝ, 
8 Ἐπαϊὰ ; ᾳυοίοὰ Ὦγ Ὦςσ. Μαϊγθαίτη, Οκ Ῥνγορλεον, ν. 134. 
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ΤΒὸ οδαγδοίογιβος ἴοσῃ οὐὕὐ ΗθΌγον ῬΟΘΟΎ ἰδ ὈΔγ8]]6] 8π|, ἩΔΪΟΒ 8 αἰνιἀοα ἰηΐο (1) 
ΒΥΘΟΏΥΤΩΟΙΙΑ, ἴῃ ὙΒΙΟΒ (86 βοοοπὰ ]Ἰΐηθ ἰ8 θη ΓΟΪΥ Οὐ Δἰπιοδί 8 σορϑυίουη οἵ {}6 ἢγβι ; (2) 
Απαιβοίῖο, ἱπ Ὑοἢ [Π6 δεοοπὰ 11η6 18 [6 ΘΟΊγΘΓΒΟ οὗ {86 βγεῖ ; (8) ἀνον ἴη ποι 186 
ἰάοα οομίαἰποα ἴῃ 86 ἔγβῦ ᾿ἴη6 8 ΣΟΥ ἀονοϊοροὰ ἴῃ 186 ϑϑδοπά. 

Τῆθ οὔδογνϑηοο οὗ {π15 Ῥδγα 6118) ἴὴ (πὸ ἰηςοχργοϊδιίοη οὗ (6 δι ἠδ δ] δη4 ροοίίοδὶ 
Ὀοοῖα οὗἩ ϑογρίυγο ΜΠ] ργϑβαῦνθ (86 ἱῃίογργοίοσ ἔγοτῃ οΥτΌσδ, ἱἰπῖο τοι ἈΘ σαϊσαὶ οὐ μοτ νεϊϑθ 
[81]. 

γΙ. 

ϑολοοῖβ οΥἹ Ῥγορλείσαϊ 7ηἰενργοἰαιϊοΉ. 

ΤῊΣ δυο 681} ΟὨδΥδοῖου οὗἨ Ῥγορῆθου ΟρΘῺδ 85 8π|016 β6] ἃ ἴον (86 ᾿ἱπάυϊζθησο οὗ ΤἌΠΟΥ 
δηᾶ ἱπιδρὶπαίίου ; βηὰ βοῃθ ἱπίουργθίθγθ δϑϑῖὰ ἴο ἰοοῖ ὑροὺ ἰΐ 38 ἃ συμ δ πὶ ΤῸΓ (6 ΘΧΘΟΓ- 
οἶδ οὗ {86 ἱπιασίπαῖίνο ἴδουγ. ΤΒΟΥ 866 ἰδίησα {Παῦ [16 Ὀτγορμθίβ ὩΘΥΘΡ Β8 7. ΤἬΉΘΥ βροδῖς 
πνὶι 88 το ΘΒΒΌΓΔΠΟΘ 88 ἰΐ [86 Υ Κπον ποῦ ΟἾΪΥ ἴδ6 σταμὰ βοβθθ οἵ ἀϊνίπο Ῥγονίθποθ, 
δυὶ 4180 ΘυθσΥ ραζὶ οὗ 115 πιδομίμοσΥ. Τμὸ τίησθ, ὙΠΟ ΕΖΕϊΙΘὶ βανγ, πὰ ὙΒΙΘῊ “ ΟΥΘ 
80 Ὠἰσὴ (μαὺ (ὮΘΥ σογ ἀτοδάζῃ], ἱπβρίγα πὸ ἀγοδὰ ἰῇ ἴπ6 πιῖηδ οὗ δ860}} ἱπίδγργοίθγβ, Ὀπὶ 
ἌΡΡΘΆΓ ἴο {πο ἴῃ ὑμοὶν τδιβοιηδίοδὶ ἀἰπηθπβίομβ οὗ μυῦ8, Βροῖκθϑ, [611 168, δὰ ἶγθ., ΤῈ 
“ {ὀρ γτῖ 0 ]6 σγγϑία] " ἀοοθβ ποῖ ἀδζζίθ (μοῖρ ογθδ.0 [“κὸ ϑδηΐθ (ΠῸῪ ἀδβοσῖρο τι [16 δοοὺ- 
ΤΆΟΥ οΥὗἁὨ ογθ- τ [658038 Δπὰ ΘΔ᾿- ὙΠ ΠΟδ665, ΓΟΡΏΘΟΥ ἴο (ΔΘ. ἰδ ΣΠΘΓΟΙΥ ἰβίογΥ τὶ ὕθῃ Ὀοίοτο- 
᾿ἰἰδηὰ ; δηὰ σοῃδοα  ὨΥ 84}} (μὲ ἰξ τϑυθϑὶβ οὐὁἨ {86 ἔπαινο ταῦδῦ 6 845 ᾿ἰ6Γ8] 85 ἢ ἸΒΙΟΥΥ 
ΠΥ Τα 

Οἰδοῦβ ρὸ ἰο {86 ορροκίϊθ ὀχίγειωθ. ΤΈΟΥ οἰδηῆσο [8}6 πϑίυσο οὗἁἨ ὑτόρθθου, ΌΥ ἀθηγίης 
(ας ἐϊ8 οὈ͵οοῖ τῶϑ ἰὸ γί ΔηΥ͂ ῥγϑοΐβο, οὐ ἀθδηΐιθ ουέίπθ οὗ ἴπ0 διϊυτο, δὰ σορασὰ 1{ 88 116 
ἘΧΡγοδδίοῃ οὗὨ πηθἢ Β θαυ ΟΥ Ἰοῃρίηρθ, 848 ἴο (06 οομΐηρ ἀοβηϊοβ οὗ {86 τοσ]α, 

ΤΉογα ἀτὸ οἴμουδ, ὙΠΟ ΓῸΡ ΡὈΓΟΡΠΘΟΥ δ] οσοῖμον οὗ ἰΐ8. ργοάϊοϊνο ομδγδοῖοῦ. [0 δοῃίδίῃϑ, 

διοογαϊησ ἴο 1μοῖνρ υἱον, ποίην (δῦ 1168 Ὀογοηὰ [80 τϑδοὶ οὗ δυπιδὴ ἴογοβίρης. ΤὨθ 
Ργοοῖδα δηὰ ἀοβηϊθ Κποπϊθάσο οὗὨ {16 διΐζαγο, ἱπιρὶγίηρ 88 ἰζ ἀοθ8 8 τοΐγδοϊθ, ἴδ, ἴῃ {πον 
ορὶοΐοι, ἐπ ρΟβ81}0]6. 
Το ἰμηάαπιοδίαὶ ῥτϊποῖρὶθ οὗ ᾿᾿τογα δια ἰθ ὑπαὶ “ ῬΥΟΡΏΘΟΥ 8 ποιϊμίησ Ὀαὺ [μ6 ἰβίοσγ 

οἵ ὀνεπίδ Ὀοίοσο (ΠΟΥ ΘΟ ἰὸ [888., [{ 18 Ὠἰἰδίουυ δηθοιρδίθα, δῃὰ 41} (δῦ 10 Τρο μνεταὶ- 
ΤΟΥΘΔΪβ οὗ ἰδ6 ἔπϊυτο πηυβὲ 06 ἰαίκθη 88 11 1ΟΓΑΙῪ 88 ᾿ἰδύογυ ἰἰ86]., ὙὍΠ6 στοαὶ δύζυ- ἰ[52. 
τοῦ ἴῃ ΒΘΒΔ} ΟΥὮὨ {π]8 υἱονγ 18 ὑπ6 οχϑδοῖ Ὁ ]Β]]πιθὴΐς ΟὗἨ ΠΙΔΏΥ ῬΓΟΡΆΘΟΪΘΒ ---- βρθοΐδ!]}γ οὗ 
ΡΓορθοΐοβ γοϊδιύπς ἴοὸ (86 δαάνθηΐ δηὰ ιἰβίουυ οὗ ΟἸγῖϑι. Ἐνθη Β6Γ6 [8}6 Ὀγϊποΐρὶο (Ἀ118; ἰὸν 
Ομγῖξὶ αἱ ποὺ εἷλ ΣΟΥ ΠΪ ὉΡΟᾺ “ἴδ (τοῦθ οὗ ἷ5 ἴδίμος θενὰ." Τὴ νδι]ογβ ογθ ποὲ 
{ΡοταΥ ἐχα θὰ, ΠΟΥ 6 γ6 1π6 πιουπίαίῃβ δηα ἢ1}18 ΠΣ ὕθ γα ἢν τππδθ ἰονν (18. χἹ. 4) θοίογο Ηΐπι. 
τ νγδο 118 οἽχίγοιιθ 110 γα] 8ηι οὐ ἴθ ρδαγὶ οὗἩ ἴδ δον βῃ ᾿μίογργθίοσβ {πὶ 16 ἴο ἷβ ογυοὶ- 
ἤχίου. [ὲ ἰὰῪ δἱ ἴμ6 (ουπἀαξίομ οὗὨ [8 σου ϊγ νἵθυγβ οἵ [8 ἀἰϑεῖρ]ο8 (Μαιξ. χνὶϊϊ. 1 ; Ματὶς 

. ἰχ, 84; [μΧ6 ἰχ. 46; Αοἰβ ἱ. 6). 

Τερῖοά Ὀγ {86 ἐπεὶ πείρὶα οὗ εῖ8. βοβοοὶ, ἴμ6 ἤχει ὑγορῇθου (βῃ. 111. 16) που]ὰ Ὃ ἀφηυδοὰ 
οὗ 81} βοσγίουβ ἐπροτί, ἀἰὰ [Ὁ ᾿ἰΓΟΡΓΑΪΥ τπθϑὴ (μας [06 ἀοβοοπάδηϊβ οὗ Επνο, οὐ {δ6ὸ οὔθ β'Ὰ9, 
ποῦϊὰ τοσοϊνὸ 1η) 165 ΤῸ βουρθηΐβ, δηὰ {παῖ, οὐ {πὸ ΟΥΠΟΓ, βογρθηῖθ νόουϊὰ παν ἐμοῖς μθ844 8 
ἐσθ Ὀγ ἴποπι. Οὀτίδίἷν βοτηθί μἰπν ΤΏΟΙΘ 8 ἰπθπ θα (ο οοποτί, οὐν ἤγεί Ῥδγοηΐδ, τρθα 
ἀτγίνθη ἔγοιι Ῥαδγδαΐδο δπὰ τιουγηΐησ ὑπάοὺ [16 ουγ80 ἱπἀποοα Ὀγ ἱδμοῖν (Ἀ]]. 
ΤΊ Ῥεορδοῖθ ἀϊὰ ποῖ ὀχρθοῖ ἰὸ Ὀ6 υπάογβίοοα [᾿ΐογα Ϊγ, Ὑ Βο (ΠΟΥ δροῖκο οὗ [86 ἔπλίυγο 

εἴοτυ οὗ 186 ΟἸυγο. 88 οοπϑίβιϊησ ἴῃ [86 οοιαρίοῖθ ΤΟΙ] δῃτηθηΐ οὗἁἨ ἴδ ο]ὰ Θοοποιυ, ἐδ 6 
οτοοὔοη οΥὨ (86 ἴδιηρ]ο, [86 Θηϊογοθπιθηὶ οὗ 118 τἱίυαὶ, ἀπαὰ [6 σομοοῦγεα οὗ 841} παίϊϊοπδ ἰῸ 1.8 
οουγίδ ; ἕον ἴῃ ΟἾΒΟΡ ὈΪΔ668 ΠΟΥ Βρϑδκ οὗ δ ΠΟῪ οονθῃϑηῖ, οὗ ἴ.6 δῦγοζδίοη οὗ [86 οἱὰ οὔθ 
8 ποῖ ὙΟΓΙΌΥ ἴο Ὀ6 ΓοΘθοτοα. [ζ πηαδί ΣΘ]υΪΟ ἃ στοαὶ βίγθίοι οὗ ογθαυ γ ἴο δορὶ [86 
᾿ἰλογὰ] ᾿πιεγργοίδιϊοη οὐ 16 οοποϊαΐϊησ ομαρίουβ οὗ Εζοκίοὶ. ΗΪ8- γθῦυϊ ἐθιρ]6 ἔδίκθδ, ἰδ 
(86 Αροσδίγρδο, (Π6 ἔοστα οὐ δ ΒΟΙῪ οἱδυ τ ὶτν “πὸ ἴθπιρ]6 ἱπογοίη." 80 4180 δῦ ὑδΐηρϑ 
(δαὶ δσὸ καϊὰ οὗ Ζίοῃυ διὰ Φεσγυβδίθιῃ εδπηοῦ Ὀ6 ἰβίκθῃ ἴῃ ἃ ᾿Ἰ0ΟΓᾺΪ 86.860 ; [ὉΓ {Π60 ἰδηρσθδρο, 
ὙΠ116 τοίογετίησ ἴο ἴ[16 ῥγοδοηὺ αἱβροπβδίίοη, [Ἀ Κ68 ἰ(6 οοἰοτίπο του [μ6 ΟΪὰ ΕἰοοπομΥ, το ἢ 
ὙᾺΔ8 ἴ0 Ὑδηΐδῃῃ ΔΥΆΥ. Τακοὸ (6 ἰδδὲ ῬγοΡΒΘΟΥ οὗ {16 ΟΙα Τοβίαπιθηι (Μ4]. ἐν. δ) ; οδ ΒΣΥ 
016 δάορί 118 ᾿ἰοσαὶ ἱπιογρτοίδεοη, ὕ}]6588 ΕΠ] ) ἢ 18. γοῦ ἴο ΘΟ 

Ις σαπποῖ Ὀ6 ἀουδίοα (μδὲ πυϊλοσοῦβ δηὰ οχδοῖ οοστοβροπάθησθα Ὀοίπθου ἐδ ρὑγορίνοιϊο 
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ἀο!πορίίοῃβ οὐἩ βουρίυσο δπὰ 186 ραδὶ δῃᾶὰ Ῥγθβϑηῖΐ βίαίθ οὗ 1:6 νοῦ] σὴ Ὀ6 ροϊηϊοά ουἱ, 
δηὰ {μαὐ [06 Ἰδησπασα οὗ ῬγΟΡΠΘΟΥ Ὦδ8, ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ ἰπδίδῃσοβ, θη 11 ΓΘΓΆΠῪ νοῦ θα Ὁγ {86 ἴλοῖα 
οὗ ἰδίου. Ηδηοθ {86 ρορυϊαγίτγ οὗὨἨ [πο86 σοῦ Κβ, Ἡῖο ιν μᾶνο Ὀδθὴ γί ἐὑδη ἴο Βῃ0ο ἴθ 8 
ΠΟΥΤ βροη ἄθῃοθβ δηὰ οχϑοὺ Ὁ] ΑἸ] πθηῖ8. ΤΉΘΥ πᾶν οοπίσϊ υϊοα ἴο νοι ἃ ᾿ΙΥΘΙΥ ἰηϊαγααὶ 
ἴῃ {86 δβυδ)θοῦ οὗἨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, δηὰ πᾶν ἔστη !βῃθα δὲ ἀγραπιθηῦ (ῸΣ τμ6 ἰγας οὗἩἨ [86 ΒΙΌ]6, Ὁ 
ἀἰγοοίίησ' δἰϊθητίοη ἴο σον δίῃ ῬΥΘαἸο οη8, ὙΠΟ086 ΔΟΟΟΙΠΙΡ ἰβῃταθηῦ οδπηοῦ Ὀ6 ἀθηϊοᾶ. “Βαϊ 1 
18 ῬΘΙΘΟΙΙΥ Ῥοεβὶθ]6 ὑμδὺ [6 ΘΗοτὶβ ἴῃ {18 ἀΙ θοῦ τῆν ἤδΥθ βοιῃθυ δῦ ουουϑμοῦ {16 ῬΤΟΡΟΥ 
τηδτὶς ; (μδὺ [86 δαἀνδηΐδσα οὈΐδί θὰ οἢ ΟΠ6 5140 δ ἢδῦθ Ὀθθὴ Ὀιβηρα 80 ΔΓ ἃ8 ἴο Ἔγοδίβ ἃ 
αἰδααναπίδρθ οὐ 8ΠΟΙΒΟΥ ; ὑμαῦ 186 ουϊάθποθ οὗ 8ἃ οἶοβο δηὰ Ἰἰΐαγαὶ {16} ]πιϑηὶ οὐἁἨ ραγίϊου αν 
ῬτορΡΒ οΐοβ, ὈῪ Ὀοΐηρ οαΥτοα Ὀσγοπὰ 118 ἀπ Ἰἰταὶ (8, ἸΊΔΥ ΠαΥθ σίνοῃ σἱβθ ἴὸ υἱθνϑ πα οχροϑοῖδ- 
[1018 τοϑρθοζης [Π6 βἰγοίυγο δηα ἀθδβίσῃ ΟὗὨἨἁ ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἴῃ σθηογαὶ, τ Ἐ]ΟὮἢ ἃΓΘ ΠΟΙΠΟΡ παιγδηῖ- 
ΔΌΪΘ6 ̓π [ΠΘπηβαῖνθβ ΠΟΥ οαρϑθὶο οὗ Ὀοδίησ νυἱπαϊοδιθα Ὀγ ἃ τίθης θ 1ο ἰδίοτϊοαὶ γθβα] 8. ὅϑυς] 
ἰηάεθαδά }128 Ῥτονϑα ἴο. Ὀ6 [86 68586.᾿ 

Οὔδ οχίγοπιθ Ὀοροίδ δηοίμου. ϑόῖηθ τιϊπ 8 ἃγ6 80 οοπδίάταϊρα [Πδὲ {ΠΟΥ οαπποῦ ΟΟΟΌΡΥ 8 
τη α]6 στουπὰ. ὙΠ πη ΠΟΥ 566 {86 πη θηδὈ  η688 ΟὗἮὨ ὁπ6 ροϑβί[ἑοη, ἰὮΘΥ ομοοβὸ 
{Ππ6 ὙΟΥΥ Ορροβίίθβ. [10 18 ὙΠῸ δβοιηειἷπο οὗἩἨ (15 ἀἰϑροδιίοη ἐμδὺ 8. οἾ488 οὗ ἰηΐου- 
τοίου, οοηνίπορὶ οὗ (Π6 ΓΔ] γ οΥ̓ {816 ΡΥϊποῖρὶα ὑπᾶὸ ΡΓΟΡΒΘΟΥ 18 ἰβίουυ τσ θῃ 

Ὀοίογθ δά, μο]ὰ (μδὺ ὙοΎῪ [1{{|6, 1 δην, 18 8ὸ υτϊθη. ὙΠΟΥ ΒΆΥ. 1 ΡΓΟΡΏΘΟΥ 18 Ὠἰἰδίουυ 
νγτιτοη Ὀο ΟΣ Δηα, Ὁ Βῃου]ὰ 6 τυτίψθη 88 ἰδίοσυ. [ποϑδα οὗἉ γσἱνίηρ ΠΥ Ὀγϑοΐβα, οὐ ἀϑῆ- 
Ὠἶΐθ ου]ῖπο οὗὁὨ (86 ἔαΐυγο, ἰὺ 18 τοραγα θα ὈΥ ἴμ6 1 88 ἴπ6 Θχργϑβείοῃ οὗ τηθηΒ δδγβ δπὰ Ἰοηρ- 
ἵπρβ ἴῃ γτοραγὰ ἴο [6 ὑπΐατο ἀθδίϊπ 68 οὗ 86 πουϊὰ. Ὧγ. Ασῃο]ὰ 848 β88ϊὰ : “1 γοὺ Ραϊ, 88 
γοῦ ΤΩΔῪ ἀο, ΟἸσίβι ἴον δυβίσαου ροοὰ δηὰ ϑαΐδη [ὉΓ δὐβίγαοι οὐ], [ ἂο ποὺ ἰδ ΐηκ [μα {86 
ΠΟΙΙΟῺ ἷ8 80 βίδυιἕίησ, (μαὺ Δ Υ ἀγ6 [86 τηδῖη δηα ΟΠΪΥ ῬτΟρΡΟΥ βιι) 6 οἴ8 οὗἁ ΡΙΌΡΒΘΟΥ, δπὰ {(Πδι ἴῃ 
8411 ΟἴΠΟΡ οᾶ868 186 ἰδησυδσο 18, ἰῃ βοπηθ ρᾶγὺ Οὐ οἰμδῦ, Ὠυρογθο δ] ; ΠΥρογὈο ἶ 4], 1 πλθδῃ, 
Δα ποῦ τηοΓῸΪγ ἤρυτδίῖνο. ΝΟΡ σδῃ 1 σοποοῖνο ΒΟΥ, Οἢ ΔΠῪ ΟΥΠΘΥ βυρροϑίἑοη, ἰΠ6 τοροδίθα 
ΔΡΡΙἸςαἰοηβ οὗἨ ἴ86 ΟἹὰ Τοβιδιηθηὶ ἰδησυδρο 0 οὖν [μογὰ, ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ Οἴδογβ, Ὀὰϊ ΟΥ̓ Εἰγηβοὶς 
δ Ὀ6 υπἀογβίοοα ἴο Ὀ6 οΟἴ6Γ {πῃ δ  ΓΑΥΥ.᾽ 

ΤΕΪΐθ βοῆοοὶ οὗ ἱπιδγργοίβδιίοη οσοῦρ!68 688 ὕθηδΌϊ στουηὰ δὴ {16 ᾿ἰ 6 ΓΑ] 158 ; ἴον ἴΐ 6] Ἰηγὶ- 
πδῦδ8 ἴτγοιῃ ῬτΌΡΠΘΟΥ ουοσγίμίησ (παῦ 18 ῬΤΟΡΘΙΪΥ ρτγοάϊοῖῖνθ. Ηδποθ [ΠΟΓΘ 18 πο γονοϊδιΐοη 
ἔγοπι Οοα ἢ Ηΐ8 ρϑορῖΐθ, ἴῃ τεσασγὰ ἴὼ 6 (ηΐαγΘ πιονθηθηῦδ οὗ 18 ρῥγονϊάθηοο ἰπ (86 που]ὰ. 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἰ8. ποίμίηρ πόσο ὑππᾶπ δὴ δχρτθδββίοη οὐ πιθῃ᾿β ἴδαγϑ δῃὰ Ἰοπρίπσβ. 76 που]Ἱὰ βἂν 
᾿ῦ 18 ΓΑΌΒΟΥ 8. ΤΟΒροῦδα ἔγοπι (οά ἴο (8688 ἔδαγβ δηὰ Ἰοησίησα, ἴο βίαι [16 ἢΟΡΘ οὗἉ 18 ρθορὶο 
ἴῃ ὑἰπλ68 ΟΥ̓ ἀαΥγίζηθ 88, πὰ ἴο ἱηβρῖγθ οοηῃἤήάθηοο ἴῃ [Π6 σοοάῃθββ δῃηὰ γϑοι 46 οὗ 1}}8 πιογαὶ 
Δ πἰ ἰ δ γαιίοι. 

10 16 ἀἰβίσυϊς ἤο σοποοῖνο ον ἀπίϊο ρα 5, ἴδαγθ, δα Ἰοηρίηρθ οου]Ἱὰ δα 8ὸ ἀδῆηϊία ἃ 
[ὈγΏ, δπὰ 8ὸ ἀθιδι θὰ ἃ. Ἵμβαγδοίου 88 ἸὩδΔῊΥ ΡογίΐοηβΒ οὗἨ [86 ῥργορμθίῖοδὶ τὙυιθησβ δα ἱῖι. 
Ὁποχροοίθα ουθηΐβ, δηὰ [6 πδπιοθ οὐ [86 ῬΟγβομδ ὙΠῸ δΟσΟΙΏΡ] 8 ῃ6ἃ {Π6ηὶ, ἀγὸ οτγοίο]ά. 
ΤΗΘ ῥυορδοῖοθ χοϊδιϊησ ἰο Νίπονθ ἢ δηὰ Βδθγ]οη ἀδἰἰπϑαῖθ δὸ οἰγουτηβίδη  α}}γ ταῦ Ὀοίο]] 
[Πο86 οἰάθε, ἃ8 ἠο δχοϊυὰθ μ6πὶ ἔγοῃ (86 βρμοῦο οὗὨ θοῦ δηιοϊρδίίοῃ, Οὐ υτηδ ἔογοδίσῃι. 
Βαῦδβ, ἤϑιίωθδ, δηὰ ρδυιϊου]γβ οὗ [6 πιϊηυϊοεῦ Κίηα Ὀδίοης ἴο οογίδίῃ ἰογο κποπ)]θάσο, ποὺ ἴο 
δ ΠΟΙ ρα !οη 8, Ἰοηρσίησδ, δηὰ ἴθ Γ8. 

Τη6 διπαδιγθηίαὶ ρτγϊποῖρίς οὐὨ [86 Ὡθοϊοσί δὶ βοῃοοὶ 8 ἐμαὺ ἑΐλέγε σαπποί δὲ ἀϊείΐποί Ῥγορλοιὶο 
ρνεεῖσλϊ Γ᾽ ἰλ6 αἱδίαπί ζμίωσε. Ἰ)ιϑυ ποῦ ἐογθδίσῦ οὗ 186 αἰδίδης ξαΐυτο ψουἹὰ Ὀς 
ἃ. τηϊγδοῖθ οὗ Κηον]θᾶρο, ἐπα {Π6Γ0 οδὴ ὍΘ πὸ βιον ὑμίηρ 88 ἃ τηΐγϑοϊθ, “ΤὨο 

τσ οὗἨ [16 ῥγορμοίβ,᾽" βᾶγ8 ἃ σϑργοδϑηίδίίν οὗ [8 βεῃοοὶ, “ οουίδίη ποίμῖησ ἀθρόον (ἢ 6 
ΤΟΔΟΒ οὗ {π6 Βυτηδη [Δου 165. ΗΘ ΓῈ ἃγῈ ΠΟΌΪΘ δηὰ βρί τ υ-διστίπο ΔΡΡΘ418 ὕο γθη 8 σοηβοΐδθπου, 
Ῥδιτγϊουύβιῃ, Βοῆογ, δπὰ το] σίου ; θδϑυῦ αι] ροθς ἀδβοσίρίίϊοηβ, οἄθβ, γηηη8, Θχργοβϑίοηϑ οὗ 
(ΑἸ δἰιηοϑὲ θουοηᾶ ρὑγαῖὶϑθ. Βαὶ }86 τηᾶτὶς οὗ πυπηδη ᾿ΠΒΥΤΩΥ 18 οἡ ἰμθηλ 811, δὰ ῥγοοίβ οὐ 
βίσπβ οἵ πιϊγδουϊοῦβ ηβρί γαίϊίΐοη ἀγὸ ποῦ Ἰοαπα ἴῃ θΐθῃ,. 

ΤὮς οἴθοίθ οὗἨ βυοἢ 84 ῥγίηορ]ο ὑροὸπ (86 ἱπίογργοίαϊζοη οὗἁἨ [86 ργορῃθεῖοαὶ τυ ἶπσβ οδὴ ὕο 
688}}7 ββοῆ. ΑἹ] ρυγϑαϊοοπβ οἵ 186 ζαὔυγθ ἃγθ, δοοογάϊησ ἴο {Π686 Ὡθοϊοσίοδὶ ἱπύογργοίοσα, 
υαἱοϊηία ἐα συοπίω ; οὐ [ὮΔΥ γτοϊαΐθ ἴο (Ὠΐησβ ΜΈΙΘΒ τὶρῃῦ πᾶν ὈΘΘῺ ΘΆΒΙΪΥ ἔογαβεθ ἱϊπουῖ 
ἃ. ΒρΘοἷΆ] γτονοϊδιΐοθ. Τὸ δ}18 ἰὈγροπα οομοϊαβδίοη 811 Ὄχϑσοίλοαὶ γβα] 18 τηυδὺ γ16]ἃ οΥ Ὀ6 
δοοσοτητιοάδίοα, Ηφδηοο {6 ΔΡΌΪΓΆΓΥ γος 85865 οὗ (Π6 ἀδεβίγυσίινα οΥἰ οἶδα οι ρογ θα ἴον ὑπὸ 
ἀἰβοονθῦν οὗὁἨ δγσυμπιοηΐξ, ΡΒ]]ο]ορίςαὶ, βίον οαὶ, τηοίογίοαὶ, ἀπ τηογαὶ αἀσαϊηϑῦ (86 σοπαΐηο- 
Π68Β ΟὗἩἨ ἸΏΔΩΥ Ρδββᾶροβ ἱπ [06 ργορμοίδβ. [10 8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥῪ ἴὸ τοίδυ ΟΠΪῪ ἴο {πὸ ἐγεδίιηθηξ ὃν 
ὨΘΟΪορ δῖ οὗ 186 Ἰαύδυ ργορ μθςῖοϑ οὐ 1βαίδῃ δηᾶ [89 θοοκ οὗ δηΐθὶ 88 θχθιρ  βοδίίοθθϑ. ΟΥ̓ 
ΘΟΌΧΘΘ “411 οοποϊυβίοηβ ἰυηα θα, ΟΥ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ἀοροπάϊησ, ὁπ ὑΠ6 184186 δβδιμηρίίοι " οὗὨ (δὶς 

Αὐε-ἰοσ]- 
ἰδία. 

Νοοϊορίδία. 
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βοβοοὶ οὗ ἱπίθγργοίογβ, “" πηδο,᾽" ἴῃ [86 νόογὰβ οἵ Ὧν. ΑἸθχδπάθν, “ σὸ 1Ὸ0Γ ποίησ ψὑιιἢ (Βοβ6 
ΜΠῸ ἀο ποὺ Πο]ὶ ἰΐ, δῃα δβρϑοΐδ! νυ 10} (Πο86 ἼΟ δ.Θ οοῃνίηοοιὶ ὑπαὶ ἰτ 8 (8156. ὙΒδὺ ἰὶ 
ἷ6 [Δ]86 ΘΥΟΓῪ ἱπιογργοῦθυ, 80 σϑοθῖνοθ (86 ἀοοίτμο οὗ {μ6 ᾿ηδβρίγαϊϊοη οἵ (6 δογίρίυγοβ, 
86] 16 ν 68. ἕ 

10 15. δἀπριτιοὰ {Πὺ ἴπ6γὸ 18 8 ἰδίου δὶ δἰ θμθηῦ ἢ ῬΓΟΡΆΘΟΥ. 80 ἴὰλγ ἴγομι βίδηαΐησ ἴῃ ἰβο- 
ἰδιΐοι, Ῥσορῇθου 18 ἰηϊογσπσουθα ἢ βδογοα ἰδίου. 86 Ἰδαίου 18 118 Τγδιηθ- νοσκ. 
ἴῃ {11π6 λοὶβ οὗ δἰ βίοσυ ὑγορβμοεϊοϑὶ σγουθ]δίίοη8 ἰδ κα ἰμοῖν σῖϑα δῃἀ ἴοσῃ. Βαΐ ἰΐ πρηκον βε 
ἄοοβ ποὺ (Ὁ]]ονν ἴγοπι 018 {8ὺ οη6 18 1706 τωθᾶβιγο οὗἩ [Π6 οἴμβοσ, Ἡβύουυ 8 {}16 ᾿ 
οοσαϑίου οὗ ργορῆθου ; θὰ {86 Ἰαίοῦ τὶβθ8 δῦονθ {6 [ὈΓΙΏΘΓ 8πὰ 8648 ἃ βυρογηδίυγα ᾿ἰσῃὶ 
ὍΡΟΩ 8 πιοτοιηθηίβ. ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ 18 (86 δηϊοάδίοα Ὠἰβίουυ οὗ 8 ἀἰνὶπθ δθπου ἴῃ 186 δα γβ οὗ 
1.6 νοῦ], 83 ἈΚΘΏΟΥ ΠΟῪ νοὶ ]θα ἴῃ οἱουαβ δηὰ πιονίῃρ ὑπβθθῃ, ΠΟῪ σου θϑ]ησ ἐΐ861 ἴῃ ἀδ2- 
ζίϊησ Ὀγσ η655. ΤῊΪ8. ῥγονι θη] δἰβίοτυ αἰοίδίθὶ ὉῪ Οηθ, σο 18 ποὺ βυδ]θοῦ το ἐμα ἰἰηλ)ὶ- 
τλτοπ8 οὗἨ Ερᾶςθ δηὰ {{π|6, μᾶγ8 ὝΘΡΥ 11{0}86 γασαγα, ἴῃ Ἰηδὴγ ἰπβίδποθϑ, ἴο [8686 ὨΘΟΘΒΒΔΓΎ σοῦ- 
ἀϊοῃβ οὐὁὨἨ Δ1]1 υπηδπ ἄσομοῦ. Α (Βουβαδηᾶ γροϑγβ ἰη (Π6 βἰσῃὺ οὔ (σοὰ ἃγθ 88 ἃ ηοηοθπῖ. ΗΪ58 
Ργορμοὶ Ἰοοκίπσ ἀονη [86 νἱδίδ οἱὗἁ ὑἰπ16 Βα ν᾽ βίοἢβ οὐ 86 διΐζυγθ 38 γ71ὸ 866 [16 δίδγβ ἴῃ 186 
δττιηλπιθηῖ. ὍΠο βίατβ βθϑῦχ Π68 Ὁ ἴο δδοῖ! οἴδγ; Ὀαΐ (ΠΟΥ δΔΓΘ βερᾶγαίθα Ὀγ Ὁ] ἴοπ 8 οὐ πα ]68. 
80 ἔχῖαγα ὄν θη8 βθοηθα ΠΘᾺΡ ἴο ὁδοὶ οἰβϑσ, ἰὴ (86 νἱβίοῃβ οἵ (86 ῥγορἰιεῦ, Ὀὰὺ ἴῃ σθαι} {ΠΥ 
ΔΓῸ ϑοπι)οίϊπι68 βαεραγδίοα ὈΥ τὰ] θη ηΐπ)5. 4.5 δὴ 1] δ γαϊοη οὐὗἁὨ (8185 ξ 18 βυβιείσηϊ ἴο τοίου ἴο 
(6 ρῬγοόρμθοῖοθ οὗ Ζορῃδηΐϊδῃ ἂπὰ (Π6 ἐπθηίγ- αν ΟΒδρίον οὐὗἁἨ Μαί(μον, ἰπ σὶο ἢ ΟἿΓ 
ϑανίοαν ἔογοί}}]8 116 ἀεβίγυαοίίοη οὗἉἩ Φογαβαϊθι, δπὰ, ἴῃ οἴοβο δοπηθοιίοη Ἡλι 1ϊ, (Π6 δ'ρῃβ οὗ 
(88 ἀδγ οὗὨ υἀσιιθηΐ. , 

Ιν ἴδ, τρουθονοῦ, Μ02}} ἰο ὈΘΑΡ ἴῃ τη (μαὺ (μο 11 6]]πιθηὶ ΟΥ̓ ΤἸΔΩΥ ῬγΟρΘοΐθ8 ἰ8 σεγπιϊηϑδηί. 
ἴῃ οἴου ντογὰβ ἰμ6 Ὺ ἀγα 1816 ἃ ὈῪ ᾿ῃβι4}]πηθηῦβ, οδο ἰηβίδ ποθὴ Ὀδίησ 84 ρ]εάσο οὗ ἐμαὶ 
πο 18 ἴὸ ΤΌΠΟ. ϑβ'οἢ 8 Ῥγορμθου 18 ἐμὲ οὗ 9006] (ἰϊ. 28, 29) οοποογηΐησ [86 ουδρουτίην 
οἵ (86 Ηοὶγ δρίγιι. [0 νγδϑ ποῖ οοπιρίοὐοῖγ ἔ] ]]Θἃ οἢ {86 ἀΔΥ οὗἨ Ῥεηίθοοϑθ. [0 18 σοΐῃσ ου 
Ὁ] 6} Πρ αὖ [86 ργεβοηῦ ὑΐπιθ. ΟΥ̓ φουγβὸ ἴο τπδκα Βἰβίογυ [86 τηθαβυγο οὗ βυορβ. ργορμθοὶθβ ἰ8 
ἱ ροββί Ὁ16 01] (Π6 τ ΠΟΘ οοῦτβο οὗὁἨ Ὀοίὰ Βἰβίουυ δῃὰ ῥγορίθου 18 γυη. 

Αγαΐῃ, [86 οοπιθί παίϊοη οὗἩ ὕΥ}Ρ6 ὙΠΟ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΓΟΠάΘΓΒ ἰδ ΠΘΟΟΒΒΑΥῪ ἰοὸ ἀϊδιϊησυ θη Ὀδίνγθθη 
Ργορμθί αὶ τορσγθβοηϊδίίοηβ δηὰ αἰγθοὺ Ἰἰβύοτῖ αὶ πασγαῦῖνθ, Τακίησ [818 οομιϊπδίίοη ἰηΐο οοη- 
δ ἀογα οι, 10 18 προ 5510]6 [0 ἱπύθγρυθῦ ΠΠΔΏΥ ῬΓΟΡΉΘΟἾθ8 ἃ8 δηθοὶραῦθα ἢἰβίογυ ἰπ ἃ ᾿ἰΐουᾳ] 86η 86. 
“ ΕΝΟΥΥ͂ ἴΥὙΡ6 88 80 ἌΓ 8 Ὀγορῇθον, {πᾶ ἀπά ον [86 ΤΌΓΠλ ΟΥ̓ ΒΟ 810]6 (Πϊορβ, ἀπὰ ὈΥ πιθδπ8 οὗ 
Ῥγοβοηὶ Οοαὐναγαὰ τοἰδιίοηβ, Ὁ σαν ῥγοιῃἶβ οἵ οἱβοὺ {λῖησβ γεῦ ἴο σοῦιθ, σουτθβροπάϊΐησ ἰπ 
ἀεεῖσῃ, Ὀυ ἰσθμοῦ ἀπὰ Ὀοθίϊογ ἴῃ Κἰηὰ. Ἀπὰ Βθποο, βοὴ 8 ρτοροῖῖίς πογὰ δοοοιηρδηΐβα [ῃ6 
Ὁ7)ἑῬ6, οὗ ῬΡοϊηϊοὰ ἴο (86 {πΐπρβ 10} ἰδ ργοῆσυγοα, 10 ΠΑΛΌΓΔΙΥ ἑογούοϊ ἃ (06 ἀπε γρῖοαὶ ἀπά Ὁ 
(6 δϑρεοῖ, οὐ ὄνθὴ ὈΥ [86 πάπα οὗ (86 ἰγρίοαὶ). ΤῊΪβ8 τοϊδίίοῃ οὗ (86 ἰγρίοαὶ ἴο {86 δηϊὶ- 
ἰγρίςδὶ ὰγπ15}.68 [Π6 ΚΟΥ ο [86 ἰῃιογργοίδυοη οὐὗὁὨ Ἰπϑῃν οὐὨἨ (86 ῥγορβϑοΐθϑ γοϊδίίησ ἴο ΟἸ σοι 
διὰ (86 ἔπίυτο ρ]οτγίθβ οὗ ἐπ Ομυσοῦ. [ῖπ [8686 ῥγορμοοῖθβ ἰδ 18. ΒοΆτ ΟΪΥ ροββίθ]ο ἰο ἀπϑπάρι- 
δἰαπὰ δνυϊὰ, Ζίοη, δηὰ “6 γιιβα θη, 88 [86 ανὶά, Ζίου, δὰ Ψοσγυβαίοαι οὗ [6 ΟἹ] Τοβιδιηθηῖ, 
οΥ ἴο υπἀογείδπα [86 ἰίπρβ ῥγραϊοιθα οὗ ἰμὸπὶ 88 ἃ ἰἰΐδθγαὶ γοργοάυοίίοη οὗ {16 ἐμΐηρσβ οὗ [86 
Φενῖδὰ ΕΘΟΠποΙγ. ὙΏΘΥ ον ἀθη ΠΥ τοΐδυ ἴὸ ὑλίησβ ἴῃ (86 δρῇθτο οὗὨἨ [6 δηγρ6, ργοβσυγοά 
ἴῃ [86 Βρβοτο οὗ 186 ἴγρε; ἂμπα {Π686 {μϊποβ αἰ Ὁ 858 τοῦθ ἔγοιῃ 86 (πΐησβ {πδῇ ῥγοῆσυγοά 
ποτ, 86 11. 86 δπεῖγρο αἰ ΓΒ ἤτοπ (86 ἰγρθὲ. ΜΜαϊογίδὶ ἴγρθβ οὗ βρίγίζιλι οὈ͵θοῖβ ἀο πού Ωρ ὶν 
ἃ τηδίοσίαὶ {]6}1πιθηϊ. 

Ις ἴδ ποὺ ἀδωϊδα, ἴῃ σι μδὶ μ88 Ὀθθὴ δαὶ, [μδὺ ζῆδὺπΥ δηῃουποθιηθη δ οὗ ΡγΟρΡΏΘΟΥ 81᾽Ὸ σΑΡΔΌ]6 
οἵ γ᾽οϊάϊησ Οἶδα ἀμ βρθοῖῆο  ἰ βίους τ βυ 18, ὑμαῦ ἸΠμ6Υ πᾶν Ὀθθὴ ᾿ἐύογ Ϊν (]]]6ὰ ; θυὶ 
ἸΘΓΟΙΥ πδ΄ ΡὈΓΟΡΙΊΘΟΥ͂ 18 σι τθῃ 1Κ6 Βἰδίοσγ, δῃα ἐμδὺ ΟἿ 18 {16 τηθᾶϑαγα οὗ ἰπ6 οἴπογ. Βογο 
ἰδ ἃ ῬΑΙραῦ]α σϑᾶϑοη ΜὮΥ ΡΓΟΡΏΘΟΥ δβουϊὰ ἢοὺ 6 υυϊλύθη {κ Ἰιἰβύογυ, ᾿Ἰθβδῦ {16 οἰοβῦηθβ8 οὔ 
ἰϊα ργοαϊσιῖομβ δου ῥγοιωρὺ {86 οἴἴοτὶβ ἱμαὺ Ἰθδα ἴο {μϑὶγ δοσοιηρ βῃπιοαῖ. [Ιη ἴδλοῦ ἰδ 88 
Ὀδθη δἰϊοροὰ (μλὺ βυοῇ 8 (16 6886, ἴῃ Τα ἴο βοῦιὶθ ρτορἤθοὶθα σϊτίθη ἴπ ἃ βίγ]ε οἰοβοὶν 
δρρσοχιπιδίλησ ὑμδὺ οὗἉ ᾿ἰδίογίοαὶ παυταῖϊνθ. “Ἴμ6 Ὀδδὺ ἔογπι ἴου [86 ρυγροβοβ οὗ δγυσαυπιρηῖ,᾽" 
8δλγε Ὦγ. Ομ πιοσδ, “ ἴῃ τ ΏΪΟΒ ἃ ΡΥΌΟΡΏΘΟΥ σδὴ ὃθ ἀθ]Ἰνογαα, ἰ8 ἴο ὈΘ6 80 ΟὈδουγο 88 ἴὸ ἰθᾶνο 
1(8)8ὲ ενδηΐ, ΟΥ ΣΑΙ Ποῦ ἰδ τηδίῃ οἰτουϊηβίδηοοθθ, ὑπ᾽ η06}11σ10]6 Ὀοίογο ἴπ6 1]6]]πϑηΐ, δηἀ 80 οἶθαγ 
88 ἰο Ὁ6 ᾿πέο] }ἰσ] 016 αὐνον ἰ." Ἐνρῃ ἴῃ σϑίσγθμοθ ἴο βοῃηθ οὗ (86 τηοβὺ ἰἰβίοτῖοδὶ ραγίβ οὗ (ΠῸ 
γνἱδίουα οὐ [δηΐοὶ, ΗἩθησβίθηροτα 888 σου, ὑμαῦ πὸ οὐὸ ἱρπογδηὶ οὗ (86 ἰβίογυ, δπὰ τὶς 
ΟἾΪΥ [19 ργορίποιοδὶ οὐθ]ίηθ ἴῃ 8 μδηὰ, οουἹὰ τηδῖτο 8 ὙΑΥ 0 ΔΗΥ͂ ρτθοΐβθ δηα οἰγοιπιδίδῃ- 
ἄδϊ δοοουπὶ οἵ 186 δνθοίδ.ἷ 

800 Βαϊευδίτ, Οπ Ῥγορήφεν, ν. 114. 
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ΨΠΠ. 

Οαποη οΓ ἰλε Ῥτορλείίοσαὶ Ῥγεαϊοιῖυς Βοοῖ:. 

ΤΏο δονβ πιδὰθ ὕσο οἶδϑβθβ οὔ ριορμϑίοδὶ Ὀοοΐκβ, οὔθ οὗἩ πον τῆλ 6 ἀδηοπιϊηδιίοα 
Ὀινίείο. «ὁ »Τορ είϊοαὶ ἀἰδίοτίσαὶ δοοῖίδ; διὰ [86 οἰμον, ργορλείίσαὶ ρμγεαϊοίἶυα δοοῖξ. ΤΉ ἤγϑβι 
ἐδο ρτορβοί.- οἷἶδδβ οοῃίδίπθ οδμυδ, Φυάσοβ, 1 δηὰ 2 ϑδιμθεὶ, ἀπά 1 δῃὰ 2 Κίησαβ, Ὑὶοἢ {86 
ἰοαὶ Ῥοοκα. ιγ]οὰ (ἦς φαγίἑεν ρῥγορλεία [ὩΣ ΩΝΝΤᾺ ὮΝΝΔ 32]; ὕλθ βοοομὰ οἷἶβδϑϑ, 6 Ῥγορμϑῖβ 

ῬΓΟΡΟΣ, οδι θὰ Ὁγ ἴμοαι ἐδφ ἰαίεν τγορλείς [ΣΥΝ ὩΝ 32]. Ὑ6 ἰδιζου. δγὸ βυδαϊνι θὰ 

ἰπὺο {[Π6 φγεαίεν Ῥγορλείε [ὈΔΥ Ἃ Ὁ ΜΜ3221, ϑδπιοῖγ, [ϑϑίϑῃ, ψδγοπιΐαμ, δηθὰ Ἐζοκίοὶ ; δῃὰ {6 

ἰδ68εν [ὭΘΘ. ὌΝ331, ΒΔΙΔΘΪΥ, ἰὴ 1.10 ογάον οὗ οὖσ δυϊδμοτγίζοα νογείοη, Ηοδβοα, 9οε], Ατηοβ, 

Οὐδάϊαι, Φομδῃ, Μίοδῃ, Νδίυμι, Ηδθακίυκ, Ζορμδηίδη, Ηδασσαὶ, ΖοοἊοδανγίδι, δὰ Μαδοί. 
Τθδα ἴόγηι ὑποῖνο ϑθραγαῦθ ὈοΟΪ 5 ἰη οὖν ΒίΌΪ68; Ὀαὺ ἸΟῪ τ γα τϑοϊζοηθἃ οπθ ὈΥ ἴδ 6 “68, 
Ὑ8Ὸ τορι ϊδίοα [86 πυμηδοῦ οὗ [80 Ὀοοίκβ πὰ {πὸ Ηθῦσον ϑουϊρίυτοθ Ὁγ [πδὺ οὗ ἴ[Π6ὸ Ηοῦτον 
ΔΙΡΒΔθοῦ, τ ΐο σομβ᾽δὲ8 οὗ ὑπθηϊγ-ῦννο ἸοΟῦΘΥ8. 
Το Ὀοοῖς οὗ Τϑδηΐοθὶ βίδπάδ, ἰὰ 186 Ηθῦτονε ὕδηοη, διποὴσ (80 ᾿Κειλιυδίπι, Ὀοΐνσθθη ΕἸδ ΠῈΓ 

Οοϊοοαίοα διὰ Εζγα; ἴῃ (πὸ ΓΧΧ. δπὰ Μυϊσαῖθ, ἰῃ (6 ἀδγθδῃ δὰ ΕἸ 5} Ὑογβίοῃβ, ἰδ ἰκ 
αἵ ἴμ9 Ῥοοκ μ]βορα δῇδν ἘΖοκίοὶ, 88 {πὸ ἰθυγί οὗ 116 στθδῦον ργορῃοίβ. 108 ροδβί(ἰοη ἱπ {π6 
οὗ Βααίοὶ. ; ἩΝΟΝ 

Ηφοῦγονν ὕδποῦ βοθιηδβ, αὖ ἢγϑβί βἰσῃηῦ, γοιρυκαῦΐθο. Βαϊ ἰξ 8 δυρροθθὰ (ο Ὀδ6 8 
ὨδίατΑΙ οοηβοαύθηςο οὗὨ (86 τίρμῦ ἀρργεβθηβίοη οὗ ὑμ6 αἰβστοηϊ (πος ου5 οὗ (Π6 ργορδοὶ βηὰ 
Βεοϑοῦ οἵ 8667. ζδηΐοὶ μδὰ [δμ6 βρίτίϊ, Ὀὰῦ ποῦ [1|6 ποῦὶς οὗ ἃ ργορδοῦ; δῃὰ δ8 ἷβ νοῦ 
ταϊα οΟ]]οοα- ὙΥΔΒ ἃ ὨΘΥ ΟὨ6, 80 Ἧ48 1ΐ οΑττὶ δα ουΐ ἰῃ 8 βίγ]6 οὗἁὨ ὙΒΐοἢ (86 ΟΙα Τοβίδιηοηι οὔστε 

ὯΟ ΟἴοΡ ὄοχϑρῖθ. Ηἱ9 Αροοδίγρβθ 18 83 αἰβδίϊποὶ ἴστοπι (86 ῥτορμοῖῖς τυιτησβ 88 
[πὸ Αροσδίγρϑβο οὗ ὅ:. δοβῃ ἔτουι 86 δροϑβϑίοϊϊς δρίβι]ϊθβ. ΤΏ Βϑδίμθη οουγὶ 8 ἴΟ ΟὯΘ Β66Γ 
Ὑθδὺ ἴῃ ἰδ6 οὗ Ῥαϊΐπιοβ 8 ἴο [16 οἴου, 8 ρίδοθ οἵ δχὶΐϊθ δῃηὰ ἰβοϊδίάοη, σι θθγα 6 ϑίδπαβ δοπε 
ΜΠ 8 αοά, ἀπά ἰβ ποῖ, ᾿κ6 {86 ῥτορδιοῖβ, δοϊίνθ ἱπ (86 πιϊἀδὲ οὗ δ ϑίσυσρίίησ παιίοη. ἢ 

ΑἹ! (686 Ὀοοΐκ8 γεγο χϑοοϊνθα ἰηΐο (86 Ηδῦγον ὕδθομ 89 ροβϑαϑδίῃσ αἰνίπθ δυϊμοτῖϊν, 
Βοτσιδῦου ὅπ [ΠΟΥ 816 ἰουπὰ ἰη 8}} [06 ἀποϊθηῦ οδίδοσυοβ. Εζγδ, δοοογάϊησ (0 ἰγδαϊΐοη, 
οἵ ὁ Ηο- οοἰϊοούθα δηά διτδηρθὰ 411} (16 βδογθὰ θοοΐζβ, Ὑῖο ἢ θγὸ δαιηϊ ρα ἤο Ὀ6 ἱπαρίγοά, 
ὑτον ὕλθοα. ργονίοιβ ἕο ἷδ {{π|; δπὰ [86 ποσκ νψ)͵ὰϑ οοπιἰπυρὰ Ὀγ (86 ἀτοαῖ ϑγηδσοσῦο, 
Ὁ0}} {86 Οδποη ν8 οἰοβαὰ ὃν 86 ϑπηιβδίοη οὔ (86 Ὀοοὶς οὗ Μαδδολιὶ, [}6 ἰδϑὲ οὔ 6 Ηθῦτον 
Ργορ οἴβ. 
ΤῊ (ΟἹ]Ἱονίης (4016 18 οορὶοα, πὶθ δοπχθ ομδηροϑ, ἴἥουι {μδὶ οὐὗἁἨ Οὐΐο ϑ'οἸιηλο ]οτ, [80 δυῖδον 

σῃσουοϊοκί-ὀ οὗὨ [86 ΟὈπιπιοηίατῖθβ ἀροὺ Ηοβοα, 906], ἀπὰ Απῆοϑ. ΟἿΟΣ ἀδίββ, ἰπ βοπὶθ σϑδ6δ, 
εὗρε χολή νὸς ον ΔΙῸ δββίζῃϑα Ὦγ αἰ βογθηῖ Οοπιτηθηδίονβ, τ βοβο δυσυπιθηΐδ, ἰὼ δβαρροτῖ οὗ (δ6πι, 
γτορυοοι Ἃδὴ Ὁθ ουπὰ ἰῃ [πὸ δρθϑοΐδὶ Τπιγοάἀποιίοηβ ἴο ἔπ 6 βονθσβὶ ὑοοῖκβ. ὙΤΉΘΥ δ 8]]} 
θοοίκα. Ὀγίοῆγ ὀχ οὰ ἱπ Ο. Β. Ἡετγυν ς᾽ Β 8065 ἴοσ δὲ Ἰηπἰτοἀυοιοη ἴο [86 Οδποηίοαὶ 
ἈΠ ΑΡοοΥΎΡμδὶ Βοοῖΐτδ οὗἩ (86 ΟἹὰ Τοδβίδπιθηῦ : -- 

1. ΤῊΕ ΡΒΕ-ΑΒΒΎΒΙΑΝ ῬΕΒΙΟΡ. 

Ῥχορῆλείε. Κίηπρε οὗ ϑυααλ. Κίηρε ὁ ]ογααὶ. 
Β. Ο. Β. σ᾿. 

Οδδάΐϊδῃ,  Ἀ, 890-8801 [685] 8986 9 δόγδσι. 
δ ΦΔογϑῃ), 889 
6 ΑἸιαζίδῃ, 884 
1 (Α1}4]18}) 888. 10 Φεδα. 
8 “Φεδιοαδδὴ, 877 

“οοὶ, ς. 8δ0. 8δ6ϑι ρΎ 1] Φοδοδδας. 
840 12 ΦΨοδλοδδι. 

9 ΑπιδΣ Δ}, 838 
ΨΦοηδ, ας. 89δ--790. ᾿ .824 18 Φοτοῦοδα Π. 
ΑπποΒ, 5. 810-788 10 Ασαγίδιι, 810 
Ἐοεθα, ς. 790-125 7 [ς]16ἀ 188 ΑΠΔΓΟΙΥ. 

ὕεσίδι 2 Κίησε χν. 18 δὰ 2 ΟἜγοῃ. χχνΐ. 1] 12 14 Ζδοβασγίδβ. 
1171 156 8] ἴυηι. 

1 Αὐυδονίου, Οπ απίεί απαά Βετεϊαιίον, ῬΌ. 25, 28; δυάὰ δι '» δ ιειίίομαγν 9 1Δ6 Βιδίε, 5. ν. διίοῖ. 
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2, ΑΒΒΎΒΙΑΝ ῬΕΒΙΟΡ. 

Ῥγορλείς. : Κίηρε 977 υυάαλ. Κιίποε 9 ]εταεί. 
Β. Ὁ. Β. 6. 

16 Μοηδδθα,, 
Ἰδδί δι, ας. 760-690. 7260 171 Ῥοκδηίδῃ. 

18 18 Ῥοκδῃ. 
ΜΊοΔΒ, ο. 168--110. 11 Φοίδδαι, 168 

12 ΑἾΑΣ, 742 
780 19 Ηοδδθλ. 

18 Ἠαοσοκίδῃ, 121 
122 Ονοσγίδγον οὗ [8δὸ Κίησ- 

ἄοτι οὗ ἴδγϑθ] ὈΥ (86 
ΝΑΏ στα, 4. 680. 14 Μδηδββοῖ, 696 Αδδυνίδῃ. 

156 Απιοῃ, β41 

8. πάρ ξαν ῬΕΕΙΟΡ. 

Ζερβδηΐδῃ, πἢ. 689-609. 16 Φοείδῃ, 839 
17 Φοβόδῆδζ, 609ῳ 

Φοτοιηΐδῃ, ς. θ628--588. 18 Φοβοίακίπι, 608 
ΗΔΌΔΚΚαΚ, «. 608--590. : 19 Ψοδοίδομίη, δ99 
Ἐσοϊχῖοὶ, 5. ὅ94--68δ. 20 Ζοάοκίδη, δ98 

Βεοισυοοι οὗ [86 Κίπράοιῃ οὗἁὨ δαάδιῃ ὈγῚ 186 Ομα] ἄθθαθβ, δ88 

4. ῬΕΒΙΟΡ ΟΥΡ' ΤῊΣ ΕΧΙΙΕ. 

Β. σ. 
δ88-«. δ86. 

Ψογοπιίδα, 5. 628-688. 
ἘΖαοκΚίοὶ, ς. 594-585. 
δοίοὶ, ς. 606-586. 

δ. ῬΟΒΊΤ-ΈΧΙΙΕ ΕΕΙΟΡ. 

Ῥτορλείς. Κίηρε 97 Ῥεγϑεῖα. 
Β. Ο. Β. 6. 

Ηλεραί, ς. δ20-δ2ὅ. Ογταε, δ29 
ΖοΟΒΔτί ΔΕ, ς. δ20-δ10. Βανίυς Ἡγίδπρίδ, δ21--486. 

Ατίδχογχθα ᾿οπρϊληῦε, 488-434, 
Ἰδαϊλονὶ, ς. 438-24. 
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ΙΧ. 

1ηϊογταίωγα Οὗ ἰδλε ατεαίεν Ττορῆείδ. 

866 186 1ἠὐοταίμγθ ἰπ (μ6 γοβροοίνο Ιπἰτοϊιοίοηβ ἴο ἴπ686 Ῥτορδοῖδ. 

Οτπεναὶ Ζἱοταίωγα 0 ἰλο ΜίλοΥ Ῥτορλοίξ. 

ΤΏὸ Μοδορύδλρεῖο [ἐϊογδίαγο 18 ἰουηὰ δὺ {86 οπὰ οἵ 186 [πἰγοἀυοίϊίοηβ ἴὸ ἴπ6 βϑνογαὶ 
Ὀοοκδ. [Ϊἢ ογάογ ἴο γσϑϑίογθ ἃ σῃγοποίορ 8] ἀυσδησαπχθηῦ ἱπ 1Π6 δασπιηογδίΐίοη οὗὨ (86 ᾿μύδγργο- 
τογβ, 1 δυο, ὙΠΟΓΟ 1 γὰ8 δὉ]6, βρθοίβθα {86 θά ἶο ῥγίμοθρβ οὗ (86 ποῦῖκ ἴῃ αυοδίίοη, ἀπά 
δἀθοὰ [86 γοδγ οὗ [86 δι ποτ᾽Β ἀθϑί ἢ. 

]. ΕΧΕΘΈΕΒΙΒ. 

Ῥνϊγριϊοε Οἠωνοὶ Ἐπεσοδὶδ. 

Ἠϊεκονυμῦβ (7 420) : Οοληπι. ἴη. Ῥγορῆ. Μδιογοβ ; ἴὰ (6 ΕὙαπΧίοτι. [οἰ ρσὶρς ἐοἰἰο βἀϊείου 
οὗ 1084 Η. οἱ. νἱὶ., ῥ. 91 4. 
ἸΒΕΟΡΟΒΕ ΟΕ ΜΟΡΒΌΕΒΤΙΑ ( 429): Οὐπιπι. ἱπ Ῥγορῆ. ΔΜἴἔϊπογες; δὰ, ΤῊ. ἃ ορδβογη. 

Βεγοὶ. 1884. 
ΟὙβιῦβ ΑἸΕΧΑΝΡΕΙΧΟΒ ({ 444) : Οὐπῖπι, ἐπ Ῥτορλείας Μίπογεβ ατασε εἰ ναὶ.) 6. . 

Ῥοπίλῃυϑ. ἸηροΪ]θι. 1607, ἘῸΪ]1ο. 
ΤΗΚΟΡΟΒΕΤΟΒ ΟὙΒΕΝΒΙΒ ({ 4561) : Εαρίαπαίο ἔπ ΧΙ]. Ῥγορὰ. φαοβ Μύιοτεβ υοσαπὶ λωπχία 

ἐπίετρυ. ΧΑ. Ῥ. ΑἸΠ1ο ἱπίογργοίθ. Τυρὰ. 1688. (1 [86 (ο]ῖο οαϊθίοι οὗ 18 πουΐκβ, νοὶ]. 
ἴ., Ρ. 1449 [Π) 

Μεάϊαυαὶ Ἐποδφεϑί. 

ΗλυΥμο (1 858): Οὐπιηι. ἐπ ΧΤΙ]. Ῥτορῆ. Μίιπ. (Ὁ]. 1ὅ838. Ἐο]1ο. 
ΒΕεμΜισιῦθ ΑΝΤΙΒΒΙΡΟΒΕΝΒΙΒ (6. 900) : ΟὍπιπι. ὦ Ῥγορὴ. Μπ|Έη. ἴἰὰ τ86 Βἰδί. Μῖα;. Ῥαίτιμι, 

ἐ, χνΐ. ὑ. 928 ΗΕ, 
ἸΒΕΟΡΒΎΧΑΟΤ (7 δου 1071) : ΟὍηιπι. πὶ (5) Μδι. Ῥνγορῆ. [αϊ. ὁς ἱπίεσρυ. Φ. Ἰωοιϊοονϊ. 

Εταποοῖ. 1ὅδ84. ἘῸ]1ο. 
Βυρξεατῦβ ΤΟ ΤΙΕΝΒΙ8 ({ 1185) : Οὐπιπι. ἵπ Ῥτγορλείαα Μδκλογος, ἰκὰ Ορρ. Ῥαν. 1638. 

ΒοΪο. Ὑοὶ. ἱ., Ρ. 798 Ε΄ ' 
Ησυθο ν»κ 8. ΟΑβο ({ 1268) : Ῥοβίδία 5. Βγευος Οοπιπι. ἴα Ῥτορλ. Μῖν. ὧι ὕσηϊου. Βιδίϊα 

7ιχία φυαάτυρίἑσεπι βεπδιιπι. ΟΟἹ]. 1621. Ἐο]ῖο. 
ΑἸΒΕΆτυΒ Μαάονυβ ({ 1280) : Οὐπιηι. πὰ Ῥγυορῆῦ. Μίπ. Ορρ. Ἰιασά. 1661. Τ' νἹῖ!. 
Νισοοσάῦβ ΡῈ ἴυϑπα ({ 1840) : Ῥοεί ας Ῥεγροίωα, οἃ. Ἐδυδγάθης, Πδάγεοιδ, δηα οὔ 8. 

[μσά. δπὰ Ῥαγν. 1ὅ90. ἘὉ]Ϊο. 
ΟΟΕΝΕΙΙΟΒ Α ΠΑΡΙΡΕ (1687): Οὐπιπιοηίαγῖ, Αὐν. 1664. ἘΌ]1ο. 

Ἰαδδιπῖὶσαὶ Οοπιπιδηίαγὶεε. 

Ἐ. ΒΑΙΟΜΟΝ ΒΕΝ ΙΒΑΑΚ (Ψ8γοιὶ, ᾿ζομακὶ, Ἐββοῦῖ, { 1105) : ΟὍπιηι. ἴπ Ῥτορᾶ. αὶ.) δα. 
ΕΒ, Βτοϊζβδυρθ ἀοίδα. 1718. 41ο. 

Β. ΑΒΒΑΗΑΜ ΒῈΝ ΜΕΙΒ 1ΒΝ Εδβα (Αθθμοζγα, { 1167). (866. ὑπᾶον Βοπιθογςβ Καδ- 
διπὲσαὶ ΒιδίΦ.) 
Β, Ὁ. Κιμσηὶ (1.1280) : ΧΠ].. Ῥγορῆ. Μίπη. συπι Οὐπιπιεηὶ. ὭὮ. Κιπιομὶ ἃ Ε᾿. Ὑδίβοϊο 

εἴθ. Ῥαγ. 1589. 4ϊο. 
8. δ. ΝΟΚΖΙ: ἿΦ ΤΙΣ, Κίβολεν Οὐπιπιθπίαν σαπὶ Α. Τ. (1626), ἴπ 16 Ὑ᾽θηπα οὐϊίοη 

οὗ ἐμο ΟἹ]ὰ Τεεδίδπιθης, Ὁ 66. Ἡοϊζίπρον, 1812 8α. 
Β. ΠΙΡΜΑΝ: δίριιαίδο ααὐυ. Ολγιβιίίαπος αα ἙἘτρίαπαϊΐοποπι ΧΙ]. Ῥγορλείαγιιπι Δϊπη. ἰη- 

“μα. ΑΙς. 1644. : 
ΒΟΜΒΕΠΟΒ αδό. Βιδεὶ. (ει. 1618. Εο]ϊο.)ὺ [Βοπιθογρ᾿Β ΒΔΌΡίηϊο4] ΒΙΌΪ6. ΤὨΐ8 οου- 
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Κδῖπβ [86 Τάγσαπι οὗ δονιαίδιαῃ δπὰ (86 Οὐπιη ΘΠ ΔΡῪ οὗ θεν Εἴποι, ὙὉΤὨδ βαοοπὰ οἀϊίίου, 
ὈΥ Φδοον Βδὴ ΟἸιαγίτα (γεμ. 1626), μᾶ8 ὑπὸ ἵπὸ Μαβογὰϑ δηὰ ἴποὸ Οὐπιπιθηίαυυ οἵ Αρθῃ- 
6ΖΓΆ]. 
ΒυΧΤΟΒΡΒ Παδὸ. Βιδεὶ (Β648. 1618). [ΒυχίονΓ᾽ Β Βαρθὶηπῖοαὶ ΒΙΌ]6 (Βαβίθ, 1618), Ἵοη- 

ἰΔἴηβ, δι θ8 {π6 Ταγσαπι, [πΠ6 Οομμτηθηϊατίο8 οὐἔἁἨὨ Βδβοιὶ, ΑὐδθηοζΖγα, Κίμπιομὶ, ᾿ονὶ βοὴ ὅοτ- 
301}, 8ηἀ οΟΙΒ6γ53.] 

Ἐχεσοκὶβ αἱ ἰλε Ῥεγίοα 97 (λ6 Πἰεγογηχαίίοη. 

ΕΈΑΝΟ. ΑΜΒΕΕΥ (ἴ 1580): ΟΌπιηι. ἐπ Ῥγορῆ. Μῆίπη. Οοπιρ]οα, Ἐταποῦ 1579. 
Ὧο. ΟΕΟΟΙΑΜΡΑΡΙΌΒ ({ 1581): Αἀποίι. ἐπ Ῥ. Μ. Οομιρι]οἅ. ἄδθη. 1668. Ἐο]ΐο. 
Οουκ. ΡΕμμσανῦΒ : Οὐπιπι. ἵπ ἰ. Ὑ. Τ. Τίρξ. 1682. Ε΄. Υ. ΙΨ. (ΑΙΙ [λ6 Ργορῃ- 

οἷβ δχοορὶ Φοπδὴ δηὰ Ζοοβδγίδἢ.) 
ΜαΑκπτ. ΠὺΥ0ΤΉΗΕΕ᾽ 8 Απίοσιησοη ἀεν Ῥτγορλείοθ, ἨλΙΪθ. 1741. - ΤῊ. νἱ. [Μανι. Τυ π Γ᾿ 8 

Ἐχροβὶιϊοηϑ οὗἩ (16 Ῥτγορ θῖν, ἴῃ (16 Φυᾶτίο Εἰ οη οἱ αἷς. Ηλ|186. 1741. Ῥατγὶ νἱ.] 
νΊΟΤ. ΒΘΤΒΙΘΕῚ, δολοίία ἐπ Πτορῆ. Μἔϊονγοθ. Ιἀρ8. 1501. 
ὅο. ΟΑΙΥῚΝ : Ῥγαϊεοίξοποα πὰ Ῥτορὴ. Μπίποτοβ. Ορρ. Ατρδ. 1671. Τ᾿ . 2. 
2οη. ΊΘΑΝΡ : Ἐχρίϊσαϊίοπεβ ἴα Τυιοάεοῖηι Ῥγορῆ. Δία. Ἐταποοῦῖ, 1506. 
ὅο. Μεκοξεῦθ ({ 1570) : (Ὀπιπι. ἐπ Ῥγορῆ. δ᾽ ἵπίενῦ 608 φιὶ δϊπη. υογαπίυν, οὐπιὶ Ῥγα 

ΟἈλευαϊετῖ. Ὕαφη. 1698. 40. : 
ἴσο. ΟΒΙΑΝΡΘΕΕ: Βιδίϊα γυχία γέεί. «.ὰὼ Ῥωΐϊφ. ἰγαπεὶ., οἴο. (6. ὑγ. Τὰ. 1678). Τὰαρ. 

1597. Τ' ἴἱ. 
Φο. ΒΕΕΧΤΙῦΒ (7 1678) : ΟὍπιπι. ἐπ Ποβ., 4ηι., ζοη.. Μ|ιΙοαῦ. Ορρ. Ταῦ. 1δ78. ἘοΪ]ΐο. 

Τ. ἱν. ᾿ 
ὅδ. ΤΝΚΕΜΕΙΣσΒ ΕΤ δύκιῦβ: διδίϊα ϑαστα 8. ἰ. Οαν. Ρ΄. Τ᾽ Γαϊϊηὶ τεσόης ἐς Πεῦγαν ζαοιὶ 

δγουίδιβφιε δολοϊὶὲ ἐἰϊυδίγαϊϊ. Ἐταποῖ δά Μ. 1δ79, Ἐο]ο. Τ' ἱν. ᾿ 
Ι͂,ἊΔΜΒ. θανξῦβ : Οὐπιηι. ἐμ Ῥτορὴ. 12 Μίηη. ὅση. 1586. 
Νιο. ΒΕΙΝΈΟΟΕΕ (ἴ 1692): Απηιεγξιησεη σὰ ἀδη Ῥγορὴ. οδεα, «.οεἱ, Μιραδ. Τ,ρΖ. 1578. 

4106. Δυείοσμηρ ἰὸν “οπαλ, Ναλιυπι, Παδαζκιᾷ. 1,02. 1507. 417ο. ὕὕεδον ϑεγοηιίαδ πὰ 
Ζερλαπ)αλ. 1,02. 1606. 4ϊ.ο. [Απποίδίϊοηϑ οὐ [Π6 ργόρμοῖβ ἤοβοϑα, δουρὶ, Μίοδῃ. 1,οἰρζὶρ, 
1618, ἀῖϊο. Ἐχροδίιου οὗ Φοῦδι, Νδιυ, ΗΔΌΑΚΚυΚ. [οἰρχίς, 1667, 4ἴο.ἁ. Φογθυλ δ δηὰ 
Ζερμιδοΐδῃ. 1,εἰρζίσ, 1566, 40. 

Ῥοϑί- ογογπιαίίοη Ἐποσεδὶ. 

Επακχο. ΒΙΒΕΒΑ (Βοι. Οδ}..}: Οὐπιπι. ἴα 12 ἢ... Βοω. 1598. 4ϊο. 
ὅο. θεῦβιῦβ (1616) : Οὐπιπι. ἐπ 12 Ῥγορὴ. Μίπογοβ, θὰ. . Αἴγδπια. Αἰηδῦ. 1627. 40. 
σαβρ. βανοτιῦβ (Βοπι. (δ.}.) : Οὐηηπι. ἐπ Ῥ. Μ. Ἱλισὰ. 1621. Ἐο]ίο. 
Φοη. Ῥιθσάτοι ({ 1625) : ΟὍπιπι. ἐπ (άπη. ἰ. ΜΨ. Τ. ἩδοτγΌ. 1646. ἘοΪίο. 
ὅο. ΤΑΚΝνονυῦβ ({ 1629) : ΟὈπιμι. ἵη τ. ΜΠ. σ. ργαβ υ". Β. Οαγρξουῖϊϊ. ἴκρϑβ. 1088. 410. 
7. Η. Μενοσηιῦβ (βοπι. 4:8.) : Βνουὶδ ὁχροβ. ἰἰϊ. δοηιβυα (οἴω δοῦ. 5. δ ορί. αὐἰ|. οοἱϊ. 

(οἷ. 1680. Τ. ἢ. ᾿ 
σν. ΡΕ θιεὺ (1642): Ογμῖσα ϑαογα. Ατωδῖ. 1698. ἘρΪ᾽ο. 
Η. σβοτιῦβ ({ 1645): Απποίαία αὐ Ρ΄. Τ' Ῥαν. 1644. Ἐοϊΐο. ΤΙ [ἱ. 
2ο. Οσοσσειῦθβ : ΟὉπιπι. ἴ Ῥγορᾶ. ΜΠππ. Ἱλισὰ. Β. 1652. Ἐ]Ϊο. 
δ. ΤΚΑΡΡ : Ετχροκίοη προη ἰλ6 12 Μ. Ρ. Ἰιοπὰ. 1654. 
Φοη. ΗΌΤΟΗΕΒΟΝ : Ἐχρίϊσαίΐο ἴπ 12 ἢ. Μ. Ἰικουὰ. 1057. Ἐ]1ο. 
ΟΕΙΤΙΟΙ ΘΑΘΚΙ: 8. ]οοιἐεοϊπιογαπι Ῥίγογωπι αὐ ϑαστα Βιὑίϊα αἀπηοίϊ. εἰ ἰγασίαίι8. Ἷ,οηὰ. 

1660θ.{. ἘοἸίο. Τ'. ἷν. ὅρ. 6588 Ε΄. (ΊΘΒ δα Οοπιπιοηίατίεβ οὗ Μαυηβίον, Υ δίδ]υβ, Οδβιβ]ο, 
ΟἸαγίιιβ, Ὠγαβίαβ, {᾿νο]οῖαβ, στοξ 8.) 

δ. ν»Ὰ γα Ηαγε (οι. Ο418.) : Βιδίδα Μαχίπια. Ῥαγν. 1660. Εο]ῖο. (Δ (89 Οοπιηι. 
οὔ Εϑίίυε, 8586, Μοποολιῖαβ, Τἰγηυ8.) 

ΑΒβη. Οακόνιῦβ: Βιδίϊα 1ἰιβίταία, εἴς. (6. ὑγ. 1677). Ἰλγοβᾷ. 1729. Ἐοϊίο. Τὶ 1. 
Ψοη. ΟΗΜΙῸ : ΟὈπιηι. ἐπ Ῥτγορὴ. δ΄πη. Ιρ8. 1681 Ε΄, οὐπὶ ργθῖῦ ϑοὺ. βοδηνά. 
5κΚ8. ὅΟΗΜΙΡ (Ὁ 1696) : ΟΌπιηι. ἐπ Ῥ. Μ΄ ΙζΔρΡ8. 1698. 4ϊο. 
ο. Μακοκιῦβ : Οὐπιπὶ. ἐπ 0. 4πι. Οὗ. ὕοπ. Απιβίοϊοα. 1698. 40. 71 Μίσαλ, Ναλ. 

Παδ., Ζερλ. Απιϑῖ. 1700. 4ϊο. 
Δ. ΟΑΥΜῈΤ (Βοπι. δι.) : Οὐπιπιδηίαῖγε ΖιΔίεταὶ δὼ ἴοι ἰε5 ζάυτες ὧὁ "᾽᾿Αποίεη οἱ ὅυ 

Νοιυεαι Ταβίαπιοπὶ (6. ργ. Ῥάαγ. 1107). Ῥᾶγ. 1725. ἘοΪϊο. 
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Ῥοιυῦο. ΓΎΒΕΒυΒ : Ῥνγαϊεοίίοπεα ἀασααά. ἱπ Ῥ. Μ. Οοβὶαν. 1709. 40. 
ὖ. Η. ΜΙσΒΑΕΙΙΒ: Βίδίϊα Ἠεδταοσία συπὶ Απηποίί. Ηδὶ. 1120. (Ορδάϊαδιι διὰ Μίοδι, ὈγῪ (ἢ. 

Βοη. Μ|ΟΜΔ6114.) 
Ἡ. Β. ὅταβοκ: Νοία ϑείθοία ἱπ Ῥτορῆ. Ιάρβ. 1728. 4ϊο. 
“. . ῬΕΤΕΙΒΕΝ: Ἐγκίάγωησ αἀον 12 ΚΚιείποη Ῥγορλείοη (ΕἰΧροβίιίοα οὗ [80 12 Μίπον 

Ῥτορμεθίβ). Ἐτδηϊεξ, 1728. 
ὅὍο. ΟΕ πιοῦθβ : Κεί. Τ΄ Ῥγορλεία αὖ ὕε5α)α αὐ Μᾶαϊασλίαπι ὠδφιΦ. Αταβῖ. 1131. Ἐοἷϊο. 
ΒΕ. Η. ἀββμαβπὺσῦθ: ᾿ὲο 12 Κιεοῖποπ Ῥγορλοίοπ. αἰἐκαπιπιεῖ!., Ἐναμκῆ, 1187. 40... [Ἔ8Πεὲ 

12 Μίπον Ῥγορμοίβυ Οοπιρίϊδὰ. ΕὙδηϊεοσί. 
Αντ. ῬΑτβόονῦβ (Βοπι. Οδ1}..} : ΟὉπιπι. ἐπ 12 Ρ. Μ. Νοδρ. 1148. Ἐο]Ίο. 
Ῥε. Ὁ. Βυποκ : Οποπιοη ἴβ 12 ἢ. ΜΊ. Ἡοϑὺν. 1158. 4ϊο. 
΄. Α. θατηξ: Ῥυορὴῆ. Μῖωιν. ἐϊωδίν. ἨΔ]. 1778. 
Υ. ΝΈΨΜΟΟΜΕ : 44η αἰϊεηηρί ἰοισαγ8 --- Οὗ ἰλε ΜΙ. Ῥ. [οπά. 1785ὅ. 40. 
6.1, Βαυεξε: ὶς Χιοῦνο Ῥτορλθίεαθ. ΤωΡΖ. 1786. [ΤὨο Μίηον Ῥτορμοίβ. [ωοἱρζὶσ, 

1186.] 
Ἐ. Ε. Ο. ΒοΒΕ ΝΜ ῈΕ : ϑολοίία ἵπ Κ. Τ. Ὑ. νἱϊ. ρ. 1-4 (64. ρν. ὅδῃ. 1788 [), οἂ, 8. 

ἴάρε. 1882. 
ΒΑΡΕΙ͂, : ̓ὲο 12 Κιείπδη Ῥτορλείεη. Ὥτοθα, 1198. [ΤὨ 12 Μίηον Ῥγορμοῖίβ. Ὀγϑβάρθι, 

1198. 
Ψ. ἐν. ΨΆΑΤΕᾺΕ : Οὐξεογυαί!. ἐπ ΤΙ οοο8 αἰΐφωοί Μὶῖπ. Ῥτγορῆ. Ηδλὶ]. 1815. 40. 
. α. ΕἸΘΗΒΗΟΕΝ : 6 Ηεῦν. Ῥγορλοίοα. δι. 1816 δ. [Τμ6 ΗθΌ. Ῥτορμοῖβι σις, 

1816 4. 
Ρ. τ ΑΟΚΕΕΜΑΝΝ (Βοιῃ. Ο81}.} : Ῥγορλεία Μῖη. Ὑιπάοῦ. 1880, 
Ε. Μαυπεε : Οὐπιηι. αταπῖηι. Η βίον. Οτὶϊ. ἴω. Κ. ΤΊ . Ὑοϊ. 1. 1109. 1886. 
Ἡ. ΗΈΒΒΕΙΒΕΒΟ: δε 12 Κι, Ῥγορα. Καοπίσευ. 1888. [Τὸ 12 Μίη. Ῥγορῃᾷᾳ. ΚΚύηϊρϑ- 

Ὀογα, 1888.] 
Ε΄ Βιτζία: ᾿ο 12 Κι. Ῥυορῆ. εγκιᾶγι (1 Α. 1888) 8 Αυῇ. ΙΖ. 1868. [Τὸ 12 Μίη. 

Ρτορἢ. ἱπίογργοίθα 88. οἂ. 1 εἰρσίς, 1868. 
Η. ἘψΑι : δε Ῥνορλοίθη ἀε6 Α. Βυπάεε. (180. οἂ, 1840,) 24 οἀ. ὝΟδιῦ. 1861. [7]ι6 

Ῥτορβοίβ οὗ τε ΟἹὰ Οονθηδϑηϊ. 
ὐ. ἡ. Ο. ὕμββειτ : γαζκιίσολονῦ ΟὈπιπιθηίαν ἐἰδον αἷς Κιοίνιθη Ῥγορλείοη. Ἡιοῦ. 1845. 

ς81 Οοτπαιμθηίαγυ οὐ {86 Μίηον Ῥγορβοίβ. Ηδιηῦ. 1848. 
Ρ. ϑοβεαα (Βοι. Ο8:8.) : δε Κιοίμθη, Ῥυορλείδη, ἐδετγβοίχὶ πα ἐγκίάγι. 2 ΤῊ. δροηβθυγρ, 

1854. [ΤῈ Μίπον Ῥγορμοῖβ ὑγδηβὶαἰθὰ δπὰ ὀχρίαἰηϑᾶ. 24 Ῥαγί. Βορθηβρυγς, 1854.] 
Ι, Βεινκὲ (οι. Οβ},) : λή658. Ἡεἰδ8. δεὶ ἀ. Ῥγορᾶ. Αἰἴοββθη, 1859, νοὶ. 11, [Μαββίδηίϊς. 

ῬΙΟΡΏΘΟΥ ἴῃ [86 Ῥγορμοῖβ, ἋΟἴθββθῃ, 1859, νοὶ. 11}.} 
Ο. Ε. Κειν: Διδιίβολον ΟὈπιπιδπίαν {δὲν αἷς Κιοίποπ Ῥτορλείεη. Τωρξ. 1866. [Βἰθ] σαὶ 

ΟομπιοηΈ ΑΕ οὐ 6 Μίηονς Ῥγορῃοίβ. [ρἰρσὶς, 1866.7) Οοιηραῖθ αἷδο δίχιὰ ϑϑηθηβὶβ ΒΙΌ]. 
βδαῃοίβι Ῥᾶγῦ. 1610. Ἐο]ϊο, Ρ. 14 Ε΄. δηὰ δἰβον Ὦ γα. 
ὺν. σΑρρειῦβ ([ 1658) : Οὐπιπι. εἰ Νοία ΟΥμοα ἴκ Κ΄. Τ΄ οὐπι “). Οἀρρεϊὲ οὔξετυαιί. ἕη 

Ρ. Τ᾿. Αἰιϑὶ. 1689. Ἐο]ϊο. 
Β. [ΟνΤΗ: 26 ϑαονα Ῥοξεὶ Ἠοδγαογιπι, οα. δ. Ὁ). Μίοϊ461185. ἀὐσίέ. 1770. 
Α. Κῦρε : υὑδγεηιῖαβ ἰἰ. 58. ἱπίουρΥο5 αἰφι6 Μίπάθα. Βοτοὶ. 1887. 
Ἐ. Β. Ῥύϑευ, Τὴε Μῖπον Ῥτγορὴεία, ιοϊἢ α Οοπιπιοίαγν Ἑσρίαπαίοτῳ απὰ Ῥγαοίίσαί. Οχ- 

ἰοτὰ, Οδιαθτγιάσο, δηὰ οπάοῃ, 1861. 
Ε. ἨΕΝΡΕΕΒΟΝ: 716 Βοοῖ ὁ ἰλ6 Τιοεῖνα Μέίπον Ῥγορλείβ, ἰγαπϑίαίοα 7γοπι ἰλ6 Οτὶσίπαί 

Ηεύτοο. Ῥὼλ α Οὐπιπιεπίατῳ ΟΥμσαί, Πλιἰοἰοσφί σαὶ, απὰ Επερσειίσαι. Απάονον, 1866. 
ΗξΒνβΥ ον ΚΕ: 716 Αὶπον Ῥυορλείδ ; ιοϊϊὰ ΙΝοίος ΟΥμίσαὶ, Ε:ρίαπαίογψ, απα Ῥγαοιϊοαί. 

Νὸν Ὕοτζκ, 1867. 
Το ὑοκε οὐ [πἰγοἀποϊίοη, ὈῪ δγρσζον, Εἰοθμοτη, Αὐρσυϑιὶ, ΒογΙΒοὶάι, 06 Ὑγ͵εῖία; δάμη, 

Ηλνογοῖοκ, Καὶ: ΒΙΆΠ 6], δπὰ ΒΊαοΚ. 
ἨΕΗΖΟΘ᾿Β Ἡραὶ- ἐπονεϊομάαϊ, ΔΉ 68 “ Οὐεάϊαμ, "τ ἤομδἢ," οἵα., ΌὉΥῚ Ο. ΝΕροὶε δεῖ, 

μι τοῖς, δηὰ 6] 1Ζ8οἢ. 
ΘΜΙΤΗ ΠὈἰοίϊοπατνῳ ο7 ἰλς Βίδἰε (Θιϊατροὰ Απὰ. δ. Ὁγ δοκοῖς διὰ ΑὉΒοί), γίάςϊθβθ ὑπ εν 

ἴα πδιηδβ οὗ πὸ Ἰπτεῖνο Μίπον Ῥγορβοῖβ τοβρθοίί νου, 
Κιττοβ δΔιδίϊσαί Ἐποψοεϊοραάία (ἰτὰ 6οἀ. Ὁγ ι. 1,.. ΑἸοχδπάθυ), ἃυίΐοϊθβ ἀπάον 1.6 

βδορα οὗ (6 Ὑ εἶνο ΜΊΠοΣ ῬΙΌΡΒοί8Β τοβρθο ν 6 }γ. 
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Π. ῬΒΟΡΒΕΤΙΟ ΤΗῊΗΚΟΙΟΟΥ. 

συδτινῦθ ΜΑΒτΤΥᾺ : δίαίοσιβ οὑπὶ Τγυρῆοης (Ορρ., θὰ. Ῥτυά. Μαγδῆσβ. Ῥᾶσ. 1142. 
Ἐρ]1ο.) 

Ευβεβιῦβ ΟΑΕΒ. : Ἐκλογαὶ Προφητικαὶ, εἀ. (ἀδἰξίογά. Οχοη. 1842. 
ὅο. ΟΗΕΥΒΟΒΤΟΜΟΒ: δεέγηιο (6 ὕοπα (Ορρ., ςἀ. Ὠυρεουβ. Εταποῖ, 1128. ΕΟ] ο. ν. 898. 8. 

11), 8πὰ οἰϑονθογο ραβδί ἰη τὴ Ηομ}]168. 
Αὐυσυϑτινῦβ: ἘρΡ. 102 αὐ Τεορφγαίϊαθ. 106 εἷυϊ!. Πεὶ, 1. χνὶϊ. 6. 80 δὲ βόγηιο 48. (Ορ., 

οἃ. Βοηθᾶ. Βδβββη. 1797. ἀΐο. Τ. ἰϊ., 318 ΗΓ. ἰχ,, 672 Ε΄, νυἱὶ., 268 δὲ 
Ματτη. ἔπμαάοιῦβ Πα νΎ ποῦ : Οἰανὶς δοτίρίυγα ϑαοτα (1561), 108. 1696, ἘοΪΪο. 
9ο. Οοσσειῖῦβ: δωπηα ΤΑλοοίοσία 65 δοτὶρίωτὶδ γοροίία, αἀεοία ϑυπιπια ])οοιγίπα ἀθ Εαάετε 

εἰ Τεειαπιεπίο Π)εὶ (1648). ἀδη. 1665. 40. 
ΑΒΕ. αὐτισηιῦβ : Απαϊψεὶδ 1 ἰδγοτωπι Ῥτορλοίίσογωπι Κ΄. εἰ Ν. Τ᾿. Αἰαμβὶ. 1081. 40. 
Οη. Α. Οκύδβιῦβ: Ἡγρονιπεπιαία αὐ Τλεοὶ. Ῥγορὰ. Ιλγρ8. 1764 
Μ. Ε. Βοοθ: Εἰιϑβεβίαρζοη ἀε5 Οἰαυδοηθ Αὐγαλαπι [ Ἐοοίϊδίθρβ οἵ ἐμ Ἐδιὰ οἵ ΑΡγδβδχα]. 

Ταῦ. 1170. 

Ε΄ ΟἩ. ΟΕΤΙΝΟΕΕ : Τλοοίοσιὶα ὁ ]άρα Ῥάώα. ϑιυϊίν. 1852. 
7. ὅ. ΗΕΒΒ : Κοπι ᾿οϊοῦο Οοἰΐοα; οἷα Ῥεγβιοῖ δον ἀθη Ῥίαπ εν σδιιἰἰολοη Απείαϊθη ἀπὰ 

Οβεπδαγυησεα. [ΟΥ̓ 1Ἀ86 Κίπησάοπι οἵ (οὰ ; δὴ ΟΒΒΔῪ οὐ {80 ἀδδβίχζῃ οὗ (6 αἰνίπο ἱπβίϊϊα- 
τοῦθ δ γανοϊδιϊοηβ.} Ζατίοα, 1114. Κογπ ἀν Ποῆγα τοπὶ Εοίολε αοἰίο8 [ΝυοΙοιδ οὗ 186 
Βοοιτῖπο οὗὨἉ 16 Κἰησάοιι οὗ 64]. 2 Αυβ, [2ἀἃ 6.1] Ζατ. 1836. 

Ε. ὙΥ. ἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: Ολγιβιοίοσὶα ἀθε Α. Τ.' (1829.)ὺ 2 Αυῇ, [ΟΡ βίοϊοσν οὗ ἴμ6 ΟἹὰ 
Τορίδιπθηῦ (1829). 24 6ἀ.7 Βοτγϊΐπ, 1854, 

1). . Οὕμεν : Βιίδι. ΤἈφοϊοσιο [ ΒΙΌ]οαὶ ΤΒθοϊοσυ ]. 1μεἱρσῖσ, 1886. 
΄. ΟΝ. ϑτεύρει: Ῥογίεβησεη δεν αἱ Τἠεοίοφίο 65 Α. Τ. ; Ἠότϑυβσ. ν. Οοδίον. [1ω80- 

ἴωσγο8 οἡ (6 ΤΒοοίϊοργ οὗ {86 ΟἹ]α Ταβιδπιθηί ; οαϊιθα Ὁγ ΟΩΒ]6ι.1 Βεηϊΐα, 1840. 
΄. Οβ. Κα. Ηοξμανν : ̓γεϊβδασιπο ὑπὰ Ἐπ μϊωνρ. Νοτάὶ. 1841. Θολγ  δειυοῖϑ. 2. Απῇ, 

Νονα]. 1857 Ε΄. [ΡΥΟρΡΆΘοΥ δὰ ΕἸ]Β]Ἰθς, Νογὰ], 1841. ϑδοιίρίυγο Ενίάοποθ. 248 φὰ. 
Νόγα]. 1857 6]. 

7. Τ. Βεοκ: Ολγιϑιϊολς Σιολγισὶβδοηεολαο [ΟἸἈνβδιϊδη ϑοϊοημῆς Ποοίτης . ϑιαιξίρ. 1841. 
ἙΕ. ΘΕΙΙΤΖΒΟΗ: Πὲς Βιδὶ.-ργορλοίδολε ΤΑεοϊοσὶε [ ΒἸ θη δ, βέυρμΘΟΘΑΙ ὙΒοΟΪοργ}. [μεἷρ. 

1845. 
Η. Α. Οη. Ηἄνεξενιοκ : ΤἈεοίορὶα ἀες 4. Τ. [ὙΠΒΘΟΙορΎ οὔ [16 ΟΙὰ Ταεδίδιμθπι ]. Ἐτίδη- 

θη, 1848. ᾿ 
᾿ 4. Η. Κσξτζ : Ζολτὸ. ἀ. ἃ. Οεβοῖ. 11. Α. [Μϑιυδὶ οἵ ϑεαογοὰ Ηἰβίοσγ, 11 6α.7]7 Κῦηϊρ5- 
Ὀοῦσ, 1864. 

δ. Η. ὅταῦυρτι: Εἰηρφογζεῖσο ἐπ ἄεη ]πλαῖξ ὑπαὶ Ζυδαπιπιεπλαηφ «εν ἢ. δολγὶ. [ἩϊΪπὶθ οἱ 
1.8 οοῃίθηίδβ δπά σοππθοίίοηῃ οἵ ϑδογθὰ ϑογίρίυγθ)] ϑιαϊίᾳ. 1864. (2ἀ δὰ. 1868. ) 

Υ. ΗΟΡΕΜΑΝΝ : Διϊπιπιθη ἀεν Ηὑμεν ἐπὶ 4. Βωυπάο. (Ῥτοαϊσίθη.) [γοῖςθβ οἵ ἴπ6 μβογάμηβθῃ 
πῃ [56 ΟἹὰ Τδβιίδιηθηιὶ.] Βουη, 1856. 

Α, ΤΗοΙσΟΚ : 216 Ῥτορλείεη υπὰ ἴτε Ἡεϊδεασιπσοεη. [ὙΠ6 Ῥτορβμοὶβ διὰ {ποὶγ Ῥσορβο- 
οἶ69.7ὺ ἀοίδιδ, 1860. 

ΟΕΒΙΕΒ᾿Β Ανίο]6 οἱ [μΐ8 βυδ)θοῖ, ἰῃ Ηογζορβ [εαἰ- Επογοϊορὰαϊο. 

1Π. ἩΟΜΙΙΕΤΊΙΟΑΙ,. 

τσ. ΟΒΙΑΝΡΕΙΝΒ Βιδείισετα : ιϊίδοῖε Βιδεῖ ιν ἢ οτ᾽ πὶ οἷπερ ἔωγζεη, 7εαἀοοῦ σγμμαν 
οἰεη Ἐτζχιάγωπα, Ἀδτϑυβσ. νυ. Ὁ, Εδγβίονγ. δὰ: ἀογιθδηὴ ΒΙΡ]6 οὗ μοῦ πῖῖὰ ὁ Ὀτιεῖ, γοὺ 
{πονοῦσι Θχροβιτίοη, θα θαὰ Ὀγ ἢ). Εὐτϑίοσ, ] διυϊᾳ. 1860. 

ΗΕΒΒΟΝΝ ΒΟΗΕ Βίδεὶ, (Ἴοπ Ῥιβοδίου). 1617 ἢ. 
Η. Ηοκπομ : ̓ἤγϑοιϊδοδε υπὰ Ῥτορλείίϑολιε Βιϑεὶ. ΓΜγϑιῖς4] δηὰ Ῥγορμϑῖῖο Β[016.] Μασ. 

11.1.2. 

1. Μ. ΡῈ τὰ ΜΟΤΗΕ ΟΟὝΥΟΝ : 1.65 1 ἴυτοα (ὁ 1" Αποΐοη, Τοκίαπεπὶ αὐοὸ 466 Ἐχρίαπαϊιονβ εἰ 
16" οαίοης φμὶ τοσατάστ ἃ ἰα Κὲο {πίἰογίοαγαε. [ὙὕἷΠΠῸ Ὀοοῖβ οἵ ἴπ6 ΟἹὰ Τοδίδπιθπὶ πιὰ ὀχρὶδ- 
πϑίϊοηϑ δηὰ τοβοοίίοηβ, πο ἢ σοποθγὰ [86 ̓ππῸΡ 1; 1 Εα. Ρ. ῬΡοΐγθι, Οὐοἱ. (Απιδῖ.) 1116. 

ΒΕΒΙΕΒύΒΟΕΕ διδοῖ. 1726 ἢ. 
ΘΗ. Μ. ῬΕΑΕΒΕΙΒΟΗΒ δβιδοὶ, Τὰὺδ. 1729. 

: 
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“Ζ50Η5. ΤΑΝ αΕ: Μέδίϊα Ῥαγεηπιλείϊσα. Ἰάᾶρβ. 1148. 
“7. α. ὅΤΑΒΚΕ : δυπορδίε, Βιδίϊοιλ, Εχεσ. 1άρδ. 1147, γο]. ὅ. 
. ἢ. ΜΙΟΗΔΕΙΙΒ: Πευίολε ἰὐεδεγϑείσωπρ ἀ[ἐὲ8 Α. Τ᾿ τι Απηιεγζαησεη ΚΓ ἴὐηρεϊελτίε. 

[(δγιωδη ἰγϑιβϑί δου οἵ ἔμ ΟἹ Τοδίδιιθηῖ, τῖτ ποῖθβ ἴος ἐμ6 ὑπ] οαγπϑὰ.} ἀσίι. 1182. 
Ἐ᾿. ἨΕΖΕΙ,: δῖα Βἰδοὶ Α. ὦ. Ν. Τ.΄ πι Ἐνκιᾶγεπάοη Αππιογξυηπσεη. [Ὑ86 ΒΙΌ]6, ΟἹά διὰ 

Νενν Ταοβίδιηθηῖ, τ ΟΧΡΙδηδύουυ ποῦθ8.}] 1ϑιαρο, 1786. 
Ε΄ ν. Μευύξε: δίς ἃ. δολγδ πιδ Απηιευξυησεα. [Ἴμ6 Ηοὶγ ϑογίρίαγο, τὶ ποῖβδ. 

(1819), 88 οἀ, Ετδηκῆ. 1865. 4ϊο. 
Ε. α. ἴχιβοο : δα: Α. Τ. πιὰ Ἐνκᾶγυπσεη, Εϊπίομμπσεη, θα.) 8 Αυῇ, [Ἴμ6 ΟἹὰ Τοβίδιθηῖ, 

τὶ ἐπ ρ]δπδίίοηϑ δπὰ ἱπιγοἀποίοῃβ, οίο.,) 24 ο4.]17 βου]. 1868, 
ΕΎΤΑΒΙΒ δῃὰ ῬΑΒΚ: διδί. ϑαογα 1. Κ͵Ὶ. Ναὸν Ὑοῦκ δηὰ Ἰηάοη. 1848. 
ΟΑΙΤΕΒ Βιδεῖ. ϑιαιίρ. 1849. Τὶ 1. 
Ο. . ἀΕΒΙΑΟΘΗ : δα Α. Τ' πιὶλ Απηκεγζυησεη. Βά. ἵν. ΑϑΙὰ. 2. ου βομιρίοάον. [ΤἘ6 

ΟΙὰ Ἰοδϑίδιθις τλ ποίθϑ. Υόοϊ. ἦν. Ῥασγῖ, 3, ΌῪ βοδυνθᾶθυ]. ΒΒ νη, 18ὅ8. 

ϑεγηιοηδ απ Πευοίϊοπαϊ Ἐχροείοηδ. 

Β. ΟἀΑΣΤΗΞΕ: Ποημία πὶ ΧΙ]. Ῥγορῆ. Μίπη. Τὶς. 1668. 
ΑΝΡΕ. ΚΟΝΑΡ : Οὐπιηι. Ἐςτερσείἑοο-ργαοσίσυα ἴῃ Χ7Ί]. ». Μίπη. Ὡτοβᾶ, 1677. 4ἴο. 
“. 5. Βαύυζεπ, Ῥνορλειϊδοδεξ Μαγὰ υὑπὰ ἴζεγη, ἃ. ἱ. θ8 Ῥνεαϊσίοη δὲν αἰΐα Οαρίίοὶ ἀν 13 

Κιείπενι Ῥγορλείεη. [Ῥτορβοῖοαὶ ΜΑΙΤΟΝ δηὰ Κοσηοὶ, ἑ. 6.) 68 ϑοστθοΩ 8 οἢ 811 {86 Ομδρίογβ 
αἴ τ6 123 Μίπον Ῥγορμοίβ.} ὕω, 1699. 40. 

Οσ. Η. Βιξοαξε ({ 1191) : Κυνζε Βειταολίωπφεη ἴδεν αἷς 12 ΚΙείπεη, Ῥτορλείεα. [Βεὶοῦ ταϑαϊ- 
ἰλίοηβ ὑροῦ (δ6 12 Μίπον Ῥσορῃοίβ.)] βϑϑιαϊίρ. 1886. 

7. ΒΟΗΙΙΕᾺ : Ῥέα 12 Κιεῖποη, Ῥτορλείεη. [Ἴ8Π6 12 Μίῃον Ῥγορδοίβ.) ϑιυίέᾳ. 1861. 





ΤῊΝ 

ΒΟΟΚ ΟΕ ἨΟΞΒΑ. 

ἘΧΡΟΌΝΘΌΕΙ 

Ἀ 

ΒΥ 

ΟΤΤΟ ΒΟΉΗΜΟΙ,ΕΗ, Ρα. Ὁ. 
ὕΒΑΟΘΗ, Υὔβτεμβεβο. 

ΤΕΑΝΒΣΑΤΕΡ ΓΚΟΜΑ͂ ΤΗ͂Σ ΟΕΕΜΑΝ, ἩΙΤΗ͂ ΑΡΔΙΤΙΟΝΑ͂, 

ΒΥ 

ΦΑΜΕΝ ΒΕΕΌΒΕΙΟΚ ΜΟῸΟΌῦΌΒΘΟΥ, 

ΓΕΒΤΕΌΟΤΟΒ ΙΝ ΟΒΙΕΝΤΑΙ͂, ΓΑΝΟΌΔΟΕΒ, ΤΗΞΟΙΦΟΙΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΒΥ͂, ΡΕΓΙΟΕΤΟΝ, Ν. 2. 

ΝΕ ὙΟΕΚ: 

ΒΟΒΙΒΝΕΗ, ΑἘΜΈΤΕΟΝΟ, ἃ ΟὉ., θῸ4 ΒΕΟΑΌΨΧΑΥ. 

1814. 



Ἑοϊετοὰ δοοογάΐηρ ἴο Αεὶ οὗ Οὐηρστεδδ, ἴῃ ([Π6 γοᾶς 1874, ὮὉΥ 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΒΜΕΊΒΟΝΟ, ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΧΥ, 

ἰπ τἴ6 ΟΒῆῖοο οὗ ἔδο [ἐὈτασγίδη οἵ Οοηρτοβα, δὲ ὟΥ δδϊηρίου. 

ἘΙΥ ΞΈΒΙΡΕ, ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ: 

ΒΙΕΚΒΕΟΤΥΡΕΌ ΑΝ ῬΒΙΝΤΕΌ ΒΥ 

Ἡ. 0. ΗΟυΟΟΗΤΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ. 



ΗΟΘΒΑ. 

ἹΝΤΒΟΘΌΟσΤΊΟΝ. 

ἢ 1. Ῥέγβοι 97 ἰλα Ῥτορλει.λ 

ΤΗῊΗΚ πδῖο ὉΪΊΓΙ, τ ΒΙΟὮ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Ὑαγ. 3, 88 ὍΓ6}} 88 ἴῃ ἐδ δι ρδγβου ριίοη, νοῦ. 1, βἰσηϊβοι 
ἀεἰΐσοτγατιοξ, βαϊναϊίοα. 1ὺ 88 ἃ ΠΆΤῚΘ ποῦ ὈΠΟΟΠΙΠΙΟΏ διηοὴσ [Π6 ὅονγ8. ΤΏθ ἰδβϑῦ τηοηδτοὶ 
οὗ τὰς Κἰπράοπι οὗὨ 1βγ86] 5 ἔσῃ 8865 δηοῖμο ἔτ ΠΡ ᾿πβίϑηοθ. [1 τγ88 8180 [8:6 οὐ σίῃβὶ Ὡδπ}6 
οἵ ΨΔοβδπδ, ιανίησ Ὀδθη Ομδησοα ὈΥῚ Μοβθβ ἴο ΕΝ Το 1, ΧΧ. ττὶϊθ ἰλ6 ἥδ ὮὭσηέξ 
(ὧγ πιϊοῖ Ῥβαὶ, Ββονγθυθῦ, ἱπ [86 οἰδαίίοι οι οὐγ Ῥτορβμοῖ, τευ υθβ Ὡσηῶ,, ἴμ6 γυϊσαία Ο566, 
δὰ ΤΙᾺΓΠΟΥ, λοτο ΘΟ ΟΣΤΩΔΌΪΝ ἰο [86 ΗΘΌΓΘΥ ρῥγοπυποίδίοη, Πἤοδεα. ΤῺ6 Ῥτορβοῖβ ὨΔΙῺῚΘ τς 
Βεϊίνοσαῃοο, δίοοα ἴῃ ἰπ τηδεὶκοα σοπίγαβῦ ἴο [ἢ δἰπὶ οὗ Βἷ8 τ: 8810}, ---- [Ὡ6 δηποιηοθηθηΐ οὗ 
τυίη δηῃὰ ἀεοδβίγυοιίοη. Απὰα γοῦ ἱὺ ν8}} δογθϑὰ τ Μ18 γοσδίζοῃ 838 ἃ τγλθββοησοῦ οὗ Οἀοά, ἰο 
τοῖαση ἴο ἡ βοῖὰ που αν ὈΘΘη ὑδ6 ΟὨΪΥ Ὀὰὺΐ 86 δυγθ ὙΑΥ ἴο ἀ 6] ’Ίσοῦδῆσθ. 8500 8180 86 πὶ 
“« Δα νοσϑησο "ἢ οὗἩ Οοα᾽ 8 Ρ6ορ]6 ᾶ8 {π6 σταῃὰ οδ]ϑθοῖ Κορί ἰῇ νἱον ἱΒγου ἢ 811] [16 (ΘΥΤΟΥΒ οὗ 
186 γυάστηθηὶ ἀδπουπορα ἀρο ἀροβίδιθ ἴβγϑθὶ. Ὑμὺδ [86 ροβίϊΐοῃ δὲ [Π6 Ὀδρίπηΐηρ οὗ [86 
Βοοῖ οὗ (λ6 Ὑποῖνο Ῥτγοροίβ, οοουρίοα Ὀγ Ηοβθδ, τγ88 ὑγῸ]}Ὑ εἰρη βοδηί. 

ΑΒ ἴἰο ἴδ6 οτἱσίι οὗ 6 Ῥγορμδὶ τϑ μδνθ πὸ ἀἶγθοῖ ἱπίοσιηδιίοη. Οηἱγ [86 πδια οἵ [ι15 
ἴδιον, Βοοσὶ, 18 πιθη!ἰοηθὰ ἱπ [μ6 ΒΌΡΟΙ βου ρου. Βυΐ γγὸ τῇδυ ὃδ6 7υδβοα ἴῃ βθθκίηρ μἷ8 
Βοηθ ἴῃ {μδὺ τϑοΐοη ὙΒῖοἢ 18 ΟἸΘΑΡΪΥ Ργθβθηϊθᾶ 88 ἴπ0 866η0 οὗὨ [ιἷ8 ἰΔΌΟΓΒ, ὨΔΙΏΘΙΥ, ἰὰ [86 
ΕΚιησάομ οὗ 15τβοὶ. [8 [8 ἔστὰθ ἐμαὶ τ δδνο, ἱ ἴῃ Ατηοβ, δὴ ἱπβίδῃοο οὗ 8 Ῥτορμδῦ Βθηῦ ΠῸμΩ 
υάδῃ ἰηΐο {δ Κιησάοιῃ οὗὨ Ιβγϑοὶ, ἃ8 8150 ἴῃ ἴῃ οδ80 οὗ (86 ρσορμοῦ τηθηϊομϑα ἴῃ 1 Είηρβ 
χί!, Βα Ηοθοα δἰδὸ ᾿πὰ Ὀθθῃ βὸ Θοπιπ58ἰοπθά, [86 ἴδοις πουἹὰ ῬγοῦΔΟΪΥ μάν Ὀθθ 
τοοογάθα 88 βοιμδϑίβίηρ ὑπαβιιαὶ, 88 γ͵ὰϑ ἀοηθ ἷπ {1:6 ὁ886. οὗ Αἴῶοβ. Ὑοΐ ῬΥΟΡΒοίϑ ὝΘΓΘ Ὠοΐ 
υπκπονῃ ἰπ ἴμ6 Κιπσάομι οἵ Ιβγδοὶ (6. σ., Φομδὶ ἀπάοτ᾽ Φοτοθοδια Π., 3 Κίηρβ χὶν. 2δ, δηά, 
Ῥγανϊουβῖγ, Ε] 1888 ἰτὰ [6 ξομοοὶ οὔ γουπα Ῥτορθίβ ἰγαϊηθα ὈΥ Εἶμ). Βαῦ ὑμ6 ρογίδοι δώ: 
ἰατιογ τὶ ἴἢ6 οἰγουπιδίδῃμοοϑ δηὰ ὑΟρορτΆΡὮΥ οὗὨ [86 πολίδβογῃ Κίηρσάοῃι, ἀἰϑρίαγοα Ὀγ Ηοβοδ, 
[αγη Β..68 ροδίνο δνϊάθποθ ὑμδῦ μα ὈδἸοπσοά ἴο ὑμαῦ τοσίοη (οοίμρ. Ομ 808. γν. 1; νἱ. 8,9 ; χὶϊ. 
12; χὶν. 6 8.). Ὑμδῖ, ἰῃπ οδδρ. 11.,)ὄ 6. 08118 δ αἰγΘΟΙ “ [η6 ᾿ἰδηά,᾽ δηᾶ, ἴῃ οὨδρ. υἱὶ. ὅ, 
(ἰοττὴβ 18 Κίησ “ουγ Κίης," που]ὰ βθθὴ ἰο ῥγουϑ, γί Βοσ, ὑμαῦ μΒ6 τοϑ θα ὑδογο, ἢ }]6 ἨΪ8 
ἀϊοου Ὀοίγαγβ δὴ Αγϑιλδίο οο]ογίηνσ, ἴῃ ΌΓΙΒ ἃ8 Ὅ76}} 848 ἴῃ ριον πογά8. Η5 τοαυθηῦ 
68 81:}8] ΓΟΙΘΓΘΏΘΘ8. ἰο δυάδῃ ἀο ποῖ ἱηνα ἀαίθ {π6 θνϊάθποο οὗ 8 πογίβογη οτἱσίη. ἘΕῸγ ἰῦ Μ88 
ἐπα ροβδὶ Ὁ] 6 ἐμαῦ ἃ ῥγορὶιοὺ οὗ Φοδβονϑῇ, ψοσθ ΒΘ δΥ̓Ὸὺ 80 τηυοἢ 8 οἰζοη οὗ {886 Κίπσάοηι οὗ 
ἶαγδοὶ, βῃουὰ 1οβα βἰσῃὺ οὗ Φυάδῃ ; ἴοσ δυάδῃ νβ ὑπὸ Κίπσάομῃ οὗἁἩ Ὀανίὰ, δηὰ ἰδ νγα8 ἰο 11 
αἷοιιο [Πδὺ {Ππ086 ὈΓΟΠλ1868 τοὶδίθα, τ Ὡ]Οἢ ἔοσηθα [6 βιχο στουπᾶ οὗἩ (86 Μοββίδηϊο μορϑ, ἐμαί 
μ6 Ιογὰ πουϊὰ ποὺ οαϑὺ ΟἹ Ὠἷ8 ρϑορὶθ υὐδουὶγ δηᾶ ἔοσουοσ, Ὀὰὺ ὑπαῦ ἃ ἔπη νγ88 σομηΐηρ ΒΘΏ 
ΠΟΥ 5βουϊὰ τίδο ρ]ογϊουβὶ Υ ἔγοηὶ ουαἵ οὗ ὑμοὶγ ἀθδβοϊδιίΐοη.Ό Τηθ ργόρμθῦ οουϊὰ 68]] αἰϊθηιίοι 
Π (86 ΤἸηοτΘ ἐπι ργαβδίνοὶυ ὑὸ {86 βἰγίοίπο8ββ οὗ ἰῃ6 ἀϊνίπο σὶρ θουβηθϑθ 88 ἀϊβϑρὶαγοὰ ἰοταγὰβ 
δυάδῃ ; [ὉΓ ὀνϑθῃ ἰδδὶ ἡδίϊοη τγᾶβ ποὺ ο Ὀ6 βραγβά, θυῦ νγὰβ ἴο Ὀ6 Ρυπὶβηρα ἴον 108 ΔρΡΟΒίδβΥ : 
μον τς ἢ 1688, ἰΠ θη, ΒΒου]ὰ {86 Κιηρσάοπι οὗ Ιβγϑϑὶ ὍΠΟΥ 186} βϑοῦγο ἴῃ ΐ8 στοβ8 Ὁμ ΔΙ 0Ὁ]- 
Ὧ688 ἰο ασοα  ἘΕἾΠΔ]]Υ, ἱἢ [86 βυρογβογὶρίίου, ἴῃ ἴδ βγϑὺ ᾿ἰπθ οὗ σῖο (86 ρογὶοα οὗἁὨ ἰδ86 

1 [(Ὀοπρασα, θοκίδου ἐπ ατίΐοϊθα οἱ ἤἤΐοδεα ἴῃ ἔπο ΒΊΌ0᾽ο Ὀϊοϊοπεσίοδ, δ ἰῃκουϊουδ δηὰ βιιρροδέϊνο ζΣιΐζε 9. ἐΔ6 Ῥγοραδέ 
Ἠοεεα, ὉΥ Ῥτοῖ. ἀτοεη, οὗ Ῥχίῃοοίου, ἱὰ Οἱ Μοπιλίψ, ΟἸπεϊππαιῖ, σα ΠΌΔΥΥ δηὰ ΕΘΌσυλΥ, 1811. 1 [8 σουδίσ οἰθὰ τλδίην 
ὅοῦι δἰοῖσ δοδιϊοτοὰ ἱπχουμὴ ἴ.9 Βοὺκ ἰοῦ. Ὅοδα ΒιΔΏΟΥ εἶνοθ δὲ οἰοασποηὲ βκοίοι οὗ ἴΠ0 Ῥτορῶθοξς ἰπ ἷ6 Ζ,εοῖμγεδ ΟἈ 
ἐλε Ηϊείοτν οΓ τἀ “εισίελ, Οὐμετοι, Ἡ. 409 ζ. -- Μ ΜΙ 

4 [15 Βηκί. ὕεῖδ. Ἡτὶεοα Ζοδλφα, ἴο ἀϊπεϊη συ ἷτὰ ἴχζοσα ἔμο Ῥγορβθι. Οοιιρ. Ζδοιδυίδη δηὰ Ζϑομασίδα, δἰδὸ ἰἀθα- 
64] αι ἰδ Ηοῦχον. -- Μ.] 



4 ᾿ ἩἨΟΒΕΑ. 

. χορ θυ β πηϊηϊβίτυ 18 ἀοβηοα δοοογάϊησ ἰὸ (86 δβυσοοϑβαίοη οἵ Κίησε οἵ Ψυάδι, βου! ἃ ὈῸ 
δααυςοά 49 ῥχγοοῦ (μαῦ Ἡοβοα ἀϊὰά ἠοΐ Ὀεϊοηρ ἴο 116 Νογίβοσῃ Κίησάοη,, 10 τσ Ὅ6 βῃοννῃ 
ἐπδὺ (͵18. ργονϑδ ποίϊηρ, βίησο ἰῦ 18. ποῦ οογίδίη ἰμδῦ [8 ΒΌΡΘΓΒΟΤΊΡΙοα Ῥτοοοθαρα βοπι [86 
Ῥτορδοὺ ἰπιβοῖ 10 τοΔΥ αν Ὀθθη ὑγοῆχοα ἴο ᾿νῖ8 Ὑτιτησβ ἰπ [86 Κίησάοῃι οὗὨἩ υάδῃ δβοπὶο 
ζπιθ ἘΠῈΣ [οἷν οοτηροβίοῃ, δηὰ [μΐ8 πιοάθ οὗὨ ἱπαϊσαίϊηρ, 88 6γϑ πουἹὰ ἰβθη μβανθ Ὀθθῃ αυΐια 
πδίαΓΑ]. 
γλ τοσατὰ ὑὸ {86 οἰγουμπιδίδησοδ οὗἩἨ ἨΗοβοδβ [8 γὸ ΚΠΟῪ ΔΌβοϊ υἱοὶ ποιμίησ, Ὑ7μαὶ 

ὑγδαϊοὴ ἢΔ8 [0 ΒΥ ὉΡΟὴ 1818 Βυ]θοὺ 18 αὐΐουν ἀδνοϊὰ οὗ βδυρροτγὺ δῃὰ αυϊῦθ νου} 6858. 
ΊΦ τεσαγὰ, μόνονοῦ, ἰο [86 ομαγδοίον δὰ ἀϊβροϑβιτίοα οὐὗὁἨ [86 Ῥιορμοὺὶ δηὰ ἢΐβ ἵππον Εἶδε 

ΘΏΘΥΘΙΪΥ, τυ ἢ δουϊὰ Ὀ6 ραιμογοὰ ἔγοπι 18 Ὀοοῖ. Βαίΐ [818 ἰδ ἴο Ὀ6 σαἰποα τηογὸ ΔῚΠῪ ἔχοι 
ὙΠαὺ 8 ὑπέρ] θα ἱπ {86 Ὀοοῖς 861. δῃὰ νὸ δ88.8}} {βμογθίοσο ροβίροῃϑθ οἂγ ἱπαυΐγυ ἀπ} τς 
ΘΟΙΩ6 ἴο ΘΧϑηΐη6 {86 δα )]θοῦ 48 ργαβοηϊθά ἰδ 6 γα. 
ὙΠΟ δὰ δ6 20 ἀοιϊδύ 88 ἰ0ὸ σβθσα [86 βοθὴθ οὗἉ (88 Ῥυορβμοί β ἸΔΌΟΓΒ ἴΔγ. [ὲ νᾶβ ἴπε 

" ἸΏΟΓΘ πουέμευ!γ οὗ 1806 ὕνο αἰνιΔοὰ Κίησάοιῃδβ, ἴ[μ6 Κίπρίοπι οὗ 1βτϑθὶ. ΤὨΘ ῥγορδοϑοῖθβ ψϊςῇ 
6 [88 ἰοῖ ἰο υ ἴῃ Ὠ18 ὈΟΟΚ 8ῦθ δἰπλοδὺ δχοϊυβίνϑὶυ οοοαρίοὰ πὶ (δι ἰἰπσάοιῃ, [86 ὀυθηϊα, 
τοὶ σίου, τηογαὶ, πὰ μοὶ (ἴς8] το δα ἰγδηβρίγοα ἴμθγθ, δηὰ {Π6 ἀδβίΐηυ τ ἢ τγ88 δυγδῖῦ- 
ἰησ ἰἴξ. ΦΔυάδῇ 18, Ἰηἀορα, ποὺ ἀπίγθα ΠΟῪ τηθηθοπθα, ρΑΡΕΪΥ πῃ οοηίγαβὺ ἴο [βγᾷ 6] (Ερἢταδὶπ)), 
ῬΆΓΌΥ 88 Ὀϑίης ζΌ Υ οὗὨ (06 ϑαπιθ ὑγϑηϑσγθδδίοηβ. [Ι͂ἢ [16 ἰδίαν σοϊδίοη ἰὰ ἰβ παπιϑὰ τ 11} 
ξτοδιθϑὶ ᾿ΠΘαΌΘΠΟΥ ἱῃὰ ΟΠΔΡδ. ν. δὰ υἱ., θαΐ δδδυνδαγαβ ΟὨΪΥ̓ ἰπ ᾿ἰϑοϊαίθαὰ Ῥϑββαρθβ : Υἱϊὶ. 14 : 
Χ. 11; χὶϊ. 1. Βυὶ Ψυάδιῃ 18. αἰτγδγβ τοΐδιγοα ἴο ᾿ποϊἀθηία!ν, δηα ἰῇ δυο 8 ὙΔΥ ἰμδὶ πὸ 
ἀουδὲὶ ᾽β8 ἰοῖδ ὕροὰ {86 τϊηᾶ, {παι [86 Ῥτορδοῖ, ᾿πουσ οἱνίηρ ἰο Φυάδῇ ἃ Ῥγομπιϊπθηΐ ρ͵δοι. 
αἰὰ ποῖ τοσαγὰ ἰζ δ8 [86 βρῇϑγθ οὔ ἷβ πιϊββίοῃη. ΤΏ βυρροδίου ἰμδὶ Ἰδίθσ, δ ἰθαβί, δὸ 
Ὀαοίοοῖκ Ὠἰτηβϑὶ τὸ {86 Κίῃράοπι οὗ Φυάδῃ δηὰ ἴμοσα οοιῃροβθα ἢἷ8 Ῥοοκ (ἔπη! 4), οδπποῖ ὕκ 
ΘΒ ὉΠ 864, 

1 νὸ βοοκ ἴοσ {86 ροσγίοὰ ἴῃ πο (86 Ῥτορδοῦ ᾿ἰνθὰ δηὰ Ἰδθογθᾶ, πὰ τηϑϑὲ δὶ οὔποθ Ὑ1} ἃ 
ἀοδηϊίο βίδίθιηθης ἴῃ [86 βυρογβοτίρίίοη (νογ. 1), το ἀοῆηοβ {18 ροτὶοα 88 “ [86 {πὸ οὗ 
ὕσσίδα, Φοίμδηι, Α}ιὰΖ, απὰ Ηρζοϊκίδῃ, κίησβ οὗ Φυάδι, διὰ ϑογοθοᾶμι, βοὴ οὗ ϑοδβῃ, Κίην οὗ 
]ετα6}." Τ]ιδ πσου]ὰ δββίσῃ ἴο ἐδ δοιλνο τη βίυυ οὗὐἩ [6 Ῥγορῃοῦ ἃ ὙΘΥῪ ἰοὴς ἀυγδίίοη. 
“Ἐὸν Ὀούπτοοῃ [86 ἀσδίὰ οὗ Ὀζχζίδηῃ δπὰ ἴΠ6 ἤγβι γοᾶν οὗ Ηοζοϊκι δὴ [Π γα ἱητοσνθηρα τ ϊγίν- 
0 γθδγβ. Βυΐί [Π6 18γδο} 118} Κίησ, Φογοροδι Π. ἀϊθὰ, δ [6 ]6480 οδ]ουϊδίζηῃ, ἃ σοῃβίἀογὈϊα 
Ῥογίοὰ Ὀοίογτο ὕζχζίαι. ὉΤμοὸ ἰπύουνδ) νγαβ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὑυγθηυν -ϑὶχ γθᾶγδ, Αἰ μουσἢ [86 ἀϊδοοτάδης 
δβιδθιηοηίβ οὗ [Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ (π6 Κίησε πὶ τοσαγὰ ἰο {86 τοϊαἰίοῃ οὗἨἉ (16 Κίησβ οὗ Ψυάδ δηὰ 
[δγ86] ργουθηῦ 18 ἤῸπι δϑϑιρηΐησ τῖῖ ἢ ΘΟΥΙΔΙΏΓ [16 ῥτθοῖβα ροσοά. ΤὭυβ, δοοογάϊησ ἴο {π6 
ΒΌΡΟτβοτ ρίΐοη, (86 πλἰηἰδίσυ οὔ Ηοβοᾶ τηυϑὺ ἢᾶνθ Ὀδσὰη Ἰοησ Ὀδίογσο ὈΖΖία 8 ἀθδίϊ, δῃὰ 1 
γγ6 ὈΪΐδοθ ἰδ ΟὨΪγ ἃ δβοσὶ {ὐπιθ Ὀθίοτθ {86 ἀθαίὰ οὗ Φεογοῦοαπι 11]., [δ πηυβῦ, βίποα 1 σθϑομθα ἴο 
(80 Ὀορὶπηΐησ οἵ (6 τοῖστι οὔ Ἡδζοκίδι, πᾶν Ὀθθῃ οὗὨ υϑσῪ ἰοὴς ἀυγδίίοι, ἀρουῦ ΒΙΧΙΥ γϑδγε."» 
(Δεοογάΐησ ἰο (86 ογπΑΡῪ τϑοκοηΐησ Φογοθοδτα αἰοα Β, Ο. 788, δηά ἩοΖζοκίδῃ δβοθπά θα [86 
(Ὠγομο ἴῃ 727.) ΤῊΪ8 τοδὺ]ῦ 18 οδὶου]αύοα ἴο ὀχοῖϊνο ἀουδίθ οὗἩ 1πΠ6 οοττϑοίηθβδ οὐ {μ6 8υρ6:- 
δβοτὶριίου. Ἧ7,.ὲ. ὑπογϑίοτο βοοῖς σγουπάβ οὗ δυρροτὺ ἴῃ [86 Ὀοοὶκς 1561. [Ὁ ΔΡΡθδγβ ἰο Ὀ6 αυϊο 
οογίδϊη ἴγουι Ὁ (μα Ηοβϑδ δρρϑαγοὰ Ὀοϑίογο {86 (8}1 οὐ ἴ86 ἀγηῃδβίυ οὗ δεδυ, ν Β] Οἢ δῇογάβ ὑ8 
{86 ἐσγηιΐπιδ α φιο. ἙἘῸΥ ἴδ 8 ἢ (6 δηηουποθηηθηῦ οὗὨ 6 ἀοδίγυοίίοη οὗἁἨ {μἰ8 Βουϑ6 ἰδαὶ 
Ἰηβ ὈοοΪς Ορθηδ. “Βαυΐ ἰδ νγᾶβ οὐΪγ, στοιπαῦῖκβ Εν] ἃ τ ρΒυγ, “16 ἸΔοἸδίΥ Ῥγοιιοίθα Ὀγ (86 
Βουδθ οὗ Φεδυ, [δδὺ τγᾶϑ ἀσπουπορα ; [86 ρΡ6Ο0]6 τ γα 8}}}}, ἴο 81} δρρϑάσγβῃςθ, στοαὶ δηάὰ 
Ῥονον]." Μογθ δβρθοίΐα!γ, [Π6γὸ 18 88 γοῖ Ὧο Δ] βίου ἩΒδίθυον ἴο ἱηύαγμ δὶ Θομη ΠΟ ΟΠ, ΟΥ 
ἴο 86 βυθνογβίοη οὗ [Π6 ογάϑγὺ οὗ {πίη ἴῃ {86 δίδίθ. Ἧγ7ἴε οδὴ Βαγάϊυ γον ἷ8 ἄγβι Ἀρρθᾶϑγ- 
86 ἰο ἴπ6 ρογϊοὰ δβιοοοροάΐησ (Π6 ἀοδίῃ οὗἁἨ Φογοῦοδιι 1]., ἀυτίηρ ὙΠΟ (6 Κίησάομι τγ)ἃ8 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ πῃ ἃ βίδίβ οὗἩὁ ΔΠΔΡΟΝΥ ἰὸς πὶ οἰθυθ ἰ0 ὕπνοῖνα γαᾶγβΌ Ἀπὰ 1 (π6 βυρροβί(ἴοῃ οὗ 
δυο ἢ δὴ ἰμίογγοσηυπι δμουϊὰ 6 ργοπουποθᾶ ἀπίθῃδΌ]6, γγ ἤδνθ 8.}}} 1688 σοοπὶ ἔου Ηοβθϑ᾿ Β 
ΔΡΡΘΆγδηοΟ δου Φογοθοδιη ΒΒ ἀθδίδ ; ἴον πὶϊὰ Ὧ18 βοῃ Ζδομδυίδ ἰμ6 ἢουβα οὗἨἩ δε Ἰοβὶ [86 
ὑγοῦθ, {π8 Ὀτϊησὶπρ δῦουΐ (86 δνοπὶ (πγοδίθηθα ὈῪ ὑπὸ Ῥγορμοῖ, Ζδομδγίδη Ππιανίηρ τοί πϑα 
Ῥοβδδβϑίοῃ ΟἿΪΥῪ 84} ἃ γϑᾶγῦ. ὙΤμ ἀγῃδϑὶν οὗ Φοδὰ (μ6η δοίυα! γ Δρροαγοὰ ἰο Ὀ6 ΗΤΤΩΪΥ 
ΘΒ Δ Ὀ 886α, θαῦ τψα8 υπάουδιοαϊγ Ὀοΐησ υπάἀοτιτηϊηθα ἱπίθγη δ! ονθη ἴῃ ὑ86 {ἰπ|6 οὗ Φογοθοδϑηι. 

Τὸ {818 ρεογίοά, ὑμογϑίογθ, οοῃοθγηΐηρς νοὶ τ αν ἃ ὑτγίθῦ ποίΐοθ ἰῇ 2 Κίηρβ χὶν. 28--29, 
δηὰ ψἈΟΝ ͵δ ὑπο γο ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ ϑροόκθη οὗ 88 8 ὑΐπιὸ ἰῃ πο ἢ Φομονδὴ σανὸ μοῖρ ὑπγουσὰ Φθτο- 
Ὀοδῃ;, ἴον “Ηδ ᾿ιδὰ ποῖ γε ἀδοϊαγοὰ {πὶ Ηδ που]ὰ ὈΪοῦ οαἱ (86 πᾶπιο οὗ 1δγ80] ἔτοιῃ ὑπο 
Βοανοη," ἴο (μῖ5 ρογοα ἰοναγαὰβ 108 οφοποϊυδίου, τ οδῃ δϑείρῃ, ψ 1} δἰπλοβῦ ρογέθοϊ οομῆσθῃοα, 
[δι6 ἐεγηιῖπιι α φιο οὗ Ηοβδδ᾿Β ταϊηΐβισυγ. [Ὁ ἱβ ἃ πιδίίον οὐ ρτϑαίον αἰ θη ο γ ἰο ἤχ {86 ἐεγηιΐ- 

1 [ον ἴδο ἔπγέῶον ἀϊδοπαβίοη οὗ (818 ᾳαυοδέοῃ, δοιὰ (9 χϑϑδοιδ [ῸΣ ἀύθθησξ 9 οοττοοίοδδ οὗ ἰδ Θρθο᾽ υδῖοῦ ἀεεῖνοα 
δὶ δΌοΥΟ, δοὺ ἴδ)6 ΒΌ ροσεοσ ρου δα εχρουμάσα ἴῃ ἰὼ ῥῖὶδοοϑ. --- Μ.] 



ΝΤΕΒΟΡΌΟσΤΊΟΝ. δ 

π αὐ φυέπι. ΘΟ ἃγὸ οογίδϊη, δὖ [86 ουϊδοῖ, ΟΌΪΥ οὗ μιῖ8. ται ῖ, [πᾶὲὶ Ηοβοα ἰαδογοὰ δυά 

πτοῖθ ὈΘέογο 1116 δἰχὶ γᾶν οὗἉἩ (86 τοΐϊσῃ οὗ Ηδθζθικίδῃ ; ῸΓ ἰῦ γγ88 ἴῃ μα γϑὰγ ἰδ ἴμ9 δνθῃξ 
τδηϑρίγοα τς ἢ Π6 Βαὰ 80 Ὀ]δίην δῃπουῃοθά, [π6 ἀοβίγυοίίοη οἵ [86 Κίησάοιι οὗὨ 18τ86], ὈΥ͂ 
116 Αϑβδγτίδῃβ. Βαὶ ΠΟῪ ΟἸΟΒΕΙΥ 8.6 6 ᾿υδιῃοα ἰπ ἀρρτγοδοβίησ (818 αἰ ὃ ὙΤ]ιαὶ Ηοβοα 
ἰϊνβὰ ἀυγίησ {86 σἸοομιγ ρογϊοὰ οὗἁὨ {86 ἀἰβογάθυβ οδοδβίοπθα ὈΥ {16 υδαγρϑίίοηϑ ὑπάθυ ΖΑΟΒα» 
τίδη, 584} ]ὰπὶ, δπὰ ΜούδΒθαι,, ἀθβοσι δοὰ Ὁ ΘΗῪ ἴῃ 2 Κίησβ χν. 8-20, 18. ἃ γν6}} δϑι Ὁ} 868 
(νοΐ, ἴον (8686 ὀνθπίβ ΓΘ τποϑὺ ψίν 1] πιϊγγογθα ἴῃ Βἴ8 αἰβοοῦγβαϑ (866 Θεροοία!γ οΒδρ. νἱῖ.). 
Βυὶ 186 Αδϑγγίδηβ βίδπα ἴῃ 86 ογοστουηἀ τὶ βρθοῖδὶ Ῥγοιαΐηθησθ, 88 {Π|ὸ ρόνγοῦ ἰη πο ἢ 
ἰοὶρ νὰ δουσμῦ, ἀπὰ ἴο ψ οἢ “ ρ»ἰϑ ἢ γογο βϑηῦ ἴῃ {ἴπ|0 οἱ ἀἰβίγ688, --- ΙὉΟ]158}γ, ἴον ἰῦ γᾶν 
ἴῃ {π686 δοιΐομβ πδΐ 86 Ῥγορμθί αἰβοογηθα 80 οἰθδυν [826 δγθ ὙΑΔΥ ἰο ἀδδιγυοθοη ΓπγουσὮ 
Αβεγτῖδβ. να πυϑὺ {μογθίογο ἀοβοθπα δὲ ᾿ἰθαϑὺ ἴο ἴδ τοίσῃ οὗ Μϑηδῆθπι; [οὺγ ἰδ γγ88 [68 
(δὲ Αϑδγγίδ πάθον Ῥω], ἤγϑὶ οδῃθ ἴῃ οοηίϊδοῦ τὶ Ιβγὰθὶ, ΜϑηλΒθηΣ ραγίησ αἷπι ἰτιθαΐθ, 
δΔηα τΠὺ5 ρυτομαβίησ ἔγτοπὶ Αβϑγυὶδ δϑϑιβίδῃσο ἴῃ 18 δῇουὶβ ὑο πιβδὶηἰδίη ᾿ἷἰ8 Κιησάοηι.ἢ 

Ἑναὶα ἀοοβ ποί ἴδοὶ ἰπ)βο}} δὲ ΙΌΘΥΓΥ 0 86 οὶς δὴν ἰδίοσ ρουγϊοῦ, δῃὰ ὑμογοίογ ἀοθϑ ποῦ ζῸ 
ἰόν 8ἃ8 ΔΓ ἃ58 ἰδ6 τοῖσῃ οὗ Ῥδκδῇ, [Δὰ9 ὀχοϊυαάίησ [86 ρεγίοα οὗ Κίησ ὕΖίδῃ ἴῃ Φυάδἢ. 
ον ἴῦ νᾶ8ϑ ὑπᾶοῦ Ῥθδῃ δᾶ ΤΊ] ἢ-ῬΊ]686Γ, βϑυμμπλοηθα ὈΥ ΑἸ842 ἴο βϑιϑῦ ᾿ἷπὶ δυδίηβίι 
ΘΚ, σμὸ μδὰ Ἰουττηθὰ ἂῃ δ᾽ ΐδηοθ νἱἢ Βοζίη, κίης οὗἨ ϑ'γγίδ (2 Κίησϑβ χνυΐ. δὅ--9), πσοβίϑα 
ἴτοπι ἔθ Κἰησάοη οὗὨ ᾿βγαεὶ [6 πογίθογη δηα θδϑίθγῃ ρῥογιίοῃϑ οἵ [86 δουῃῦγΥ, ποτ ραγιϊου- 
ἰαυὶγ ΟΠ 1166 δηὰ αἰ]οδὰ (2 Κίπσβ χν. 29). Ὑοῖ οὗὨ {μ686 ἱιηροτίδηϊ ἰγδῃβδοιίοηβ ὑἰμ6 Ῥγορβοῖ 
ἈΡΡΟδγΒ [0 ΚπΟΥ ποίησ ἰδίου α ]γ, Αἰἰοδὰ δηὰ Ταρογ, ἰῃ 18 νίονγ, οοτηρτγίβίης Ὀοίνγοθα 
τοι ἴἢ6 σ] οἷα οὗἨ [86 Κἰησάοιυ, δῃὰ ὟΑΕἰϊεδά, δο οἴδῃ τηθηϊοηθα, ἀρροαγίηρς ᾿πγουσδουῦ 88 
8ἢ ὩΠΟΟΠΟ]ΌΘΓΘ ἰοΥΥΟΥΥ. Βὺ {π|686 στοῦ! ϑ ΓΘ ποὺ ὑπ 8881140]6.ὈὨ [Ι͂ὴ (86 ἔγβι ρίδοθ γγϑ 
ἀο ποὺ δνυθῆ Κῆοῦνγ (0 ψῇδὺ δχίθης (6 σοηαυθδί Ἧἃ8 οδιτὶθἃ. [Ὁ ἴὩΔῪ πᾶν ὈθΘη ΟἿΪγ ἃ 
Ρἰαη ογίησ Θχροιϊϊοη. [0 158 οογίδίη ἰμδὺ [6860 αἰ δίτῖοἰ8β βύοοα οὨΪγν πη ἴδ τοϊδίίοη οὐ ἰγίδυ- 
ἰδτῖθ5 ἴο Αδβδογτῖα. Βαΐ, δββϑρθοϊδι ἱγ, γὸ ἀο ποῦ ΚΗΟΥ ΠΟῪ ἰοπρ [18 δἰδίθ οὗὨ δβδυν)θεϊίοη Ἰαϑιθϑά. 
ΜΑΥῪ στὸ ὑοῦ Ὀ6 Δ᾽]ονοα ἴὸ δββυιηθ, ἰὴ (6 δῦβθηοθ οὗ οἴδοῦ ἰπίοτιμηδιίοη, ἐπδῦὺ [ῃ6 ἰδίου 6χ- 
ρδάϊοι οὗ ϑ'.Β4] πιδῆββου δσαϊηβδί Ηοβιοα (2 Κίησβ χυὶ!. 8) τγὰϑ οσοδβίοηθα ὈΥ [16 εἰγοιηι- 
δίδῃοο ἴπαὶ Ηοβῆθα δὰ γεσαϊμθα Ῥοββϑϑβϑίοη οὗ {86 ὑδυγίυουυ ἰυγπλουὶν ϑυθδάυοα Ὀγ Τί Δι ἢ- 
ΡΊΟβον ὃ [ἴὼ (δάϊ ο486, ΒΟΥΘΟΥΘΙ, γα τηυϑὺ ἰδίκα ἱπὶο σοηβι ουδιΐοη [86 ἱηίογναὶ Ὀοΐπσθθη (.96 
αἰΐϊογδηςθ οὗἉἩ {πὸ ἀἰβοοῦγβοβ δηά [86 οοιηροδβι(ΐοη οὗὁὨ ἴ[Π6 ὈοοΚ. “ [ἡ (μθαι, ἰμπογοίογο, 8} δ᾽ ἢ 8 
ταϊσιῦ νυ 6}} Ὀ6 ἰὈαηα ἴο ονθηίβ δῃα οἰγουμηϑίδηο6 59 τ ΒΙΟΙ αὖ {86 ἄπλο θη [6 ὈοΟΙς τγὰβ 6ΟΠ- 
Ροβοά, θοϊοησοὰ ἰο ἴ88 ραβὺ" (Ηδησβίθηοτυ). ὙΒὺβ [ῸΓ δχδπιρὶο, Ηοβϑα ταῖσμῦ Ὦδνο βὰγ- 
γἱνοὰ {πμ6 ἤτγβι Αϑϑυτίδηῃ ἰηνδδίοη ὑηάον ΤΊ ΙΔ Π-Ῥ ́θδοτ, ονθη ὑμουσὶ, ἴῃ 18 ἀἸἰβοουγβαβ, αἰϊοδὰ 
ΔΡΡΘΟΆΓΒ (ο ὃ6 8{}}} 8 οοπιροποηῦ ραγὶ οὗ {86 Κίπσάοιῃ, νι ῖο ἢ ἴῃ ΟΥΘΓ ῥάβϑασββ, 6. 9.) [8 . 
χὶ!. 12 (11), 10 18. ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΥΥ ἴ0 88βι: 16. ΕὟΡ 8 {ὙἸυΪΑΣΥ τοίου ἴο Αϑδγνγία δῃᾷὰ αἰνὸν 
ἀοειτυοσίδοη τὸ ὑ}εἰησβ δηςγοὶγ αἰβδγθηῖ. οδύοοὶν δηγυίησ ἰἤθηῃ βίϑηὰβ ἴῃ (Π6 ψὙδΥ οὗὨ [0 
δἰϊοιαρὺ ἴο Ὀτγίπσ [86 ἐεγηνίπιι5 αὐ φιόπὶ ἄοστι 0 (16 ἀδγ5 οὗ Ῥεκδ δηὰ Ηοβϑμθα. Οἱ [80 
οἴδοσ μδηι, [Βοτθ 86. ΔΗΥ ἰμίησθ ] ΠΟ ἢ δθολ ἰ0 ἀδιηδπὰ δυο 8ὴ δἰΐθιιρί. Τῇ Ὑ}0Ϊ6 
Ροβίώοη νος Αϑϑγτῖα δϑϑυιηθ8 ὙΠ Ηοβθα δθοπβ [0 βῃοινν (δαὶ ψμδὺ 86 βροῖκο δῃὰ ψγοῦθ 
ἀϊὰ ποὲὶ [811] οὐ {86 ἤτγβι οοηΐδοϊς υἱτἢ Αδϑγγία ὑπάθὺ Μοηδδθιῃ, ψ ϊο ἢ δὰ 8 σοιῃραγδιίνο  Υ 
[ἈνογδὉ]6 ἰβδβυθ, θὰ {παῦὺ Αβϑυγία δὰ δἰγεδαῦ αἰβρίαγοα Β6Υ ΡΟΥΘ, 8Βὸ ἔρδασι νἸ ἢ ἀδησοῦ 
ἴὸ ἴβγδοὶ δπηὰ οδλυβίηρ βιἢ ἀδϑιγιοίίοη, 88 γγᾶ8 ἄοπα ὉΥ ἐχιον ον ἴῃ [86 τοΐσῃ οὗἩἨ ῬΕΚΔΏ. 
Απὰ ΔΩ ἱπἸοϑ 0 ἢ 8 δθθῖ ἴο ροϊηὺ ἀἰγϑουῦν ἴο {μ6 ταῖσῃ οὗἩ ἴδμο ἰδϑὲ Κίηῃσ Ἡοβίιθᾶ ; οὔθ ἰη- 
δίδησα 15 {πὸ ἀφηυποϊαίίοη οὗὨ [86 ἀου]α χσοϊδίίοη, ἰηῖο ΠΤ Ιβγδοὶ δηϊοσγοὰᾶ ΕΝ, ΑΒΟΡΑΠΟΣ 
ἢ Αβαγτίδ δηὰ Εσγρὶ (ΟὮΔρ. Υἱΐ. 11; χὶϊὶ. 2). Ἐπνδὶὰ που]ὰ τοίδτ (18. ἴο ὕπνο μοι ιίοαὶ 
Ῥατίθβ. Βυῦ ποι]ιίησ ἰ8 Καοσσῃ οΟὗὨ ΔὩῪ σοπποοίΐοη πὶ Εσγρί υπᾶοῦ Μϑηδμοπὶ δ Ἰθδβῦ; 
δια ονϑῃ [ΒουὮἢ οἶδ 0. νἱϊ. 11 σου]ὰ Ὀ6 ἱπιογργοίθα ἰη (818 ἱπίθγθβι, (86 οχργθββίοῃ θιηρίογβα 
ἴῃ χὶϊ. 1 ἰπαϊσδῖθβ 80 οἰθΥΪ δὴ 8] δῆοθθ δηὰ δὴ οἴεσίης οὔ ρίβ, (δῦ γγὸ δ΄ οὔἱν ͵υδιβοά 
πῃ ξυρροδίησς (Ππδὶ ἰγδηβϑδοιίίΐοη ἴὸ Ὀ6 τοίδυγοα ἰο, οἵ ψῃ οὶ τ δνθ οογίδίη ἰηϊογηλδίίοη, 
ΠΑΠΊΟΪΥ, [86 ἀουῦ]ο σαλθ πο, δοοοτάϊηρ ἰο 2 Κίποϑ χνὶϊ. 8, 4, Ηοβιιθα ρἰαγθαὰ ν 1} Αβδγγία 
δὰ Εἔσγρῦ. γδ τηδὺ οὐαί 581}}} οἰθαγονῦ ὑθβίϊπιοηυ ἴο {86 οογγθοίῃθβ8 οὗ (18 νἱονν, 1ΐ, ἱπ 

1 [Τπ|6 πῶϑ (8 ἤτεϊ οοσεδδίου σοοοτάοα ἰὼ ἐμὸ βοτρέσγον, δὰ 4150, ῬΡΥΟΌΘΌΪΥ, ἴΠ6 ἴυτοΐης-Ροῖηξ ἴῃ ΕἶἸ9 ΠΙΔΙΟΣΥ οἵ 
12:86} τοϊδίδοουδ «ἰξ Δεδυτία, Ὑ ὨΪΟὮ ἰοττη!οδιρὰ 80 ἀἰδαδίγουδιυ ἴο ἰ.)0 ἴοττοοσ. 17 τὸ πᾶν ἰγυδῖ, ΠΟΤΘΥΘΥ, ἔπ ἰγδηδὶδ. 
[ἥοῃ! οὔ 1Π6 Ἰηλετίρε:οο προῦ [86 Ὀΐδοκ οὐδ δ Ὀτουσῶ! ὈΥ [Αγασγὰ ἤοαι Νίαιτθ ἃ, πῇ ἢ δὲ οτοοίϑὰ Ὀν ΒΔ πΔΏΘδοΥ 1. 
5ὸ δ7ζτὸ μοϊπίοά ἰο ἴδ9 τείχη οἵ 908} 0} 86 ἴδο ρΡεγοὰ οὗ ἔμο τοὶ οοηίδοῖ. 1ὲ [9 δβιδιδὰ ἰδοῦ ἐμδ' Βοημῃδαάδα 11. μῃὰ ᾿δσζδλοὶ 
(«ἰὐοιαϊοα οὗ 1στποὶ) ποῖ διηουᾷ [06 οοπαυστοὰ ἴοοθ οὗ ἐδο στοαὶ Αδογτίδῃ, δοὰ ἐμδὶ ὕδηυδ (19110}}, 89 δοη οὗ Κηυπιτί 
(Οπιεΐ, τῆο ποῦδὲ τπογοίοσθ 8 ύὺ79 Ὀθϑη οοποίάθτοι ἴδ Τοπηάονς οὗ ἰμ0 Κίηφάοπι οἵ ϑεπιλτία) μαίὰ ἐγ αῖο ἴο ἴση. 1η ελἰ8 
δι δ διίοη 5}} δαιϊιοτίεθα οοησυν. 81. ἨδητΥ Βδν) δου ἰπίδγα δ᾽δὸ ἤγοιῃ 2 Κίυχ χυ. 19, δὶ Μοωδδοια “πὰ Ὀορ]οοϊοά 
ἰο ἀφρὶν ἴοε ἴδο υα66] οου δττοδείου οὗ δἰδ κἰηρόοιι,," διὰ ἐμὲ ἐλ}8 'νττῶϑ ἐη6 οδϑο οἵ Ῥὰ» ἰηναδίοω. ἢ ἄγαν ἃ ᾿ἰκὸ 
ἰοτοηοο πίϊ τορλτὰ ἰὸ Ατιδσϊδῃ οὗ δυάδα ὕτοιῃ Δ Κίηρε χίνυ. ὅ. ΠΗ͂ ἔμοδθο ορίηἰοῦδ δσθ οοσζτϑοῖ, 1ξ που]ὰ δρρϑδὰσγ [δὲ 
ἰδ οσποῖτίοθ 'ποῖὸ Ὀσουχῶϊ ἰοἴο Ἰτγοαυϑοὶ ἑσοπίδοϊ Ὀοίοξο ἔπ0 ὅτδι οσοβδίοῃ δι υἀοὰ ἰο ἰῃ ἰμο ΟΙάὰ Ἰδαϊδιωθηΐ. -- Κὶ.} 



6 ἨΟΒΒΑ. 

οἰαρ. χ. 14 Βμδίιθδη Ὀ6 ὑυπάογβίοοα ἀΐγθοῦ Υ ἴο δίδπα ἴον Κ' ΒΑ πηδῦθϑοῦ, δοὸ [Βαὶ ἴμ6 ἢγβὶ ὁχ- 
Ῥοαϊίοη οὗἁὨ ΒΒ] λδη δ βου, τη οηθα ἴῃ 2 Κίηρσβ χνὶ, 8, πσου]ὰ Ὀ6 γοίθσγθοα ἰο 88 μβανίησ δἰγοδὰγ 
Ὀ6θῃ τηδᾶθ, δπὰ 848 ἃ πο ἱηνϑδίου 18 Βθγὸ ὑμγοαίθηθα, [86 ]α80 Ἔὀχρϑαϊοη οὗὨἩ ὑδδῦ Κίησ τ ΒΙΟᾺ 
του ταΐα ἀρορ [86 Κἰπράοιῃ που]ὰ 6 τοσαγάθα 88 ἱτωροημαΐην. Βαὶ (86 ρδβϑασθ 8 Οὔ- 
Βοῦγο, δηα {π0 σοποϊυδίοη ὙΒΊΟῺ τηδὺ 6 δαορίοα 18 {μδὺ {86 ἑογηιίπιβ αὐ φυόπιὶ δ Ὀδ6 ΟἾΪΥ 
ϑΡΡγοχί πηδίοθὶυ δβοοτίδἰηθα, Βυῖΐῖ, δὶ 4}1 ουθηῖβ, ὯὩ0 αἀἰγθοὺ ἰββίπιοηυ οδη 6 δα ἀυςοὰ ἀραϊηβὲ 
(86 οοττθοίμθββ οὔ ἐμ6 ἀββισηδίίοη οὗἉ ἰΐπ6 πιϑᾶθ ἴῃ [86 βιιρογβογίριίοιν, τ μοι οχύθη 5 {86 τηΐη- 
ἀβίγυ οὗ (6 Ῥτορδοῖ ἰοὸ {86 τοίσῃ οὗ Ηδζϑ δ, “ 

Αροογαϊηργ Ηοβθα νγ88, ποδί ργοῦ δ Ὀ]γ, 888 Οἷ ΘΓ ΘΟΠἐΘΙΠΡΟΓΆΓΥ οὗἁ βδίδῃ, σσβοβα τηϊηϊδῖσυ 
Ὀορσδῃ ἴῃ {86 ἰοησ Γοΐσῃ οἵ Κίην ὕσΖίδῃ ἴῃ δυάδῃ, ᾿πουρ τυ ἰδίου (δὴ {πδὺ οὗἩ Ηοβοβ, 
Δα οχίοπα ρα ἴο ἃ ρογϊοα ποῖ ἰδίου. Ηθ σψου]Ἱὰ 880 Ὀ6 σοῃ ΟΠ ΡΟΓΆΥΎ πὶ Μίσδῃ, ἢ Βα 
δου !]ν ̓ ἰνθὰ ἀη1}} (6 Ὀερὶπηΐϊησ οὗὨἩ ὈΖΖίαμ᾽ Β γοῖϊσῃ. Οἱ (ὰλ6 οἴδὺ βίάθ [8 δοίηθβ ἴῃ οοῦ- 
ἰδοῦ ψῖἢ Αἴηοβ; [ῸΓ (86 ἰδίου ῥγορ ιοὺ ᾿ἰνϑὰ ἰπ {Π|6 ΘΟ ΘΙΡΟΓΔΓΥ Γαΐσηβ οὗ ὈΖΖΊΔΗ δπᾶ Φοτο- 
Ὀοδῃὶ Π.; δηὰ 1: 10 ν8 [86 ο886 [λδὺ Ηοβοα αἀϊα ποὺ ΔρΡῬθδσ ὑπ} αἷνοσ {μ6 ἀθδίῃ οὗ Αἰηοβ, 
86 ταῦδῦ Βᾶγ Ὀθθῃ οἰ ϑϑὶῦ οοπηροίοα ψἰ0} πὶ, ποῦ ΤΉΘΓΟΪΥ ἴῃ (ἐπη6, Ὀὰΐ Αἷβὸ ἰῃ {πο ὶν σοπιπιο 
νοοσδίϊίοη. Εον ἴὑ νγὰβ (86 τηϊββίοη οὗἩἨ Ατωοβ 4180, ἱπουσὶὰ Ὀδοησίης ἴο ἴδα {τῖδα οὗ Ψιυάδῃ, ἴο 
Ῥτοοϊδίη [μ6 ἀϊνίπο Ἰυάστηθηΐθ ὕροῦ {86 ἰκϊησάοῃι οὗὨ Ιβγδοὶ. Ηοϑβϑα, ὑμβθγείογθ, ἴβιθβ ᾧἃρ ἴδ 6 
{βγοδὰ ὙἸΒΟσΘ ἀπηοβ μὰ ἰοῦ ἰῦ ἄγοὸρ δῃὰ Κϑορβ βρἱπηΐηρσ ἢ ουὖῦ υη}} {π6 ἀοσϑίγαοίίου οὗὨ [86 
Κἰησάομ!. Ηδ 4180 πιϑῃ εν τηᾶῖκο8 γϑίδσθησο τὺ Απιοϑ, δορ. Ηοβ. υἱῖϊ. 14 σ 1 Απηοβ 11. ὅ 
(|. 4-3,10, 12; 11.. 6) ; Ηδοβ. ἰχ. 8 πίῖῖίὰ Αἰ. νἱῖ. 17; Ηοϑ. χὶϊ. 8. νὰ ΑἸ. Υἱϊϊ. δ; Ηοβ. χίϊ. 
10 ἢ σὰ Δα. 11. 10 ΗΑ. Ὑ͵ΏΠ6Ὸ Απλοὸβ 18 ῬγΟΌΔΟΪΥ οορσηίζαδης οὗ [16 ροσγοῦ, Αβαγγία, ὈῪ 
ὙΓΒΙΟἢ αοα νᾶβ ἴἰ0 δχϑοιῦθ δὶ8 Ἰυδριῃηθηῖβ ὕροὺ [86 κἰησάοῃι οὗἨ 1βγδθὶ], Ὀαὺῦ ἀ068 ποῦ Πᾷπι6 ΟΥ 
δύθὴ 8]10ἀ6 ἴο ἰδ, ἰὰ Ηοβϑδ 10 18 πδι)ϑα Ὀ]δίηἷν δηα ὙΘΓΥ͂ ἐγθαυ θη! Υ, δπα μ6 τησδῦ ἀδηουησθ 
ΔΩΥ .5ϑοοίϊδιοη οὗ [βγδὸὺὶ σῖ {818 Ὑ͵ουϊ-Ροσοσῦ, ψ Ϊοἢ Δα ΔρΡτγοδοϊιθὰ δἰγοδαν βὸ πθβϑγ. 
Ἠοβθᾶ [Ἀ118, ἰῇ ΔΏΥ ο886, 'ῃ {μ6 Δ οὗ [6 (ἄγϑο ρουϊοαβ οὗ [86 ἈΪΒΌΟΥΥ οὗἉ 118 Κἰησάοῃῃ!. ΤΒΟ 
[1168 ἴῃ ΜὨΙΟ 6 ᾿ἰνοϑᾶ, 88 ἀθῆηρα δῦουϑθ, ἔοστω ἃ ὑποίοϊἃ ροσγίοα, οὐ ὑνγγο ρογιοάβ, ουὐὐνασα!ν 
δὶ Ἰοδβί, ὙΘΥΎ ἀΐνοσβθ. Ομ ν8 ἴδ0 ρογοα οὗ (δ6 νἱσογοὺβ σὰ ]ο οἵ ϑεζοροδηὶ Π. ψ}ὸ γαϊβοὰ 
[6 Κἰησάοῃμ ἴο δὰ ἀπηργοοοάρηϊοα ροεί(ίοη οὗ διαϊῃθηοθ πὰ ροῦχα, Δ Βουρ ἱπίογη δ] σοηάϊ- 
τἰοη8 οὗἩ ἀθοδὺ σγσοσα δουπ δ η}Υ ρῥγαβοηΐ, τ] ἢ}! (86 ῬΓορΒρῦ γγα8 σομπμϊββίοηθα ἴο ργουθ. ἘΒῈ 
ΟΥΠΟΥ νγὰϑ (86 ροτγίοά οὗἁ (δ νΥἱβ Ὁ]6 ἀθοϊϊπο δηάὰ ἄθοδν οὗ {δ Κἰπράομι αῇοσ 86 [Ἀ]] οὗἤἨἩ ἴνῈ 
Βουβα οὗὨἨ Φοῖια δηὰ ὑπάον [06 βυσοροάΐης Κίηρϑ, ἱπάπορα ἱηνΑγαὶν ΌΥ 8 το ρίουβ δηὰ τηογαὶ 
Τυΐη, δΔηά ποὺ ἀρίεγγθα, Ὀὰὺ ΟὨ]ΥῪ μαϑίθηρα, ὈΥ δὴ ὑπιμοοογδῖο ροϊΐογ, ψ  ΐϊο ἢ δουφσῃῦ δαρροτὶ 
διηοηςσ ἰὈγοΐσῃ ρΟΎΘΓΒ, 8ηα ἀρ  νοσθὰ ὑπὸ ἡδύϊοη ἰηΐο 6 βδηᾶὰβ οὗ ἰῃ6 Αβδγτίαπβ. ὙὉΤβα ἰῃ- 
ἰοτταδίΐοη ρίνθη ἰῃ [16 Ὠἰἰϑύοτῖσαὶ ὈΟΟΪΚΚΒ Θοποογηῖησ [818 μοὶ ρογϊοα τηυδὺ Βανα 118 ἀσθ οἷδοα 
ἴῃ 186 βίυὰγ οὗἉ (86 Ῥτγορμοῖ. Οορ. 2 Κίησβ χὶν. 28--.29; χν. 8-81; χυὶ!. 1-6, ἃη, 88 8ὺρ- 
Ῥ]οΙμοπίδγΥ ἴο ἴΐ, (ῃ8 ργδρτωδίίοδὶ ἰγοδιιηθηὺ οὗὨἨ {86 βυδ]θδοῖ, αβεϊσηΐησ [80 σδιδοβ οὗ (86 ἀ6- 
βίσυοοη οὗὨ (86 Κίηγχάοιι, 2 Είπηρβ χνὶϊ. 1-28. ΤΒΟ ἰγυδϑὶ ρῥἱοίαγο οὗἁἨ [86 ψ01]6 Ῥεγοα ἰδ 
Ῥτεβθηΐθα ὈΥ {μ6 Ῥγορβοῦ Ἀἰμαβο᾽ ἴῃ μἷ8. Ὑμ016 ὈοΟΚ, ἴο {16 Θχϑδιλϊηδίίοῃ οἵ σβῖο τὸ δοοογὰ- 
ἰησ]Υ ΡΔ88. 

δ. 2. Τλε Βοοῖ ο ἰδ γορῆλεί. 

γε αν ἴῃ 1π6 ὕβδποῃ πάθον [86 πᾶπιὸ οὗ Ηοβθᾶ οπθ ὈΟῸΚ ἰπ ἐουγίθθῃ ομδρύογβ. 
ὙΝΙΟᾺ τοραγὰ ἴο 18 σοπέοπίβι. ἯΥο Ἴιᾶνθ βθθὴ ἅθουθ {μαὺ ἰδ 18 πῃ ϑίη]Ὺ οοσυρίοα πὶ 186 

ΤΊΟΤΘ ΒΟΥ ΠΟΥν οὗὨἨὨ [6 ὕπο Κίησάομιβ, Δ Πβουσῃ [86 Κἰησάοται οὗ Φιά8ῃ 18. ποὺ (δογοίοτα Κορὲ 
ουῦ οὗὨ βσμῖ, Ὀεΐησ δἰ] υδοά ἴο ταρϑδύβαϊγ, θββρϑοΐδ!Υ ἴῃ οἴαρ8. Υ. δηὰ νυἱ., ἴῃ σοῃ)υποίίου 108 
1βγϑθ]. Ὁ μαῦ τθθη μδ8 ἰξ ἴο βΒ80ὺ Ὑἱ τοίδγθηοθ ἰὼ (μδὺ Κίησάοῃ ἡ Α δβἴπρὶθ ρίδποο πο 
ΟὟΥ ῬΟΟΚ 18 βυβιοϊθηξ ἰοὸ ἰπίοσττα 18. [{ ἰβ ΘΒΙΘΗΥ οσουρίοα ψιῖ} 84 τηοβῦ βϑνθσθ ἰδδίϊμλοην 
ἀραϊηδῦ [86 πδίϊοηδὶ δροβίδδβυ ἔτοπὶ Ψεμονδῖ, δηὰ (δ6 ἀθορ πὰ ργθυδι ΐηρ πιουδὶ δηα οἰνὶὶ 
σουτυροη ἩὨΪΟὮ ἈΡΡΘΆΓΒ ΓΠγουρβουΐ 88 [86 ἔγαϊ οὗ ἴππδὲ Δροδβίαδγ, δῃὰ ἱπ ἱπιπιθαϊαία οοθπθο- 
οι (πογο τ, δὴ δηπουποθιηθηὺ οὗ αἀϊνίηθ Ἰυἀαρστηθηΐδ, Ἡΐο ἰπογθαβο8 ἴῃ ΒΌυ Υ Ὕ ὑπ} (86 
αὐΐον ἀοβίτυσίίοη οὗὨ {μ6 Κἰηρσάοπι 1861} 18 Τυγοίοϊα. Βαΐ {μ18 ἀο68 ποῦ ὀχβδιυδὶ {86 ρυτροτί 
οὗ [86 ὈοοΚ ; ἴον, ᾿κὸ 16 οὐδοῦ ρσορμοίδε πυυίηρε, Σὺ σοηϊδὶηβ ἴοο 8ὴ δουπάδηϊ δβίογθῃοιιβα οὗ 
ῬΓοπιΐδο. Βγ {16 [46 οὗ (16 ϑουθῖθ (πτγολιθηΐηρβ, (μουσῃ [686 ΟΟΟΌΡΥ ὈΥ͂ (ὯΓ [86 ἰασζον 
Βρᾶς6 ἴῃ 86 Ὀοοϊκ, {μ6 γ6 δῖ ἰουῃᾶ πογὰβ οὗ Ῥτοχηΐβα τηοϑῦ ΤΊ ΘὮΪΥ ὑπο] θα, ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ 88 ἃ 
ΒΟΡΘ οὗ διίαγο σοηγογδίοη δηᾶ ἴλ8 οὗ ὑπ6 τοίασῃ οὗἁὨ Ὀεϊίοσ ἀδυβ, Ὀυΐ ἃ8 ἃ ἀδβηϊ δ δῃηπουηοο- 
πιοπῦ ἐμαῦ 186 ὑΐπηθ τ σουληρ τ βθὰ [6 ρΘΟρ]ο, ρυγίβοα ὈΥ͂ σἰαδιϊβοτηθηὺ δηᾶ τουτηΐησ ἴῃ 
στο δπὰ ροϑηϊΐοποο ἴο ἐποῖν αοά, βῃου]Ἱά ασαῖῃ πὰ δοοερίδποο τῖῖ Ηΐπι, δηὰ ὑμαῦ ΓΒΟΓΘΌΥΎ 
«μοὶν Κίησάοπι βῃουϊὰ Ὀ6 τϑβίογοα, ποῦ ἰῃ ἐΐβ [Π6 ἢ δΌΒΟΥΤΩΑΙ δηα αἀϊνι θα οοηαϊοῃ, Ὀπΐ 85 οῃ6 
υηϊοα Ὀθοῦν, ππᾶον 4. Κίησ οὗὁἨ [6 Ἰπε οἵ θανὶά, 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. Ἶ 
------. 

Βυὶ {μὶ8 Υἱοῦν ΟὨΪΥ ῥγϑβϑηΐβ (86 ΤΑ ΔΏΪΩΡ, οὗ [6 ῬΟΟΪΚ δχύρογῃδ Πυ, δα χα  Ὀ118 ΟὨΪγ ἰδ ς 
ξαιταβ οὗ ὑμδῦ το 1 γᾶ 186 δρθοῖδὶ ῥγονίῃηοθ οὗὨ [μ6 ργορμείίς τυϊυηρβ ΟΊ ΘΗ ἴο υη]0]4. 
1 18 }υδῦ σῖ ουν Ῥτορμοὶ ἐμαὺ 1818 ἜΧΙ Ὀἰ κου οδηποῦ βαιϑέγ. Ηθ ῥγοϑϑῃΐβ [8.686 σϑΏΘΓαὶ 

ὑυζὴδ ἰπ ἃ ἴογια ρϑουϊαῦ ἴἤο Βἰϊηβο]; πὸ που δὖ ᾿ἰϑαβῦ, Ὀθδῖάθ ἐμ οὔθ, {1:6 ὑπγοαίθηϊηρ, 
Ηἷδοο (86 οἰδιογ, 086 Ῥγοτηΐβθ, Ὀυϊ 6 ἰαῦοτβ ἴο τοσασὰ ἔγοπι 8 βὶπρὶθ ροϊπὶ οὗ νἱονγ [86 ροϑὶ- 
θη ψ ΒΟ Φομουδὰ θθαγβ ἰὸ [δτ88] δηὰ 80 βϑρθοίδ!υ ἴο ὑμ6 Κίῃμσάοιῃ οὗὨ [86 ἴδῃ ὑγῖρθ8, δηὰ 
ἄοῖὰ (ἰδ ἰο δχρίδίῃ ὈΟΪᾺ (86 (πγοαϊθηΐηρ δὰ 086 ῥγοιηΐβθ; ἰὸ νῖϑυν {βϑτὰ, βϑιλοὶγ, πῃ (86 
Ἰίχῃὲ οἵ ἁελουαλ᾿α ἰοῦα ἰο ]εγαδὶ αβ δϊδ ρεορίο. 

ἴῃ [μ 15 ἴον οὗ ἀοὰἂ (πὰ ποῦ δβἰπιρὶν ἴῃ ἷ5 υἱοῦ 8688) 8.6 τοοϊδα, δοοογάΐης ἴο Ηοθβϑϑ, 
ουθη ἴδ6 {πγοδίθηϊησ δα δηηουποοιηθοῦ οὗ ρα βῃγαθηῦ, τὴ ψΒΙοἢ Ὧ6 18 ΟὨΙΘΗ͂Υ οοουρὶθα. 
ον 'ὸ 88 Ὀθοϑιιβθ 6 Βουδ μ᾿ Β ἰόντα δι ργδοθᾶ 18 ρϑορὶθ ἕγοιη [16 θορίμηΐησ (μὲ Ηδ οου]ὰ 
ποῖ Βυ 8 } γ ΔῺΥ δροβίϑβυ ἔγομι Εἶπ, Ὀὰῦ τουδῦ ὈΘΟΟΙῺΘ ΔΏΡΤΥ δὲ 1, τυσβὺ ομαϑίϊβα 1ξ, τηϑὲ ουθῃ 
ἰδ δῃηὰ «ἰθβίσου ἰζ αἰϊεσὶγ, [Παὺ 18, ἰῃ 1ζ8 οοτρογαῖθ θχϊβύθῃηθοθ. ΑἹ] ἐμγθαϊθηΐηρς δηᾶὰ ομδϑίῖβο- 
πορηΐ 18 ΧΤΘΔΙΪΥ (Π6 ἱπαϊσηδύίζοη δηὰ Ζ68] οὗἩ Ἰἰονθ, Ὀόογῃ οὗ ΒΟΙΤΟῪ δηὰ {πϑγοίοσο 811] {86 τροσο 
ἰπίδηβθο. Ηθῃςθ [86 δηπουποριηθηΐ οὗ Ῥυμίβητηθης ϑουηβ ἔοσγίδ ἴῃ ὕοῃθ8 οὗ ἰδθυτίῆο βϑνουγ. 
Βυὶ 86} 30 μανῷ ὑμεῖς θη ἴῃ ὑμδιλβεῖνοθ. [ον ἰβ ἰμάθθα ϑηΡΤΥ δπα τηοβὺ ἀθΘρΡΙΥ 80, θαΐ 
ἰξ 15. ἃπὰ γϑπηδίῃβ ποίησ Ὀὰΐ ἰονθ, ἴον ἴὺ ἰβ ραϊῃθα παὺ ἐξ πιυϑὺ ὍΘ δηστγ, δὰ σὰ 811 108 
πτϑὶι ᾿ὖ οΔΠ ΟὨΪΥ δἰπὶ ὕο ΧΘΔΟΥ ὑδαὺ τ ΪΟΒ ἰηϊοσταρί8 ἀηὰ ῥγθνυθηΐβ {86 αἰβρίδυ οὗὨ [861 ἰὸ 
(0 οὈ͵θοὶ Ὀθ]ονθά, δηὰ τὺ οΥῸΣ δίῃλ ἴο βθοῦγο βαϊνδίΐοῃ, γοοοῃοὶ ιίοη, δηὰ τοϑίογαιϊο, 
[66 ἰδ που]ὰ 186] δβίϑπα ἴῃ [86 ψΔΑΥ̓ οὗ τϑδζίηρ 108 οὈ)θοῦ, δηὰ σουϊὰ ἴδι8 οοπ τὶ αΐθ τοδὲ 
ΒΌΓΟΙΥ ἴο 118 οσῇ [δ] υγ6. ΕἾΟμὶ 818 δίδηα- οϊηῦ, Ργοσηΐβα ἰθ8 Β66 ἢ [0 ὈΘ 88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ 89 
{πγοαϊθηΐησ, ἃπὰ [ἢ ῥτορουγίίΐοῃ ἴο {16 βϑυδυδυ οὗἁὨ [6 Ἰδοῦ τσδῦ 6 86 τσ 688 οὗ [868 
ἴσχτηοον, 88 ἤοπίηρ ἴτοτη [86 ἰονθ οὗ (οά, δῃὰ ῃἠοὺ βρὶν ἔτοπι ἃ οογίδιῃ δου ραββίοη οοθχἰδβῦ- 
ἱωσ τὶ ἰδ ῥυμὶίνο τἰσ θοῦΒῃ 688, ΟΣ ἤτοι ΐ8 δι Ὁ] 688, ΌῪ ΒΟ [.6 σονθηβηΐ 18 τηδίη- 
(αἰποὰ, 88 ἰοῦσι ἷθ τας ἔμ] 688 δ᾽οῦθ σοῦ ἰοὸ Ὀ6 ἱκορὺ ὑπ ροϑοθδῦϊθ. 16, ἐμογοίογθ, να 
ἀο πο τὴ ἰο γϑϑὺ οοηΐθηϊ ψ1Ὲ ἃ βυρογῇοϊΐαὶ νἱονν οὗὁ [86 Ὀοοῖ, γγὸ τηϑὲ τοσϑσζαὰ 18 ταϑδηϊησ' 
ἤοιὰ [}}18 βίδα -ροϊῃΐ 88 ὀχργββϑθαὰ ἴῃ {Π6 [Ὁ]ονίης ὀβιηδίθ : “ ΤῺΘ ῥγορμοίῆς δα μι ἱ (οι οὗ 
ἰδο ἴον οὗ ἀοά, νουπαάρα βοσοὶυ δῃὰ ἰῃ πυπ ὈΘΥ]688 8γ8 ὈΥ [5γ86}}8 συ, δηα ΓΒΠΟΓΘΙΌΓΟ ὩΘΟΘ8- 
δΒΟΣῚΥ ἃ οἰαδίαπίηρς ἴονθ, ἱμβουρἢ νοῦ σου πἰπα Ὁποπδησοα ἴῃ 18 'ΠΠῈΡ παύαγο, Μ Ὦ ΘΟ Ὀοΐησ 
80 ἀρορὶγ στουπάρα πουἹὰ Ὡοΐ ἀδβίσου, Ὀὰὺ 68] δηὰ σΣ608}} ἴο 1861. βοὴ ἃὸ [80 πογὰβ 
οἵ Ενναϊα, ψἼῸ 88 80 ΘΟΙΤΘΟΙΥ ρογοοῖνθα δηά δὸ Ὀϑδυ ]]γ ΟΧργθβϑθ {μ6 Τππἀδιμθηίδ) 
᾿πουροῦ οὗὨἨ οὖν ὈοοΟΚ, Ὀὰΐ ψο υἱϑνγϑ ἴδ ἴοο δ) οὔ γ]γ, ἴοο σου οἢ 88 80 τηϑτθ οὔἰβον οὗ (δΒ6 
δῖ μον ΒΒ ΟὟ ῬΘΙΒΟΏΔΙ 166] η 8, ἰπδίοδα οὗ δβοιμοίίηρς βοπίησ ἤοπιὶ ἃ ἄθθρ ἰμβίσς ἰηΐο [Π6 
Ββαΐισο οαΚΓ[Ὀ ἀοά |υἴπλβ6} ., Ὑοῦ ἢ τρ8 68 {1686 διἀυλίγα Ὁ]6 οὈβοσυϑίάοηβ: “ Τὸ (18 ῥσορἰιοῖ [86 
Ιονα οὗἨἩ Δειονδὴ 18 (6 ἀδορθϑὺ στουηὰ οὗ ἰ8 γοϊδίζοι ἴο 1βγβϑοὶ ; (δδὺ ἰονθ νγὰβ δἰ γ8γ8 δοίλνο 
ἴω Ἰοστοΐων [6 ΟΒυσΟΣ ; Ὁ ψὰβ ἰη)υγοὰ δηὰ ἀϊδίυτθοα ὈΥ 1βγ86]; ἰῦ ΟἸαβύθῃβ ὨΟῪ ἰπ ἄθθρ 
Ῥαΐῃ, Ὀυΐ σδ ἢ ὩΘΥΘΡ ἀθην 1861 ΟΥ Ὀ6 Ἔχ ϊησυϊδιῃοα ; 1ὑὺ που] 580}}} ἀ 6] νοῦ δῃὰ ν}}} δὶ ἰθησίὰ 
δῶν ἃ}. Α}1 (818 ἰ8Β ἀχμι θα νὴ [86 πιοϑὲ σον ηρ, βϑυτηρδίμγυ, δηά ἴῃ 8 στοαὶ νδγίθιυ οὗ 
πῶγθ. Βιυΐ ΠΟ ἱπλᾶρα 8 ὮΘΙΓΘ ΙΏΟΤΘ ἜΧργοδϑῖνο ἰμ8η {μαὺ οὗ τλαττῖασο. Α8 ἰδ νἱΐδ 18 υηϊυθα το 
μοῦ Βυβδηα ΟΥ̓ ἱπά 880] 00]6 δηὰ βδογθα Ὀοπμάβ, δηὰ [δ6 δ 1] Ὠυβθαμα ᾿Ό 80} [868 ΘΏΡΤΥ δὶ 
(6 πη Ὁ} τ] δ, ΡυπΙβη65 ΠΟΥ ΟΥ ΘνΘῺ οδϑδὶβ Π6Ὶ ΟΠ ἔοσ ἃ τηθ, Ὀὰῦ ΠΘΥΟΥ οδῃ ΤΘΔ]]Υ οο886 
ἴο ἰονα Βδϑὺ, 80 [89 {π6 διοίθηῦ ΟΒυγοΙ, [λ6 τπιοῖποῦ οὗ [86 συγ 68 πον ᾿ἰνίησ, ὈΟγηΘ ΟὨΣ] ἄγθη, 
ἀυτίησ ον πη  ἘὨ] 688 ἴο Φο μον, 0 τοϑὶδὺ Ηΐπὶ ἀπ ου Β ]γ, δπὰ γοί ἰμ6 ἰονο οὗ δεδο- 
Ὑδὲ! ΠΟΥΘΡ ἀοραγίβ ΠῸΠπι ἴθι, ΔἰΒουσ ὯΘ 18 ΔΏσΤΥ δηᾶ ρμαπίβηθο ἐπ θιλ.᾽ 
ΤΕ Ἰαδῦ βθιΐθποθ ΏΔῪ ᾿ηἀϊοδὺθ 4180 ὙὮῪΥ πὸ τορδγαὰ [818 τοϊδίζοῃ οἵ ἴουσα Ὀθίνθθη Φθβονδὰ 

8η [δγϑο] ᾿οῦ ΤΏΘΓΟΪΥ 88 ἴδ6 ἀοοίχιμα] Ὀδοκστουπάᾶ οὗὨἨ [86 οοηϊθηΐβ οὗὁἨ ουῦ ὈοΟΙκ, Ὀαὺ Δῃ 6χ- 
Ρτοδβίοη οὗἨ ἰἢοβθ οοπίθηϊβ ἰμϑιηβοῖνθβι ΕῸΣ Ἡόδβοδ, ἔτοιθα (06 ὙΘΥΥ͂ Ορϑηϊῃρ, Ὀγθϑθηῖβ 6χ- 
ῬΤΟΔΘΙΥ (818 τοϊδώοη οἵ ϑαδονδῖὶ δηα 1β6γ86] υπᾶον [μΐ8 ἤσιυτο οὗ [10 Βυδβρδηά, ψὴοὸ δὲ Ὀ6- 
6886 [ 18 τπηϊϊοα (0 Ϊ8 ν]ϑ ὈγῪ 1ῃ6 Ὀοηάὰ οὗὨ Ιονα, τουβὺ 88 ΒΌΣΟΙΥ Ὀ6 ἱπάϊσιιδηϊ τὶ ἢ ΒΟῸΣ δηὰ 
ΡΌΠΙΒΕ ΠΟΥ, 88 [16 πιυδὶ 8150 Ὁ Ὁη80]6 ἴο ἰοὺ Β6Ρ σο, Ὀαΐ τηυδὺ μο]ὰ ουΐ ἰο μοῦ [16 ρῥσοβρθοὶ οὗ 
ἃ οοΥ 8] τοϊηβίδίθιηθηῦ 'ῃ ΘΓ ΤΌΓΤΩΘΥ ΤΟ] ΔΙ 0Ή8. 

ΤῊςΩ ἔσαγο Ὀδοομη68 ἱπάθοα 1688 ρχοιϊποηὺ 88 [86 Ὀοοὶς δάνδῃοοθβδ, Ὀὰϊ Δρρϑδῦβ {πγοῦρὰ ἴΠ6 
ΠΟΘ δοιιθτίμη 8 ἸΔΟσΘ ΟὈδΒΟΌΓΟΪΥ, ᾿βοτηθεξμμθδ τποσο Οἰθδυΐγ, δῃὰ ουὐθῃ Θπ γα 8 ἀσϑίῃ ἰοΐο [86 
[ογεστουπα ἴῃ ϑονογαὶ ρβϑββαζθβ. Ὅμ6 οοποορίίοι οὗ [θγ80}᾿ 8 οοηὰυοῦ ἰ8Β Ὀαδθα ρου {}ι}85 ἱπηᾶσο, 
ῬΑΣΓΗ͂Υ δ8 10 18 ἀφεϊχιδίθα ἰη ΒΔ ο γ, τ πογθάομι, Ὑνῖο ἢ ΔΡΡΙΪθ8 ποῖ πΠΊΘΓΟΙΥ ὕο ἰἀο]αίγγ 086}, 
Ὀαϊ βοῖβ ἕογδ [86 ῥυϊποῖρὶο [μ8ὺ ἀπά ου]θ85 ἐμ 8186, απιμϑοογαίδο ρο ον οὗ [89 ἰχϊησάοιῃ οἴ 
6 Τερ Ὑυῖθοβ ἴὼ 108 Δ] ποθ πὶῖὰ (86 ποῦ ἀ-ΡΟΎΤΟΥΘ; δηὰ ῬΑΣΟΥ δηα βὲ}}} πρόσθ 88 θυογ- 
δίων ἰμδὲ ἰο δαιὰ οἵ ϑοβονδῆ᾿ β οοπάσοϊ ἰονγαγὰβ [δγϑο], οὐ παζηίηρς, οὗ {πγοαιϊθηΐης, οὗ ρυη- 

1 [Ὁσπιρ. Ῥοικδο;, δύνει. οπ 70, Τηξτοὰποεου. --- Μ.] 



8 ; ἩΟΒΕΑ. 

ἰδϊησ, οὗ Ργοιηϊδίηρ, 18 τοοϊθα πο] ἴῃ 118 πη ἀδιηθηί8)] ἰάθ68 οὗ “6 Βον 8 Ἰονο ἴο 1βγδθὶ 89 
8 βροῦϑα ἀγϑδῖγῃ ἴοτα [86 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗἩ πυοααοα Ιογσ, -- Θχοορὶ ἰδαι (ΐ8 ἱπιασὸ οὗ νοδαϑὰ ἰονϑ 
8 ᾿πίθγοβδησοα πὶ (μ6 ἤσυγα οὗ ραΐθγπδὶ ἴονθ, θαυλ!ν βίσοης ἴῃ δηοίμον αἰγθοίίοη, 88 
Θδρθοΐδ!γ ἑῃ οΒΔρΡ. χὶ. ἱπ δοοογάδηοθ ἢ (86 ἰδοὺ {μδὺ (86 δυθν]οοῦ οὗἨἁ {πὲ ομδρίον 15 Φοδο- 
γδΒ5 οοηάυοςῦ ἰοναγὰβ 1βγαθὶ ἴῃ 8 Ομ] μβοοὰ. ὙΤᾺΪ8 ἰδίαν γο]δίϊοη ἰ8 ἐμ8 ρ]δοθὰ ρᾶγβ)]οὶ ἴο 
ἃ τοϊδιϊοι οὐὗὁἨ ρϑύβοῃδὶ ον Ὀδβθὰ Ὡροῃ ἃ τηογᾺ] σουγθα οὗ 1186. ΤὨΪ8 νΐοτν ὀχρ᾽ αἷῃϑ ὙὮΥ οὐ 
ὈοΟΚ, πῃ 8 ὙΔΥ 80 ΡὈΘου Υ ἴο ἰἰϑ6]ξ, ΓΘ ΓΒ 80 τυοἢ ἰο0 Βγ8 6} 8 ΘΑσΣ] ον ἰϑίοσγ. Ἐν 1 18 πδἷ- 
Ὁγ8} (αὶ Ιονο ββουϊὰ τουυϊηὰ {86 οὔθ Ὀαοϊονθᾶ, σχῇο δὰ Ὀδοοθ πὶ] δα γοδιβοα ἴο 
Γοοϊργοοδίθ δῇεοίίοη, οὗἩ [86 Ὀοσϊπηΐηρ οὗὨ {πον δἰδομηθηῖ; (μδὺ 86 Ὠυϑοδηὰ βου α γ668}} ἴο 
16 τ ῖΐθ, στ μθη δυσὶ ἃ τυρίυτο οὗ [86 τηδττῖαρθ [10 88 ἰδ Κθὴ ρΪδεοθ, [86 ἢγβὶ Ιονθ στ τ Ὦ 
86 πιοῦ 86 ὑγῖίἀθ (88 [86 ἔδίβον αἷδο σου {86 Ὀδοβ᾽1ἀἱπρ δοὸὰ οὗ [86 ἴον ἀϊδβρίαγοὰ ἰο- 
πὑατὰ πὶ ἴῃ ΟὨἀΠοο). Οὐ [86 οἴδοσς βδηὰ ψβθὰ [86 οουγδο οὗὨ 18 61} γ 18 οοταρ]οῦο, ΒΘ 
8 Ἰοὰ ἰο τοιοῦ ἰἢ6 Ὀορίηπΐησθ δπα ἰογοίοκθῃβ οὗ διολλ ὈΘΠΑΥΪΟΣ ἴῃ ΘΑΥ ΟΡ ἀδγβ, δηὰ Β6 
Θχρ  δίηβ [86 ῥγεβοηῦ ἴῃ [86 ᾿ἰσμῦ οὗ [16 ρϑϑὲ, 7υ81Ώ.68 Ηἷβ ΔΘΟΥ δηι ομδβίοηίηρ ἴῃ 116 ργϑδθηῖ 
διὰ ιἷ8 ΟἱδΓ ΘΟ ΪΑἰπὶβ οὐοῦ ἴπ6 τρί  ἤ] 688 οὗ 1.18 ὙΠῸ, ΟΥ̓ δἀάἀποϊησ [86 σομρ] απ 
ταδθ δηὰ [Π6 ρυπὶβῃπηθηῖθ ποῖ μαὰ ἰοὸ Ὀ6 ἰπῆϊιοίοα ἴῃ ἴΌΣΠΊΟΡ ἰἰη68. 1 [86 γϑοο]θοίίου 
οὗ (86 ραβὶ {π08 ἰηὐδηδβιῆθβ [86 Οἱ ΘΓΏ 688 οὐὗἉὨ ἱπ) υγοα ἴονθ, ἰδ 18 θαυ δ}} Υγ ρούβῃηϊ, οὐ ἰδθ οἴμοὺ 
δἰ ἀφ, ἴῃ ργονθηϊίησ [86 οχιληοιίοη οὗ ἰονθ ; [0 ἰο {86 πουπάρα δηα ἀδϑρὶγ ἰπ υγϑᾶ οπο ἰδ ἀραίῃ 
Ῥτθβθηῦβ ἴΠ6 διιδομτηθης ἴῃ 118 ψοΪ]6 οχίθηϊ, δηα ἴογοθβ ἴπ6 ἐβουσαμῦ ἀροῦ πὶ ἰγγθβι β0 1} 0} διὰ 
ἱπρογ ΡΟ ΌΪΥ : “ ΤῊΐ8. 18 [26 οὁπ6 ὕροὺ σμοπὶ ἴδου ᾿ιᾶ8ὲ Ὀαβίονθα (ἢν ἰόν, τὶ σθοιὰ δου 
διδεῖ Ὀδοη δηὰ δὲ υὐϊϊθὰ ἴῃ Ϊονο, δπᾶὰ προ, ἱμογϑίογο, ἰοὺ οδηϑὺ πού ἰοὺ γὸ ἄοτι {860 υἷ- 
ῬΟΙΪΥ δηὰ ἔογουοθ.» 

ΠῚ τὸ ΠΟῪ σοηβῖαον [86 σοηίοπίβ οὗἩ [80 ρῬϑγ ουΑν αἰν βου β οὗ [8:6 Ὀοοῖκ, τὸ πὰ [Πΐ8 τοῦθ ἢ 
ἴο Ὀ6 οἷθαν δ [π6 ουἰδοῖ; γβ, [δῦ οἤδρϑ. ἱ. δηὰ 1ϊ., δηὰ ποχῦ (πδὲ οἤδρ8. ἱν.-χῖν. δῦο οἰ οβϑὶ 
οοπηῃροίθα. ὙΠ τοσαγὰ ἰὸ {πὸ ἔγβι δηἀ διωϑίὶοῦ ἰν ϑίοη, Ομ ρ8. ἱ. δῃά 11., [86 ἤδοῦ ἰβ τηογϑ 
ἱποοῃίοϑίϑ 016 ἔμ8ῃ ὙΠῸ τοσαγὰ ἴο [86 δροοπὰ δηὰ ᾿ἰοῃρον οη6, ὙΒΊΟΝ, ἰὰ ΔῺΥ 6886 ἀοιηδηᾶϑ 
ἰ6 1 ἃ βυδογάϊηδίο αἰνίδίοη. Το αὐθϑιίίοη 18 ὩΟΥ, ΠΟῪ ἯγΘ 8ΓΘ ἴὸ ΓΘΌοη ΟΒΔΡ. ἰϊ. [0 886 
Ὀδθα δἰδομβοὰ ὈΥ βοιηθ ἰο ομ8ρ5. ἶν.-χῖν. 88 {ποῖν ἱησοάδυσοη. Βυΐ (86 οογτγοοῦ νἱον π|ῦ.}} 
Ὅα Τουπά ἴο 6 σίνγθη ἰὼ (86 ποσὰβ οὔ Ηνογηίοῖϊς, {μαὺ “1110 βυιαροϊ οὶ τοι μοα οὗἁ σεργοβθῦ- 
ἰδιου υαηΐϊΐθ8 {π6 σεῦ ἰἴγοο οὨδρίοσβ Ἰηΐο ομθ νοὶ." Απὰ 1 τὸ 8γθ τοπιϊηἀϑα οὗ [16 Βοπιθ- 
Ὑδὺ Δῦσυρι ἰηϊγοάἀυοίίοη οὗὁἨ οἾδρ. ἱἰ}.,) γθ τηυδὶ οὔβογνο {μδὺ δῃ Ὄχρ᾽ δηδώου οὗἨ [(}6 βγιηβοὶ 
ὧδ σίνθηῃ ἴῃ ὙΘ ΓΒ. 4, ὅ, --- δὰ Οχρδαϑίίοη ἴῃ ῥἱδίη ΓΒ, ἰὰ δος [86 ἤγβι οὔθ Ὑΐοἢ ὀσσυΓ, 
οὗἩ 186 ἀϊδοοῦγβο πῃ ομδρ. 11., Ὑῖο ἢ Ὸπὶ γογ. 4 οπγαγὰβ 8 συγδίδνο (Ὠγουσδουΐ, Γοργοβοηῖ- 
ἴῃρ [βῦϑθ] 88. 8ὴ δα υ] θγουϑ τὶΐθ, 860 ὑμαῦὺ τὸ ἤογθ δυεῖν δὶ 8 σοῃο  υβῖοη Ἡ ΒΙΟΝ ΟἸΘΑΣΪΥ 6Χ- 
ῬΓΘ 8868 (86 860η860 οὗἨ Ὑδδῦ ργθοθάθ8, 

0 “111 προσ οἰθαυν ΔρρθᾶΡ ὑμδῦ (π6 νἦϑνν Ὑἱοἢ στοραγὰβ Ομ δρ. 11}. 88 Ὀοϊοησίης τὶτ οἶδρα. 
ἱ, δηὰ ἰΐ. 15 [86 οογτοοῦ οὨ6, 1 γγὸ τοι. Ὁ ἴπαὺ [86 οοπίθηίβ οὗ ὉΒδρ. ἱ. (δπὰ {Βογϑίοσο αἷδὸ 
οἵ 6Β8ρ. 11.) σογύδη γ 181] ἰπ δὴ ϑαγΐοσ ρουῖϑα ἰμδη (86 ἀϊδοουγβθ 'π οὔδρβ. ἱν.-χὶν. (88 ΟὨΔΡΒ. 
1.-ἰῖ. τοῦθ Ὄχργθβδὶυ ἰὸ {8 “ Ὀορίηπίπρ οὗὨ [86 ποτὰ οὗἉ Φοβουδῃ ἴἰο Ηοβϑα "» ὩΆΠΊΘΪΥ, Ἰὼ [80 
Ρουοα ργθοθάϊης [86 [411] οὗἨ {16 βουδθ οὗ ϑεδυ (εΒδρ. ἷ. 4), πρῖ]6 Ομ8ρ8. ἱν.--αὶν. Ὀδϊοηρ ἴο 
[86 βοοοπα ρεοτοα ἀοῆηποα Δθονο, αἵνϑον [8 [8]] ; (ὉΓ ἰὺ 18 ἰη [πδὺ ρογίίΐοη (μὲ Αβϑυτῖα ἄγβιὶ δρ- 
Ρθδγδ, ἩΒΊΘὮ 8 ἀθοϊθῖένθ. 1 πον [116 Ἐγτα δ οδ] πᾶτταϊδνο ἴῃ Ομδρ. ἷ. τηδὺ Ὦδνθ δρροδγϑὰ 
ΘΑ 6 (ᾶπ ΟἾΔΡ5. ἷν.--χσἶν., ἢ 18. ΟἾΪΥ ῬΓΟΡΘΟΙ ἴο ΒΌρροβθθ {μὲ ομδρ. ἱἰΐ.,) 80 δηδίοσοιιβ. ἰο ἱξ, 
ἴΆ}15 ἴῃ {16 βδγθ ρουϊοά, ὑμπᾶὺ γα δνθ βοῦθ σϑῆθγ ν᾽ ἔγαρστηθηΐθ ἄγαν ἴσοσι [06 ΘΑ] ΟΣ ρὲ 
οὗ [86 Ῥτγορβοι᾿β πιϊηἰβίγυ, δὰ ἰμδὺ ὑμογοίογο ΟΒδρ8. 1.--ἰ}. ἔόστῃ ἃ οοῃηθοίθα γῆ]. [Ὁ 16 (πὸ 
πδίαγα] ἕο ἀββϑυπιθ ἰἢδὺὶ [6 ΒΥ 068] τηοἂθ οὗ ρῥγεϑοιίδίίοη, ἱῃ σοηΘΓΑὶ, ομδγδούοσζοϑ {86 
ΘδΡΪον ρογὶοα οὗ [86 Ῥγορμοί᾽ δ ἰΔΌΟΓΒ. 

Ὗνε τυ8 φββυπι6 ὕπο τηϑίη αἰν βίοπδ: οδδρε. 1.-1, ἀπ οἾΔρ8. ἱν.--χῖν., δῃα ἰῃ ἔλνοσ οὗ βυο ἢ 
Ρδσι του μᾶνθ ἢοῦ ΟὨΪΥ ἱπύου πὶ στουπμὰβ Ὀυΐ 4150 8ῃ δχίογμδὶ δυρυτηθηῦ, ὨδιΟἾΥ, ΓΠδι ΘΟ Β 
Ῥαγὺ ἴδ (86 ῥτοάυοί οὗἩ ἃ ἀϊδιϊπος ρογίοά. Ὑθθ ομθ οὗ δδυ ον οὐἱρίηῃ 18, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ΘΟΙΆΡΑΓΡΑ- 
υἰνοῖὶγ 81:8}}, δά (86 ορἱπΐου 18 ρἷδι8101]6 ὑπαὶ [86 Ῥτορβδοῖ, ἴὰ δοχητἰτίησ [86 σι Βοἷθ ἴο ττὶῖ- 
ἰὰρ, ργαῆχοά [216 ἔοσου ρασγὺ 85 ἃ Κίπὰ οὗ ἰηἰγτοάιποίίζοη ἴο {ῃ6 στϑδῖθυ ργορδίδο ἀϊβοοῦγϑθ 
μι 0}} οοηδυϊαὐοαὰ 1[Π6 τηδὶη ἀϊν᾽δίοη, 1Κ ἃ νοϑίϊθυ]θ ἰηνυϊηρ δὴ οηΐσβηοθ. ΤῈ6 οοπίθηϊδ, 
4180, 86 ΔρΡριοργίδίε ἰο {818 ΡΌγΡΟΒ ἢ (Π6ἷν ϑγγαθο ]} 168] δοίίοηβ δὰ ἢσυγαίίνο ἀϊβοοῦγθθδ. 
1ε 88 δοιῃουίης Θηϊρτηδίο, ΒυγΡεΙβίηρ, βἰγαἰ πἰπρ 186 αἰὐομώομ, δηὰ 8ὸ ργθρδσίῃρ [86 τΑῪ 
ἴον γθϑοβίῃρ' ἀμ Βθδγίπρ Ὑγμδὺ 8 ἐχργεββθᾶ. ἴῃ ἃ δἰ τρ]6, Πξογαὶ ἔοσπι. 

το 186 γε ἱπιτοάποίουυ, Ῥογέοη (οἶ09. ἱ.--111.) τ ΐο ἢ. οομ δίῃ 8 “ [86 Ὀορὶπηΐηνς ᾿" οὗ [86 ἀϊνῖπο 
τονεἰδίίοη ἰο Ηοβοβ, ἀθβογῖθθθ ὑμ6 (δβρὶ γιϊα 81) δ] ὑοῪ οὗὨ [16 Κίησάαοῃι οὗὨ {86 θη ἰτῖῦοδ ἴῃ ἐξδ 
ΔΡΟΒίΆΒΥ ΤῸ 6 μου ἰο ἰλοἰδγ, δηὰ [86 οοπάποξ οὗ Φεβονδῃ ἰοναγὰβ [μΐ8 ἀπ ἢ] δροῦδο. 



ἹΝΤΥΤΒΟΘΥΟΤΊΙΟΝ. 9 

ΤῊΏο πιοϑί βυθοῦ ρυπὶβῃτηθηὺ οὐ 0 τοὐθοίΐοη 18 Τῃπγθδίθηθα δσδίηδβι ἱΐ, Ὀυΐ, 88 ὑδο ϑηὰ δῃηὰ 
δἷπὶ ΟΥὗὁἨὨ δυςσἢ ρυηἰϑῃπηθηῦ, ΠΟῪ δηα Πσθον Ὁ] θη 688 15 Βα] οαὐ ἴῃ Ὀγοϑρθοῦ. 

Ταμῖβ 18 βοῦ ἔοι 'π ἴπγθθ βϑοίομβ, οδοὶ οὗ ψ ὶο ἢ σοηίδίηθ οὶ ἰμτοδίοπίπο δηᾶ ργομιῖδθ, 
«0 (Π6 αἷπὶ οὗἨ βῃονυίησ οἰθαυ μον Ε1{|}6 [8.686 ἀγὸ ἴο ὉθΘ βερδγδίϑά, δον, γαίμον, ὈΟΓΠ Βανο᾽ 
ἃ ΘΟπιπηοη ϑουγοθ ἴῃ ἴη6 ἴον ψὨΐοῃ σΘΠΟΥΔῊ Ἠ88 ἐὸ 6τ86], βίῃςθ Ηθ βίαπαβ υπὶϊθὰ πιὰ ἐδ ἴῃ 
(ορ γι τα 41} πιαττίασα. 

1. ΟμδΡ. ἱ. 2. ἴ(, 8. ΤῊΘ Ῥγορμοῦ ταυβὺ ϑυτῃθ. ] 16 8}}Υγ, ΟΥ̓ 8 τηλττίασο ὙΠ 8 νἱΐο οἵ 
Ὑπογοάοηι, ΒΟ] ἀρ ἰο ἴβγϑδϑὶ 15 β'η, δῃἋ, ΌΥ [86 πϑτηθ8 οὗἁὨ {8μ6 Ομ] γθη Ὀογη οὗ (818 τηδγτίδρθ, 

δΔηθοῦηςα ͵(δ τε)οοιίοη (ἰ. 2--9). Υοῖ (8 πέατο δοοαρίβῃοο δπὰ γουπίοι τὸ ἱπιηθα ἑαυ ρῥἱο- 
τατϑὰ πῖςἢ 6 ἔδυ ουυ]ποβ (1. 1-3). 

2. Τῃ οορίοιβ, Ἔχ ΣΟΥ ΠΑ Ὺ υἱνία, δα, Θβροοΐ "ΠΥ ἴῃ [86 Ἰδέτον Ρογίίοῃ, πιοβῦ βυ δ] πιο ἰδῃ- 
συδσο, Φεμονδὴ τπθοβοῖηβ ΗΪ 186} ὑο 8. ἀη ΑἸ Π1Ὸ] βροῦβο, 15ταοὶ. Ηθ υὐίοῦβ ἃ ββυθῦθ δοοὺ- 
δδῖ ἢ δσδϊηδὺ ὮΘΥ, δη Ῥτγοοϊδίπιβ ὑπδὺ 8818 818}} Ὅ6 Ῥυῃἰβμθὰ Ὀγ ΓἈ]}Π[ἰπὴνσ ἰπῖο ἃ οοπα !ίοη οἴ 
ὀχίγοιηθ νηΐ, [δῦ 8516 58}}8}} Ὀὲ ἰαϊὰ νυαβίθ (νϑυβ. 4-16). Βαΐ πὶ 6118 πον “ Ἰοδάϊπσ ἱπίο 
(6 ἀθϑοτι ᾿" ἃ οῦβϑησο ΟΟΟΌΤΒ; Φοπουδῇ ΘΟΠΟ]υ 68 ἃ ΠΟῪ 8]]18006, τ οἢ ἴῃ Ὀἰοβϑίησ, ψῖ ἢ [86 
δροῦδα γοϊυγηΐησ ἰπ ροηϊίθηςθ ἰο Ηΐτπ (νοτβ. 160-25). 

8. Ομδρ. 11. Τῇ Ῥτγορῆθῦ τηυβὶ ἀσϑίῃ ΒΟΥ βυτ 0] 108}}}7 ὈΥ διΐ8 σοπάποι ἰοναγὰβ μ6 τ 16 
οὔ π]ιογθάοπι, πολ 6 88 οοϊηδησθα ὕο πιδύτυ, ὑπαὶ (Οα 8ι1}} Ἰονθβ μἴ8 δἀυ]ύογουβ τ], 
[δγαθὶ, δπὰ πόουἹά ΟὨ]Υ ἴῃ ἢϊ8 Ιονα μα πι Ὁ ]6 ΠΡ, (Πδὺ 886 ταἰϊσῃῦ τοίυγη ἰο Ηΐηι. 

ΤΒδ βοοοπα αἰνίβίοη, (6 τηδῖῃ ρογίϊοῃυ οὐὔἩ [86 ὈοῸΚ (οἰ 88. ἰν.--χῖν), [86 ργοάυςι οὗἉ 8 
Ἰαῖορ ροτίοά, 88 νὰ δα ΔΌΟΥΘ, 18. ἱῃ ἴοσιι αἰϑιϊησυϊδηθα ἴτοπη (86 ΑΓ ΘΓ ρατῦ ὉΥ 16 οπιγθ 
ΔΌΒΘΙσΘ οὗἨ βυοἾ οὶ] δοίβ, (Ὡ6 ἀΐδοοιγβο Ὀοίησ [ἰοταὶ τουσθοῦ. Τμα ρυγροτί ἰ8, μον»- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 5: Π}11 8 ἰπ [8 Θ886} 114] ἰδαίυγαθ, ᾿ἱπΑβπλ 0 88 ὮΘΓΘ 4180 ρα ϑ πιθοῦ δπαὰ ὄνθη ἀσδίγιοίίοι 
(οπ δοεοουσηῖ οὔ 108 ἀροβίββυ) γα ἃπηοιυησοιὶ το 16 Κἰησάοπι οὗ ἰϑγϑοὶ. Ἰβδυῦ δ [116 βϑῖῃγθ {τη 
ἃἰδὸ ἴθ 158 ὑγοαϊοίθα (μαὺ 1ΐ 81}8}} Ὀ6 γϑοοϊνοα Ὅδοκ οπ [86 ρστουπᾶ οὗ 118 ὀἀχροοϊθα σοηνουβίοῃ ; 
ἰηάορα 8 ἰΐπιο οὗ τἰοιοδὺ Ὁ] οβδίπρ ἰ8 δὲ ἰαϑὺ Βα ουῦ ἰο 1 πῃ ργοβϑρθοῖ. Φεμονυδὴ ἈΡΡΘδΥΒ Π6ΓῸ 
δἰϑδὸ ἃ8 ὁπ6 Ὑ0 ἰονββ [βγδαὶ, δὰ τηυδὺ ὑΠΘΥ ΓΟ Ραπ ἰδ 1ὺ [ῸΥ 1 Η 6 ΠΥ, (που σ ἢ 88 ἀπϑθἷα ἴο 
σἷνο ἰὃ ὑρ, δπὰ 45 Ὀοίῃσ ἰογοθὰ ἰὼ Ὀ6 ἀσδίη τιογο ἢ] δηα ἰο 0688 δοοογαΐησ ἰο [λι60 ἰὰνν οὗ 
ἶονθ. Τμὸ οδ͵θοϊ 18 δοοογάϊη] ΘΒϑθῃ Ἶ8}}}7 [Π6 βδηθ; [818 ἵπα ὈΔ} ἴο σῖνο ἃρ [βγϑοὶ, (818 
παῖς ἔλνου δὰ Ὀ]θββίησ ἴοττη Π6ΓῸ 8130 ἐμ6 ῥἱοίαγο οὗἩ 86 ζαίυτθ. Βαϊ ἰζ οοϑὶβ δου, 88 
18 6Γ6, ἰ0 γοϑὶΖο {μἰ8 αἰπὶ; [ῃ6 ἐπγθδίθηϊησ 18 80 βεύθῦθ. Τηϊ8 σοηϑιϊιυῦοβ Ὁ ἃ [Π6 Ἰαγρδδὲ 
ροτίίου οἵ [π6 τ μοἷθ, πα ΟἿΪΥ δέου ἴὖὺ [88 αἰβοϊοδβθα ἰΐβ {4]1 βϑνοῦγ, 068 ῥτοπιῖβο Ὀγθᾶκ 
{δγοῦυσ, το π Φ μον δὴ ΒΘ 8 88 ἱΐ ἼΤΟΓΘ ἴο 64}} ἴο πιϊηα ἷ8 οττη ον ἰοόυθ Ὁ Ϊ8. Ῥϑορῖίθ, ὑῃ8 
βονίησ ταῦ ΤῸ [6 Ὀερὶπηΐησ ἴονο ἀἰὰ ποΐ ἐδ1], Ὀυΐ (μδὲ ὄνϑὴ Ἠΐ8 δοουδίησδ δηα ἰῃγοδίθῃ- 
ἰῃσϑ ἈΓΟΒ6 ἔτοπι ἀθαρὶν πουηάοα Ιονθ. ΤῊΪϊβ βυσροδὶβ δίγοδαυν [δαὶ {πῃ6 στουπαὰ προ ψἘΟὮ 
ἴθ ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ ΡτοσΘΘ 8, 18 οηδησοᾶ, Ιαοϊδίγυ, ἃ8 υπίδι [Ὁ] 688 ἰὸ ΦΘΠουδὴ 18, Ὁ 158 ἔγιιθ, 8]- 
ὙΓΆΥ8Β 1116 Γππἀαπιθηῖαὶ οἤδη8θ οἡ δοοοὰπί οὗἩ νι ΐοΒ υάρσιηθηῦ 18 ἀθοϊατθα, Ὀαῦ [ο {Π||8 18 δα ἀοὰ 
ποῖ ΟὨΪΥ τοῦ] ρο]]αἰίοη, Ὀπὶ 4180 ἀἰββοϊ αἱΐοη οὐὗὁἩἨ {868 βίδῦθ, δὰ δβρθοίδ! ἢν {π6 Ῥαγβαδηοο οὗ 8 
ἴλ]56 ῬοΪἰοΥ Δ] οσοίπον ορροβοᾶ ἴο ἴπ ομδγδοῖθγ οὗ ἃ ἤθορίβ οὗ ἀοά, νι ΐο βουσμῦ Ποὶρ ἱπ 
Ἔχίοσιιδὶ αἰὰ δσαϊηϑι [Π6 ἀϊδβίγθββοθ πο ἱηναάθα {Π θη), ῬΑΡΟΥ ἰπ Αϑϑγυΐα δὰ ῥῬαγγ ἴα 
Ἐσγρὶ. Ιὲ [8 τ)6 ὑπ ] 688 οὗ ΕΒ γαὶπὶ ὑοναγὰβ θμονϑῃ, πηδῖηὶν ἴθ 8. ἔογαι οὗ 8 
Ροϊςαὶ δἰεἰαθ Θπ γον πο ποουτγαιίοα), ἀσαϊηϑί τ] Οἢ [86 ργορμοῦ ἀρρΘδγΒ, δὰ οὐ δοοουῃης 
οὗ ποῦ Ὠ6 δῃποῖποοβ υἀσιηθηΐ, [86 Ῥυπίβιπηοηῦ {πτοαϊθηρα Ῥοΐῃς ἀοϑιγαοίίοη ὈΥ ἰποβ6 
122 ννοτ] ἀ- ρον, Ἐσγρῖ, πὰ Θβρθοὶδ!γ Αβϑυγῖὶδ. 

ὙὨΐ5 βοοοπα πιδίη αἰνϊδίοη, οὗἨ δβιιο ἢ ἰᾶατσο θχίθηϊ, 98118 186} [ῸΣ ἃ αἰνίαίοη. Βυΐ ἐμΪ5 18. 8 
τηλοῦ οὗ στοδὶ ἀἰ βίο] γ. [Ι0 ἰδ, ΒοΤΘνΟΥ, οογίδίη ὑμαὺ 16 αἰζθιαρῦ ἴο δϑβσῃ [086 βανϑγαὶ 
εἰδρίοτϑ ἴο ἀἴδεγοηῦ ρογὶοβ οὐ ὑἶπιθ, δηὰ ὑμ8 ἴο υἱϑῦν [86 βυςαθβδβίοη οἵ ἴ80 ὌΒΑΡίοτΒ 88 ἀ6- 
τογυποὰ Υ ([μ6 οὐδοῦ οὗ ὑμοῖγ οοπιροβίτίοη (Μαυγονῦ πὰ Ηἱἰζὶς διιοὴσ οἰ γ8), πιυβὲὶ ὉΘ 
πηξυσοοδϑίμν, ονθὴ ἱῦ ἰδ Ὀ6 οοποραρα ἰμδὲ [686 ομδρίογβ ἀϊὰ ργοσθθα οὐ σι μα] γ ἴσοι αἰ θγοης 
οσοδβίοαβ. [0 ἴ5 γοπ γΚδΌΪθ, ΤῸ. οχϑιρὶθ, [μδὺ ἴθ ΟΒΆΡΒ. ν., ν., νἱ., Φυάδῃῃ 18. πιθπμϊοπθα ἔγο- 
υθηεγ δ'οησ τὶ ΕΡἢγαΐπι, ἢ 116 δουνσαγαβ ἰδ τοίγοαῖθ πιοῦο ἰηΐο ἴμ6 Ὀδοκστουπά, 80 (μὲ 
ἰς ἷ5 παίυγδὶ ἰο ἱπίον ἀἰδγθηΐ βιἐδιϊοη8 88 ΠΡ οοσϑδίομβ. Βυιῦ 848 1116 ψ11016 168 ὈΘΙΌΓΟ ὺ8 
δϊ ρῬγοδαηΐ, μοῦ 18 ἃ σογίαϊη ἀν Δρράγοηϊ, ὑπουσὰ ἰὉ 18 αἰ σα ἰο ΟΠ ον ἀσἤηϊ ον 186 
οὐοῦγϑο οὗ ἰβουσῃϊ. 76. πηυδῖ δραπάοῃ (16 βιιρροϑβίϊοη οὗ ἃ βύγίου Υ Ἰοσίοδὶ δυγϑησθηιθηΐ οὗὨ 
ἴδ ρμαγίβ ἴῃ υἱον οὗ [86 παίασο οὗ {86 ἰδῆσυδαο, πιδυ θα, 88 ἰΐ 18, ὉῪ ὀχοϊθπηθηΐ δηἃ οϑῃ- 
δίῃ γ βαγρυϊβίπσ δοταρίηο8ὅ. Ὀἰβογθηὺ οχροβίϊογβ δἀορὺ πιοδὺ τιον αἀἰβδείησ αἷνἰβίοῃ8, 
ψἘ8||6 οἴθοῦβ δραπάοη ἴπ6 αἰζοιαρῦ δἰοσθίβου. 

ἴε ἰ6 οἴδαν, αἱ [86 ουϊδοῖ, [μδ΄ ἴγοπὶ σἤδρ. 1ν. ΟἸαρὰ8Β δοουβδίΐοη οὗἁὨ 8.86] οσουρίθθ ἐπ 
οἰ εῦ ρίδοθ, 88 ἀθβογι δίῃ 119 ἀουτδαδλίίοῃ δηὰ ρα; δηὰ Εν] ὰ 888 τ ΠΥ ροτοοὶνθὰ ἐμαὶ 
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οὔδρ. ἰν. ἰδ ἴο Ὀ6 βεραγαίθα 85 οσοπίδίπϊησ ἃ σϑηθγαὶ σμᾶγρο, γοϊδιϊησ ὕο [πὸ ΔΡΟΒίΔΒΥ σΘΏΘΓΆΙΥ 
οὗ {μ6 ρΡϑορὶβ ἤοτα Φοβονδῆ, δῃὰ (88 πογδὶ ἀοίοτϊογαϊίου ἱμογθὺγ ἱπάιιοθα. ὙΤΆδη ἴῃ Ομ δ. 
γν. (86 ἀδουηοίαιίοη 18 τοῦτ βρϑοΐϑιν ἀἰτθοίθα ἀραϊπβὺ [056 οὗἨ ἜἽχδ] θα ροείἰΐοη ζ οιηρ. νϑγα. 
1), δπά 88 18 βυ)θοῦ, ἴπ δά ἴοη ἴο 86 σΘΏΘΓΑΪ πη  Γ ] 688 ἴο Φοβουδῃ, ϑοπιθι ίησ βροοὶα] 
ΘοΐΟΓΒ, ΠΘΌΘΪγ [86 13]66, υπιμοοσταίὶς ΡΟ] οὐ οὗἁ “ σσΐπο δι Εσγρί δηὰ δῇδγ Αβεγτίβ. Το 
ἷδ, δὶ 811 ὀνοηίβ, {6 ποὺ δ] θπηθηῦ Ὦ6Γ6, 8ῃα ἴῃ διἰθιηρίϊηρ ἴο Ἔχ 10 [Π6 ᾿γόστοβδ οὗ ἱβουρσῆϊ, 
[18 γΡοΐπῦ πιυβὲ 80 τ Ὀ6 πιδάθ ρῥγοιηΐηθηῖ. [Ι͂π ΟὨΔρ. Υἱ. (18 ἀοθ8 ποῖ δρρϑᾶγ, Ὀυΐ ἴδε 
ΟΒΑΡίροσυ 18 80 οἴοβοὶγ οοηποοίθα τ} ΟΒδΡ. ν., [ῃδὲ πὸ ρμαγίλυοη 18 ΒΌ ρροββϊθ. Οἡ ἴδ6 οἴοῦ 
διδπὰ (86 ἀεπυποίδιίίοη οἵ {π6 ὑπ μδοογδίίο ΡΟ ον ὈΘδομη68 5.1}} τῇογο πιασκοὰ ἴῃ οὮδρΡ. νυἱὶ., 
Ὀοίησ (μογο ἀϊγθοίβα ΟΠ ΘΗ αοαϊπϑὺ {86 οουγὶ ἰΐϑο } 116 Οἤ 400,9. ν. δῃηὰ νἱ. βθότῃ ἴο ὃ6 δἰπιοεὶ 
ΤΏΟΓΘ ρϑΡ συ ΑΥΪγ δ ἴῃ 6 ρῥτίοβδίβ. Ηθῆσθ ΟἾΔΡ. Υἱῖ. αἰβο 18 ἴο Ὀ6 σοι ἱηδα τὲ ἢ [8666 ΟΠΔυ- 
ἴ6ΓΒ. 80. ἰῃ 8}} {8686 ομδρίογβ ἴ[ῃ6 (ῃγϑδῦ οὔ ρῥαηἰβῃτηθηΐ 18 πη ΌτΤΪΥ απἰϊοὰ πὶ} [Πὸ δοοι- 
βαιοθϑ. Βαΐ δοῖυδὶ απποιμποσπιθηΐ οΓ᾽ ἡμάσηιδηΐ ΔΡΡΟΆτΒ ἤγδὶ ἱπ οἴδρ. νυἱϊ., δοσυβδίϊουβ Βον- 
νοῦ Ὀσίησ 58.}}} αὐϊεγοά. Οοιαραγο 106 θεσίὶπηΐηρ, ΟὨαρ. νἱϊϊ. 1, δηὰ ἰὺ δθϑπηβ [0 ΒΟΥ ΤΏΟΤῸ 
ΘδρΘΟΙΔΠΠΥ ὑμπαὺ [η6 ρυπἰβῃτηθηΐ, παιηοῖγ, ὑπὸ ἰταπβρογίδιίου ἰηίο Εσγρὺ πὰ Αβεγτία, δηὰ (μογὸ- 
ίοτο, [με ἀοείγασίίοη οὗὨ {πὸ βἰαίθ, ὑπ6 σαγγγίῃσ ΔΎΑΥ ἱπίο σαρονι , ἰ8 Ὀγοβοηίθα 848 ἴπῸ τὸ- 
γΟΓΒΟ 5146 οὗΥ̓ (86 οΔἸ] πα προὰ ΕσγΥρὺ δὰ ροίΐηρ ἴο Αββϑγτίδ. ΕῸΣ [86 βδιηθ γρᾶβοῃ οβδρ5. ἰχ. 
δῃὰ χ. 8.6 ἰο Ὀ6 δἀάθὰ νὰ ΟΒΒρ. Υἱϊϊ. ΟἾδΡ. χ. 1δ ἴογπιδ ἃ διησ οἷἶοβο ἴο (8 δβοοιΐοη. 
Βαυῦ (88 σοπίταδι ἴο {π6 ἰγαπδβροτγίδιίίοη ἰο Εσγρὶ δῃηὰ Αββυτίϑ ΔΡῬΘΆΥβ δζδίῃ οπἷυ ἴῃ οΒδρ. Χὶ. 
11, 80 ἰδδὶ νγὸ βίδπα ἤγβῦ σροὴ πον στουπὰ ἴῃ {πὲ Ρϑββᾶρο. 

Τῆυβ πιὰ ΟἾΔΡ. χὶ, ὈΘοΐηδ ἃ ὨΘῪ δρϑοίίοη, δηὰ σῖτἢ Ὁ Θηΐοτβ Ὡγοπιΐϑεὲ. «μου ἰόν ἴο 
Ἰετδδὶ, πο} βαοηθὰ ἴο Ὀ6 υἱ οΥἹῪ δι ονγθα ἂρ ἰὼ [86 δηπουποοιῃθηὶ οὗ υἀσπιαηῖ, ΠΟΓῸ 
ὈΓΘΒΚΒ ἔοι. Αἱ ἤγβί, ἱπάθϑά, ον ἴπ (π6 ἔὌγπι οἵ ἃ σοιαΐϊπαϑυ οὐ ἰἴ8 πηδη  ϑἰδιῖοηβ ἱπ οαυΥ 
εἰπιθα, ΠΟῪ 1 ψγ88 νους ιβαίδα ἰο [δγϑοὶ ἴῃ Ομ] ποοὰ. ΤἘΪ8 15 παίυγα ἱΥ Ἔχ ργοββοᾶ ἴῃ ἃ δοὺ- 
ΤΟΥ] σοι ρ]πῦ ἀσαϊηδῦ [Βδὺ ΒΓ8 6}, ὙΠῸ ΠΟΥ ἴῃ ἢ18 πιδηῃοοῦ τοαυΐϊίο5 ὑ(μπαῦ ἰονθ δὸ 1]], ἀϊ8- 
Ρἰαγίπο ἴῃ 18 δροϑίδϑυ 1π6 Ὀαβοβὲ ἰησταιίυθ. Ηδποο γὸ δνὸ σαΐη ἰὴ οἾδρ. χὶ. δ, [π6 
τηοϑὲ βουθῦο ἐπγβαϊθηϊησ. Βυΐ Φόμονδἢ μ88 ασϑίη Ὀτουσν Εἷδ ἰονα ἴο τοιηθι γϑηοα ; ἰὉ 5 Ηὸ 
(δὲ ἰονϑβ 1βγδϑὶ, 88 βαὰ Ὀθθὴ δίγθδαυ βῃονῃ ἴῃ ἴΠ6 Ὀοοϊπηΐπο ; (818 ἰονθ ἰβ8 ᾿ἷβ δβδδϑη αὶ ἀϊκ- 
Ῥοδίοῃ ὑονγαγ8 ]οτϑοὶ, δηα (8 σδηποῦ πῃ ἴλ6 ρῥγθϑοηῦ 6 }16 ᾿ΐβοὶξ; ἴὉ ονογβίθρβ τδὶ ἢ δηι 
ΡΡΘδΥΒ 88 ΤὩΘΓΟΥ͂, πα ῥγχοιηΐδο Ὀγθαῖςβ ἔοσὶ ἢ οἱ 18 5] ησ ΥΔΥ, Κα 16 βδὰη δῆδὺ ἀδτκ δηὲ 
Ιοπς ἀἰδιγοββίηρ οἰουάα. ὙὴΘ ὑτίοῦ υϑοο!!θοιίοπβ οἵ ἕοσπιου εἶπιθ8 ἐπ ΟἾΆΡ5. 'χ. ἀπ Χ, ΟὨΪΥ 
βογυϑὰ ἴο εἶνε Ροϊηῦ ἴο (86 Καϑῃ δοουβίησβ. Βαὶ ἱπ οἤδρ. χὶ. [86 βαῃ Ὀγθακβ Ττῖὰ Ὀυσμεῖν. 
Ιε 'ἰϑ Ῥγομηῖβϑο ὑδμδὺ ΠΟῪ ῥγενδὶ]δ. 

Βαυὺ [86 δογηι 18 ποὶ γοὺ ραϑὶ. [ἴἷ0 οὔδρ8. χἰϊ. δῃὰ χἱϊὶ. ἀθπυποίδιϊοη δηἀ ἀηηουποοιῃθηὶ οἴ 
ραπἰβτηθηὺ τοᾶρροαγ. Ὑεῖ, 1 ΠΟΥ ἃγθ δι}}} βδϑνθσθ, {Π6ῸῪ δ΄Γὸ τηυσἢ 1688 ργοίγαοίθά. Βυϊ, 
Ο οΗ͂γ, [ΠΟΥ δθθιηβ ἴο ὈΘ ἃ ΠΟῪ βίδπάροϊηῦ χαϊῃοά, [Ιζ 158 (Π6 ρϑβὲ ἱμαὺ ἰβ ἀπο ὑροῦ, ΠΔΠΊΘΥ,, 
δῦ δα ἰγδηδρίγοα θούνθθη Φοβονδῃ δηὰ 15γ860] ἷπ ἴΌσΩΟΣ ἀαγβ. Βυὶ ἰμὶβ 18 ἃ ρστοδὶ βἴερ 
ραϊηοά. Ηδησο [86 τοῖσιν πογάδ ἃγα ἔνθ υὐἱογτοὰ: “1 81 Φομπουδ, ΤΥ Οοά, ἴγοπι {86 
ἰαπὰ οὗἩ Εσγρὺ" (οδ8ρ5. χίὶϊ. 10; χὶϊ!. 4). Ὑῖβ ὑπουσῃΐ ἀοοβ, ἰς 18. ἴσα, βοῦνθ ἴο βῃδγρθη 
86 σομΡ]αἰηΐ, ἀπά πὴ 1ῦ ἴο ἐμάσροη [86 ἱμγοδιθηϊηρ; ὈὰΓ (84 ρβϑορὶβ σδηποῦ Ὀ6 σίνθη Ὁ 
Ἅ8ὸ Βαᾶνθ, το [86 θοσὶπηΐησ, Φοβουδῇ 88 τμοῖς ἀοά. Ἠδποο ἴῃ οἤδρ. χὶν. 2-4, [886 ἜχΒοῦ- 
δύο ἴο τϑίυση, ὙΠΟ Ὦ ΠΟΥ 8 ΟἸΘΑΥΪΥ ἷδ ἀσιοτιηϊ δύο ποὺ ἴο εἶνθ {πὰ ὉΡ ; δὰ ὩΟΥ͂γ, ὍΡΟΙ 

6 στουηά οὗὨ {Ποῖν ὀχροοίοα οοηνογβίοη, ἰονο δὖ ἰδϑὺ ἥονγβ ἔογσι ἢ ἰῃ (86 1680 ᾿γομΐβα, τὶ ἢ 
18 ὯΟ ἸοΏσοΣ πιογοὶν 8. οσθββδίίοη οὗ ρυπιβιτηθηῖ, ἃ8 ἴῃ ομδρ. χὶ. 9 ΠΗ, Ὀυΐ, ροδί ἄνοϊγ, Βο]48 ουὖἱ 
ἀῃ ῥὈσοβροοῖ 8 εἰοτΐουιϑ βἰαύο οὗἨ Ὀ]οββθὰῃμοββ. 

ΤῊ Τσουγβο οὗ ἐμπουρμῦ 18 δοοογαϊη σὴν ποῖ Ρουθ ἀπάἀονίαιϊησ, Ὀαϊ, Θϑρθοΐδ}ν ἰονασὰϑ 
86 οἷοβα δδν (6 δι σιιοϑὺ ροϊῃῦ 88 Ὀ66Π ΓΕΔΟὨ;6α, γδῦμον ἀοῆκοοίσα, 848 10 ἰΘπἀ8 ἰοτγαγὰβ 1ἢ6 
ὍΟΠΟΪ υδίοη [γουρὰ διὸ τ δι] ηρ οὗ ἰογ δηᾷὰ Ἰυβιΐοθ, πο 10 [818 ΟΧΡΓΟβ588. Ενδὶὰ δ9- 
ΒΌΙ.ΘΒ ΔΟΥ ΟἸΔΡ. ΧΙ.) ἃ βογῦ οὐ ργδὶ ἰπλῖπαγυ οοποϊαβίοη, τηατκίποσ δὰ ἰηιθυτυριίοη ἰῃ πυϊάηρ. 
ἄν ἰ8, αὐ 411 ονυθηΐϑ, ἐογρθεὶ ἴο αβϑυθ ἐμαὶ [86 γαίῃ οὗ ἐβουσῃς: .88 πο τολορῃρα 8 οογίδίη 
«δοιηρ]οίοη, δον ποι (Π6 ἔΌΓΙΩΘΥ οτάσν οὗἩ [86 ἀἰβοοῦγβα 15 ἀρδῖῃ ἰδκοη ὑΡ. 

Τ86 ΦὉ]ονίησ δοβθηιθ ΜΠ Ἔχ ἰ δῖ οὐγ αἰϊοιρῦ ὑο ἀϊν! 6 (86 βϑοίίοι : --- 
“Ζο μον ρῥἱοδ48 τὶ! 15γδ6], εἷ8 Ὀοϊονοὰ Ὀὰΐ υπίδ 81] βροῦβα (οοιρ. εἶναρ. ἶν. 1). 
1. Εἰγϑὶ ἀϊβοοῦγθθ (οἶδ 8. ἱν.--χὶ.). 
Σ, ΟἸαρβ. ἱν.-τν. Ὑ6 σοπιρ]αἰηΐ, δ ἀγα ββθὰ --- 
α. (Ομδρ. 'ν.) δσαίηβυὺ {86 ρϑορὶθ 848 ἃ νβοῖΐθ, οη δοοουπὶ οὗ {ποὶν ἰἀο  δίγΥ δὰ ἄθθρ ἀ6- 

Ἰργανδίζοη οὗ τῃογαὶβ ργοιηοίθα Ὁ ἰῃ6 ῥυθδίβ. 
ὁ. (Οδδρβ. ν.-νἱϊ.) : δσαίηδι [86 συ ϊογβ (ργίββίβ, οἴδρβ. ν.-νὶ.), οουτξ (ομαρ. νυἱῖ.}, 6δβρο- 

Ἔἰ Δ} ο δοοοιηὶ οὗ [μον υηροάϊγ διὰ οαἰαπιλίουβ αἰ ἴδηοα ἱ [86 ρόνγογα οὗ (ὃς ποτὶ. 
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3. ΟἾδρεβ, υἱῖϊ.-χ᾿ Ὑπὸ ῥπασιηθηῖ, απχύοπαϊης ονθη ὕο ἴπὸ οαυτγἶησ ΔΎΔΥ οὗὨ ἔμθ Ῥϑορὶϑ (ὁ 
Ὀοπάδρα ὑπάθὺ Δβεγυίδ. 

8. ΟΒδρ. χὶ. Μειογ; ; (οά οδπποὺ αὐἰονὶν ἀοδίτου ἴβγδοὶ, μοὶ Ηδ [88 αἰ νγαγβ Ἰονϑὰ, Ὀυϊ 
. ἘΠῚ ρδίῃ Βανθ σοτηρδββίοη ἄροῃ {δθπὶ ϑυθα ἱβουρ (ΠΟῪ μδᾶνα τηοδὺ Ὑἱ] ον γϑαυλιθα [ι18 ἸοΥΘ. 

Π͵ ϑϑοομὰ ἀϊΐβοουγβο (εμδρϑ. ΧΙΪ,--αῖν.). 
1. ΟΒδρ. χὶϊ. Οὐοιαρϊ αἰπύ 16 οὔσ6 τογ6 Γοδυμπθά, δηὰ ---- 
2. ΟΒδρ. χἰ ῖ.; ἡπἀσιηοηῦ 15 πιοβῦ δια ρἢδείοα!γ ἀθοϊαγοὰ ; Ὀα ---- 
8. ΟΒδΔρΡ. χἷν., ἴῃ Βορϑ οὗ οοηνογείοη, ἰονθ ἤμα!γ ἤἥοννβ ἰογ ἴῃ ἐπ6 ρῥγοπαῖδο οὔ τἰομοϑὲ Ὀϊοϑαίην. 

ὙΠΟ τῆλῪ ὙΠΙΒῺ ὑο ὈΘΟΟταΘ δοαπαἰηὐοα τὶ (86 νϑγίουβ πιδίμοὰβ οὗ ἀϊνί ἴῃς [86 θοοΚ 
ὙΠ|0}} μᾶνθ Ὀ66ῃ Ῥσοροβϑά, Ὑ1}1 ἀπὰ 1π6πὶ ὀχ δ θα ἀπά αἰδουββοὰ ἴῃ ἐπ6 διίδίϊδαὶ Περογίοτῳ, 
ὅλη. 1859, ατί. “ Βοοκ οἵ Ηοθοβ," ὉΥ Ῥγοῖ ἀτθβϑη, οὔ Ῥυϊβοοίοῃ. Α ἀϊνί βίου Βανΐησ τθοὴ 
ἴο τϑοοιῃπιθηὰ ἰξ 18 ἐμαὶ δἀορίοα Ἐγ δέπι ἴοι οἱ], δοοογάϊησ ἴο ν μοι ΘΔ ἢ οὗὨἨ 86 ἔτο πιλΐη 
δοοϊξουβ (εδαρβ. 1.-ἱἴ0, ἵν. αν.) 16. ἀἰν δ 16 ἱπίο ἔδιγθθ βιμδ!]οῦ οπ68 (1. 2-ἰΐ. 1, 11. 2-28, 1. ; 
ἷν. 1-νὶ. 8, νἱ. 4- χί, 1, χὶ, 12-χῖν. 9). Εδοῖὶ οὗ {8686 βιμ4}16ν βϑοϊζοῃβ ἴῃ βοῖι οὗ 186 πιδίῃ 
αἰνϊκίοῃ 5 18 τοδγκοὰ ὈΥ 18 Ὀθσίπηΐπρ πὶ} ἀθηπποϊδιίοη δηὰ ϑπαΐπρ τῖθ ῥγοιηΐδθ. --- Μ,} 
Γ ΒΑΤΤΩΟΌΥ ΜΠ (86 Γι διμοηΐδὶ ἐμουρμΐ ΟΥ̓ ουν θοοὶκ, 48 δῦονο ργοβϑηϊθα, δοοογαϊηρ ἴὸ 

προ ἰς ἀΘβουῖροθ ἰμ6 βοιτοῦ δηὰ ἱπάϊσηδίοη οὐἩ Φοποναβ ἴον, 80 βογθὶγ σπουμᾶθὰ Ὀγ 
1δγ86 18 1π8 46] 1γ, [6 ἰαπσμαφε ἰδ οὗὨ ἃ ρθουν οιηοιίίουδὶ αοὰ ἱπηραδοίομθα ομαγβοῖογ, το- 
Βοοίώησ ὑμπι!βιΑ ΚΘΌΪΥ [86 τυβὰ δηὰ β8νν6}} οὗἉ {π6 ἐδοϊϊησβ. ““ΤῊΐ8 δηχυΐδῃ οὐἩ ἰονθ αὖ ἐμ ἔα ἢ- 
ἰοββῇθββ οἵ 1κγ86] δὸ σορ]οίθὶυ 4116 16 τηϊμα οὗἨὨ {π6 Ῥτορμοί, {μα΄ ἰδ τοι δπὰ Ἰἰνϑὶν ἱπιασὶ- 
πλίϊοῃ 866 Κ8 ῬεΓΡθίΔΙΥ ὈΥ νιον οὗ ἱπιαρ ΤΥ δηὰ ἔγθδὴ ἐγηβ οὗ [μουσδί, ἴο ορϑη [Π6 δγ68 
οὗ ιλ6 εἰπῆ! παΐοῃ ἴο {πὸ δΌγββ οὐ ἀδειγυσίίοη Ὀθδίἀθ πίοι ἰδ 8. βἰαπαΐηρ. Ηἰδ ρῥγοίουπα 
ΒΥΤΩΡΘΙΏΥ οσἶναβ ὑο 8 ἰδησυᾶσθ (86 σμαγϑοῖος οὗ δχοϊἰοιηθηῖ, βο (δὲ ἴον τ86 τηοδὲ ρατῇ 6 
ὨΔΘΓΟΙΥ͂ Αἰπίδ ὈΥΙΘΗΥ δὲ ἔδο δουσιβ ἱπβίθαα οὐ διυάϊουβὶγ οἰαδογαίίασ ἰμθπλ, ρϑδββδοθ υἱτὰ 
δῦχυρε ΟΠΔΏσΘΟΒ ἔγοὰ οη6 ἤσυγα ΟΥ̓ βἰ παῖ] ἴἤο Ἀποίμοῦ, δὰ πονθ8 [οτιτνδτὰ ἴῃ βῃογὲ βθῃύβηϑαδ 
δηαὰ ΟΥ̓ΒΟΌΪΑΣ πἰίογαηο 68, γαίμοΣ [Δ ἴῃ ΚΟΥ γτουηάοά ἀἰδοουτβα." (Κ611.) Φοτγοπιο (Ρναλὺ ἑῃ 
ΧΠ]. Ῥτορλ. ἈΠ...) βᾶγ8 οὗ Ἀΐπῃ : “ Οὐπιπιαίϊέοιια (ἸἸΘ ΓΑ], οαΐ ὉΡ πε ὅθ: 65. εἰ γμαδὶ ΡΕΓ δ6:.- 
ἰεπίδας ἰοφιιόη8.᾽" ἘΠΟΒΒοΡῺ ([πιτοἀποίίου, ὃ ὅδδ, Ρ. 286) ΒΆγ7γ8 ποῖ ὈΠΑΡΕΙΥ : “ ΤῈ βέγἷο οὐ ἐδ6 
χοροῦ ἰβ ἴκ6 ἃ σδυϊδπὰ σόνϑῃ οὗ νϑγίουβ Κὶπὰβ οὗἩ ἥονοσε, οοπιραγίβοηβ ἰηξογενι πο τὶτἢ 
οοΙρδυΐϑοθθ. Ηδ Ὀγϑβϑῖβ οἢ οὔθ ἤσουν δηὰ ἰπγονΒ ἡ ΔΎΔΥ, ΟὨΪΥ ὑο Ὀγθδὶς οἱ Ἀποίμοῦ ἱπν- 
πιο βίου. Ηὸδ βϊ᾽68 1Κὸ 86 Ῥθ6 δῸπι οὔμθ Ῥβὰ οὗ ἤονογθ ὕο δῃοίμον, Ὀτϊησίπσ [86 ΒΟΠΟΥ οἵ 
[18 γασίϑαὰ βοηΐθηςθβ." 1 (Β656 ἴδαλαγοθ ἃγὸ σοηποοὺρα τη Ὁ] δΏΟΠ81168 ἰῃ {86 δἰγυοίαγα 
οὗ μὲδ οἴδαδβοβ, τυραοα ἐγδηβἰ[ἰοη 8, 6] 0868, ΑδΥπἀοιῖσα] σοηδιγαοιοη 8, ἐΥ̓ουϑίοηβ, δη ἃ ΔηδοοΪιν 
2. Ααὰ ἰο (818 (δαὶ πὶ ἀϊοοη ἰδ τρδυκοὰ ὈΥ σᾶτο πογὰάβ δῃὰ ἔγηβ δῃα ππυβαδὶ οοιω- 
δἰπδίοηδ, δηὰ ἰ Δ ὈΘ οοποοῖνοα μὸν ΠΟ ]ς 18 (ῃ6 οχροβιιίοη οὗἁὨ ὑπὸ θοοῖ. “Οηδ τουδὶ 
οἴδῃ τοϑὰ δοίπσθθῃ (16 Ἰἴη68 1 μ6 σψουἹὰ οβίδ Ὁ] 58 ἐμο οοηηπθοίίοῃ οί ἐδθ βϑυθγαὶ 
“βουσί δηα βοηΐθῃοθθ. 8 Ὑἱ}} ποὺ θ6 ομανυχϑα τὶ ονογδίδιοιηθηΐ, ᾿ἢ τὸ δεδογὶ ἰμδὲ τ80 
Ῥχορβδοῖ ἷβ ἴῃ {818 τοβρθοῦ οὔβ οὗ {μ6 πιοβὺ ὁ  ἤου]Ό οὗἨ [η6 ῥγορμοίβ οὔὗὁἩ [9 ΟἹὰ Οονθηβδηῖ, δοὰ 
ἰμάθϑα οἵ 4}1 (8:6 ΒΙδ]1ς 41 τυϊυθσβ." (Υ ὕμπβομο.) 

Τῃ6 δὐγυρίηδβ οὗ {π6 ἰδησυᾶρθ, τοδοίησ οἴδῃ ὑο οὐβουγν, 068 ποὺ τηϑῦῖϊ 8 ΘΘΏδαυτΓΟ, 
ἴον 1818 ρου ασὶ ἐν ἰδ ἴο Ὀ6 Θχρίαϊποά ποτα [.6 οΘοῃίθη!8β δπὰ [πὸ βυ]θοὶ οὗ παὶο ἢ ἔμ Ῥγορμοὶ 
᾿ν88 [Ὁ}}. “ Ηἰΐ μεατί,᾽᾿ γϑιηαῦίβ Τ᾽ ἄπϑομθ, “ ΔΜ} οὐὗἁἨ 186 ἀθαροϑὺ δησυΐδ, οὐ δοοουηὺ οὗἁἨ εἶν 
ἀεδισυοίίοη δπὰ ἰμ6 πον! ϑ Ὁ} Δρργοδοβίηρ αἰββοϊαὐΐου οὗὨἨὨ [86 ϑιδῦθ, τηδίκοβ Εἴπη ποχὶθοῖ 4} 
σι δὲς δη6 Βασιηοηΐουβ ἰγοαϊπηθηῦ δὰ δχμί δ ἴοη οὗ μιῖ58 (Ὠθη6." Απὰ Ἑναϊὰ βαγβ νὶτὰ ρμον- 
ἴδοεξ δουτγθοίηθεβ : “]1}ὴ Ἡοβοδ ἴμογὸ 8 ἃ σίο δηὰ ᾿ἰυ ὶυ ἱπιασίπαιίοη, ἃ ργασηδηὶ ἢ] 688 οὗ 
ἰδσύδρο, δηά, ἰπ δβρίϊθ οὐ πηϑῆγ βίσους ἤσιγθα, στοδὺ ἰθπάθγπθββ δηὰ τδγτηῖ οὗὨἨ δχργαβδβίοη. 
ΗΙΪδ ΡΟΘΙΤΥ 18 [τουρσουῦ Ρυγ ον οτὶσίμαὶ, γορ οθ νι} νῖσοῦ οὗ ᾿βουρῆῦ δηθὰ ραν Υ οὗὨ ργϑβθη- 
ιδίίοα. Ὑαῖ δὖ οὔθ {ἰπι6 γὸ ἤηά (86 σοη 86 δηὰ ἤονίησς ργϑαοιηΐμαῖθ ἴῃ ἢΐ8. βίγ]θ, σμῖϊο δὲ 
δηοίμον ἰξ 18 ν᾽ οἰ ΘΕ ϑίγαϊηθιὶ δηα δογιρί, δηὰ Ηΐ8 ἰγτοβίβ Ὁ]6 μαΐη οϑυβθβ Ἀἷπὶ οὔδῃ ἴο ρὶνο 
ἃ δἰπὶ οὗ 1118 τιοδηΐησ ὙἹΒουῦ δοίης ἷτι ἴο οοιηρίοἰθ . ΠΟΥ ἰ8 6180 ἐτονσῃ οὐοσ ὑμ6 
5016 ἰδησιαρθ {86 Ὀυγάδα οὗὨ {Π6 {ἰπ|68 δηὰ οὗὨ {16 Ὠοαγὺ 8ὸ ὀρργθββϑὰ ὈΥ ἱβθη.» 

1, ἤηδ}}γ, τὸ ἱπαυΐγο ἱπίο [86 σοπιροβ οι οὗ οὐν Ὀοοῖὶς, τὸ ἤἥπά πὸ στουπα Μδδίθνυο ἴῸὺ 
ταδί ηἰδϊπίης ὑπαὶ [86 δυῦθμοῦ νγὰ8 Δ οἴβοῦ ἴλη (86 Ῥτορβμοὶ Ἀἰπιβοὶῆ, οσ ἴον [80 δββυπιρίίου 
ἰδαῖ, ΔΙ Πσασῃ [86 ΒΟΥΘΓΆΙ αἰϑοοῦΓΒ6 5 ἐδ ἤοπιὶ Ηοβθᾶ, [ΠΟΥ ποτ γοῖ ἢγβι οοπιρί θὰ ὉΥ 8η- 
οἶδεν διὰ ἰδίδν οἀϊζουσ.0 10 μδ8 Ὀδθθὴ ἱμουρῃς ὑπαὺ ὑποὶν Δρδμογίδις ομαγδοίον 0808 δυο ἢ ἃ 
Ὀγροιποδίϑ, θὰλ γ͵ὸ Ἀγ οοηνϊηοοα ὑμπαὺ (δΐ8 δ ποί 80 τηδσκοά 48 οὔθ που]Ἱά οουίδί]Υ βυρροβο 
δἱ ἤγεὶ εἰσδί, δηὰ ἰδὲ (86 ΒΕΥΘΥΆΪ ῬοΥ 0.8 ΓΘ ποὺ ΟὨΪΥ ρονεσῃθὰ ὈΥ οὔθ διπάδιηθηίαὶ ἰάθα, 
ὙΠ ο ΒΒ τοῦ ῬΓΟΌΔΌΪΥ μᾶνὸ Ὀθοοῦιο 58.}}}} πποσα οδεουγοὰ ἴῃ ἴΠ6 Βδηά8 οὗ ἃ ἰαῦορ τοἀδοῖον οἵ 
δὺς ἢ ἐγδοπιθηΐβ, Ὀυῦ (πα [816 δον γα] ραγίβ διὸ Ὀγουσθι ἰηΐο 8 ἀδἤηϊϊα οτὶεγ δηὰ σοπηθοίίοῃ. 
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12 ΗΟΒΒΑ. 

ΤΉΘΓΟ οδὴ ὑδπογθίοσα ὍΘ Βοδγο ον 8 ἀουδὶ (πδὺ οὐγ ὈοΟΪΚς οδπιθ ἄοπι {86 δηᾶϑ οἵ [πΠ6 ῬτορΒοὲ 
Ῥγδοθοὶν ἰὼ (δὲ ἴοτα ἴῃ νἰο ἢ τὸ ρόββαββ Ὁ ὑο-ἀαγ. ““ΟἹ οΟἸοβοῦ δχδιηϊηδίίοη [μ6 Ὀοοΐκ 18 
8ΘΘῺ ἴο ΤὈΓΠὶ 8 σοτηρίοί ψ0]6 ὀχοουϊοα δοοογάϊησ (ὁ ἃ ἄχϑα δγιδιϊς ρἷδῃ, δηὰ Ὑ ἢ οοΥτθ- 
ϑροῃάϊξησ Ὀοδυΐϊγ. ΤὨΪθ δυιϊδιὶς δ δρᾷ Ὄχϑουϊοη ΟἿΪγ ποοὰ (ὁ ὃ6 ΥἱσὮ ΠΥ υπαογβιοοά ἴῃ 
ΟΥ̓ΩΘΓ ἴο ΒΟΥ 8 [Πδὺ ἰξ νγδ5 ἤηΔ}}Υ ρυ ] 56 88 8 Ὑοΐθ, δηά ἴπ 1[1(8 ργθϑοηῦ ἔογι, ὈῪ (16 
Ῥτορβοῦ Ἀϊπιβο Γ᾽" (Ενυαϊ.) Βαϊ 88 ἴο [86 γοϊδίίοῃ ἴθ Ὑβίο ἢ (158 Ὀοοῖς δίδηι ἀβ ἴο [86 Ὠυπιθτ- 
οὔϑ ρῥγορμοίϊς υἱΐογαποθδ οὗ Ηοβθᾶ, γθ δθ σομρθ θα ἴο ἀβϑυηθ ἱμδὺ τὸ ἤϑΎο ποῦ ἴῃ {δι18 
Ὀοοῖς ἰμοθο ἀϊϑοουγϑαδ ργθβϑθηιθα ἴῃ ἴποὶς ογίπδὶ ἔοση. 10 {18 δὲ Ὀθθα [86 ἰηϊθηϊίοι οὗὨ [10 
Ῥχορδοῦ, να βου ἃ ἤδυθ δὰ 8 στοδίθυ πιθοῦ. Μογϑουοῦ [86 ὈΟΟΚ 15 ἔγδιηθα ἴοο ἀθοίἀ αν 
δοοογάϊπρ ἴο ἃ οογίδίῃ ρίϑη, πιδίκίπσ ἰδ οἶον (μαι 1Ὁ νγ88 ἀθαΐσποα ἰὸ ἴοττωα ἃ οοπιϊπυουβ δὰ 
τοσυ]αῦ οομηροβίίοη. Ὑ76 αν ἱμεγϑίουτθ ἰο σοσαγὰ ἰδ 88 ἃ βοίϑοϊοῃ ἤοπι. εἷ8 ἀϊβοοῦγβθδ, ΟΥ 
ἸΏΟΓΘ ΘΟΓΓΘΟΌΪ, 88 8 ἴθο δηὰ ἱπάθροηδοηϊςξ πογκίησ-ρ οὗὨ [86 δυρδβίδηοθ οὗ ἔβοπὶ ὈΥ 1}6 
Ῥτγορδοὺ Ηἰπιβο ,Ὶ Ηἰἷθ βανϑγᾷὶ υἱϑογϑῆςθδ ἃγῸ σοπιθἰηθα ΟΥ̓ ἶπὶ ἱπίο οπθ ὀομρίείθ Ρῥἰοίαγα. 
Ης νου]ὰ Θιαρ]οΟΥ ποῦ οὐἷγ ἷἰϑ 1ρ8 Ὀυὺ 4180 ἷβ8 ρθῆ, δῃὰ ὈΥ .18 τίσ ψουϊὰ (οβ ἐν 
ὁοποογηΐης (86 ΒΟΙΥ δῆσον οἵ 6 ἴον οἵ ἀοάᾶ, δῃὰ {λὺ8 Δρρϑδὶ ἴο 86 σοῃηδβοΐίθποθβ οἵ (μὸ 

ΡΈρρίο. 
Βυΐ Βογο᾽ [06 αυθδίάοῃ τδῪ Ὀ6 δβϑκθὰ, ψΠθίμοΓ οὐ ὈοΟΪς 8 ἰὴ6 ἢγβὶ ὑσγοάυοῖ οὗ Ηδοβοα᾿ 8 

Ρθῃ, ὙΒοί μοῦ, πιοῦθ ρα αν, Θαγ ΟΣ τι ἴησϑ δγο ποὶ θη οαϊοα ἰῃ ἰ. Αἱ [86 οὐδοῦ 1 18 
᾿ φαγί γ ἴο Ὀ6 δββυμιθα [μδὲ Ηοβοα νγδ8 ἰὰ (86 μερὶς οὐ τυλιίησ ἀονῃ ἷβ βαν γα] ἀἰϑοοῦγβθβ. 
Βαυὺ Κοορίης ἰμὶθ ἰῃ νίαν, [86 ἀϊβδσγθποθ Ὀαδῦνθοα {16 τϑὺ ραγὺ οὗ ἴθ Ὀοοῖὶς (805. 1.-111.), 
δα [86 δϑοοπά (οἰιαρβ. ἷν. 85.) 18. 8ο βἰσηϊβοδηῖ, ἰμ6 οοηϊθηίβ οὗ [6 ἢγϑι ραγί, τλόγϑουϑγ, [8}}- 
ἴῃς ἰῃ δὴ ϑδυ ον ρμογοα, (δὲ Ενγα] ἀ᾿ 5 οοπ)θούυγα μ88 πιο ἰ0 δυρροτί ἰξ : (δύ οΒ8ρ5. ἱ.--ἰϊ, 
οοπίδίη (6 δυθείδηοθ οὐὗὁὨἨ δὴ ϑδυ!οῦ οοιηροβί του οὗἩ Ηοθθα, το μὸ οι οαϊοα ἴῃ [86 ρῥγθϑϑηϊ 
οὔθ ὙΏΘη δα οχοουϊοα ἰδ. Ενοῃ ἱ νῷ ᾿οαβίίδίθ ἴο "“β8Ὸ 80 [ἌΓ 85 ἰμιΐ8, γα τηῦδὲ ὈΓΟΌΔΟΙΥ 88- 
βμλο (μδὺ [86 δεραγαίθ βϑοϊΐοηβ οὐ ομδρβ. 1.--ἰϊ. δὰ Ὀθθῃ ρυ] θιοα δἰγοδαυν Ὁ ὑπ6 Ῥγορβοῖ, 
δ'ποθ 1 δυὸ ἴῃ {Π6 Ὡδγγδιϊνοϑ οὗ (86 Βγ πὴ 0 0114] δοίί 8 ΤΩΘΓΟΙΥ (86 ἀΥΆΡΘΥΥ ἴῃ τ οἢ ὙΠ6Υ 
ὝΘΓΘ ἰ0 ὉΘ ῥγαβθηϊθα ἰο (δι9 νου] ἃ δῃὰ ποῖ δοίυ8ὶ οοουστθηςθθ (866 Ὀ6ον). ΕῸΓ ἱπ ἴοθθ 
ομαρύογθ ρυπίθπιθηΐβ γ γα δηπουῃοθα ψ ἘΝ γογὸ ἰαβίουθα δὲ ἃ {{π|6 Θδυ]δ ἐμδὴ 180 σομι- 
ΡὈἰϑίΐοπ οὔ {86 στ μο]ὸ Ὀοοῖ. ὙὩῸ6 Ῥιοριιοῖ οουϊὰ ἱποογρογδὶθ ἰηΐο ἷ8 Ῥοοὶς ΟἿΪ]Ὺ δὺ ἃ ἰδίσ 
Ῥοτοα ϑδυϊ ον δοΐυα] νηί; Ὀὰὺ ἴΠ|686 Βυταρο οδὶ ὑγδηδδοϊί οηΒ οχἰβυθα ΟὨΪΥ ἴῃ [Π6 τϊπὰ οὗ 
[86 ῥτορμοῖ, δῃὰ ἴῃ ρυθ]δμΐησ ἰπθπὶ Ἦ6 πὴϑὺ ἢδνθ οομλθ ἔογἢ αὖ ἃ ἔϊπὸ τ ΘῺ [686 ῬΑγδ» 
ὈΟΪΪο πασγαναβ οουἹὰ δάάγθβϑβ {πϑηλβαῖνοθ ἴο (86 οοπβοΐθηοο οὗ (δ6 ρϑορίθ, δῃὰ {δοζοίοσο 8 
οομβίἀογδῦϊο ρογϊοὰ Ὀβίογθ ὑπὸ Ἴοιμροβίίίοῃ οἵ [Π6 ψ 016 Ὀοοῖς, ψὨΪΟΙ, 88 Ὑὸ ὨΟῪ μᾶνθ ἰῦ, 
ὀοπίβίηδ, ἰη 118 ϑοοοηὰ ρᾶτγί, ἀἰβοοῦγϑοδ οὗἨ 8. του} ἰδίαν (6. ὅς ρυ ]]οδιίίοη οὗ {86 βδγω- 
θο]}ς 4] ἰτδηβδοιίοβ τηἰσμὺ ἱπἀθοα πᾶν Ὀδθη δὲ ἤγβί ΟὨΪῪ ογδὶ; Ὀυὺ (89 σοπίθῃ!β οὗ [8686 8θ0- 
τἰοπ8 βθϑῃ 1688 δρρτορτίαίθ ἰο {δμδὺ τηϑᾶθ οὗἩ δῃηπουποθιηθηί. 

ΤΊιο ργοδογσνδίίοη οὗ {86 ὑυμοὶο οοῖς πῃ 86 ἀοδιγυοίίου οὗἩ (6 Κίπσάοιμῃ οὗ 86 Του Τυὶθοβ 
ἸΔΥ 6 τόδ γ οχρ]αἰηθα, “ΤΒσουσ ἴη6 ἱπίθγοουγβθ πὶ 8 καρῦ ὼρ Ὀούτγθθη [ἢ6 
ῬΓΟΡΒοΙΒ οὗἁὨ 6 Ἰογὰ ἰπ [86 ἵπο ᾿κϊησαοιηβ, Ὁ γγἃ8 οαττῖθα δοοὺη δἷνλαθυ 18 σοτηροδιίΐοη ἰηΐο 
Ψυάδι, δπὰ Ὀδϑοδλθ πίθον ἀϊἔἔυβοὰ ἰὼ τς εἰτοῖο οὗἉἨ {116 ρτορ μδοῖβ, δῃὰ ᾿ψ8 ἴδι.9 ργθδβογνϑά, 8.5 
ογθιλί δὴ οϑρθοῖα! γ μ885 τά ραυθηΐ 086 οὗἉ ἰζ ἴῃ 1118 ργϑαϊοίομβ. Οοπιρ. Αασ. Κίρον, υ͵εγδ- 
μεῖαβ, 1ἰδτοτιρη 5.8. 1 ιἰοΥρΓ 68 αἰφις ὲπαοα. ον]η, 1881, Ὁ. 671 8. (Κε}}.) 

Αὔρν ψηαῦ 88 Ὀδδὴ 8814 ἰΐ νν}}} βοδγοϑὶγ 6 ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴο 8 δηγιἴησ βρθοΐδὶ ἴῃ [ἢ6 ὙΑΥ 
οὗἨἁ Ἔχ αν (86 ἰπιρογίδησε οὗ οὔγ ῥσγορ]ιουϊς θοοῖς ἴῃ ΟἹὰ Τοβίδπιθηῦ ἰδίου δηᾶ ἀοοίγϊηο. 
Ιηΐο 186 ἰηύοσγηβὶ το] αι! οὴ 8 οὗ {116 Κἰησάοιμ οὗὨ [16 ἔθ ἰγῖῦθ8, αζαϊπδὺ τ οἢ 6, {Κα }}1}8 ο] 6 ν 
ΘΟΥΘΠΊΡΟΥΆΓΥ, Αἰηοϑ, ἀἰγοοῖβ ἢἷ8 σόογὰ8 οὗ γϑῦυϊο δὰ ἐπγθαϊθηΐηρ, (ὈΥ̓ το [1686 ἔνγο ΡῬτορ- 
οἴβ ὩΑΥΪΚ ἃ ΠΟΥ͂ Βίθρ ἴῃ ῬΓΌΡΒΘΟΥ, ἱπ αἰδιϊηοιίοη ἔτοπὶ 4061] δῃηὰ Οὐδάΐϊδῃ, τασαγάϊπο (88 
Βοδίμθη ποῦ τλογο νυ 88 [86 οὈ)θοὶβ ὑὰῦ 8180 ἃ8 {16 ἰηβίγυμμθη(β οὗἩἉ ἴ86 αἀἰνίηθ Ἰυάσιηρηΐ, νοὶ 
18 ἰηῆϊῆοιοὰ ψῖι8 106 ρστοαΐθδὺ βουνοῦ νυ δσαϊηβὲ [10 ρθορὶθ οἵὗἨ (ἀοα {Πθπῃιβθῖνθϑ), ---- ἰπο (116 
ἰηύογη 8] γαἰδιϊοηβ οὗ {πΐ8 Κἰησάοιῃ Ηδοβοα σίναβ 8 (6 ἀθδραβὶ ἰηϑίσῃί, ἀπὰ δῆογαβ ἃ πιοϑὺ 
οδββρηςίαὶ δα αἰτίοη ἰο 1116 ἱζαονίθασο πο ἢ τὸ πᾶν ΓΠπογθοῃ ἔγοαι [ιἰ8 οἷον ΘΟὐΘΙΠΡΟΥΆΓΥ. 445 
ἴο 118 ἀοοίγί 41 ὑοδομίησ, Βοτανοῦ, Πθγο οἂπ ὍΘ Ὧ0 ἀουδῦ 8ἃ8 ἰο [86 βἰσιϊβοδηοθ οὗὨ ἃ ὈΟΟΚ, 
ΜΓΒΪΟΪ γοσαγ 8 (16 τοϊδίίοη οὐ Φομονδὰ ἴἰο ᾿βγϑοὶ 8ὸ ργοίου πα ἢ ῦγ πὰ βρθοῖδ! ἶν ἴτοια [Π6 δβἰδπά- 
Ροΐϊηΐ οὗ δοὶγ ἰονο, οὗ 8 ΠΟΙ ψγὰ οὗ ἴονθ, δῃκὶ Ἰοο ΚΒ 80 ἔδγ ἰηΐο (π6 ἀθριίμ8, ἱπῖο {86 ἰπίθη- 
δἰ 85 Ὑ70 }} 88 ἱπίο (Πὸ βί ποου τ, οὗ βυσὶ Ιου 88, ἰὼ ἴπ6 δχδιηϊηδίίοῃ οὗ ([10 οοηΐοπῖβ δηὰ ἴμη- 
ἀδιιθηῖδὶ ἱπουσῆῦ οὗ [86 ργορἤΘΟΥ, νγθ ἢδΥθ ϑιόσῃ {πδὺ ἰὰ ἀο68. [Ιη (18 ΒΘ βίδα β ἄθουθ [118 
πρᾶγοδὺ ρυθάθοθββοῦ, ἀῶοβ. ὅΤμαῦ ρῥγορμοῦ αἰδοὸ ἀἰβεογοδ ἴΠ6. ἔἌγου οὐ αοὰ βῃϊηΐησ δσαίη δὲ 
ἰαδ ἀροὴ ἷβ ρθορὶθ δἷονγ (26 ἰδθιηροβίβ οὗ 1ιἷϊ5 σα. Βυὺ μ6 στουπαβ ἰῦ ἀροῦ ἴδ οοη- 
ΒΟΪΟΙΒΠ688 (δὲ {1,15 Ἰυάσιποηῦ ἰ8 ἀπ 588}14}} ὍΘ ΟὨΪ]Υ οηθ οὗἉ ἰγίαὶ πὰ οὶ οἵ ἀεοδίγυοίίοη, δηὰ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΊΟΝ. 8 

ἐμαὶ τοοῖλ 8 {88 Ὀγορδγοὰ (ὉΓ τΏΘΓΟΥ (του σἢ (86 χουοϊδιΐοη οὐὗἅἩ τγδίδ, τ Ἀ1}16 Ηοβοδ ἰγδοθβ 
Ὀδοὶς (8 ἀυλ] γ ἰπ (86 αἰνίηο τουθϑίϊου ἴὸ [186 πδίυτο οὗ αοὰ ἩΗϊηβοιε, ὈῪ ᾿ΐβ πιοτὸ ῥγοὸ- 
(ουπὰ Ἄοοποορίΐοη οΥ̓͂ ἰμ6 ἀϊνίπα ἰουβ. 

Ουἦν Ὀοοῖς ἰ5 {Βογοίογο ἰγυ} Υ ἃ οἰδαβὶς ἔοῦ [896 τίρῃῦ υπάογειβηαΐπο οὗἩ [6 ΟἹ]ὰ Τοδιδιμθηὶ 
εοπςορίίου οὗ (ἀοὰ ψἱ 118 ἰπιογδοίίοη οὐὁὨ ἴονο δῃὰ πτυδίϊ, δηὰ οὔ ὑμ6 παίυστο οὗ {86 ΟἹά 
Τοβίδιιθηῦ τουοϊβίϊοα οοποοσγηΐησ αοα. ΟἾΪΥ βυοῖῦ ἃ αοὰ ψῆο οδῃ 80 θ6 ΔΠΡΤΥ δηα 80 ἰουβ, 
ὙῸ ἴῃ 41} Ηΐδ ἴον 8ο ἀἰβρίδυβ δῆσον δῃὰ ἴῃ 4}}] ΗΪ δῆσον 80 αἰβρίδγβ ἴον, οου]Ἱὰ σῖνθ ὕρ 
ἢἷ8 ΟὨ]γ-Ὀοσοϊίθη ὅοη ἰο {86 δοουγβοὰ ἀθδιὰ ἔον ἴπ6 ἀ6] νσόγϑηοθ οὐὗὨ γϑὈθ ]οὰΒ ταδῃ. 

ἢ 8. Τὴε ϑυπιδοϊϊοαί Ττγαπδαοίϊοπξ ἐπ Ολαμρκ. 1. απὰ 118 

Ὑαὶ ἰδ τοοουπίοα ἰπ {Π|656 Ομδρίουβ 8 80 ρϑουϊ αν, απ 88 δἰ σδγβ Ὀθθἢ τοσᾶγἀθὰ ἈΠΔΟΓ 
δυο ἢ αἰοσγοηΐ νον β, {παὺ 8. τογα ἰηἰἰπιαίθ ἀἰδουβδίοη οαπηοί ἤθγο 6 ΓὈΥΘΌΟΓΠΟ : δηᾶ ἴο ἰὲ νψὸ 
8}}4}} Γπογοίογα ἀθνοῖθ ἃ βοραγαῖθ βοοίϊΐοῃ ἴῃ {86 ηϊγοαυοίΐοη. 1]1ὴ {18 (86 τα 808 οὔ {[Π6 6χο- 
οσοβ15 οὗἩ {πῃ6 ῥϑββᾶσθβ ἰῇ αυθβίίοῃ ἃγΘ οὗἩ δουγβθ ἴο Ὀ6 δηϊοὶραῖθα, δπὰ τηυδὲ ὑπογοίοσο Ὀ6 γθ- 
στοὰ ἰο βογο ὙΤἢΪ8 τη 18 ΒΟ νοῦ οοτίδίη ἰΠ δὶ, δοοογάΐησ ἴο (Π6 ἡδγγδίϊνθ, τηθαϊίοῃ 18 
ταϑὰθ οὗ ἃ τηδιτίασθ οὔ ἴμ6 Ῥυορμοὺ πὶ δὴ ὑπομιαδίο ττοπιδη δῇ (86 σοτηπηδηὰ οὗἉὨ (οὐ ἰπ18611. 
Ἠδοτο νὰ μᾶνθ ἃ βίοῃθ οὗ βίῃ ηρ. [0 18 (τὰ ἰπδὺ {π6 στουῃᾶ οὗ Ἰπογ8] οδηβο οοηϊδίηϑα 
Βογοΐῃ ἄοθϑ ποί οχὶδὺ δοοογάϊησ ἴο δβοιθ ἱηίδγργοίθβ, ᾿παδηοἢ 88 ἴΠ60 “ νἱίδ οὗ νυ ϑογθάοιῃ ᾽ 
Ὑοτ ἴΔ6 Ῥγορμοῦ 18 ἴο ΠΙΔΙΤΥ, 18 τοσαγάθα 8ἃ8 Ὀοίησ βιο ἢ}; ἴῃ {Ππ6 Βρ᾽ γί υ4] 56 η86 ἴῃ ὙΒΙΟΝ 8 
“9 ογίησ " οὗὨ 1576] 18 Βροίζκθη οὗ ξξβὲ βουσίησ 140]8; (δῦ Ηοβϑὰ δὰ βοῦυρ]68 δϑουΐ πιδγγυγίησ ἃ 

᾿ς ΒΟΥ ΒΗ, τΠδἱ 15, δὴ ἰἀο᾽αίχουΒ τοπλδη ; δηά {λα 1 18 οΘοπιπηει πη οα Ὠΐπὶ ποί ἰο βίβηα δ]οοῦ ἔγοιη 
Βαῦ Ὀαΐ ἴο ΘΧὨ  ὈΪῦ Βγτα ΟΠ 168} ἴ 8 οσσῃ ἀοπιδϑίϊς -οτίαποδ, ὑπαῦ 18, ὈΥ ἷβ πίοι π ἢ βυοἢ 
ἃ ὙΟΙ8Π, 90 Π ον δ ΒΒ σοϊδιίοη ἴο δἷβ ροορίβ. Βιυῦ (118 νΐϑνν 18 αυϊῦθ ππίθηδ 6. ἘΕῸΓ ἰἀοἰα νυ 
Ἑδηποῦ Ὁδ 8 5υτηῦο] οὗἁἨ ἸΔο᾽αἴτΥ, ἃ τραττίῖδοθ τὶ 8ῃ Ἰἀο]αῖτ 88 σδαποῦ Ὀ6 8 βυτηῦοὶ οὗ 8 [ἰκθ 
ταλττίδσο, Ὡδιηοὶγ, [86 τηιτίδσο οὗἔἩ Φοβοόνδὴ ἡ], δὴ ἰἀοϊδίτουβ ρϑθορίθ. ΤΈ8, δἰλοσοῖμοῦ 
δραγύ ἔγοπι [86 οοηϑἀογαϊίου (Πδῦ δυο ἃ δομηπιδπὰ οὗ Οαοἂ ο (δ ῥγορβοῦ 18 ποὺ οομοϑίνδθϊο, 
(δὲ βυσἢ πιαττίασο σου ὰ ἢᾶνα ργοἀυσοα ὑροὴ [Π6 ΡΘΟΡΪ6 δὴ οἷεοοϊ Ὄχϑδοῦ ορροβίϊα ἴο {πὸ 
086 ἱπίθπαϑα, παπιοῖν, {86 ργοβαηϊδίίοῃ οὐἁ ἰἀο δ συ ἴο [16 σοῃβοϊουβῃθ88 88 βοιμϑι ἷηρ δβίηῆι], 
ΠΠ πὸ οδὴ δυρροβο {μδὺ δὴν οἴθοῦ ν8 ὑγοάυςοα, ΤἸΩΡγοὶν Αἷϑο βϑοῖζβ ὑο θβίβ 18} τπογ 
ἄττα [86 Ἰπίετργθίδου οὗ [80 νψοῃιδηβ Ὑῃοτοάομπι 88 βρί γι] τ βογθάοπι, ὈΥ τηδὶ ἰδ ηἰησ 
αὶ Ηοερδ, ἴῃ ογάον ἴοὸ τοργθβθηῦ (οὐ πιαττίαρϑ σιῖῦδ 1δγαθὶ, τγᾶϑ οοπηδη 64 ἴο Θηΐοσ ἰηΐο 
ἸηΔτΤ ΑΓ 6 ἢ} ἴδυδθὶ ; Ὀαϊ, βίποθ 411 15τ86] μιδᾶ Ὀθοοσηθ ϑἀυ]δτουβ ἰοτνγαγὰβ αοα, ἐμαὺ ὯΘ τὴᾶϑ 
ΘΟ] σεὰ ἴῃ ογάον ἴο δαΐοῦ [86 τηᾶγγίασα τοίου ἢ 1βγδϑὶ, ὕο πηΐῦθ ἈΪπ56}} ἴο ἃ σβοτο ἴῃ [80 
ερί γί ἔα] Ε6η80 τις ἰβοἰαίγθβθι ϑι ἢ} 8 ὙΠῸ ἐμπὰθ ΓΟΡγοβοηΐθ, ἃ8 δὴ ἱπαϊν!ἀι8], [μΠ6 πΒΟ]6 Ρ6ο- 
ρἰθ. Αμὰ {818 ουϊναγά τηδιτίασο οὗ {πὸ Ῥγορμοῦ 18 [86 βυπιηδοὶ οὗὨ ἷ8 βρ᾽ τ [πδὲ τηαυτῖασθ τ 10}} 
εἷς ῥΡϑορίθβ. Βαὶ υνῖζ τϑιμδγκβ τἰν ΒΕ ἀσαϊπεῖ [18 Πγροίμθβίβ, {μαῦὺ [86 ποίδοπ ὑπαὶ {86 
Ῥγορβοῖ ἰμηβοὶ 88 ἴο δηίοῦ ἱπίο ἃ βρί γα] τηστίασο σῇ Ιϑγ8 6] 18 αυϊο απἰουπαοα, [μὲ 
δΌΘΝ 8 σοποορίίουι 8 ποῖ οὔς6 ἴοαπὰ ἱπ ἴδλ6 ΟἹὰ Τεβιίαπιοηῖ, πο ἢ Κῦοῦγα ΟὨΪΥ οὗ ἃ τρϑυτῖαρα 
οἵ Φοβονδὰ σἰτἢ 15γ86]; {πὰρ [86 Ῥγορδαῖ Ὀγ ἷ8 οχίύθσηδὶ τηλιτῖδρθ σου βϑγτ0011Ζ6 ΟὨΪΥ 
(μδὲ αρί τα] τηδιτίασε οὐὗἩ εδονδῖ, δῃᾶ ποὺ ἢἷβ οὐσῃ βρίγι [8] πιδυτίασο τὰς ἴδραοὶ. ΕῸΡ 
1815 τοαδοὴ ᾿ιΐἷβ τηδιτΐδσο, ἰῇ ογὰον ὅο στοργϑβοηΐ [86 τγλτείδσο οὗ ϑϑμονδὰ πὶ Δα] ΓΟ Β 
Ιδγδοὶ, τηῦβὲ δ 8 τηδττίασοα Ὑ1}} ἃ ὙΒΟΥΪΒἢ τοιηδη ἴῃ [86 ουϊγαγα 86086. 

ΤΉὰ5 ἰὑ 18 Ὀαγοπά αασϑίϊοη ὑμδὺ 1ῦ 18 8..]} ἃ τηατείδσθ οὗ ἴ86 ρτορμοῦ (μδὺ 8 Βθγὸ ἀθβοσι θοά, 
Ὀαῦ 1π6 αυθδδίϊοη 18 ΠΟῪ : Μαϑὺ γγθ ἀβϑιτηθ 8 δοῖυδὶ ουϊνγαγὰ ονθαὺ ἴῃ {6 16 οὗ [πὸ Ῥτσορδοί 
οΥ ποῖ ὃ 

Ις ἴα σἰθαν ἐπα τ ἴδνθ ὈΘίογθ υ8 8 ὑγδηβδοίΐοῃ ὙΒΟΝ 88 ἃ. βυτ 1108] δἰ σπϊβοδηςθ δη4 
5 τῃογοίοτο ἴῃ 80 ΤΆΓ 8 βυπθο ] ς 4] ἰγαπβδοιίοη ; Ὀαὺ (πΠ6 αυσδιίίοῃ 18 1ι8ὺ (1,18. 18 (8 δὴ δοίι] 

ονρηὺ ἱπίθπαρα 848 ἃ βυπῦο] οὗἉ δ Εἰσθοῦ ἐγατῃ, οὐ ἀο τ ἴποῦθ ουϊδ46 [86 Ερῇθγα οὗ οδ͵ροῖϊνθ 

το ΠΥ Ὁ ὙΠῸ ἰδοὺ βυρροβίιΐοη ἀ068 ΘοΥίΙἾΥ δθθπὶ, οἡ ὑμθ ἢἤγβι νΐϑνγ, ἴο 6 δχοϊυάθα ὈῪ 

[πὸ Ἰαησαδσα οιηρίογοά, τ] Οἢ ἀ068 ποῦ σῖνθ ὰ8 [Π6 5] ἰσἰοδὲ Ηἷηῦ ὑμδὺ τὸ βανα ργοβθηϊβά [ῖῸὸ 

ι5 Δηγ τ ϊηρ 6156 ἴμδη Ουδιναγὰ το! γ, Ὀαϊ ταῦθ 6 ὀγθαῖθβ [86 ἱπιργθββίοπ [8δὺ ἰδ 8. ἃ γθοογὰ 
οἵὗἩ βοϊυδὶ ονθηΐϊβι ἀπά ἰδ ἷβ ποὺ ἴο Ὀ6 πιαϊπίδϊποα {μαῦ [86 παγγδίνθ 888 ἴο ἀο ψ}} βοιῃηθ- 
(ησ Ρμγϑίο!!γ ἱπιροββιδὶς, ἐμαὶ ἰλ Ὀθαγβ ἀνθ ἀροὴ {86} (86 βίδιρ οὗἨ ὑπγθδ!γ ἴῃ {16 

ΘΧίΟΥΏΔΪ δβοη86. Βιυΐῖ ἰΐ ἈΡΡΘΆΓΒ 4}} (86 τῆογα ργοῦϑὉ]6 ὑἐμδὺ βοπιϑίδΐπρ ΤΔΟΥΔΠΥ ἱπηροββὶ Ὁ ]6 18 

ἀοβοτί θα ; ἴογ πσου]ὰ ὃ ποί θ6 ἴη (π6 Βίσι6βὲ ἄδστοο ἱπογθαϊοϊα [δῦ ἃ ῥτορμϑῦ βου ὰ πιΑΣΤῪ 

ΠῚ ἀπεμαοίμ ψοπηδῃ, δηἃ (πμδῇ δὺ (Π6 ΟΧΡΓΘΒ8 οοτηπιαηᾶ οἵ Θοὰ ἢ Ηδποο (86 Ἡΐογαὶ ἰη οΓτο- 

ἰιδξΐου 845 Ὀθοθη σοὐθοϊθα δἰγοδὰγ ὉγῪ ὑπὸ Ομ άθο Ῥαγδριγαβθ δηὰ ὈΥ͂ 186 ον Βα Οοτηπιοηΐδ- 

ἴογβ. Βαῦ {πῖ8 ρῖοα 8 ἰ[β86 1} ποῦ δἱὐοσϑίμος νιϊμοαὺ αἰ βίου ἶο5, ὍΘ γϑίδγθποθ ἰο [μου. χχὶ. 



14 ἩΟΒΒΑ. 

1-14, δἷ δ] δυθηΐδ, ργονὸβ ποίη: ἴον τβδὶ 15 ὕδαγὸ Ἰοσυἱ ἄθῃ ἴὸ ἃ ργίθδε οδδβηοὶ δ ἀἰγθοῖγ 
ἐγδηβίοιτοα ἴο ἃ. ρυόρβοῖ (θοπιρ. υγί : “ Τμδὲ ῥγοδίδιμίου ἴ6 θαδοά ἀροῖ [86 οοπδίἀογαίώοα 
ὑπαῦ [λ1ὸ ῥυγίθδίβ σσθῦθ ἴο γϑρχϑβϑηΐ {86 ἰάθαὶ μοϊμθδ8 οὐ ἔπ ρϑορίβ, δηὰ ἐδ σοοϊϑὰ ἰῃ {86 βϑζωηδ 
κτουμὰ 88 ͵5 [Π6 ἴδνγ [μα 8 ῥγίβϑὶ τηυβὲ Ὀ6 ἤ"86 τοίη ρμῃγβίσαὶ Ὀ]Θμιΐβμθθ. Το ἰδίίος ἰπἦαπο- 
(ἰοῦ ͵θ 88 ΤᾺΣ 88 ροββϑὶ ὉΪ6 ἔγοταω ἱτωρὶ γίηρ {παὺ Ῥμγδβίοδὶ ἀορθοι 8 βίῃ ἰπ δὴ [δγϑοὶΐθ, δὰ (ἢ 
δΆτηΘ ΒοΪἀ5 τῖτῃ τεραγὰ ἴο [16 οτταον ᾿"). Απὰ {ποὺ ἰδ 18 οὔθ (μίησ ἰο αν ἰηϊθγοουγβο πιὰ 
8ῃ. ἀποδαδίθ πνοπϑῃ, ἴῃ ΟΣΘΣ [0 ῥγϑδοίίοθ ἔοσηϊοδίίου πῆ μοῦ, δηὰ αὐυἱία δῃοιμδν (0 ΠρδΥΎὙ 
δ ἢ 8 οιδη. ΤΏΘ ΟἿΘ ἰδ 88 ΔΒΒΌΓΘΑΪΥ βίη αι! 88 (π6 ΟΒΟΓ ἰ8 ἴῃ ἰΐβοὶ ̓  οὶ 80, ΔΠΥ͂ ΠΊΟΓΘ 
{μδῃ ἴδ τγϑ ἔον 9688 ἰο ὃδ 8 ἔτίθῃα οὗἁὨἨ ρυθ]οδπβ δηὰ βίπηθσβ. ΕῸΓ (88 ργορβμοῦ που]ὰ ποῖ 
δανθ οηὐαγθα ἰπίο δυο δὴ Δ᾽] δποο (δαῦ πὸ πιῖσπῦ 6 δβϑι ει] αιθα ἴο ἴμ6 νοιαδη, Ὀαΐ ἴῃ ογοῦ 
ἴο Ταἶδθ ΒῸΡ ὋΡ ἴο ἰν8 ονη ἰϑνϑὶ, ὑο στθβοῦθ ἢδὺ ἤοπι Π6Υ δίηδιϊ ΒΑ ἷ 8: “ Νοη Ῥγορλοία ρετ- 
ἡἰάΐ »ωαϊοϊαπι ξογπϊίσαγί οορυίαίιια, 464 γυγπίσαγία αϑϑδωπιδὶ "ρυαϊοὐῥαπι, χμαπα, απίρα ποη 
λαδεδαὶ " (Φοτοιι6). 

ϑυοἷ δὴ δ] ἰδηοα ἴθ ἴπ6 Ῥγορμεῖ πουϊὰ βαᾶνθ ὕθθῃ ἴῃ π6 ὑϑῦγ δίρμαβὶ ἄθρτθθ βιιγργίδιη. 
Βυὺ ἰδ πιδὺ ὕε δδκοὰ, γ7αβ 10 ποῖ ἰπιθηάθα ἴο 6 80, ἴῃ ογάοσ δαὶ (86 ρϑορίο, π᾿ ὑμοῖγ δϑίου- 
ἰδμηθηΐ δὲ βυ0 ἢ} 8 ἈΠΟΙΏΑΪΥΎ, δοιὰ 88]. τυ μδὺ ἴδ τηθδοΐ, δηὰ πιϊσμῦ ΓΠδ ἰθδγῃ τὸ (μοῖν ββδιηθ, 
ἐπδὺ ἰξ μοϊὰ Ἂρ ἴο πὶ ἃ πηῖγτον ἰὴ Ὑιῖς ἢ (ΠΟῪ οου]ὰ ροτοοῖνθ ὑμοὲν ουσῃ σοϊδίίοπα πὶτ αοὰ ὃ 
Ὑπὸ Ῥγορμεῖ πουἹὰ γοἰηδογοθ ἢ18 οὔγὰὶ ργϑδοϊλίησ ὈΥ 8 ργθδομιίησ οὔ ουϊναγὰ δοϊοη ; ἐδ πιδῖ- 
γασο σουἹὰ αν Ὀθθα 8 Ἰδϑίίηρ δοίῃδὶ ργοοϊδιιδίίοῃ οὗἩ ρυπίβμιιθης ἴο (μὲ ρϑορῖβ, ποῖ ἱπι- 
ρΡθαΐηρς ἴμ86 ἰαβυθηοθ οὗἩ [86 Ῥγορβοῖ, θυὺ ζιγιμογίης ἰὑ. 

Βυΐ οἱ 8 οἷοβοὺ δχϑδιιϊηδίοη οὗ [μἷ5 νΐθνν, τ Βῖο ἢ υηἀογβίδη δ δοίυδὶ θυθηΐβ ὑο 06 ἀφδβοσγὶ θεά, 
τοδὶ δβϑυΐουβ οὐ]θοιΐοηβ ἰο ἰῦ δύὸ ἱπυπιθαϊδίοὶυ δυσχοδίθα, Α θοδυῦι! ρἰοίαγα σου μᾶνα 
ὑθδθη ἄγατη ὀχ ἰ δ(ἰης [116 ΤΔΟΓΑΙΪΥ τϑίοσταϊησ ἱπήμσθποο οὗἉ {π|8 4]1]}δῆσθ ἀροη [86 Πρ εμιϊπἀοά 
Υἶ6 δὰ (86 πορίοοιοα οὨ ]άτθη οὗὨ (86 ἢγβὲ τιδστίασο, δηὰ ΠΟῪ τοῦ οὐ ἀαοἀά ἐξ που]ὰ μᾶνϑ 
ὑθθῃ, δηβηγσὶς [0 ἷβ οοτηραδδίοπδίο ἶονθ βϑοκίηρ (μδὺ γι οἢ γᾶ ἰοϑ  Βαΐ οὗἩἨ [μϊ8 (6 γὸ ἐδ 
ποῦ 8. ΒΥ ] 806 ---- ποῦ ἃ 5.}] 80 ]6 σοιμα Ὀδ6 Βαἰϊὰ. δίδου, (λ᾽8 [468, το δόμα οουἹὰ ποαΐσα]- 
ἰξθ [86 προγϑὶ οδἠθοώοηβ δρϑδίηβε, (ῖ8. δ] Πἰδποθ τῖϊῃ δὰ Ὁμομδβίθ ὑτοϊωϑῃ, 'β οοιαρ οίθὶγ 6χ- 
οἰυάθά ΒΥ [86 π|0]6 βρίγὶξ δῃὰ δα οἵ (86 οοπημλδηὰ πβῖοι ἴ[μ6 ῬΓορμοί σϑοοῖνθα. [0 ἰφ υδὶ 
{π6 Ργϑβοηῦ “" τβουῖ8ι " οοπάποι οὗὨἨ δγϑ6], ἴδι6 8.11} ὀχι δίλησς δῃὰ οοπίυθὰ δηᾶὰ ρογϑίβίθης ἰῃ- 
Πα 6] ἐγ ἰοταγὰβ8 Φοβονδα, (δὶ 15 ταργθϑθηϊθα Ὀγ (ιἷ8 τηδιτίαχο οὗἩ [6 Ῥτγορβοῖ, δῃὰ ρυηίδῃ- 
τηθηῦ δηἀ τοὐθοίϊοῃ τὸ ἴβθη ϑχὶ ἱυθα 88 {86 πθοθβδασυ ἤταϊς δῃα σοηδθαθηοθ οὗ βυο οοηάαοῖ. 
ΤΒυθ [86 “ υ]|!ῖ6 οὗ πβογϑάοαι," σοῦ [6 ῬΙΌρΡΒοΙ 8 ἴο δηὰ ἀοθϑ ΠΊΔΊΤΥ, 18 πθοθϑβϑασῖϊγ ἴο ὉΘ 
ΓοζΆΓαΘα 88 ὍΘ ΠΟ ἀ068 ποῦ δῃιθηἃ ΒΟΥ ὙΆΥΒ, ΟΥὁ 15 ὙΪΠάγανση ἔοι ΒΟῸΣ 118 οὗ βίη Ὁ Β6Γ 
Δ] δ ὴο6 τὴ [86 Ῥτοροῖ, θα το θυ ποὺ ἴῃ (8 δἰ ]δηθοα τὶτλ Αἷπὶ 18 οοποοῖνθα 88 ργδο- 
(ἰοϊη ὑπομαδιλγ, τὸ 8ονθ δηὰ ῥγονθδ ΠΟγΒο ἢ ἴὸ Ὀ6 υ {] ἰο μον Ὠυβδῦδηα, ΟἸ6γ- 
νἶ86 886 πουϊὰ ἠοῖ Ὀ6 δ 811 δῃ ἱπιᾶρο οὗὨ [βγϑϑὶ 88 (88 δἰυαδίθα, ποῦ. πσου!ὰ (δΐ8 χηλττίασο Ὀ6 
δὶ 81} δὰ ἰϊδρο οὗ [δ6 ργϑβθηΐ οοπάυοί οἵὨ Ιβγϑοὶ ἰονγαγὰβ ὑμοῖς Βυβυδηά, Φϑβουδὰ. ϑιγίουν 
δροδκίηρ, (18 πὶ οὗ υβογθάομι πουϊὰ αν Ὀθϑὴ Ὀουηά, 80 Ἰοὰς δὶ ἰϑᾶβὲ 88 Β6. τηδγτίασο 
ὙΠῸ [86 Ῥγορμοὺ νγβ ἴο ἰββι εν ἴο 1βτϑοὶ οὗ 118 βίη, μοὶ ἴο ΤὌσβαϑ μδὺ βίιζαὶ 118 (αη ἢ] δρθοΐδὶ 
οογγθονθ τρθδϑυγοβ, γοϊαἰθα ἴῃ Ομδρ. 11}. δου ὰ Ὀ6 ἰδκθη τ ῖθ ΠΘΣ, δοὸ {πᾶὖῦ δ}6 ηῖσῃῦ Ὀθοοῖηθ 
8 ᾿ΘΒ  ΠΔΟΩΥ οὗ (δαὶ το αοά, 580}}} γοιδιηἱος 118 ἰΙονὸ [ὉΓ [βϑγϑϑὶ, σου ἃ ἀο ἴο {Βθπι). 

ὙΒΕΓΘ 8. ΠΟ πθθἀ ἴο ῥγουθ {μδὶ [116 δββυιηρίίοη οὗὨ δὴ δοῖιιὶ οσοῦττοηοο που]Ἱὰ Ἰοδὰ ἴο δὴ 
οἰδίοαὶ ταοηλιγοδὶιγ, ὙΔᾺ [06 ἀοδίστι οὗἨ [818 τηλττίδχο ἴο δα ῖθὶς [86 οοπάυοί οὗ [δγϑοὶ 
ἰονϑυὰβ μου δὰ, 18 τιοδὺ οἰθαυὶν οοπηροίθα ἃ οἰγουϊηδίδησα, ἩΒΙΟΝ Βμοντβ ποῦ ρῥἱδίηἶγ ἰμδῃ 
ΘΥΘΡ ἴ86 που-Τ Δ ἰγ οὗ (86 τοϊαϊθὰ ἰγαηβδοίίου, πϑιηοῖγ, (δὶ (86 Ῥγορμοῦ 18. Ὄχργαββὶγ θῃ- 
)οϊηρα ἰο ἰδΚθ 8 τὶ οὔ Ὑπογθάομι δηὰ ολ άγέη Ὁ τολοτοάοπι. Ὑΐδ 18. δὲ ἢγϑβι βἰσῃὺ βυσγρσεὶδ- 
ἴα, αὶ Ὀθοοτλθ8 αυΐίθ ἰη 6} 1 0 16 Σ τὸ ὑΐηῖς οὗ [16 ἀθείχη, οὗἨ μδὲ νῖς ἢ τᾶ ἴο 6 ὀχϑιω- 
ΡΙΒθὰ, ἔλθ οοπάποι οὗἉ Ιϑγϑοὶ δηὰ 4}} 118 ἱπα νἀ] πιοπιῦοσβ. Ιδγϑθὶ ἰπ {πὸ σοπογοῖθ '8 σορτο- 
δϑηΐθα ΟὨΪΥ ὈΥ [86 Ἰαἰίοῦ ; θὰ  [Π18 βερασγϑίίζοῃ οὗ 8 μαζὺ ἔγοιυι [86 Ὑ0]6 18 ὙΘΣῪ ΓΘ] ΠΓΥ 
ἰουπὰ ἴῃ σοϊδιίίοη ἴο ἴϑσϑθι. [18γ86] 85 186 πβοῖθ ἰδ ἈρΡρΟδΥΒ 88 [86 τροίμογ, ἴπ6 ἰηαϊνϊ ἀμ] 
ἸΠΘΙῚΌΘΓΒ 88 86 ΘΕ] άγθη (ΘΟ Ρ. ΟἢΔΡ. ἰϊ. 4 ἢ). Νίον θΟΌ Ιδγδθὶ 88. ἃ στ ποΐθ δηὰ 4}} {86 
ΠΙΘΏΌΘΣΒ οὗ [86 ῥοορὶθ ἅἃγὸ υπέλ! ἃ} ἴο Φοιονδ, (Β6Υ “ σοπιπιῦ τ Βογοάοι." 1 (δογοίογ 
6 δου] οοπάϊου οὗ 8 γβ ἴὴ 1.8 ψο]θ οχίθηξ 8 ἴο Ὀ6 τοργθϑθηϊθα ὈΥ ἃ τηδιτίδσο οὗ ἰδ9 
Ῥχορμδϑῖ, ἢθ τηυδὲ ἴδκο ἴο υἱἕδ. ἃ ουιδῃ 8.1}}} ργδοιίοϊην ὑποβδϑιίγ, δηθὰ, δὲ 186 δδη)6 {ΐπηθ,. 
Βανο ΟὨἰγθα, 80 δῦο αἰ άγθη οὗ τξβογθάουι, ἐμδῦ 8, πδίυγα γ (560 αἷδο θδῖον ἴῃ 186 6χο- 
5618) ποὺ ἰμοβθ στὸ σατο (μ6 ἔγυϊΐ οὗἨ [6 {ΠΠ1π|0 σοτπηπιθγοο οὗ 186 τοῖος (6 ποδη ομδγδο- 
ἰοσχίχοὰ 85 ἃ οπιδῃ οὗ Ὑδογοάοιῃ οου]ά, ἴῃ ἔδει, ἔδνθ. πὸ οΟἴοσ, δηὰ [6 τοιαῦτ σουϊὰ 6 
αυλίθ δυροτῆμουβ), δυΐ οἰ] άγθη το βίδηὰ ἴθ [Π6 δϑῃιθ σοἰδίίοη ἴοὸ υπογοάομι 88 [86 ποῖον 
ἀοθδ, (δὶ 8, γοὸ ρῥγδοῖίοθ Ὑμογθάοῃι 88 886 ἀἷὰ, δῃὰ Ὀδδς (Βδεγοίογο ἃ [δἰ ] τοβοι δίδηςο ἰὸ 
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ποτ. ον (πη 8 (86 Ῥτορδοὶ ἰο “ τλκο᾽" (680 οἰ άγοη οὗὨἨ πογοάοα ἢ Νδίυγλ! γ (89 πο- 
ιἰοῃ οὗἁὨ βοΐ “ (κῃ, προ ἴῃ [86 686 οὗ ἃ πγοϊζϑῃ τηθϑῃ8 πιϑιγγίησ, υδῦ Ὀ6 πιοάὶβοὰ 
ἰὰ [Π|ὸ ο886 οὗὨ ομἰϊάγθη. Ὑπὸ βθῆ808 Δ΄Ὸ ϑθρροβδ Ὁ]θ. Ομθ 8 ἰδδὺ μ6 οὐίδίπβ {πθπὶ ὈΥ πιδῖ- 
τἷδρο 85 οὔ ἀγθ αἰγοδγ Ὀοτα ἴο ἷβ ὙΠ8. [Ι͂ἢ ἰμαῦ οᾶϑ δ 18 οδ)σοὰ ἴο πὰ ουὖὖ 8ῃ υῃ- 
ομιδϑῖθ ποϊδη, ὙΠῸ δ88 ΟΕ Πἄγθη ἐπαῖ ΔΙΡΟΘαΥ σοπλπλδῦ ἩΒογθάουι ; δπα ἢοΐ ΟὨΪΥ 80, Ὀυΐῦ {π6 
τοῦδέ δοίυδι ἢν σοηζΐηυθ ὑμδὺ ΒΔὈΪς ; ἴογ οἱβογνσίβδο [Π6 δυαροὶ 0 ἸΟΏσΟΥ τηθοίβ [ἢ6 σοηα οῃ5 
οὗ ἴ86 εδ86, [86 δ'ζχῆ ὯΟῸ ἸοῦζοΣῦ ΒΌτοοδ τὴτι [16 (Ὠϊησ δἰσηὶθοα. [Ιτ δῃοτγί, υπάθὺ {Π6 δδβιιαρ- 
τἰοῦ οὗ δὴ οὈ]θεϊϊνα υϑϑ!ν ἱπ [ἢϊ8 ἰγαπβδοίίοη, τσ δοπθ ἃρδίη ἴο δ οἰδιοδὶ πηοηϑίτοβιγ. Βαϊ 
[86 ο8586 ἰ8 8[1}} σγογϑα, 1 τὸ ὑπάδγβίδηα “ ἱδκίης " 1806 οΠάτοη ἴῃ [16 β6η86 οὗ Ὀοσοικίηρ (ἤθη 
πιὰ τ06 π|ῖΐο (δηα [815 Υἱοῦ 5 [16 τῆοτο ῬτοῦδὈ]6 οὔ ; 866 (Π6 δχϑσθϑὶβ Ὀθῖοσ). ἘΕονὺ 6 8ο- 
ὙΔῈ ἰδ τηδττὶοα ἴο [δγδοὶ, δη (ΠΟῪ ἀγὸ ὑ λ] το Ηΐπι ; δηὰ Φοῦοναῖι μ8458 Ὀσσοίίοη ἙοὨἢ ἀτοη 
ὈΥ 1518 πιλγτίϑσο --- [π6 ἱηαϊνἑ 4] πηθιι 6 γ5 οὗ 186 ῥΘΟΡΙδ --- δηὰ {Π6} δ͵80ὸ δγο υπίλ  ὑἢ] τὸ 
Ηἴτοι, (ΠἸῸ “ σοιηπιὶδ Ὑπογθάοιι." 80. ἴπ6 Ῥτορδμοῖ, πῃ ογάδγ ἴο πηδηϊίοδυ (15, πιαϑὲ ποῦ ΟὨΪΥ 
ἴδκο ἃ πῖΐ οὗ [86 δῦονς ἀδεοσιρίίοη, θαΐ δ'8ὸ Ὀθσοὺ οἰ άγθα ὈΥ ἤθὺ ὙΠῸ γα οὐ (86 88116 
ΘΟαγϑοίθυ 88 5.16, Δγ6 Ὁπομδϑίθ [1κ μοῦ, [Ιζ τηῖσμς Ὀ6 Κηονγῃ δηθοθά θην {πδὺ ὑπο ν που]ὰ 
θα 80; ἴδ6γ 8416, δὸ ἴο βρϑδκ, ργοδοβίηθα ἴο δυο ἃ Ἵδπαγδοίον; ἰΥ 1 σοῦ οἰμον τῖϑ6, ΠΟῪ 
πουϊὰ {Δ} ἴο ροτγίογια ἱποὶγ ρδγί, [ΠῸῪ πουϊὰ ποὶ τοργϑβοηῖ Ἡῆδὺ 10 νγᾶ5 ἰηὐο παϑα ὑπΠ6 Υ ΒΒου]ὰ, 
Τὸ βροδῖ οἵ δοῖυδὶ γεδ τ ἴῃ Βυο ἢ ἃ 6886 8 ΠΟῪ ἃ δΘΘΥ ἐπ ροβδι ἢ ἐγ. ὙΠῸ τπϊησ δἰσηϊβοά, 
ἐμαὶ πο ἢ ἰ5 ἴο Ὀ6 Τορτγοεθηϊθα, '8β γουθα θα ἴοο οἰθαυΐγ ἘΠγοῦσ [Π6 δῖση, [μᾶΐὶ ποῖ 18 ἴο δὶ 
ἰογῖ {86 γτοϊδιίϊοη ἢ ΟἿΪΥ οπα ἰπΐπσ σουἹὰ τρᾶκο ἰξ ῥἱ]αΐποῦ, Ὡδιηοὶγ, [μδαὺ [80 Ῥτορδμοῦ ββουϊὰ 
δὰ : οἵ οουγδο (18 γχἶὰϑ ποῦ ΓΘ 8 }}Υγ ἀοῃο | ---- θαΐ οὯδ6 τουδῦ Ὀ6 δἰ πηοδὺ ὉΠ] πα ἴο δὰρροβθ, ὄυσϑῃ 
(ογ ἃ τιοπιϑηῖῦ, ὑμδὺ ἰῦ οουἹ]ὰ Ὀ6. ΤΈΘ δγπθοὶ 18 ἀΥγβηροα ΒΡ ἰῃ δοοογάϑησθ νεῖ τ}6 {πη ν 
ἴο Ὅ6 εγτο] χοὰ, τὶϊιουϊ τοίδγθηοθ ἴο ἴ86 οοπείἀογαϊίοηυ ὑμδὺ ἴῃ σοπογοῦθ ΓΤ δ] Υ ἰδ πουἹὰ 
δησουπίεν ἰηνιποῖδῖ6 οὐδίδοϊθδ: ὨΔΙΌΓΑΙΪΥ δυο τοίδγθησθ ἄἀοθδ ποῖ ποϑὰ ἴο Ὀ6 [ι8, Ὀθοϑῦβθ 
ἴμο ὕδηβδοιίίοη νγἃ8 ποῦ στα ζΖοὰ ἐπ σοπογείο δηὰ ἐπ ζασίο, Ὀυΐ γγῶβ. ΟὨΪΥ ἃ ρ]αϑιὶς βγωοϊϊσίην 
οὗ ἃ οογιδίη σοηάοη οὗἩ «αὔδίγβ Ὑμὶοἢ 5 ἴο Ὀ6 ἀδσπουπορὰ. 

ἯΥο πιυβῖ ΠΟῪ ρῸ 8 δίαρ ὑδοκναγάβ. Ὑπδὶ ἩΒΙΟὮ ΤΔΟΓΆΪΥ ἀχοΐνθθ βυςς οὈ͵θοίζομβ [68 ποῖ 
ΠΊΘΓΟΙΥ ἰπ [56 δεῖ οὗ [5 τηαγτίασο τὶ δὴ πποϊιϑϑῖθ ποιθδη, οὗ πθοπὶ ἀσαΐη πποβδδθ οἰ ἢ]- 
ἄγοη σογο (0 06 Ὀοτῃ, Ὀυΐϊ αἰθο ἴῃ 15 ἀδείση. ΤῸ 8 ἕο ὍὈ6 οὈδογυθὰ (δῦ ἴΠ6 4}}8πο6 βροΐίκϑῃ οὗ 
"188 1ϊ8. αἰπὶ ρυγοὶ Υ ουὐ οἵ [ἰδο]ἔ, ὑδυτηϊ ηδῦθϑ ἱπ ἡονγῖβο ἀροη ἰξβοὶἕ, θὰϊ 18 ΘΓ ΪΥ 8. πιθδη ἴο δ 
οηά, Τηΐ πὰ 18 ποῖ ἴδ Ὀεσοϊάης οἵἉ οἰ] άγθη. ὙΈΘΥ ἀγὸ σου δι ΠΥ ὕο Ὀ6 Ὀδσοῖίοη, Ὀὰὲ 

ΟΑΒΟΥ͂ δ.Ὸ ἰδοιηδεῖνοβ ΟὨΪΥ πιθϑῃ8 (ο 8η ϑηά, τὶν ὉΠΟῚΡ δἰ χη βοδληῦ Ὡδη68, τ οὶ (ΠΥ τϑοοῖυθ 
ἰῃ γον ἴο δῃηποῦηοθ ἴο {Π6 ρϑορίθ ὑμοὶγ γοϊθοίίοθ. ΤῊΐδβ τηγτίαρο νγὰ8 [18 ἴο Ὀ6 σοηἰγδοιοα 
ῬυΓοῖν ἴον (Π6 ράγροθο οὗ δβυπθο ἰσίησ δηοίμον ἔβοῦ το} ἰδ δἰϊοσοίμον πὶ πουῦ [86 δρἢθΓῸ 
οὗ τολυτίασθ. ϑας ἢ ἃ σοῃοϊυδίοη οδπηοῦ ὃ6 ἀϊδρυϊοα πη}685 ἴΠ6γὸ ἴ8 ἱπηροτίθα ἰηο [86 τονβ 
δοιιοιίησ ἰογοίση ἴοὸ πο. 1,6ἴ 186 ποτὰβ Ὀ6 Ὁ] οντοὰ οἸοβοὶυ, ἰοῦ ποῦ βοραγαῦθ Θχ ρυββϑίοῃβ : 
6 τοδί δηὰ ἴοοῖ, ἰδ. ὈὉ6 ϑιμρμιδϑίζοα, θὰ [6 βοΐ Ὀ6 δοσοοριϑὲ δηὰ υηϊογϑίοοα δ8 ἷς 

τοῦδ, τ ηο ἰηϊογίγάϊησ οὗὨ 8} βοτίβ οὔ ποίίοῃα, δρουῖ [86 80 δηὰ ρ]δυβι ὉΠ γ οὐ [818 4}}}- 
δης6, οὗὨ Ἡἰιΐοἢ ποιμίησ 8. ἱπαϊοαϊοθα, απὰ [86 παγγαίζνο Ὑ}} Ὀ6 δ60ῃ ἴο σοὶ δίθ ἴο ἃ τηϑυτίαῦθ 
δηὰ ῥγοσγοδίίοη οἵ οδιϊ άγθη ποθὴ δΓῸ ῬΌΓΟΙΥ ΒΥ 0] 108] δηα ἀοβογὶ ὑ6 8016 }} 88 δου υΐηρ [86 
ΡῬΌΓΡΟΒΘΔ οὗ δὴ οπιὈἰθπηδίΐς τοργοβοηϊδίίοῃ. Απαὰ ἰμδὶ πἷ8 ἰγδηβϑδοίίου, σοποίἀογθα 88 δὴ οο- 
οὐστοηςο οὗ ουὐϊπναγὰ το  γ, 15. δοιηοι ίησ ἱποοποοῖγδοϊθ, ορροϑοάὰ ἰο [86 βρίτὶῦ δηὰ δἰσηϊοδησθ 
οἵ πιλιτίασο, 8 80 οἶθδν, (ἢδὲ ἴμὸ Ῥγορδοῦ ἀἰά ποῖ ποοᾶ ἴο ρῖνϑ {16 ᾿θϑδϑὲ Ὠΐηΐ οὐ ἰΐ8 αη]ϊϊοταὶ 
οδητδοῖον (τ, ἱπάοοά, (μαὺ δὰ ὈΘ6μ 186 ουδβύουι οἵὗἩ [π6 Ῥγορῃδθί8). Νο; δὴ δοῖίτβ)ὶ πιδυεῖδοθ 
ἷφ ποὶ σοποϊυά θα δἰπιρὶΥ ἴῃ ΟΥΟΡ ἴο ϑυμοἾΪΖα δοιροϊΐης ἀἰδδγθηΐ ; ({πὸ τηλυΓὶΔρΡῸ 18. ἃ βυτηθοὶ 
οἵ ἃ εἰσῆον οονβηδηῦ. Βυὺ 18 ἀοδίσῃ 15 ποΐ Γ68}1ΖΘα ἰῃ βύς ἢ βυπθο ζίησ. Ὑμδαὶ νου Ὀ6 ἃ 
εὐἰδίπσ υῖτ [π6 ἰᾶάθα οὐ πιαττίασο, αὐτϑοίπς Ῥαΐ 11{016 τὶ [86 Ργοίουπά δοποοροη οὗὨ ἐμαὶ 
δεἰδίθ, Δ ἢ [86 ῬΙορμοὺ Ὀγίησβ ἴο ᾿ἰσιῦ ἴῃ 118 ὙΟΥΥ δοὶ οἵ Ἴοοηοοϊνίησ [86 τοϊδίοι Ὀοίνγθθη 
δοβονδὴ δηα ᾿εταϑὶ ἃ8 ἃ ᾿Ὡϑυτᾶσθ. [οδΔῃ σίὶνο 8. Ὠδι6 ἴο ἃ ΟΠ] Ὀογῃ οὗ ἃ τηδιτίασο, ἴον (89 
ΡύτΡορα οὗ ἱηαϊοδίηρ δοπιοιῖησ ὈΥ ἰΐ ϑυτθο 1 Δ}; Ὀανὺ ἰῦ πουϊὰ Ὅ6 βοπιοίμίησ αυἱΐο ἀἰδον- 
δηὶ ἱΓ 1 στογο ἴο δηΐοῦ ἱπίο [Π6 τηλγτίοα βίδῦθ αἰπιρὶν ἴον ἰδ ἷθ9 ρυγροβδο. Απάὰ βοποθ [Π6 γϑῖου- 
ὁπ ἴο ἴδ. νἱϊ. 14; γνἱϊ!. 8, 4, ὙΠΟΓΟ, ΠΟΎΘΥΘΙ, δὴ Ουὐϊνγαγαὰ δοῖ 18 Ὡλγγαίθα, 18 δἰ οσο θ᾽ ὑῃ- 
ϑυϊΔυϊ6. [ΙΓ ΤΟΟΟΌΓδΘ 8 δὰ ἴο [860 πογὰβ οὗ {π6 ἰοχῦ, ἰῦ ΤΏΔΥ Ὀ6 τορὶϊθὰ (δὶ ἸΔΩΥ ῥτὸ- 
Ῥδοῖξς ῥαββᾶσθβ, Ἢ. 9.. ὅ6γ. χχυ. 1ὅ Εδ., Ζϑοβ. χὶ., 5ῃῃονν οἰδαυγ [Πδὺ 166 βἰῃρ]6 τγογὰ8 οὗ [86 
ΠΑΙταιῖνο ΔΓῸ ποῦ ἀθεϊδῖνθοΊΌ. [ἢ βσῃῃ ραββασοϑθ [86 πόγάϑ, [8 ΚΘ [1 ῦΘγΑ]ν, θνθὴ θη γοϊδίἑησ 
(0 δυο οδὶ ὑγαηβδοί δ, βθο ἴὸ γτϑοοσὰ δὴ ΟΟΟΌΓΤΟΠΟΘ ΘΕ γον οὐ͵θοῖλνο, (που σ ἢ ΠΟ ΟὨΘ 
ΒΌΡΡοδοδ ὑμπδὺ [ΒΟΥ ΓΟΔΠΪΥ ἀο δοβ. [π᾿ Οἴδ6Ρ ραββᾶσοβ (18 ἰῃίΓΘΏΟΘ ἰθ ΙΏΟΤῸ ρῥδίθηϊ, 8116 ΒΟΓΘ 
ἱε ἱς οὐὈδουτοίά, ᾿Ἰπουσἢ ΟἾΪΥ ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ 8ο ; ἴον ᾿ἰμαὲ σοι ἰξ 8 ΘΠ 8}}7 ἱπδά τ βϑ ὉΪ6 ἴο 8» 



16 ᾿ς ΒΟΒΒΑ. 

Ροϑ8 δβιῃουϊὰ 6 ἀοπθ ὈΥ͂ {π6 δοτητηδπὰ οὗ Οαοά, 5 δῦ 85 ἱπουθάῖθ!]6 ἃ8 π6 ΟσΟΌΣΤΘΏΟΟ οὗ [δδῖ 
ἩΔΙΟΝ 18 ΡὮγ δ 8} ἐπ ρΟΒβ: 016. 
Ὗγ ὁ πᾶν ΠΟῪ ἴὸ οοπδβίαρυ, ἤπδ]υ, ἰπ τιμαὶ 8 Ὀγίοῦ ροσίοά (86 δοϊϊοῃ 18 ρογίοτιηθά, [86 γδρ- 

ἰάϊγ Ὑἢἢ Ἡῖς ἢ [6 δον γα] δοὶδ 8.6, δῃηὰ 86 ἰηἰθηἀθα ἴο Ὀ6, ργθβθηίθα, [0 18 πο σαρίαἰὲν 
πΒΙΟΙ, 1 0.6 Ἰτγοτὰ δ Ὀ6 8]]ονγθα, 18 Ὑ6}} βυ 6 ἴο 8 ἀγδηνδί!ς οοηοθρίίοη, Ὀὰϊ ἢοΣὶ ἴο 6οη- 
ογοῖθ σα! γ. Βγ [ἰϊογα 808 {π6 ἴλοῦ 18 Θη γον ἱσπογοὰ ὑπαὶ (118 βγη. ] 1. Ὁ} σουτδα οὗ ἰ6δοῦ- 
ἰης πουἱὰ πᾶν γραυϊγοα ἰγοα Ὑθδγδ αὖ ἰϑδδί [0 105 δοπιρίθίθ υηίοϊἀησ. Απά ἴῃ οοηποοῦοπ 
στ τη6. ΟΥδΟΡ οοπδί δγδίάομδ (116 σϑιαγκ οὗ δϑδίμπηβοη (πῃ βρὶϊθ οὐ (πὸ δἰγϊουγοβ οἵ Κυχίζ) 
ἴδ Ῥογίδοιγυ αβῦ : “ ΑἴΔΡ Θδοὶ οὗὨ [μ6 ἔθου ρῥυϊποῖραὶ δοθῆθβ ἩΪ1ΟΝ τηλκο Ρ [16 βυπιθο]ὶοαὶ 
Ὠδιτγαίδνο (νογ8, 2, 4, 6, 9), ἴπ6 οχρίδηδιίοη δηὰ οοοδβίοη οὔ (86 βυδοὶ ΤΌ] ]οντβ, οοηηθοίθα 
ὙΠῸ “ἰογ᾿ ἴῃ βυοὶὶ 8. ῬΘΟΌΪΑΓ ΜΔΥ, ὑπαὶ Ὁ τᾶν Ὀ6 ραϊπογοὰ ἱπαυὈ 8 ]γ, δἰ πρὶν ἔγοτῃ {116 
οοπηθοίίοη δηὰ {16 ὙΣἢοἷθ πηδῆπΠΟΡ οὗ δχργοβδβίοη, ἴμδὺ (6 ἤσυγο 18 ποῖ ργοβθηϊθα ἴπ 118 δοῖ- 
Δ] γ, Ὀαὺ 8 ΟὟΪΥ ἀονίβοα ἰὸγ 86 βδακα οἵ τηδκίηρ δνϊάθηῦ ἴὸ {16 ϑοῦβοβ (ῃ6 ᾿θββοδ ἐϊ 
τη 0]5. Ὑδαβ (Π6 νἱονν ὙΠ ΟὮ τοραγὰβ [μ6 δοίἰοηβ ἀθβουϊ υθ 88 ΓΘΆ] ΟΟΟΊΓΓΘΗΘΘΒ 18 δ66 ἢ 0 
Ὀ6 υπύρηδϊο 1 τὸ ἀο ποὺ ὀνθὴ ρῸ Ὀαγορα [86 γε βδοοίζοῃ ; 0 4ἀο ψ ποοὰ ἴο δαὰ ἰο {86 
Οὗδον δυρυπιθηίβ (6 τοϊϑίοη οὗ Ἄσἤδρ. ἰἰϊ. ὕο ουὖνῦ βοοϊδοη. Οὐ δ σοηίγασυ, τὸ (Ὠΐηκ τμδὲ 
δΙχυθηῖϊβ μΒᾶνθ Ὀθθη ἴοο 0} ἀγάτῃ ἤὸμ (πδὶ ρμογίίοη οἵ 6 ὕοοῖ, δπα ἰπογϑίοσο ἴοο 
ἰαυχοὶνγ Ὀδερὰ ἀροὴ οχίογπαὶ στουηάβ, δῃα ἴογ (18 σϑϑδοῃ 1688 οοηνϊησίησ ἰμδὴ ΠΥ 5ῃου]ὰ Ὀ6. 

Νον δδογ [18 ποσϑίάνο γϑβυϊῖ, δῦ [86 ἡδτγταῖνο 18 ποῖ ἴο Ὀ6 τορδιθὰ 88 τοϊδιϊηρ δοῖυδὶ 
ΟΟΟΌΣΓΘΏΟΘΘΒ, (Π6 αυοϑίη ἤγϑι αγῖϑο8: δῖ [θη ἀο68 11 τοϊαῖθ ἢ Α υἱϑβίοη ὃ 8.0 [}6 96 νυ 8ἢ 
σομτηθηςβύογβ, ἃπὰ ἴῃ τϑοθηῦ {π|68 ΘΒρθοὶα !γ Ἡφησδίθηθοσα. ΤῊ νον ἀο68 ἱπάθοα ΒΌΓΓΘΩ- 
ἀον [π6 Ἔχίογπδ! ἐγ οὗ [16 ἰγαπδδοίίοη, θαὺῦ ἰζ ΠΟ]. 8 ἴο {8 δούι δ! γ, ΟὨΪΥ δϑϑυμΐηρ [Πδὺ 1 τα 8 
ποῦ Θχρογίοποθα ουὐνγαγαΥ θυ ἱηναγαάϊγ, ὙΠ τοραγὰ ἰὸ {8 Ὠγροὶθϑ88 οὗ ἃ νυἱβίοη, 1ΐ 8 
δαιχηϊιοα (μαῦ ἃ ““ ὈΟΒοΙαΐησ ᾿ [168 αὖ ἐπῃ6 ἰουπάδίίου οὗὨ 81} ῥγορμοίϊς δπηουποθιηοηΐ, [μδὲ ἰδ, 
8 Υἱβίοη ἴῃ 186 τ ]ὶὰθΡ ΒΘη86 (οοΏρ. [86 Γοιλαγὶςβ οὴ Απηο8, ομδρ. ΥἱΊ.). Βιυῦ νγὸ ἅγθ ποῖ 7υδβιὶ- 
βεὰ οὐ [μΐ8 δοσουηῦ ἱπ αϑϑαπιίηρ δὖ οὔθ ἰδμδῦὺ (6 ῬΙορμαῦ τγ88 ἰῃ δὴ ϑουίδιίο δίδιθ. ὙΒΟΓΘ 
8 ποῦ (δ ἰοαβί ἰηϊ οὗ διι0 ἢ} ἃ (μΐηρς σίνθῃ ἰπ ΟἿΣ ρϑ588 6 ; ὉΓ ὨΟΙΒΪΠΩ 18 βαϊα οὗ 8 νἱβίοῃ 
ἴῃ {16 ὨΔΙΤΟΥΤΘΙ 8686, δπΠἃ ΘΠῸΘ ἮἯΘ 86 ὈπΎΘτδηϊθα ἰη δαορίϊηρ δυο ἢ 8ῃ δϑβυτηρίζοῃ ΠΟΤῈ. 
Ηθ οογίδίην ὁ Ὀ6μ61α,᾽᾽ 88 41} (86 ργοριοίβ ἀἰὰ, (μὴ προ 6 ποτὸ τοδῖθβ ἴῃ ραγαδοίδο αἐ8- 
σουγΕ6. 1 ἰ8 ἴπὰ8 {πᾶῦ [06 παιτδνο 18 πιοδὺ ρυόρουΐυ ἀδδίζηδίθα, 

Βυὺ ἰδ δ Ὀ6 δϑκϑα : [{| δοοογάϊησ ἴο ἰλ6 δθονθ γϑαϑοιῃΐησ, ἰὑ ἰθδὰβ ὕο 8 δ γ68 οὗἁἨ τῃο; 8.70 8- 
68 ὕο τοσζαγὰ {16 (βγπιθο 164}} ὑγϑ δα οἢ 88 δὴ δοίιϑ! ὁσΟΌΣΓΘΠΟΘ, γ788 ἰΐ Δ] ΟΥΔ ὉΪ6 ον ἰ86 
Ριορμοὺ δυθὴ ἴο ργθϑθηΐ ἰὺ ἱπ ἃ ρδγϑθοὶῖς ἀγθββ ἢ Τῆΐβ οὐ)θοιίοη, τρῖομ ἰδ βθθῦιβ ὑο 6, ἴδ᾽ 
ΡοΒδὶ ὉΪ86 ΟὨΪΥ πάν ἃ ταἰβαρργοβθηδίοη οὐ (86 τγβο]6 δαὶ οὐἨ 1.6 δσ δου. ΤὨΘ δοίίοι σορ- 
γοϑθηϊθα 8 οουίδίγ ὈοΪά, '8 βυγργίϑιῃς, 18, 170 ΒΆῪ αἰγθοῦΥ, οχοτϊίδηῖ. αὶ 10 τγῊαϑ Ἰυδὺ ἰῃ- 
ὑθηαθα ἴο ὉΘ 80. [0 νἂβ ἱηίθηἀθα, 85 Τὸ σϑιιδσκοὰ αρονό, ἴο τοῦδο [Π6 Ὠθάᾶγοῦ ἰηῖο υἱϊοτίος 
16 αυθϑίίου : αὶ ἢ ἀ01 οὰῦ αὐσῃ ἢ Γμδὲ ἀο γοὰ 84Υ [86 Ῥγορμθὶ πιυϑῇ ἀοῦ ΤΏΘ 
(ἰὴ ἴο Ὁ6 βθὲ ἔογίῃ, [89 ὑδίης εἰσηϊθθα, ἰ8 δοιιθιίηρ ΘΟ ογμδ], σου ΓΔΑ: ΟΙΟΓΥ, βοιῃθι ἷην 
ΜΙΘὮ ἰῦ βθθῖ8 οουἹὰ Ὥθνοῦ ὁσσῦν, (μαὺ [δυο δου! “ σοπιπλῖῦ Ὑογϑάομ,, ἀδραγίίης δότω 
εἰν οα " ; δηὰ πού" 118 πιογοὶγ, θὰ  αἰδὸ (τῇ αΐοὶν, ἰο 6 βυγο, 18 (86 ΠΟ βΒαΓῪ ΘΟὨΒΘαΌΘΩΘΟ 
οὗ 16 ἔογῃμθγ) ἰμδὲ (ἀοὰ βῃουϊὰ τε͵θοὶ ἐι||86 ΗΪ8 ῥϑορίο, Ηΐ8 βρουιβθ, ἰο σόοι Ηθ δὰ δἰ ψαγδ 
Ὀδοη Δ], ἴο σοὶ Ης δὰ Ὀθοὴ δβὸο Ὀθηθβοθης. ϑίπσο [Πΐἷ8 οοπάϊτίοηῃ οὗ δδαϊγβ ἴἰο Ὀθ 
Τοργοβθηίθα, [10 “ἰδίην οἰσηϊβοα,᾽" 'τδϑ οὗ δύσι ἃ ομδγϑοίοσ, ἰὑ Ἰλυδῦ Ὀ6 δοὺ ἔογι Ὀγ {πὸ ἀ6- 
δου ρώοη οὗ δὴ οσουγθηοο οὗ 8 [κὸ ἰεἰπὰ, (δὲ 8, οὔθ τισι 18 ᾿ιδ 88 ΔΡΏΟΓΙΏΔΙ, οοηΐγἃ- 
αἰοίοσυ, δῃὰ ὑηργοοθάθηϊοα, {π8 ὨΘΟΟΒΒΒΓΙΎ τουδίηχ [86 δἰθηξίοη ἴο ΘΟ, βίον ΠΟῪ 8 ῥγορμιοῖ 
σουϊὰ ἸΔΙΓΥ ἃ ὙΏΟΓΘ δί [80 Ὀἱἀαΐηρ οἵ ἀοα, δηὰ ὈΥ Βογῦ Ὀεχοῖ οἸ]άγθη, τ]ὸ δμουϊα τϑοοῖνο, 
480 δ οά᾿β οοπιπηδηάᾶ, Ὡδπ|68 ἱπαϊσαιίδνο οὗ ρυμ βδιηθηῖ, ἴγουχ [ΠΟΙ ΤΟ δο ὈΪδποθ ἴο ὑποὲν 
τοοῖμοῦ. ΤΠογο 8 τπογοίογο ἐπύθῃ οΟ8}1γ δοπιθι εἰπε τηοηδίγουβ, βοιῃθι ίησ οὐ 8}}γ ἱπιροκεὶ- 
016, μοὶ ἀρ ἴο (1:6 ΡΘορ]6 88 ἱμπουρὰ ἰδ μβαα παρροηθά, ᾿π ογάον ἰμδῦ ἐξ ταϊρῦ Ὀ6 Ἰοτοθαὰ ὑροι 
τμοὲν οοπδβοϊουβῃσδβ, μον υὐδοΣ]γ ΔΌΠΟΣΠΔΙ, ΠΟῪ τηομδίγουβ, πον ορροβϑὰ ἴο [86 τἱρσιῦ ογάοσ οὗ 
(λΐηρβ, ἰ8 αὶ π] ἢ (πο γ Βδα ἄἀοηθ (0 ἀοά, δηὰ πἰιῖοῖι Ηδ πχυδὺ ἀο ἴο χοπι. Τμδῖ, [Ὠογοίοσε, 
ΜΘ [86 ῥγορδιοὺ γοϊδίθβ ἴο 9 Ρθορ]6 18 το δίθα ἴο (πθῶ, δέσανιδ6 ἰς 18 Βοπῃθι! ς ἸΩΟΠΒΙΧΌΠΒ; 
Ὀυῦ Ὀοΐηρ 8ο, ἰζ νγῶ8 ϑὺ 88 σΟΥΓΔΙΏΪΥ ηοῦ ἃ δἰδυθπιθηί οὗἉ δοίυ8] ἴδοί ἴον ἰδ 18 νοΥῪ τοϑϑοῦ. 1 
Ὑ6 ἼΘΙ [0 τηϑἰ μη [6 Ορροδίθ, 6 δοιὰ τηϊδίακθ {μ6 ἀθδίρσῃ οὐὗἨ [16 Ῥγορμοῖ. Ηδ που]ὰ 
ΒΆΥ: ΑΒ [δβγδοϑὶ μ88 δοίβα ὑονασὰβ (οά, δπὰ 88 Ηθ πιυβὺ ἰγοδί ᾿ἷ8 Ῥϑορῖὶς ἴῃ γοϊῃγῃ, 8ὸ ου]ὰ 

Ι1, 16 ργορμοῦ, δοῦ 15 1 σοῦ ἴο ΠΙΔΙΤΥ ἃ ἩΠΟΣΙΒΏ πσοπιᾶῆ. ΑΒ ἐπροβϑὶ ]9 88 [Π6 Ἰδοῦ 8, 80 
᾿προββί 6 βου {Π6 ἴΌγΊΟΓ ὈΘ6; δηὰ γοῖ 4188 1ὲ 18 ἃ τόδ γ | 

Βαὺ 10 πηδᾶν Ὀ6 οὐ]δοίοα : ΤῊΘ ῥτορμοίβ πιαιτίασθ σουἹὰ ἱηάθοα στοργοβοηῦ ἴο [86 ῬΟΟΡ]Θ 
[λον δροβίδϑυ ἔγοια θῃονδα, δηὰ (μὲ ἤδπιοβ οὗὨ 16 ργορ οι Β ΟἈΠ]άγθ σουὰ Ὀγὶηρ ρογροίυ- 
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Δ] ἴο ἐδοὶν σοηβοίϊουβηθβ8β ἰ86 ᾿υἀστηθηΐ πὶ ἢ [ΠΟΥ ταυϑὺ οχρϑοῦ ἰῃ σϑίυγα ; δυΐῦ 1 τἢδὺ τηᾶῦ- 
τῖασο αἸὰ πού ἰδ Κο ῥΪδοθ, δὰ {86 ἢ ἀγθὴ πόνον ὀχ βυθα, μον οι] δυο ἢ 84 ἀδϑίσῃ θῸ οδιτι θα 
οαοὐ ἢ Νον, 18 οὈ͵]θοίάου ἰ8 θαβοα βαρ ἀροὴ δὴ ἀηχαγγδηῦθα βυρροΒιίίοη, πὰ (Π6 ᾿ηξον- 
οῆςα ἀγαυγη ἱμβογοίγοωι πιυβὲ 06 ἔλἰβθο. [ὑ 18 ἰδίκθη 0 σγδηϊθὰ (μδὺ βυοῖβ δὰ αγφωηιοηίαιο αὦ 
οοιΐος ὉΥ ουὐναγὰ δειΐομ τηυδβῦ ᾶνα ΘΟ τηδή6 Ὁγ {πὸ Ῥτορβοί, ὑπδῦ (6 Ῥγορμοὶ ᾿ηἰθη ρα ἴο 
ἀο 80, Ἰυάσίῃσ ἴοι ἴδ6 δβἰδίθιηθηί οὗὁἩ ὕμο Ὀοοῖς, διιὰ δὲ {μογθίοσο τὸ ἤᾶνθ ἃ Ὡδυσαϊϊνο οὗ 
δοΐι!δ] ΟσΟΌΓΓΘΏΟΘΒ, 116 Ὁ 8 ΠΟΥ͂ΘΡ βαία δῦ (80 ῥγορμοῖ ῃδὰ δῃγ βδυςῖ ἰπϊθημίοη. Τμθ 
Ῥγορμθῖ πιδὺ ᾿ιδί 88 ΜῈ}} ἴδνθ ἱηίδπαθα ἴο Ἀρρθδὶ ἴο [6 ρϑορῖὶθ, ποῦ ὈῪ τπηϑᾶπβ οὗ ουϊνγαγὰ 
δοϊζοῃ, Ὀὰ0 ὉΥ 8 ἀϊβοουγεθ ἴὰ τ οἢ οογίδίη δοῦίοηϑ ψογΘ [86 ἀγαροῦυ οὗὨ ἴῇοδβα ὑσταΐῃς ἩΒΙΟἢ 
ΜΟΙ ἴο Ὅ6 ῥγοοϊαϊιθα. ὙΒΘΙδον (818 αἰβοουγβο γγἃ8 οὐ οί Π4}}} ογα] οὐ Ὠοῦ, 88 οΟἵδαὺ ῥγορβοῦ- 
σαὶ ἀἰΒοΟΌΓΘΘ 8 υϑΌ Δ } ἢ ΟΓΘ, ΟΥ πΒβοῖΠοΡ ἐὺ οχὶδιθα ἔγοιῃ ὑμὸ Ὀορίπηΐπρ ἴῃ ἃ τγιυῦθη ἴοτιη, 16 
ἀο ποῦ πον. [ἢ τ86 ἰΌΣΩΘΡ βυρροκί(ἴοῃ ἰδ οοττοοῦ, 171 δ.Γ6 ποῖ ΟὈ] σα ἴ0 ϑϑιϊηθ, ΒΠΥ͂ ΠΟΘ 
(0λη ἰπ Οἴμοῦ ργορβϑιΐοαὶ ἀἰβοουγδοϑ, [πδ΄ ἰδ ροββαββθα ργϑοΐβοὶ υ [Π6 δϑίθ ἔογῃχ 848 [δὶ ὙΠ ἢ 
ἯΘ ΠΟΥ ἢᾶνα, 5ῖη06 'ξ που] μᾶνθ [Π6 ἴοστῃη δρργοργίδϊο [ὁ ογϑὶ ἀϊδοοῦγθβθ. [ὲ 8 αυΐϊῦθ στοησ, 
Ββονανοσ, ἴο ἰπβἰϑὺ ὑμδὺ β ἢ ἃ ἸΩ6ΓῸ ΓΘΟΙ(ΔΙ, --- Ὠθᾶγαὰ ἰο-ἀδγ ἀπά ἰογσοίίθη, ρου μδρ8, ὕΟ-ΠΟΥΤΟΥ, 

- οουἹὰ μάνα Ὀυΐ Π1{||6 ἱπῆυσησα, δηὰ τολῖκο Ὀυΐ 1016 πη ργϑδβίου, [Ὁ δἱ Ἰϑδϑὶ 118 ἤχοὰ υγί θη 
ἴοττα Ἰο οσσθα τὶ 118 ποτὰ β δροδκίησ Ῥουροίυδ! Υ ἴο ἰΔ6 οοηβοίΐθθμοθ. Απὰ ἴὺ [88 ὕὑθθὴ βαϊὰ 
ΔΙγΟγ δῦονο ἴῃ ἃ 2, ἰπδὲ βυοῖ ἃ ἄχοὰ ἴογιι γγὰβ ῬγΓΟΌΔΌΪΥ γίνοη ὑο ἰδ Ὀδίογο (86 σοπιροεὶ- 
ἴοι οὗ 1Ἀ8ὸ ὙΠοΙ6 ὈΟΟΚ, 88 δὶ ργϑβθηῦ οοηϑιϊλυϊοα, δηἃ ἀυγίησ [86 ρογίοα ἴῃ τ] ἢ [86 ἀΐδ- 
οοῦΓΒ68 οὗ (86 ἤτοι ραγύ σοῦ ργοπουῃοθα. 

Βυΐϊ Δποίθοῦ ἀγσιιπιοηῦ 5{1}} 18 δά ἀποοα ἀσαϊπδὺ [86 Βυρροδβί(ίοη οὗ ἃ ῬΑγδ 0 ]16 τϑοὶταὶ, το ἢ 
ἰδ ϑ66 πὶ ἰο ὯΘ 80 ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ ἴτοπὶ 81} [μὲ Δ8 Ὀδθὴ βαϊὰ. ἴὼὺ 8 ἀτροὰ (δι τι 8 που]ὰ ἀθγοσαῦθ 
ἔτουι ἴ86 σπαγδοῖθσ οὗἩ [86 ργορμοϑῦσ σψοσὰ ; [Πδὺ ἴ6 Ῥγορμθῦ βρθδκβ Ὄχρυθδβὶυ δηὰ σορϑδῦς- 
οαϊγ οὗ 8 οοιμμηδηὰ οὗ {πὸ [τὰ πίοι ᾽Ὧθ δα γϑοοϊνοα; (μδὲ, ἰἢ τ6 τσ βοϊθ ογθ οἠἷΐγ ἃ 
ἰεἰιστιοα ἱταπδδοίίοη, {8.6 πογάδβ, “ἴδ [ογὰ βαϊα," σουϊὰ ὍὉ6 ἀοσταάοα ἰηΐο ἃ πηθδηϊποΐθβ8, 

τυθίογῖοαὶ ρῃγΓαδο, σοῦ που]ϊὰ Ὀ6 ορροβθᾶ ἴο ἰδ αἰνίηοίγ οὐ͵θοιϊνο ομαγδοῖθν οὐ Ῥγορἤθου. 
Οδγίδι ΪΥ οὐν σι ΒοΪο ροβίὔοη ψουϊὰ δ6 νἱονγοὰ ὙΠ αἰδίγαδί, 17 [}18 ἀΥΆΡΘΥΥ οὗὨ παττγδιλνθ ἴῃ 
πἰϊο ἢ [16 Ῥτγορμοὶ οΪοίθιο8 [αἷ8 τοθβδαρο οὗ ἱπβίγυοιίίοη δᾶ σοῦυϊο, το ἢ ἢ6 τοσογά8, δηα ἰὴ 
ὙἘ816) ΒΘ Τ18 65 Ἰπϑηςοη ΟὗἩἨ ΔῸῺ ΟΧΡΓΟ588 οοπῃηδηα οὗ σΟοά, νοῦ ἴο 06 τοσαγαθα ὃγ Ηἷῃι 88 ΟὨΪΥ 
8Δὴ ΔΙ᾿ ΓΓΑΓΥ ἀσνίοθ (τ οίογίοαὶ οὐ 85 Ὀδίηρ Δρρτορτίδίβ ἴο {πὸ ρἴδῃ οὗ [86 ὈοοκΚ) Βυϊΐ πδιδὲ 
8 ἰοχθ ἴο βδυρροτγῖ δυο δὴ δϑδυπιρίίοη ἢ [Ι͂η (μΐα, 88 ᾿ῃγουσδοιῦ ᾿ἷ8 ῥγορθῖο ταϊηΐβϑίγγ, 186 
Ῥτοροὶ γϑίμοῦ δοίθα βδῃὰ βροῖθ ΠΌσΩ ἃ ἀϊνίηθ ἱπιρα]ϊδθ. Ηθ πιδὰ Ὀθβϑὶὰ τσλαύ μ6 δὰ ἴο βα 
ἴο 6 Ῥθορίθ, Γοριοδοὶ οὗ (πεῖν δἰηδαϊμοββ δηὰ (πγοδιίθηϊῃσ οὗ ραηἰβηπιθηΐ, δηὰ ἄσισ ἢ6 μδὰ 
ἴ0 ΒΆῪ ἰδ, (Παὺ 18, 6 δὰ σϑοοϊνοθα ἔγτοπι ἀοὰ ἴῃ βρίγί δὴ δυϊμονίσαιίοη δηὰ δὴ ἱπηρυϊβθ ἴὸ 
δορὶ ἐλ ἴογιι οὗ τϑῦυϊο, ἰο ῥγθβϑηΐ ἷδ αἰνίῃθ σοπιπηϊββίοθ πὶ (10 οστῃ οὗ ἔδϊσποὰ ονθηΐδ. 
Ι: μὰ θθϑη ἤυγι μον σϑμδεκϑα (6. σ.. ὈΥ Κυγί), πὶ τὸ αν 1π6 πογὰβ : ρῸ, ἴδΚο, οἴο., δῃὰ 
ποῦ : ρῸ, [6]1] (86 Ρ6ορ]θ ἐμαὶ δου ιδϑὺ ἵβκϑῃ ἃ π|ίίθ, οἴο.0 Βαὶΐὶ {π|8 οὈ͵δοιϊίοι 8 τὶ πουΐ ΤΌΓΟΘ. 
Εοτ 6 ὀχργθββίοη : “Ὑμα Τοσγὰ βαϊὰ ἴο Ηοβϑϑα, ρζο, ἰδβκα ἴο {μγ8}]  οἴο., 8 186} ἱποϊυἀθὰ 
αἰγοδαγ ἰπ (80 ργδθο θα] ἀϊξοοῦγβθ 88 Ὑ76}} 88 γβῦβ. 4, 6, 9; διηὰ ἴο ἰπείδὲ ᾿πδὲ [89 Ῥιορμοῖ 
τῆσδ πΑνΘ σίνθη ϑοηθ πἰπῦ ἰπδὺ ἢ6 τγῶβ ποῦ ἰηἰθηάϊησ ἴο τϑοοσὰ δὴ δαί. 8} ΟΟΟΙΣΤΟΏΘΘ, ἀτσιθ8 
ἃ δοθοῦν δί ογυἂθ ποιϊίοη οἵ {86 οὐ] σαοηδ οὗὨ 8 Ὑγσίϊου. Α ρδγδῦοϊο ἀϊϑοουγβθ τὺ ποῖ 
ὑΘΑΣ [{π᾿ῶ ἀρρϑᾶσγδῃοθ οὗ θαΐῃρ 80; ΟὨ [86 ΘΟὨΙΓΑΓΥ ἰΐ τηυδί ργϑβθηῦ ἰἰβα! ἢ 88 ἀσδβουϊίησ δοίυδὶ 
ἐνθηὶβ (ςοιηρ. 6. 9.) δυάρεοβ ἰχ. 8; 2 ὅδῃ). χὶ!.), (πουρἢ ἰδ ἀοθβ οὶ γϑϑὶ]ν ἀο δβο. 1ε Ὀθᾶγβ 
ἴῃ ᾿ὲδ6 1 8 δαρίεπίϊ δαὶ ΜἈΪΘΒ ΚΝ μαὲ ἰδ ἀοθβ ποί, ---- δορὰ [{π8 ΟἿΣ πδγγϑιίνθ ἰ8 ΤΟ ΔΙΪΥ ὕνο- 
[ο]Ϊὰ. 1π ρσόμογαὶ (μ6 ἔβοί 8 ϑυϊάθηο}υ δἰ σᾶγβ ονογϊοοκοά, [δὶ τγ͵ὸο μαᾶνὸ Ὀοίοσο ὑ8β ἰη ([Π686 
δου ληρῚγ ἰδίοτο8] ρογίΐοπβ, μοὶ ἃ δίδιθιηθηΐ οοηοθγηΐησ 6 Ῥγορδοῦ, ὈαΐΓ {116 τυυϊτίθη αΪ8- 
οοῦγθο οὗ ἴπ6 Ῥγορβοὶ ᾿ἰπιβο]ῖ; ἐδδαῖ, Ὁῃπογαίογο, θθ πὰ [Π|ὸ τγογὰβ {πο δίβηάβ, 80 ἴο βρϑᾶκ, 
(826 ῬτΌΡΒοὶ τεσ. Ιζ ἰδ οὶ ἰδ ἀυϊγ ἴο τϑοογὰ δυθηὺδ 88 δὴ ᾿ιἰβιουίδῃ; δὰ {86 ἰηΐθγθηοθ 
δ πηνδεσϑηϊοα, (μδὶ Π6 πιυιδὶ ἀο 80 Ὀθοϑῦδβο δῦ 6 88 γ8 88 (86 ἴόγῃ οὗἁὨἨἍ δὴ ἰβίογίοδὶ γσϑο- 
οτὰ, Ηδηςθ, δοοογαϊηρ ἴο οογγθοῦ Θοποθρίοῃ8 88 ἴο ψῇδὶ αἰ δγθηῖ Κίηβ οὐ οοιηροβί(ἴοη τὸ- 
φαΐγα, πο οὐ͵θοίίζοηῃ Ὀαβθὰ ὕροὰ (δ0 ἔοσῃι οὗ τεργθβθηϊδοη δὴ ὉΘ πηδᾶὰθ ἴο (Π6 ρδγδθο]]ο 
νον Απὰ (86 οἰστουπιβίδῃοθ (μδὺ (μ0 Ῥγορμοῦ 18 βροκϑη οὗ ἱπ 186 ἰπϊγὰ ρϑγβοη, οδῆηοὶ Ὁ 
δάάἀυςοά 88 ἃ ῥγοοῦ ὑμιαὺ 6 ἀ068 ποῖ 6 ΓΘ Βρϑᾶκ δπὰ παιταίθ (βσυγαίί νου), δηὰ (μδὺ ἃ βιαϊθιπθηΐ 
8 τηϑἀ9 οΘοποογηΐηρ πἷπι. [0 οδηποῖ, δὖ ἰθαβὶ, ὈΥ ΔΩΥ οὴ6 ὙΠῸ τοσαγάβ [86 Ὑ80]6 ὈΟΟΚ ἴο Ὁ 
τ. οοτηροείἐΐοη οἵ ἴπ6 Ῥγορῃϑὲ δηὰ ποῖ ἃ πηθῦθ οοπαρ  διΐοπ ΌΥ δηοΐδποσ. Μογθονθϑυ, ἴῃ οἤδρ. 
ιϊ, 6 Ῥγορδοῦ ἱπίγοάυσοβ ᾿ἰμ)86 1} 88 βρϑδκίῃρ οὗ Βιμηβοὶῇ ἴῃ (}6 ἤγβῦ ρούβοῆ. ἀπά, βηλ,}}γ, 
ἱξ ῥγοόνθθ ποίμβίπα (μαὺ 86 πδηὶθ δηὰ Ὀσγίσίη οὗ [Π6 σοπιδὴ δ οἷνγθῃ. ἄνθη ἰἴ [16 Πδπι68 
ἃ 6 πού δρρίἰοὰ ϑρρβι ἰδάνε (566 ἱπ 116 ὀχϑρϑδβίβ), ποίδίησ ποιά 86 πιοῦθ πδίαγαὶ ἐδδῃ ἴο 
ἰπγεῆὶ ἡϑιηθδ ἔογ [86 οὐοδδίοη, Ὑ ΒΟ οι] 6 8 ἀονὶοθ Δρρτγορτίαῦθ ἰῃ ἃ βυιῃῦο ] 8) αἰδβοοῦγΓδα. 



18 ΗΠΟΒΕΑ 

ΗΠ τὸ πον ἴσῃ ἴο οἾδρ. ἰἰϊ. δηὰ ποϊὰ (μ6 ἰάθη ἐγ οὗὁἩ [86 ποϊηδη πδιηθὰ ἔμογο υἱὶτ ἴδο 
ΟΠ6 ἴῃ σμδρ. ἱ.,» (86 αυοδίάοη ἰ8 ἀθοεϊάοα οὗ ᾿ΐ5ε. ἘΕῸν 1 1}6 πηδττίδσθ, τηθηθοηθα ἴῃ ομδρΡ. ἷ., 
οὔ (86 Ρτορμοῖ νὶθὰ {8.18 σοιηϑῃ, γγ88 ποῖ δὴ δοίυδὶ ὀοσῦγγθησο, ἰΐ 5 861} ουϊἀδῃΐ ἐπ ἷ8 ἀ68]- 
ἴησθ ἰονγαρ 8. ΠΟ ἴῃ σμδρ. 1ϊϊ. δ’ ποὺ προσ ἰβίογίοδὶ. 1 Βο ἀἰά ποῖ ἴῃ γϑδι ν τρλστῪ ἐδΐρ 
σὑοδη, βοὴ 86 αἀἰὰ ποὶ δοίαλ!  Υ ρογίοσηι δὶ, ἱπ οΒΔρΡ. ᾿“ϊ..) 6 15 σοτηπιδη ἀρὰ ἴο ἀο, ἰογθ Π6γ. 
ΤΏΘ, υουδῃ ἐδ, ἰῃ ΟΒΔΡ. 1.) ΟὨΪΥ ἃ ἰδίσηοα ρογβοη, δηὰ 1 [86 βᾶπ|8 Ῥϑύβοῃ ͵β τπιϑδηῦ ἴῃ ΟὮ8Ρ. 
11. 886 Ἤοδηποῖ 6 8 τοδὶ ρογβδοῦ. Βυΐ ἴὕ πὸ τοσασγὰ 106 ποχχϑῃ οὗ σμδρ. 11}. 88 οὐ ἰἀοηξίοδὶ 
Ὑ 10} (μδὲ οὗὨἨ οἰδρ. ἱ., γὸ ᾶνϑ, ἰπ ()6 ἕδος τ[δ8ὺ [πὸ Ῥτορμϑῦ Ὀδοοῦγθ8 σοῃηοοίθα νυ} ΔΠΟΙΟΥ 
σοτηϑῃ, αἀἰδγοσαγάϊηρ 8 τηδιτία χα τὶθ [86 ΟὨΘ τρϑηςοηθα ἴῃ ΟΒΔρ. ἱ.,) τγὸ βδνα βοτθ, 1 βᾶγ, ἃ 
οἶδδν ἐπαϊοαιίοη, δρρί γίησ ἴο (86 σι μοΐθ παγγαίϊνο ἔγουι [80 Ὀορσίπηΐην, [μὲ (656 ἀοϑογί ρυϊοηβ 
ἀο ποῦ τοϊδίθ ἴο δοίιιαὶ ϑυθηίβ ἐπ ἐμ6 Ῥγορβοίβ 1186. ΕῸΡ ἰξ ἴδ ῥἱδίη (μδὶ [Π6 δββϑυπιρίίοη οὗἁ 
᾿ἷ8 βαραγϑδοη ἴγουι (86 ἢγβι πῖΐθ, οὐ οὐὁἨ 6 ὺ ἀϑϑδίῃ ἱπ (μ6 ἰπύογναὶι, 18 ΟἿ] ἃ ἀσνίοο ἴο θϑαβϑρε 
ἤτοι! ἃ ἀἰθθδ. ϑϑιιο ἢ οἰγουϊηδίαπορϑ τηυϑὺ ἤν Ὀδαὴ δἰδίθα, ἱἢ δοίια] ουθηΐίϑ δὰ Ὀδθθῃ 
τοϊδίοα ; Ὀαΐϊ ποῖ 8 5118 ]6 ἰδ ἰοαπὰ (ο (᾿ἷ8 οδοϊ, βιὰ ρ}]Ὺ Ὀδοδαδο Δ τγ8 δϑϑυιηθα [δ ΠῸ ΟὯ6 
ποῦ Ἱα (ὨΐηἸἰς οὗ Γ6 8] ΟσΟΌΓΓΘΗΘΘΒ. 

Βαϊ, Ἰοανίηρ [16 οοπεϊἀδγαίίοη οὗ [6 εἰγουπιϑίδῃοοβ οοηηοοίθα τι} {16 τγοτηδη ταθηςοηϑα 
ἴῃ ΟὨΔΡ. ἷ., δηἃ τοζαγαϊησ βαρ ὈΥ ἰἰ86} 16 σοτηπιαπα ρσίνοη ἴο [186 Ῥχορίιαὶ ἴῃ ομδρ. 1]. 
δοοογαϊηρ ἰο εἶδ οὐ τοργοϑθηιδίίοη οὗ ἱϊ, τὸ δηὰ {δ6 τηϑίου βογὸ ἰὸ ὃθ δοιηονδδὶ ἀἰθῖον- 
Θθηΐ. - 

Τ8μο ἔδλεὶ ἰδ ἰο Ὀ6 δοὺ Ὅγἢ (πᾶὲ 6 Βουδὴ ῬγΘβοσυ 8 Ὠἷβ [δὲ {Π 1] 685 ἤο 1βγϑοὶ ἰὴ βρὶΐο οὐἵἁ ὑμοὶνρ 
πη Α Ὁ] 688, δηὰ [μογϑίοσθ ἀοθδ ποῦ αὐξουγ οδϑί θη ΟἹ“, θὰϊ ΟὨΪΥ δἀορία, ἴον {πον ρσοοά, 
οογρϑοϊδνθ τηθαδαγοδ βρεζησίηρσ ἔτοπι δυο δοϊάΐϊπο (1 ] 6868. ὙΠὺ8 βοηθοί ΐπο ἰ8 ἴο Ὀ6 6Χ- 
ΕἸ Ρ  θοα νοι ου]ὰ ποὺ ὈΘ Ἔχροοίοα, δίποθ γοὐθοϊίοη που 6 {Π6 πιοῦὸ πδίαγαὶ οουγβο, Ὀαῖ 
ποίδίησ τ οἢ δμουϊὰ ἢος θ6, ποίησ πβίοι οου!ὰ θ6 Ἰουπὰ ἔδαϊν τ τ οσ πουϊὰ ἰηνίτθ οϑα- 
ΒᾳΓΟθ. Απὰ δοοογαϊηρ])ν [δ6 ΒΥπιθοὶ, οὐ ὑἐμδὺ πο (ἢ6 Ῥγοροὺ τγὰ8 σοτηπιδη θα ἴο ἀο, γγ88 
ποῦ δοιῃοίΐησ οἰ δ γ ἱπϑάτηἰβϑι Ὁ]6 ΟΣ τηοπϑίγουβ, θὰ ΟὨΪΥ βοηθοί ίηρ ἀἰ βίους, ἀπυδυδ), Ὀ6- 
σϑυδο ἱηνοϊνίησς στοδῦ 86] ἀθηΐα)], παπιοῖγ, (πὸ ἢ6 βου ϊα γοιιδίῃ {Ἀ 1 ἴὸ δὴ ὑπ ἐμ] 
πὶ. Απά νδδὺ ἰδ ἀθοϊαγοα ἴο βανθ Ὀθθὴ ἀἄοῃθ ὈγΥ ἷπι 8 ἰῃ [86 βᾶπι|6 γᾶν ποὺ βοιῃοι ΐησ 
ἰηδάτηἱεδ: 816, θα ΟὨΪΥ δοιρθι ΐηρ υπυδιδ]; [ῸΡ ὈΥ ἃ δοῦΐϑϑ οἵ οογσγϑοῖνα πυϑαϑυγϑϑ 86 ὑπϑαἑτδ- 
ἴα] 688 οὗ (16 νἱῖο 18 ἴο Ὀ6 Ὠγουσίς Βοῖὴθ ἴο ΒΓ θδγί, τ 116, δὖ [6 βᾶταθ (ἴτηθ, Ὁ γγὰβ ἴο Ὀ6 
δΏοτη (πδὺ 886 πουϊὰ ποῖ ὃό τοὐθοϊθα. Νίον (βου σῃ ἰΐ ταῖς ΔΡΡΘΆΓΣ 88 ἱΥ νοῦν [{{{|6 οου]ὰ 
"6 υγροὰ ἰῃ ἀϊδρτοοῦ οὗ {δι8 βου] οσσυστοποθ οὔ (16 ουθηῦ ἀθβουὶ θα (μδὲ 18, ἢ ἰδ Ὀ6 νἱονγοά 
8. 8Ὼ ἰδβοϊαιθὰ δοοουηΐ), γοῦ ἤΘγῸ αἷδο σῦϑυθ οὔ) 8 διΪδθὸ ὉΡΟῚ 8 Οἷο86  δχϑηϊηδίϊοη. 
Ενοη ἱΓ (δ6 ποιηδῃ οἵ οἶδρ. 11}. ἰδ ποὺ ἴο Ὀ6 ἰάἀδηιβοα σι {παῖ οὗὨ ομδρ. ἱ., [86 ἴογ ΟΣ ἐδ 
Βδγάϊγ οοποοὶνοα οὗ 88 Ὀδίῃς οὗ δποῖμονς ομδγϑοῖου ἔπη {86 Ἰατίοσ. 1ηδ ποιὔδη 18 ποῖ οὔθ 
ἯΠῸ Ὑῶ8 Ὀγον]ουϑν οἰδδίο δηὰ δ ΓΤ Γ8 Ὀθοδη6 υποδδδίθ, θυῦ οὔθ τῆοβα Δ Ὁ ΓΘΥΥ 18. ΟὨΪΥ͂ 
[26 τηδηϊδδίδιίοη οὐὗἨ ΒΟΥ γι ἀἰδβροθιάοη, δηὰ 8 οσοηἰπυδίάοη οὗἨ ποῦ ργουΐουβ πιοάὰθ οἵ [ἰξπ, 
δηὰ (86 ΡῬιορμοὶ πον] ἐμιι8 Ὀ6 Τορτοδοιίθα 85 οηϊοτίησ ἰηΐο δυο ἱπεπιδίο τοδί οηδ ΠῚ ΔΘΓ 
- ποῖον μ6 τηδιτίθα ον οὐ ποῖ ποι]Ἱᾶὰ ηοΐ Ὀὸ σον δίῃ ---- ὙΒΙοἢ ἀραΐῃ ποῦ] θογάον οἰοθοὶγ 
ὌΡΟΣ [6 ΤΔΟΓΆΠΥ οἴξδηδῖνο δηὰ Ὀθοοπῖο ἴον [πὸ ῬΓΟΡΒΟοΙ δὴ ἐπ ροβϑι Οὐ} γ. Ηδτθ [86 δδποῦ δ 
δραΐη ἴο Ὀ6 Δρρ ϊοά, ἐμαὶ δοίβ, Ἡβίο αγθ οὗἨ δ θϑδθη δ! ἱπηηλογαὶ παίαστο δηὰ [Ἀ}} Ὁπὰ δ ὺ 
ἸΔΟΓΆΙ ογ οἶδα, οδπηοῦ Ὀ6 τορμαγάθα Ὡροὺ οχίθγωδὶ ζγουηὰβ 88 δαυΐης Ὀθθὴ δοίυδ  Υ Ρ6ῖ- 
ἰοστιηθὰ Ὁ. αἰνίπο δοχημηδπὰ. Τδυδ ἃ δυδυδπα πιϊχμί, 10 15 ἴσα, θ6 80 σοηῃίσγο δὰ Ὁγ ἐδθ 
ἰδουσὺ οὗ αοάἀ᾿ β [Δ1 ] πο 88, 88 θυθη ἰο σϑιηδίη (δἰ αὶ ἴο δὴ ἀπίλ Π[] πὶ, ὑμαϊ 18, Π μὰ 
τότ] δηὰ σοϊσίουβ οοποίἀογαιίίοηβ, τ] θῦμον δυσροδίθα ὈΥ ἐπ) ] ἢ Οὐ ΌΥ δῃοίμος. Βυὶ {μὶν 
8. Ὡοῦ ἴ6 6886 ργϑβοηϊθα Ποσὸ : (86 παιγϑίνθ δρθᾶκβ ῃοὺ οὗ δὴ δοὺ πη θυ θη ΟΥ ἃ ΘΟΌΓΡΘ 
οὗ οοπάπος ἀἰβοοηί(ξηυθα ὑροὰ ΔΩ δβυοῖ στουπᾶ, αὶ δἰ ΡῚῪ οὗ ἃ ροβὶνθ σοπιπημδηὰ οὗἨ Οοά, 
ὙΓὨ]ΟὮ 88 ποῦ ἰηἰδηἀοα ἴο χοιιΐμα (μ6 πυβθδηα οὗ ἃ ἀυγ ἀδηιδηαοα οὗ δίῃ, θυΐ τ δῖο τδ8 
ἰδϑυοα ὙΠ (16 ἀοδίση οὗ 86 πιδηϊ δείδίώοη οὗ Οοα᾽ 8 δἰἰίυθ ᾿ονδυαβ (06 ρϑορίοθ οὗ 1κύϑοὶ, 8 
ἀοδίρση δ οσϑίμον ἐογοίση ἴἤο [06 πδίαγο οὗ πιδυείασο οὐ (μ6 ἰα]υηοίίοι οὗ βαρ] γ. 
ΤῊ Ῥγορῃοῦ 8 τοργεβοηιϊθα δ8 ἀοϊῃν πἢδῦ Ὧ6. ΒΟΓΘ ἄοθα ῬΌΓΕΙΥ ἔὸν 0.18 Ἔχίοθγπμδὶ ῬΌΓΡΟΘΟ ; 

ποὺ ΠοῸμπι (Π6 τϑοοχηϊίου οὗ 8 ἀυΐγ, δηὰ ηοῦ ἴο ο4}} δὐϊϑηάοῃ (0 δυο ἀσὺγ : μ6 ἀοθ8 ἴζ μ᾽ αἰεἶγ 
ἴῃ ΟΥΔΘΡ ἴο βυιθοϊ σα βοπιοίμίην αἰβαγθηῖ. ΤὨΐδ 18 ρουίθοιῦ Υ δοτθοδῦϊο ἴο [Π6 ῬΑΓΆΟΪΘ 
πιοᾶθ οἵ ρῥγοδβοηϊδίίου ; Ῥὰΐ 88 ϑ0ὺῦ 88 ἯΘ ΘΟπ)6 ἰο Πο]ὰ (δ ποίϊοη οὗ δὴ δοίυῃδὶ ὑγδηϑβϑδοίϊίομ, 
(6 ἸΩογ8] βΒθῃ56 Γϑυοὶ 8 Ἀραϊηδὶ ἰδ 85 δραίμδί ἃ {ὑἰβίηρ τί τπΐησθ ποῖ Ὀοϊοησ οϑθοη δ Υ 
ἴο [8}6 Βρῇογα οὗἁὨἁ [16 τῶοσαὶ δηὰ σοϊϊσίουβ 116, δὰ Ὀιογοίοσο οαπηοῦ Ὀ6 ϑιωρίογθα ἃ8 πῃη688 ἴο 
ΒΟΓΥΘ 8ΠΟΙΒΟΡ ρυτροβθ. ΕἸΏΔΙγ, ἱἢ τὸ μδὰ τγϑϑὶ ἰγδηβδοιίουβ ργθβθηϊθα ἴο ὰ8 δῃὰ ποῦ 8 βγτω- 
Ὀο 64] ἴογαι, 1 οου]ὰ ποῦ Ὀ6 γΘΥῪ γγ6}} δυρροδοὰ ἱδαὺ (80 ποιηϑῃ, δοοορίϊησ ἴδ σἱδ οὗ [6 
ΡῬιτορδοῖ, πουϊὰ θὲ ἱποϊηθὰ ἴο ΟΌΘΥ .εἷ8 οουηδηὰ. ΤᾺΘ μοξβί ἰ Ὑ οὗ ἴ86 ορροεῖζθ πουϊὰ 
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ταῖδεσ βᾶτθ ἴο ὃ6 δδευτηϑὰ, νος γα το 8. }}7 ποῖ ἴδ ο8δθό. Βυΐ ἰπ [86 ρϑγδθο] 10 πϑΥ- 
ταῖν (818 ὮΔΡΡΘἢ8 ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ }υδὲ 88 [πΠ6 ρυγροβοδ οὗ ἱποίγυοιίζοῃ γϑαυΐγο. 

Οἱ 86 χαοδίίοη ἰτοαίθα πῃ (}ι18 δβδϑοίΐοη οορατο (86 ἐποσουριν αἰδουδείοα Ὁ Φομη Μδτοκ, 
Ῥιαιγίδα ἐς Μαϊετε Ἐυγηϊοαδοπωπι, Ἰ,ογάσα, 1696, τορτϊηιοα ἴῃ ἷδ Οὐπιπιδηί. ἐπ 12 Ῥτορῆ. 
λίπ, βᾷ. ῬΙΔΗ͂, 1784; δηὰ ἰῷ τροτθ σϑοθηΐ {ΐπμθ8 ϑϑρθοίδ!γ Ηδηρείθηθογς, Ολγίιοίοσὶε, ἷ, 

405 ΕΔ τὸ ἀθηΐθθ ἰ86 δοΐιι8] ΟὁσΟΌΓΓΘΠΟΘ οὗ [86 ϑνοπῖβ ἀοβοσί θα, δοὰ ἴδ τοϊπαΐο ἑηνοδιΐ 

σϑϊίου οὗ Κυτίζ, δε Ελα ἀε5 Ῥγορλείοπ ἤοεεα [ἼΠ6 Μαγτίαζο οὗ ἐμ Ῥγορμοῦ Ηοβϑβϑ], 18δ9, 
τορτϊηἰδα ἔτοια ἴδ Πογραὶ Ζεϊπολτῦι 31, Τλεοίοσὶς ἐπα Κιίγοῦε, πο Βοϊὰ8 88 βιγοησίὶν ἴο ἴδιο 
᾿πογαὶ ἰηϊογργοιδιίοῃ. 
[Το ᾳποβιίοῃ 80 {ὉΠ ἀἰδουβδοὰ δῦουθ 8 δβουμ ογθὰ υἱῖ αἰ βίου] 65 8ὸ στοδὶ 88 ἴο δόθιῃ 

δἰηοδὲ ἱΏΒΌΡΟΓΘΌΪΘ, δὰ ἰδ 8 ργόθθθῖο ὑμαὶ ἰξ ν ἢ} πϑυον Ὀθ δδιϊδίδούοτ Υ ϑοιιϊθὰ, [Ιηδίβηοθϑ 
πἰσῃξ ουθη 6 αυοίοἀ οὗὨ 186 δαὶ ἱπίογργεοίορ μοί ἀπ ἀἰγθοΌ  ορροδῖιθ ορί που υιιΐη ἃ 
ΥΟΣΥ δθοτὶ ροτίοὰ οὗ ἰἶΐπιθ. [1 [86 ἰδίοτγ οὗ ἱπίοσργοίδι θη πσοῦὸ 9 Ὁθ ἱβογουσα!Υ δυγνογοὰ, 
ἰξ τισι ροσθδρ8 Ὀ6 ἑουπὰ (δαὶ (16 πλδ)ουὙ οὗὨ ἀἰδιἑηρσυϊδιιοα ἤδῖθθδ αν ὕθθη δισζαγϑά οἡ 
186 β'46 οὗ 86 ᾿ἰΐοταὶ νἱϑτγ. [10 τηδὺ 6 τοπιδυκοα, βουσθνογ, ἰμαὶ διοοης πιοάσγῃ ᾿ηίογργθίογδ, 
186 ποῦ στουοσοηῦ δηα οδυϊίουβ οὗ ἴμοβθ οὗἩ Οϑγιμδην βϑθθῆι, 88 ἃ ζΈΠΟΓΑΙ γυΐθ, ἴο ἔσνοσ [10 
(ΒοΟΥ [πδὲ (86 ρτορποῦ τγᾶ8 ποῖ ἴὸ [18}} ἰδ οοτμτλδπὰβ δοίμδ!γ δὰ οὐξνγαγϊγ. Απιοηρ ἐδ 
Αδαὶο- Ασπουΐίοδη Οὐιηπιοπίδίογθ, οὐ ὅπ οἴδοῦ μδηά, [6 ργτορομάθσβηοο οἵ ορίείοη 86}}} ἰβ, 88 ἱὲ 
Αἰ σδγ8 88 Ὀδθῃ, ἰῃ ἴδνοῦ οὗ ὑπὸ [ἰογαὶ ἱπιογργοϊδίοη. 80 διβοηρ [86 τοοϑοῖ τυλίογβ, ῬΌΒΟΥ 
δὰ ον 68. ὙὉμα ορίηΐου ἐδπδὺ (86 ῬΙορμοὶ Ὀομοἰά (86 ὀνθαῖδ ἴῃ ν᾽ βίου ἣδ8 Ὀθθῶ πιδἰηἰδί πο 
ὈΥ Ῥοσοοῖκθ δηὰ ἰαίοὶγ ὈὉγῚ Εδυδδοί. Τΐβ (ΠΘΟΥΎ 15 ἀἰδουβδοὰ δ ἰθησὶδ ὈγΥ ΟΟἾΪ65 ἴῃ ἃ αἷδ- 
βοετίδ οῃ δρρϑηάο ἴο ἷ5 Ομ ΘὨΓΔΓΥ, ἴο Ἡ ἢ [Π0 τορᾶοσ ἰδ τοίοστθα. [ὲ ΔΥ Ὀ6 του γκϑα, 
φϑθοΓΆΪΪγ, ὑμαῦ (86 τηδίη βυρρογῦ ὑροῦ τὶ ο ἢ (δὸ ἀοΐδηάογβ οὗ (δ6 Ἰϊζογ 8] ἰπιογριοίωἰοι ΓΕΪγ, 18 
186 ηδίυσο οὗἨ [86 ἰδησυαρο οιορἰογοά, Ὀθδγίην, 88 'ΐ ἀοθβ, ηοῦ ἔπ δἰ ῦθοι ἱπαάϊοδίίοη ἐμαὺ [86 
σοι Πα 8 Έτο ἴο Ὀ6 ΚΙ] Β]1οὰ ἴῃ Δγ ΟἾΟΡ ἐμ ἃ ᾿ἰ6γᾺ] τϑηποσ, δὰ μπδὺ [86 ορροπϑηΐδ 
οὗ υδ,ΐ8 {ΠΘΟΣῪ ἰδ (οῖν βίδα οἱ νγ ὑροὴ ἰδ6 δυρροβθὰ τρογὰὶ ἱπιροδδὶ ὉΠ Ὑ οὗἨ (δὸ 11 θτα] 
ὯΔ] θς. ΤΠ οοποϊυδίοη ἩΜΐοὶὶ Θϑοῖ ΓΟΔΟΘΥ νΥῖ}} ἀγτῖγο δὶ [ῸΓ αἰ π)561 Μ}} ἀδρθηὰ τδίηἶγ 
ὑροῦ [6 τοϊδιλνο ἴόσοθ πίοι {μ686 σοπβί ἀογϑιίοὉ πᾶ Βδνθ ἀροὰ ἷδ πιϊπὰ. --- Μ.7 

4. Ζιεγαίαγε. 

ΘΙΝΟΙΕ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ: ἤορεας Ολαϊααῖσα Ψοπαίδαπ Ῥαταρλγαεὶ εἰ ᾿ῇ. ϑαΐοπι. ϑἱποελαξὶ, 
᾿ς. Αὐνγαλ. Αδεη- Εἶτα εἰ Κα. Ῥαυϊά Κιπιολὶλ σοπιπρονίαγὶ ἐϊυδίγαίυα (Ηοπθα, {1 υϑιγαιοὰ ὈΥ 
ἰἴο Ομδ  ἀθθ Ῥασγδρῆγαδο οὗ οῃδίδδῃ δηὰ ἴμ6 Οομπι:θηίασίοβ οἵ ἘΕ. ϑβοϊοιμρου 1βδακὶ, Β. 
Αὐγαδδη ΑΡδη-Εστα δπὰ Ἐ. θενὰ Κίιο!), οαἀϊθὰ Ὀγ οι ἀον Ηαγάι. Ἡοϊπιδίδαι, 1708, 
410; ὩΘῪ οὐϊίίοη Ὀγ 2. Ὁ. Μιοθδθ] 14, 1776; Βδθοὶ ἴδαδὸ Αὐδγθϑμοὶ, Οὐπιπι. ἔπη Ἡζοδεαπι, 
οὐϊοὰ ὈῪ ΕἾδΔΏΟ. δὺ Ηυδοη, 1 ,ογάση, 1687. 

Οὗ 6 διὸ οἵ (8ὸ Βοίοστιδιίοη : Οδρίϊο, Οὐηηπι. ἵπ Ἡσδεαπι, ϑιυυαδδουγῃ, 1628 ; Βγθηίυ, 
Οὐαὶ. ἵπ Ποδεαπι γτορῆ., 1660 δπὰ 1680. 

Οὗ ὑἱο ἰδδὶ ρϑιῖ οὗἉὨ [16 δἰχίθοηι, τὶ [Π0 δονθηίθοι δηὰ οἰσμύθομι οϑμῃίυχίοϑ : 6186. 
Μεοιδαυ, Ῥγαϊεοίίοπεα ἐπ Ἡοεεαιη, Βδεῖθ, 1590; ΑἸ. Ῥοϊδηυπ, 4 παϊψδὶς 7 τὶ Ποδεα Ῥτγορλ. 
Βαδὶς, 1699 ; Ηΐου. Ζδηοδίυβ, Οὐηιπι. πὶ. ἤοκεαηι, Νοοδῖ., 1600. αν. Ῥαγοιβ, Ποϑεας, Ῥτ. 
Οοημπ. ἐϊωδί.,) ἩοΙ ο θοῦ, 1060ὅ--1609; Μίον. Ἐτδοκουὶζίυβ, Οοηρη. ἱπὰ Πο85., Ετϑο Κίοσϊ, 
1019; Β41}}. Μείκδποσυβ, ἤοθεας, Υιοῦ., 1620; Απάὰ. Εἰνοῖυβ, Οὐπενι. ἐπ Ποβεαη), Ἰ,ογάθῃ, 
1025; Ἐπροείδον ὁ (λ6 Ῥγορλεοῦ ο77 ἤοεεα, ὉΥ ὅεΓ. Βυιτοῦρθδ, Οχίογα, 1648--1652, 8 γνοΐδβ. ; 
ρον. ὕ͵κείπυθ, ἢος5. Οὐπιπι. ἰϑεγαὶϊϊ σπμοίεαιια, Νοτῖρ., 1677: Ῥοσοοκο, Οὐπιπιοπίαγὶ 68. οἢ 
ἤοβεα, υοεὶ, Μ|Ιραλ, αμᾶὰ Μαίαολὶ, Οχίοτα, 1686; 860. βομπιίαϊι8, Οὐπιπι. ἱπ Ῥν. Η͵|ος., Ἐτδοκ- 
υεῖ, 1681; ΕἾΔΩηο. ὙΔΥΆβ90Υ, ΟὍπιηι. πὶ 1108. Ῥγορᾶ. (1Ἰὰ 8 σόῦκβ, Απιδίογάδῃ, 1709); 26 
ῥυορλεῖδε ὑαπ Ησεεα ουμεαϊσί ἄοον ὅ. Βιοτθδδη [Ἴμὸ Ῥγορθοογ οὗ οβεα δχρουπάθὰ ὃν 
΄. Βιοσιιϑπη], ] ϑοδε, 1702; Ὑ δοκίυβ, ΕΖρος. οἱ ὑεῖ. Ποϑεα, Ἀδιΐβροι, 1711; Ποϑεας Η- 
ἰοτὶα εἰ Απιϊηυϊαίϊξ τε μι αὖ Ἠρττα. στοὸη ἀον Ηδνάϊ, ΗἩδο]τηγδί., 1712; αῖμο, δ ίβϑογί. ἐπ 
Αφυΐα τεϊ φμΐαβ ἱπίεγρυ. οδοω, 1151: Μδηρον, Οοππιθηί. ἐθ Ηοε., Οδταρὶ5, 1182; ϑοιγῦαοσ, 
δὲν Ῥγνορλ. σοβοα αι δίδί. πα τοοϊἰοδοη ΠΗ ἰοτίδη ογἀωίοτί, οἴα. [π6 Ῥγορμοὶ Ηοδοᾶ 
εἰσοϊάαιοα ἴτοιῃ βδογοὰ πὰ ρῥτγοίδμπο Ὠϊδίοτὶ 68), Πθββδα, 1182; 1,..ὄ Φ. Ὁ δηα, Απποίαι. Ητει. 
ἔχεφ. ἵπ Ἠοεεαια, Ταρίησοη, 1186ὅ--1197; 4. Ο. ψοΙΌοΓαι, Εγκιάσωης ἀο6 Ῥτγορῆ. Ποβρεα [ἘΣ- 
ροαϊώου οὗ {πῸ Ῥτγορδεοὶ Ηοβοδ)], Οδιίησου, 1187; Ο. Τ᾿ Καϊΐϊποοϊ, Ηοδεα Ογνασυΐα οὖν. εἰ 
και. Ῥεγρ. Απηοί. ἐϊιείν., 1192; 7. ΟΙ. Βδυροὶ, ἢν Ῥγορὰλ. Ποδεα εγκίατι [710 Ῥτγορδοῖὶ 
ἤραοι εχρίἰδίποα], Ὠγοϑάθη, 1798. 

Οὐ ι())ὸ ρῥτοδοηῖ σθαι : ΒΕ. α. Α. Βδοϊοϊ, Ποροαι, ΑΒΓ, 1807 ; . Ο. διυοῖκ, Ποδεαι 
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Ῥνορλεία, Ἰ,οἰρεῖσ, 1828; ϑίπηκοη, 1.» Ῥγορὰ. Ησδβεα εγκίἀγὶ πὰ ὥδεγεείσι [Ὑἅἷ216 Ῥτορβοῖ 
Ηοβϑα Ὄσρίαἰπθὰ δηὰ ἰγδηβὶδιθὰ), Ηδηπιδυγσ δὰ Οοίδα, 18δ1 ; Ο. Ο. Κνδοῦο, Ομαπίϊονιιηὶ 
ἦε ἢο8. Ἰλαιΐς. ϑὅρεο. [Α Ὑῖον οὗ Θαθδείίοηβ σγοϊδίίησ ἴο [86 ῬτορΆ. οὗ Ηοβθα] (Ηδιιθυγς Ῥγο- 
Βγδιπ16), 1886; Α. Υ ἄπδοδιο, 2 .ν Ῥσγορῆᾶ. Ἡσεεα ἐδεγβείχὶ πὰ οὐκί γὶ πιὶξ Βεπιίχυης ἀεν 
Ταγσωπιῖπι, (εν 7 ἀϊεοῖοη Αδίεσον Πακολὶ, Α θη Ετγα, υπὰ ἢ). Κιπιοιὰὶ [ἼΠ6 Ῥγορμοὶ Ηοβϑαδ, 
ἰγδηβίδίθα δηὰ Ὄχρίαϊποα, τὶ ἃ ἀδ6 οὗ (6 Ταγσαη), δὰ οὗ 16 ψόσκβ οὗ [86 768} Ἐχ- 
Ῥοδίίοτβ, Βδβομῖ, Αὔθη ἘζΖγβ, δῃὰ Ὁ. Κιίμιομί], [οἰ ρχὶσ, 1868. ὙΒΘ πιοβῦ φοπιρ]είθ οὗ σϑοθηὶ 
(ἰπ)6858, Τα οορίουβ {ΠΠπδιγαϊοη 8 ἀσανγῃ ἔγομλ ὑμ6 ΟΠδ] θο ῬΑΥΆΡΏγαβο, δπὰ (πὸ ἴἴγθο “76 8} 
Οοπιπιθηίανίθβ ἃτθ ΥΘΥΥ νϑ]υΔ0]6. Εἰ. Α. ωῦπνο, Βιδίϊβοῖε διωάίεη, Ετγϑίο9 ΠΟ : Βεϊιγἄσε ταπι 
Μεγειἀπάπἐδς 466 Ῥγορλείεη Ηοδοας [ ΒΙὈ]1ς64] διυάϊοθ, Ῥαγὶ ΕἾἶγβε : Οοηϊγι θακίοηβ ἰο [86 Ἰηΐοτ- 
ργοίδιίίοη οὗἩ [πὸ Ῥτγορποὶ Ηοβϑδ]. 

Εογ τπ6 Ῥγδοῦςδι Εἰχροβι(ίου : 1. Ο. ανάξ, 2 εν Ῥτορὴῆ. Ηδσδοαβ ἐπ 172 ῬἩγοολεη- Ῥγεηϊσίεη 
εγζίάγι [ἼΠπ6 Ῥγορμοῖ Ηοβθα οχρί δηθὰ ἰπ 1712 Ῥ͵  θ κὶγ βϑυμοηβ)}, Ὀγοβάθη, 1716; Ῥ. Π)16- 
ἀτίς, 2ὲἐ6 Ῥγορλεοίεη Παπὶιοὶ, ἤοϑοα. υοεῖ, Απιοδ, ΚΖ εγκίγὶ χὰ ἀεοιβδεσίοτίσε, αὐρ πεν ἔβαπια 
Βιδοιίοεεη [ἼΠπὸ Ῥτορδμοῖβ δηΐβὶ, Ἠοβϑϑ, 906], Απηοβ, ὑγ] ον οχρίαίποὰ ἴον ϑδγπθδὶ δηὰ δἱ- 
᾿δοῖϊνο Βι Ιο-τοδάθγβ]. [1μεἰρσῖσ, 1861. ᾿ 

[Ἴπὸ δρϑεῖδὶ πουκβ ἰῃ Επρ 8 ρὸν Ἠοδθα, Ὀθθίάθα (μοϑὺ οὗἩἨ Βυττουρῆβ δηᾶ Ῥοσοοκο 
τηθῃ(ἰοηοα ἴῃ {86 δῦονβθ [11δὺ, 8γθ : Βίδῃορ Ηογβίουγ, ἴοδεα, ἱἰγαπδίαίο ὕγοηι ἰλ6 Ἡδεδτειο ιοἱϊὰ 
Ννοίε5, Ἐαρίαπαίογῳ απὰ ΟΥςαὶ, 2ὰ οἃ. Ἰ,οηάοη, 1804; Βον. ϑηι. γαῖα, Δοίεα ὁ Ποξεα, 
δα τί χο (Επρ]δηά), 1868. Ὦν. Ῥυρδογ᾽β ΟὉπιπιοπίαγῳ ὡροη ἤσεεα ἱπ ἷδ Μπέη. Ῥτορῆ. (ἴὰ 
Ὑ 8 10}} 6 [48 δανδποθα 8ἃ8 ζὯΓ 88 ΜΊἊδὮἢ), οὐ δοοουηὶ οὗἉὨ ᾿18 θβχοοβδβῖνθ 8] σου σίηρ δηὰ βρίτίυ- 
Δ] σίηρ ἰομἀδηοίθβ, 'α οῦ ἀπ ΟΡΠΪΥ οἵ [26 ἰσῃιοδὺ οΥἸ Εἰς 8] ΟΥ Θχορσοῦσα) τηρσὶς, Ὀαὺ 18 που ἢν 
οὗ 8}} ργαΐβα ἴον {1:6 στοδῦ νδ]ιι οὗ 1ΐ8 ργδοίϊοδὶ γϑιραυκβ. Βίβῃορ ογάβπογι, το ὈΘΙοη σα 
ἴο 6 βαπ!8 ραϊγίβιῖς βοβοοὶ, γοδὶβ οἵ [6 Μίπος Ῥγορμοίβ ἴῃ (86 6 νοϊαπιθ οἵ μὶ8 ὕοπι- 
τοθηίαγυ (πάρι, 1872). --- Μ.] 



ΗΟΡΒ. 

ΌΟΡΕΒΒΘΟΕΙΡΤΙΟΝ. ΟΒΑρ:τεξᾷε 1. 1. 

ΤΊο ποτὰ οὗ [89 [μοτὰ ὑπαὶ σατο αηίο Ηζοβϑα, (μ6 βοῃ οὗ Βοουὶ,Ϊ ἰῃ (πμ6 ἀδγβ οὗ ὕ]2Ζίϑβ, 

Φοίμδια, Αμδζ, απᾶὰ Ἡδζοκίδῃ, κίηρβ οὗ ϑυάδμ, ἀπά ἴῃ ἐμ ἄδγβ οὗἩ ϑογοῦόδϑια, ἴῃ 80ὴ 

οὔ Φοαβῇ, Κὶπρ οἵ [βγδεὶ. ὶ 

ΡΑΒΊ ΕἸΚΒΤ. ΟἩῊΑΡΤΕΒΒ Ι. 2-1Π. ὅ. 

ΟΠΑΡΤΕΕΒΒ 1. 3-1]. 8. 

Α. Τῆο ΠΝ εὐεοίζοη 9 ἰλα Κιπσάοπι ὁ} ]δγαοῖ, ἀπά εβροοΐαϊῳ οὶ ἐδὲ οιιϑε οὶ εἶπ, οἡ 

αεοοιηξ 9 ἰλοὶν “ Ἰζλογοάοηι,᾽ ἐθ εγηιδοϊζοαϊίῳ αἀπποιιησθά. -- (Βδρ. ἱ. 3-9. 

9. ΤΏ Ἱνερϊπηίηρ ̓  οὗὨἉ (μ6 οτά οἵ [89 Τμοτὰ ὈΥ Ηοβθα. ᾿ἀπαὰ {πὸ Τμογὰ βαϊὰ ἰο Ηοβθᾶ 
[1 (ἱο πορξίδυϊος πρδα σε ΒΟΥΔῈ προκο ψἹ ὰ Ἡοδοα, ἐμιθα σθμοτθα βαϊὰ ἰο Ποροα]: ὅο, ἰαΚ πηΐο ἴδ06 8 

πἰΐο οὐ -τβογθάοιηβ δπά ομ!]άγθῃ οὐὁἩ Ὑπογθάοταβ ; 0 ̓ [6 Ἰδῃᾷ μδίῃ οοτητα! {64 στϑδὲ 
8 πιοτοᾶάοιι, ἀφρατγίέπο ἴτοτα ἴ86 1μοτὰ ὑμώμαι 580 6 ψϑηῦ δηᾶ ἰοοὸῖκ αοἴηοῦ [ἢ6 

4 ἀδυρδίον οὗ Ὀ᾿ὈΙ]δῖτα ; σι Πΐοἢ [ἀπηᾶ 5886] σοῃοεοῖνοα, ἀπ ὈΔΓ6 Ὠΐτ ἃ βοῃ. Απᾶ (6 1ιοσάᾶ 

[9.Βόνδ}} βϑἰὰ ππίο ἷτη, (411 [ιΐ8 Πᾶπιθ “9062Γ66] ; [ὉΓ γοὺ ἃ [{{{1|6 τολέϊα, ἀῃὰ 1 νὶ}} 

δνοηρα [86 Ὀ]οοᾶ οἵἉὨ ϑεΖΓθ61 ὑροη [86 ουβ6 οὗ ὅοῆι, δπὰ ψ|}} οδιβθ ὕο οϑαδθ 86 

5 Κιηράοτα οὗὨ (86 Βοῦβθ οὗ ἴβγϑθὶ. ἀπά ἰΐ ν}1}}} οοτὔθ ἰὸ ῥϑβδ ἴῃ ὑπαὶ ἄδυ, ὑμδὶ 1 σ}}} 

8 Ὀγοαῖκ 186 ον οὗ ἴβγϑϑὶ ἱπ {Π6 Ὑ8]16 0 οὗἨ Ψ96Ζ2γ66]1. Απᾶ βῆθ οοῃμοοὶνϑα δραΐῃ, δῃᾶ 

βατθ ἃ ἀδυριίου. Απᾶ Οὐά βαἰὰ ππίο ΐπι, 0411 Δ6Ὶ πᾶτιθ 120- ΤΌ Πδτηδῇ [Ὁπριϑοὰ] : 8 

ΣΙ ὙΠ τὸ τἸογΘ πᾶν ΤΩΘΙΤΟΥ͂ ΡΟῺ (δ ἤοιι86 οὗὁὨ 15Γ86] ; Ὀαΐ 1 ν7}1}} αὐ ΓΘ ΥΙῪ ἰα ΚΘ (ἤθτὰ 

Ἴ ΔΌΓΑΥ [ὈλΔΕῚ δβουϊά Κεορ σὺ ἠοτείνίης ἔδϑα}. Βαΐ 1 17}}} Βαᾶνθ ἸΏΘΓΟΥ ἀροη ἴπ0 Πουβθ οὗ 

Φυάδλῃ, απὰ νι}} βανϑ πϑῖὰ ὈΥ (86 Τιοτὰ [96 ῃονυδῃ] ὑποὶς αοά, ἀπά ν71}} ποῖ βαγὸ ὑβϑῖὰ 

8 ὈΥ Ὀονν, ΠΟΙ ὈΥ͂ δινγογά, ΠΟΥ ὈΥ͂ ὈΔ0{]6 [παν], Ὁ ΒΟΥΒ6Β, ΠΟΡ ὈΥ͂ Βογβολθῃ. ΝΟΥ ὮΘη 

βῆθ μαᾶὰ τγοδηρὰ [,0- ΤΌ διηδῇ, 886 οοηοοὶνθα, ἃπα ῬᾶΓγΘ ἃ βο [πὰ βιιο ποβυϑὰ ἵ..- ΒΌμδπιδα 
9. εοὰ εσυοεϊνοᾶ δρᾶ δα 8 ϑοὼ}. ΤΠ6Π Βα (σοά, 0811 ἷ8 πᾶπηθ 1.ο-ἀτηπιὶ ΓΝού πγ-Ῥοορὶο ], ῸΓ 

γα ἀτὲ ποῦ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΙ6, δπὰ Ι ν71}} ποὶ 06 γοὺγ Οὐ [γου8]." 

ΒΒ. “4πηπά ψοὶ Ζεγαοῖ ιυοἱῖΙ δὲ αραΐῃ αοοορίοα ὃν Οοά. 

ΟἜΑΡΤΕΞ ΤΙ. 1-ὅ. 

1 Υεὲ ΓΑπά] ἐδθ πυπῖρος οὗ [86 ΤὨΙ]άτθη οὐἁἩ 1θτβ6ὶ 8841} θ6 88 8 βαπὰ οὗἁ (Π| 868, 
πον οδηποῖῦ ὈΘ τηραβυγοὰ ΠΟΙ Πυταρογοᾶ ; δηᾶ ἰΐ 8}}8}} οοτὴθ ἴο ρ888, ἐλαέ π᾿ (6 

Ρἷδοο τβοτο" ἴδ γγὰϑ βαϊὰ πηΐο ἴμεῖα, Ὑϑ αγὲ ποῖ ΤΥ ῬΘΟρ]6, ἐλϑγα ἴξ 888}} 06 ϑαϊὰ 
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2 απίο ἰδοτυ, Σὲ αγὸ (86 βοῃβ οὗ {86 ᾿ἱνίηρ αἀοα. ΤΈΘη 8}4}] (δ οἰ ]άγθῃ οὗ δυσδὰ 
δα {Π6 ΟΠ] άγϑη οὗ 18Γ36] Ὀδ6 σαϊδμογοα ἱοροϑίῃογ, ἀηαὰ δρροῖϊμιὺ {μθπλβθὶνθθ ΟΩΘ Ποϑᾶ ; 

8 δῃὰ (Π6Υ̓͂ 8.|41}} σοχθ ἂρ ουΐ οὗἩ {86 Ἰαπᾶ : [ὉΓ ργεαΐ 18 (16 ἀδ οὗ 6ζγθθὶ. ὥῬ'δγ ἴὸ 
γοῦν Ὀσϑίβσθη, Ασωμηὶ [Μγ-ροορὶθ], δῃἃ ἴο γοιν βίἰϑίθγθ, ΕΟ Δ λ Δ} [οπιραεειοιαίοά ]. 

ἸΈΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΛΙ, 

 [ὕ6-. 1.-- Ὁ ΝΩ - οσριδσιποὰ ὉΥῚ Θοθοιί δ δὸ τιϑϑϑηρ, (οπηϊαία ; ὉΥῚ ΕἾταὶ εἰ ὡὐ. : οδδ Ἦδο οχρίδίδ, οοῖαρ. Ὠσθαΐ. 
ἃ. δ. Τῇ αὶ δγτοθο  !] 81 τορδυΐηρ ἰδ βουσπῖ, ἴ.6 ᾿δέϊεν 16 ῬΥΟΌΔΌΙΪΙΥ ἴο Ὀ6 ρῥτείοστοὰ ; ἰζ ποῖ, [80 αἰκιιβοδίίου πυδὲ ταιθδί 
Ὀηάοοϊδοά. ΤΏΘΓΘ ΒϑΟΣ8 0 ὈΘ Ὧ0 ὨΘΟΟΘδΒΙ(Υ ἴοσ μοι ἀϊη κα 8 Βγπι 0} 168] δεωθο. --- Μί.] 

᾿ 

8. εν. 2. -- Ἵ ΓΡΓΙΪΩ. ΒΥ ἰμο οσηδέγαοι εἰδίθ ἰὼ μαΐοΒ ἴμο δαὶ ποσὰ βιβινὰθ ἐμὸ ζοϊονίως (δ᾽ Ξ Ἢ ναίος 
δοξ δὴ [πη εἶγο Ὀπὲ ὁ ῥτεοίοσὶ δ), Ὀθοοῖιοδ ἃ βοτὲ οὔ δυϊυσίδη γε Ῥάταδο δυθοτϊηδίο ἴο ΧΙ. ΓΡΌΤΓΙ τὸ ἰοῦ 
τοϑδφ οαυϊναίοηΐ ἴο δῷ δατοσὺ οἵ ἔσῃ τὰ Ἡμθ δὲ δγεὶ (πόδι). ΤὯ86 οοπκίχυοίοη Ἡουϊὰ ἐπ Ὁ αἰπιίαν ἴο ἐμδί οὗὐὁἩἨἁ ἴδε 

Ραταδο δ ὩΣ, Εχ. τὶ. 28; 1 βδζω. χχγ. 16 εἰ αἱ. 866 Ἐπαϊὰ, Οἵ, ᾧ 286, 8. ον ἰμο τον νθῖοδ τοζατὰβ μα 
Ὥτεὶ εἶδυδο οὔ ἐμο γοζβδο δὲ ἃ “" κίπὰ οἵ βυρασβοσί ριϊοῃ.᾽" δοὸ (ἢ9 οχροοίου διὰ γθθῦ, οό. Ον., ὃ 256, 1, 2. -- Υ.] 

πΙΩ Δ ΓΙΒΕ, δοοοτάϊας ἰο ἐδο πιχοῖμαν Ηοὺ. διωραβειο τοοὰθ οἵ οχρεοδείου, [8 ΤΩΣ [8 βάτο τωιτὰϑᾶ δὲ οοκαρίειε. 

ὃ γον. 6. - ΤΦΓΤΟ 6 ὉΔΌΔΙΥ τορξαγάοὰ δα δ μασι οἰρίο πίτῖὰ Ἐ ΔΔ]]6Ὼ απ. Βαὶ δοοοσάϊπρ ἰο Κοὶ! ἱξ ἰδ ταῖῃεν ἴα 

8 ἴδτη. ῥγϑὶ. (ἢ (λ6 ὕὉΔΌδΑ) οττα οὐ δοοοῦπὲ οὗ ἔμ Αἰδβηλοῖ, δ ἰὼ [1. 8, 28) καὶ 66 δηἀδ Ὡο δγτορδίῃυ, ἰδ ποῖ οοπιρακείοω- 
δἰδὰ." [(ΤῊΪὰ ἰ9 ἃ αὐυοδίίου πο πιυδὲ τοσιδίη ὑπάοοϊἀοᾶ, 86 ἰδ τοτὰ ΟΟΟΌΤΣΒ ΟἿΪΥ πὰ ρδυδο. Ὑαοῦ [0)6 δοτμτοοη Υἱοῦ ἰα 
Ῥταοΐδσδθϊο, Ὀϑεδῦυθο (1) [6 μαζὶ. 16 ("0 Ὀδεῦδσ ἤόστῃ ἴ0Σ δὴ δρρϑιδᾶινο, δα ἰξ ΔΡΡΙΌΔΟΠΘΑ ΠΊΟΓΘ ὨΘΑΕῪ ἴο 8 πουῃ, δΔῃά (2) ἐ7 
ἔμο τοῦ Ὀοοασηθ δὲ δρραϊδιίγο ἱξ τουϊά ῬΡΟΌΦΔΟΪΥ τοπιδίη ἃ ὅχοι ἕοστη, οὐ αἵ Ἰοδδὺ ποὺ Ὁ6Θ δθΐθοῖ ἰ0 δυο οἰἰδηκοῦ ἐδ ἴδ 
8 Ῥεῖ. υπάογχζοοδ 'ἰἢΏ ρβαῦδο. Τὸ Ῥασί. νου]Ἱά οὗ δοῦσϑο τοϊδί [80 Κδιηϑίδ 1 ΔΏΥ 6886. -- Ἀ[.} 

Το ἀϊδιουὶο ποτὰς “Ἷ ΝΘ ὙΦ γουαθὶν ρίνο αὶ ζωτίμες οχριαπδίϊου οἵ ἐμο ΓΤ, ΝΝΖΘ9 τα το τοχῖνο : 1 σὴὰ 
ὯΟ ἸΟΏΚΟΡ δύο σοπιρβϑδίοῃ οἡ ἐποῖῃ ἴδ 1 βιου)ά ἰοτακῖνο ποτα (Μοΐον : Ἵ ͵ἐδ οἰϊπιδοῖίο πὸ ΒΟῪ ΖΘ ὍΟἢ ἰοκο Τοτχῖνο ἔθ}. 

Το οὐ͵οοῖ : εἴα, [6 σονϑἷγ ἐμοὰ ἕο 6 Βυρρ! θὰ δὲ δἷδο ἴῃ ἀθ. χυϊἱ. 24, Βαὲὶ, δοοονϊος ἰο ἰδ οοηίοχὲ, ἱξ 16 οδδῖοσ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ (16 ἐθδη ἰο ἰτβοωρίδίο υἱέ Ηοηρείδηθεσς : Σ ἨΠῚ [ΚΘ ΔΎΔΥ ΔῸΠι ἰἢ6πι,) Ὠδιροῖγ, Ὑμδὲ ΠΟΥ Παγα, ΟΥ οὐασυ τίς 

ΒΟΥ βατο. Ϊῃ 686}. Υ. 16, ΝΖ ἴῃ ἴδο δ0ὴ 86 οὗ ἱδκίπρ ῬΔΥ νἰϊπουὶ αἰ οΌὙ Ὅ0 οομδίτυοα δὐδοϊαοῖγ. Βυΐϊ Ὠδγο, 
φοροοΐδ!ν τὶ τ 0 ἀδῦνο, δῇ οὐἦοοί [6 ὀχροοϊθά. 

[Ρύφεγ, Ἡοηάετεου, Οοπ]οθ, εἰ αἱ. (ο}1ονν ἘΙ. Υ͂. ἰὰ τοράοτίης : Βα 1 τῇ! περοσὶν ἱδκοὸ ἔπ νὰν. Νονοομο: Βα ἢ 

ΜΠ δΌτοΙΥ ἰακο ἔθοῖ απταγ. Ἐπαὶὰ δρτοθθ πίτὰ Μοίαρ ἰὼ ἐδο ἐγαπδιδοω κἴίτεω αῦουθ. Ηδιηάοσβου δάσο δ ἐμαὶ ΝΕ5 

Δοϊϊονοὰ ὉγῪ Ὁ ΘἸΘΟΉ ὮΘΤΘ ΤΩΘΘῺΒ ἰο ἔοτχῖγο, δὰ ἰδὲ 1ὲ τυϊχῆ δ ἤδγο [29 Βασὴθ δΘΏΦ0 ὮΘΤΘ [ἴ 1 ΓΘ ΟὨΪΥ μεοοδδα ὈΥῪῚ τ 

οορυϊδεένο Ἷ, Ὀαὐ ὑπαὶ 2 τορδηΐηβς δμί Θχοϊ δε δοῖ τοροιοη. Ηρ ἰὲ ἰδ ἰογφοίίϑῃ ἰπ88 3 ΠΙΑῪ τρασὶ οοπϑοστοι 
οἵ τοσυϊι, δα ἰὲ ἀοσκ ἐγεα θη, οοῦῦρ. Θάῃ. χ]. 1δ; 18. χχίχ. 16; Ρε. τῇ!!, ὅ, τίει ΤΩΔΏΥ ΟἾΝΟΣ ραϑαδροβ. Βαϊ Ββουχηοῖοε 
88 ἯΔ4]1 65 Ἰζαἰϊ, πο αἀἰδοογὰ ἴδ ἔγυθ οοπηφοϊίοη δῃὰ ππϑδηΐηρ οὗὨ (πο πόογὰδ, βαᾶγὸ οὐοσοοκοὰ ἴδ ΟΟσΌΓΓΘΩΟΟ οὗὨ ἰδ ἐπῖ. 
μεΐστο ἔδο ζαίῃτο οὗ (8 βαπ29 τασρ. ΑἹ] τ)6 οἶδεν οὐἰεἶοα κἶνο ἰὸ [μὲ σοι ἰδίου ἐμ6 ἴοσοα οὗ δ ρηδεία οἱ ἐπ σηδὶ(ν. 
14 [ὃ ποῦ Ὀοΐον ἴο δρροθα ἐμδὺ τοροι οι 16 ἱταρ ἰοα, το 16 (86 ζαηἀδκηιοηίδὶ ποὔύοη ἢ Αηὰᾷ ἰζ ἴδ ἰαδὲ οἴδῦυδο [8 οχ- 

Ῥηδίοιυ οἵ ἔμο φγοοδάϊηρ, [89 ὙΪῸ οὗ ἰδυ οὔϑ τοῦδὲ δηά 1186 οουοίογρασὶ ἰὰ ἰδο οᾳυοοϊδεῖνο οοὐαίτυοίϊίοι οἵ ἴδ 
οἷδοξ : 1 πὶ}ϊ ὯὩῸ ἸΟΏΔῸΣ ΠΑΥ͂Θ ΣΏΘΤΟΥ ΟἹ ἔδιατι ἐδιδὲ 1 δῃοῦ !ὰ ἐσηείμμδ ἰο Τουζίνο ἐδϑαι. Ονοδίδε ὕ]Ἰθ88 οὗἨ τοθδηΐῃς δειὰ 
ΔρΡρτορσίδίθιθδ 18 αἷμὸ δ66 ἰ0 στρδύῖς ἐπ μαζὶ οἵ ἐμο γϑῦρο : αἀοα ἰιδὰ ογοσίοοκοά ἰδμοὶσ δἷηδ οἵδδυι Ὀαΐογο, υυὲ δ πουϊὰ 
ποῖ Κοὸρ οὐ ονουϊοοϊκ Ὡς [θπλ ΤΌΣΟΥΟΣ. -- Μ.} 

4 (γεν. 9. -- ὩΏὉ ΤΌΤΕΣ ΜὉ: 1 ὙΠῚ ποὶ ὕο ἴον γοῦ, ἑ. ε., Ὡοῦ Ὀ6 γοῦΓδ, οὶ Ὀδϊουξ, ἴο γοῦ. ἘΠ 16 ὯΟ ποοὰ 

οἵ πιδ!πἰαϊηίης ἐμαὶ “ 9 5. πδοτοίοοῦ, Δ Πδηδετθου, Οονθα, δηά ἐἰδθ Ἐμκ δ ἜΧροδιίοτθ Κϑποτα}}) ἄο. Τμο θοΏδε ἴκ 
οσεαρίοίο νἰέποαΐῖ δαρροκίηρ, δ 411με4. Ἡοπθίςροϊ (]ονοὰ ΟΥ̓ Νοποοι!6) 88 βὍΠΘ 5Ὸ ΔΓ δὲ ἴο ἰγδῶβροθο ἐδ ἰοίίδεε οὔ 

ἰδο ἰδδὲ ἔπο ποτὰ [οἷο ὩΣ ΓΝ, Βααλ (Ὀϊς μδ8 Ὧο βαρροτὲ [ὰ ἔδθ ΜΒ3. ον γοτείοαδ, ῃὰ ἰφ Ὀοαϊάδα γο17 ἱπιρσοῦδῦὶς, 
8οὲ ἴο πιοηἰίου ἰδὲ [ξ δαρροθοα ἐδο οὔ μδίου οὗ ἐδ ἰδέίον ΤΙ, --- Μ.] 

δ σπιρ.11.1.--ἼὮῈ ἢ ΟΤΤΩΣΞΙ. Υὔο τοῖκας 06 Ἰῃομηθὰ το τοιᾶου : Ἰὼ ἴδ μίδοϑ οἵ [12 Βεΐηξ βα!ὰ); [86 ἀδαρὸ οἵ ἔδο 
οΧρτοδαίοι οἰϑονθοτε 9 ὨΟΜΘΥΘΙ ἴοο ΟἸΘΑΥΪΥ Ορροδϑά (οοσηρ. [27. 'γ. 264-88 ; χίν. 13; σον. χχὶ!. 12; δεῖς. χχὶ. 86; Νεῆ. 

,ν. ΜΔ} Βαὶ ὈἿΓῸ πίΐ ἐδο καϊῥθος Τοοπίης ᾽6 ροτθδρα -ἰ ἰηείοαὰ οἵ, 'ῃ 16. χχχη!. 21. 

Βαϊ 4 ἤσίπον αἰ ΠσΌ]Υ 18 611. ΟἾΪΥ οπο Κὶς 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἸΤΊΟΛΙ, ᾿ Ὑππι ἷφ πεηηηρά, μθοῖι ἜΡΙΣ ἰουβ ψυβε ρῶς, 

Ὑοτ. 1. ϑιρεγεογίρίίοη. Ὲ 88 Ὀοθη βδβονη Δ] δπὰ [ῃ86 βιαφοθββίοῃ ὁ πὐδῖὶς Κίῃρψβ ὑτγίηρβ ἀονη 
Γοδᾶν ἴῃ 188 ᾿ὐνωυβ ἐμδθω (81) τῃατ τπ6 “Πγοποῖορ-᾿ 1Π6 1Π|} οὗὁἨ τ1πὸ ρῥγορδοῖ ἴΔΥ Ὀογοηα ἴἢ6 {πη ΟΥ̓ ἴπαὶ 

σαὶ ᾿ἰπιϊ 8 αϑοϊσποὰ ἴῃ 6 {16 τηπδὲ Ὁ6 δἀμχίτἰοα͵ δἰ πρ}]6 τῃοπδγοῦ, θογοόθοαπι 1]. Ηρποο ἵξ '8 ΔΠεροὰ 
1ἴὁὸ δ οββαπιίδ! ἢ οοττεοῖ. Ὀ βου]ἶθε παν δου ἴβμδὶ ἴΠ6 Βοοοπά ρᾶτί οὗ ἴμ6 δα ρογβοτ ριίοῃ ἀθθ5 ποι 
βυρρεδιεά ἰο 1Π6 πιὶπὰ5 οὗὨ βοπιθ ἴγοπι ἰδ οἰγοῦπι- δ5το6 ΜΙ τι6 ἤγβι. 
δίδποο ἴπδἱ πίοπ τ ἀυγαῦοη οὐ ΗΟδ68᾽ 8 τηΐηἰδίτγΥ, Ἰζοἱ] βϑοκβ ἴο δοῖνο ἐπΐδ αἰ συ ΠΥ ΌΥ δαδαυμηρ 
δ ρίναῃ, ἰδ ἰδ, ἰπ (6 ἤγβι ᾿ΐπθ, μ᾽ δοϑᾶ 1π τοϊδιίοη ἰδὲ (π6 Ῥχοριιοῖ δοκηον)οάροα οἡἱν τη6 Ἰοχίτ- 
ἴο ἴδ τοΐμτιβ οὐ 7άδἢ, δηὰ ἴπαὶ 6 Κίπρ οὗἉ [βγϑϑ] | πιαῖθ γι] 6.8 οὗ τπ6 Κίπράοπι οὗ Ψπἀδνι δ5. 1π6 τδδὶ 
δ τπιοητϊοποα ΟΥ]Υ ἱπ [Π0 βοοοηα ᾿ἰπ6θ. Τὸ δΥραθ] Κίπρβ οὗ [6 Ῥϑορὶθ οὔ αοά; δπὰ (πδὶ "6 ἀδβηοά. 
ἤγοτῃ (ἢΐς, πονονον, πα Ἡοβοα Ὀδοηχοὰ ἴο [6] τπ6 11πι}18 οὗ ᾿ἷδ τιϊη ἰδίγΥ δοοογάϊηρ Ὁ [86 τϑαὶ] 
κιηρσάοπι οὗἩ υάδῃ, 5 ἱπδάπββὶ Ὁ[6; ῸΓ Δ8 ὙΓ6 ΒΑ ΒυσΓαββίοη οὗἁὨ (πὶ Κπράομῃ. Ηο ἱπιτοάπορδ δοηρ 
πῃ ἴὰ6 [πιτοἀυοιίοη, 41} οἴμοῦ ουὐάθῃηςθ ροοϑ ἴο ] ννἱτὰ τἰι0 ὩδΠ68 οὗ ἰὨοδ6 Κίηρ, (μδὲ οὔ ἐθ [αγδοὶ- 
Ῥτονο [μδὲ Βα ννδ8 ἃ γεϑϊἀοηξ οὗ ἴμε Νογίποση Είηρ- [ἰδ πιοπδγοῦ, ὑπάοῦ ποτ ἢ6 Ὀερδη αἱ Ῥτορπεῦς 
ἄοτ. ΘΟΌΓΒΟ, ποῖ ΟΠ]Υ ἴο ἱπάϊεδιο ἐπαὶ Θσσϑϑοη ἸΏΟΤω 



ΟΗΑΡΤΈΒΒ Ι. 1-Π. 8. 

ἀεβηϊτεῖγ, Ὀαὶ ςἢ]6ΗὙ ὁπ. δοοοῦης οὗἁ {πὸ δἰ χηϊβοδης 
Ῥοαίτίοπ οοευρίοὰ ΣῈ ἴῃ [86 Κίηράοπι οὗ 
ἰδ. Το Ὑτγῦοθ. Ηδ νγ͵ὰϑ τη6 ᾿δϑὶ Κίηρ τὨτουσἢ 
σβοι) Οοά νουεἰιδαίοα μὰ δἰὰ ἴο ταὶ δίδίβ. ὙΠῸ 
δυοοεοϊηρ ΓΌΪΘΟΓΘ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἀοβοτυθὰ (86 εἴ0]6 οἵ 

Βαὶ εἰι}8 ὀχρδηδιίΐοη, Ὀσου ζῆ ογνδγὰ ἴῃ ΟΥΟΥ 
ἴο ἀείδπ τΠ6 οτ 41} οΥὗἨὨ [86 Βυρεγεογρείοπ, οἐδη 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ὃς δεαιυϊιοά οὗὨ [6 σμαῦρο οὗ δυο ϊγατγί- 
πο88. (Τἢα φῥγοσοάθηοθ ἡδβεοίγποὰ ἴὸ ἴῃ Ζιάαὶς 
πρβ νου] Ὀ6 Ὀοι6Γ ἜΧρΙαἰποὰ οὐ (Π6 Ὠγροί μι ο518 
ἰδ Ηοροβδ, δἱ ἃ ἰδίῖοσ ρμογὶοά, τοοῖς τῷ 8 γθδίἀθποβ 
'α δυάδ! δπὰ τπθγὸ οοτηροϑοα ἢ 58 Ὀοοϊ.) Εν α]ὰ, 
πῆο, ἴο Ὀ6 δγο, ἀοοβ ποῖ δάιηϊὶ ἰπ 116 ἢι}} οχίθης 
[δα σογγοοίηθδβ οὗ 1ΠῸ σΠΓΟΠΟ]ομ ς 8] διδιίο πη ἢ [5 Οὗ 
186 ΒΌΡΕΥΒΟΓ ρτοτ, ΒΌΡΡροδα8 (πῶΐ (ἢ6 Δ] υδΐοπ ἴὸ 
186 Κίηργε οὗ Διάδ!ι 'ν88 διιάθὰά ὈΥ αὶ Ἰαῖοσ παπὰ 
(νος 4150 ἰπβογιθὰ 18. 1. 1), ψὨ 116 (Π6 γοπηδί πάν 
ἰδ 16 οἹὰ οΥῖπα] δα ρετγδογίριϊο:), τυ ΐοἢ., ΒΟΎΓΟΥΘΓ, 
μο {πίῃ κ8 Ὀεϊοηροά αἱ ἤγβι ΟΠ]Υ ἴο ομδῃ8. ἱ., ἰδ, 
ΤῊ χυσδίίοη, ᾿νβοίθον (6 Βα ροΥβοτρύοη ἴῃ 1ϊ8 

Ριεκεηΐ ΤΌΓΙΏ 18 π μὰ ογσίπδὶ, πλαδὲ ὃ δοτοὰ ἴο 
τεϊιδίη πη οοϊ θά. 

[4.5 βεσνῖηρ ΒΟΎΤοτοΥ [0 ἀοίθηᾷ 16 σΘΠ Ὁ 6 η6885 οὗ 
ἴδο δυρετβογι μιίοη, σον. πὶ [ἢ ἴ0 Υἱὸν οὗ Καὶ! δὰ- 
ἀσοοὰ δὔογνς, (π6 [0] ον 211} ἀηἀ ἐΌτγο 16 ργαδ- 
επιδιίΐοη οὐὗὅὨ ἴῃ φῬγοῦδῦ]ο ἀθβίπ οἵ [Π6 Ῥγορῆεῖ ἴῃ 
ἴὼ ἱπροσίοπ χίνθη ὕὑγ Ηοηβίδηθογς ἰπ ἰδ Οἠλγίδ- 

Σ “Ἡόοδεὰ τροπίίοῃβ, ἢγθε δηὰ Ἴοπιρ]είοϊγ, 
ιἰὸ Κίημβ οὐ {1|ὸ Ἰορι παῖ δι γ. δ {ἤθη 
τίπεν οὐ 8. (ἢ6 πδῖθ οἵ οὁη0 οὗὨ [86 ΓΤ οΓ8 οἵ {{π| 
Κίιηγχάοπλ οὗἁὨ Ιδγϑεϊ, ὑπο Ποῖ Πὲβ τα η βΈΎΥ Ὁθ- 
ξιη, Ὀοσδιι56 ἰδ νγ8 οὗἁ ἱπιρογίλῃςο ἴο Ηχ ρῥγες 56 ]} 
ι6 τἰπ6 οὗἁ [18 οοταπηθποοηθηῖ. ἰὐζΖίδι, πα ὅγοῖ 
οἵ τε βοσῖθ 5 οὗ {|ὸ κίηρβ οὗ Φυάκῃ πιορητοπρα ὃγ 
δῖ, δαγνίνοα Ψεσοῦοδιῃ ΠΟΑΙΪΥ ΕΘΗ Υ-ΒΙΧ ΥΘΑΓΒ. 
Νον, δὰ {6 Ἰατῖοῦ ποῖ Ὀθοῆ τηρπηοηθά δἵοη 
στὰ πἷπι, τ 6 ἸΠοῦσ Ὁ ταῖς ΘΑ. Κ ἤανοὸ δυρροδὶ 
ἰτρεὶῦ, δὲ 18 ναβ ΟἹΪῪ ἴῃ (πὰ ἰδιῖοῦ ρεγοά οὗἩ ὕ] 2: 
κἰλ 6 τεῖσπ ἴῃδὲ 16 προ οηϊεγοά ροπ [118 
οἥῖοα ; ἰπ νν Βὶο ἢ σΑ56 δἷἱ ἐπὶ ἢ6 δδὺ5 δθοιῖιΐ ἴ[ῃ6 
ογετί γον οὗὈὨ «οτοῦοι π᾿ Β Γμι Ἶ γ, νου ἃ παν δρ- 

ἴο 6 8 ναΐϊίοιπέμηι μοεί ευεπίιηι, ἰη Δβι ΠΟ ἢ 88 
ὶξ ἴοοκ ρίδοθ ὙΈΓΥ δ00Ὸη δῇῖεσ Ψψεγοῦθοδπι ΒΒ ἀθδίῃ. 
Το δα δρρ ΐϊεβ ἴὸ ψνἢδῖ ἰ8 καἱὰ ὈΥ̓͂ Εἴτα τερασα ἰης; 
180 τοίαἱ ἄθεαυ οἵ [πὸ Κἰηράοτῃ Ὑυμἱοἷ ν᾽ 88 80 ἤοιιγ- 
ἰοδδη.» πάθον ογοδοδιῃ ; [ΌΓ, ἔγοταῃ (26 τπιοτηθηϊ οὗ 
δετοῦθοαδπι᾿ 5 ἀσδιῆ, 1 μαβιοποα τὲεἰϊ τρί ἃ δισί 65 το- 
παι ἀξεετιυςτίοη. 1, εἰιογοΐοτο, ἰς 88 ἴο ὃὉθ δοθῆ 
ὕϊδι (πτὰγὸ τη 5 '6 ορϑῦ τὸ (ἀοὰ δηὰ ἰθ ϑεγυδῃ β 
"Βεΐοτο {ΠΟΥ δρσίηρς ἔοτει᾿ (15. ΧΕ]. 9), τ γα 8. ΠΘΟΟΒ- 
ΒΔΙῪ ἴδ [Π6 σοΟτηϊη απο ης οὗ [Π6 ῬΓΟΡ ΠΟΙ τηΐη- 
ΜΠ δοιὰ ὍΘ 106 ποτὰ δοσυγαίοὶ ἀοδιοττηϊποα ; 

τἷδ 15 εἰὔδοιδα ὈΥ τμ6 ᾿πιϊπιδιΐοη τῶ ἰδ ἴοοκ 
Ῥίδος τὶ τπΐπ τῆς ρεγίοι οὗ ἢϊς ἰουγίοοη γοᾶγϑ ἀυτίηρ 
το Ζῇ ἀ πὰ Φογοῦοδπι γε θα ΘΟ ΓΟ ρΟΥΔΠο- 
οὔσὶγ. Ὑπαῖ τΠΐδ 15 1Π6 τηαῖπ γϑάϑοι [ὉΓ πηοπιϊοη- 
ἰηφ Φογοῦοδτη 8 Ὡβ πὶ ἰ8 βθοὴ ἴτοῃι [ἢ 6 γοϊαιἴοη οὗ 
γαῦ, 3 ἴο γεσ. 1. ΤῈ τοιῃοῦκ πηϑδάσθ ἰη νοῦ. 2, ταδὶ 
Βοϑεα τεσεῖνοι τῃ6 δηὐυθοαυοης του δίοη δἱ τ 6 
ΤΟΙ Ὀερίηπίπν οὗὨ [18 ῥγορἤοῖῖο τα ΒΈΥΎ, σοττο- 
δροπβ ν ἢ} τἴῃο πιοηῖτίοη οἵἩ ῇΦεγοθοδτη Παπι6 ἴῃ 
γετ. 1. Βιυὲῖ τῆΐϊβ 18. ποῖ Δ]}. . ... ὙΒΟΙΘ 88 8 
οοδδίάεταῦ!α ἀϊβογοησοο Ὀθείνγθοι πἷτὰ δη ([}0 8 050- 
φυεῆς Κίηρβ. (Οὐσοοία8 ΓΟ δ. ΥΕΤΥ δι ΚΙ ΠΡῚΥ : 
“ἼΒο οἴμιος Κίπρε οἵ Ισσϑεὶ δύ ποῖ υἱοιγεὰ 88 Κιπρ8 
νεῖ δ τοῦ εγβ. « γΟθΟΔΠὶ βοἃ ἃ γιαδὶ Ἰορὶι- 
ἕπδογ. πὸ ποῦδα οὗ Φδοῖα ἴο τ ῖο ἢ Π6 Ὀεϊοηρεά, 
δοὰ 186 οχίτοιῃθ οὗ τοὶ ζίουβ δροξίδδυ. 
ἶς τᾶς ἢ ἃ οεσιαίῃη ἀοργος γοοοιπιϊζεὰ ὄνϑὴ ὈΥ τὶς 

ῖ (Τπΐν π|11 δέον ἰδ κτοπηάϊεραησδο οὗ ἴδ ορίαίου οὔ 
Ἰογαι, ἰθδὲ “ἤἔγοαι 86 οομίδηνε οὗ ἰδφ Ὀοοΐκ ἰξ 6 ρεοῦαῦ]ο 
οΣ μο ἀδὰ πὩοὲ αχοχοῖδϑο ἷ6 οὔἶθο υηὲδὶ οἴονρ ἰδ ἀσπίὶ οὔ 
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Ῥγορμοῖβ. Φογοῦοδτα δά οὐδ ποᾶ (6 Στοῦ ποὶ 
ΌΥ υδυτγραιίοη ὃιΣ Ὀγ οἱτίῃ. Ηθ νγδβ [6 ἰδϑὲ ἰεϊ 
Ὀγ ψβοὰ ἴδ6 [ογὰ βοὴν ἀδἸνεγδηοθ ἴο΄ ἴμ6 Τ δ 
Τ 68; οοΏρ. 2 Κίπμδ χὶν. 27." 
ΤῊΘ ἢ Ἀμα οοπηπηοπίδίοτα ποϊὰ ἴο ἴπθ6 οτίρὶ- 

ὨΔΙΠῪ οὗὁἨ {Π6 βιιρεογβοσγίριίοη, τι ἢ [πὸ Θχοθρεοιη οἵ 
Νόογθ68, γγ 80 δρθα (8 οὗ ἴδ δ" ἀοπθιίι}." ὉΠ δυρο- 
τηθηῖ8 ΜΉΘ 68ι80}}8} ἰΐ ΔΙῸ πιδίΠ]γ (Π 680: (1.) 
ΤῈ γοῦν ἴδοὶ οὗὨ 18 οχίϑιθηοο ἴῃ 1 ργοβθης ἔογηι 
ἔγοπι [86 οατ] ο5ὲ Κπονγ ροσοά, (3.) [6 δπδίοχν 
οὗ οἰδοῦ ῥγορ[ιοεῖο Ὀοοΐκ5 88 γγ6}} ἃ8 οὗ ἸΠΔΩΥ ΟὐἶοΥ 
Ῥογίοῃβ οὗ ἴμ6 ΟΙὰ Τ᾽ δίδιηθης, [ῃ6 ζοπαΐηθη688 οὗ 
ὙΓΠΟΒ6 ΒαρΘΥΒΟΡΌ ΟΠ 5 Πα89 ΠΟΥΘΥ ὈΘΘῺ διιο 655 Ὁ}}ν 
ἱπαραρτ ΘΙ ΒΟΥ ὉῪ Οδγωδη οὐ ἶοβ οὐ τμοὶν ΕΠ μ- 
118} [ΟἹ] ον. (3.) ΤΒῸ ἱπιργο Ὁ ΠΥ οὗ δῇγ 
ΟἾΒΕΣ ΠΥΡοΙμοαῖθ. ΑῊΥ “ χϑάδεῖον " (ὑπ διὰ δηκὲ 
οἴογ8) σουϊὰ πᾶν δὰ πο τϑάϑοη ἴὸ ἰηϑογὶ βςἢ ἃ 
θοῦ ΔΓ [1|6. 118 δηοπιδίουβ Ἵμαγδοίοῦ δῆον ἱΐ 
ἴο πάνθ ὑδθὴ πο ποτκ οὗ 186 δαςθοῦ ἢ πη56}] . ΑὩΥ 
ΟΥΠΟΣ νου ἃ οἰ Γ μάν τηλὰθ ΠΟ δἰ ϑίοη ἴο [86 
κίπρβ οὗ ἴβγϑαὶ, οὐ υγου]Ἱὰ ἤᾶνθ σίνοπ ἃ ᾿οπιρ]οῖο 
|18ὲ οὗἩ τ1Π6 ΘΟΠίΘΙΡΟΓΑΓΥ ΟΠ65.. ΤΠ ΠΘΓΟ 18 ἃ Ρι- 

56 Πηληϊθβὲ Ποτὸ πο ἃ οὐ] Θοῖοῦ πψουϊὰ ποῖ 
ἃν σοποοὶνοα, πᾶ τσ ϊσἢ ᾽ξ γα8 ὑογοηά Ηΐ8 ργου- 

ἶποθ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴο (6 ᾿γοῦ]ὰ Ὀγ οἰπμδοάγίηρ ἷς ἴὰ 
8δῃ δαάϊιϊοη ἰὼ ᾿ιἰ8 δ ΠΟΥ 5 τ  ηρ5. (4.) ΤῊῸ 
οχδοῖ οογγοβροπάθῃποο Ὀθίνγθοη ἴΠῸ σΠαγδοῖον οὗὨἩ {Ὁ 
ΒΌΡΟΓΒοΓ ρου, ἴΠ6 σοη δη οὗ 116 ὑοοῖ, δηὰ 16 
Ρουϊίοη οἱ ἔπ0 δι μοῦ, δ8 μαγ δον ἀθουθ, 
Διὰ 88 πῖς Ὀ6 ΠαΓι 6 Γ ργονοὰ αὐυπάδηιὶγ. 

ΓΏΟ διιρογβογριίοῃ ἱπογοίοστο 8 οτίχίπαὶ, δηὰ 
οὐ ρίπαὶ ἴῃ 18 ργοϑοηῖ Όγπ). Α8 ἴο [6 ρ]866 οἵ 
ἰδ σοι ροϑίϊπου {866 18 ὯΟ ἱπαργοῦδυΐ ν ἴῃ {6 
ορἱπίοῃ, πιθπιοηοθαὰ ὈΥ οἢλο] ]ογ δῦονο, τμ8ὲ τὴ τἢ 
(6 τοδὶ οὗ [π6 ὈοΟΚ ἴδ τγὰ8 οοιηροβϑοὰ ἴῃ Φυάδῇῃ. 
Βαῖ {πἰ8 οαπηοῖ ΘΧρί αἰῃ, 88 ἢ ΒιΡΡΟΘΕα8, 5.6 δηοιη- 
1165 οὗ [Π0 δυρεογρεγίριίοη. [0 ΟΠΪΥ͂ ἱποτθδδοβ (ἢ 6 
αἰ δςυ} εἶς. ΠΥ ὍῸῺΘ δὴ 1δγϑ 6} 15} Κίηρ τηθη- 
εἰοποὰ δἱ 4111 ΤΙ αποδιίοη γοπηδίηδ ππδηδιγογοι, 
ὙΓΠ}1}6 τΠ6 οἱὰ ἀἰ σα ΠΥ οὗὨ [86 Ὡοη-Δ] βίο ἴο δυς- 
ορραϊης Κίηρβ οὔ ἰβγδοὶ γοπηδὶηβ ἴῃ 41} [5 οτοαϑ., 
ΤΏ ἴγᾶθ δοϊυζίοη πιιϑὲ ᾿ῃοτοίοτο Ὁθ δουρῆξ ποῖ ἱπ 
ΔΩΥ 1008] οοπαϊίοπο οὗ [ἢ6 ῬτοΟΡΒδῖ, Ὀπς ἴῃ ἢΐπ 
ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ ΓΟΙ Διο Π5 88 ἃ Ῥτορίιοὶ οὗ ἀοὰ ἰο ἐπὸ 
ἴνο Κἰηράοτῃηϑ, 88 ἀοιοττηϊηοαὰ ὉΥ ἐπεὶν γοϑρθοῖἷνο 
σμαγδοίογδ, πὰ πὶ ἢἷβ ἀοδῖγο ἴ9 αϑεῖίρῃ ἀοἤηί τοὶ 
1Π6 ᾿ἰπιὲτ8 οὗ 8 τι  ΠἰΒΊΓΥ. -- Μ.] 

Α. γόοιβ. 2.9. 7 α Ῥγορῆεὶ ἀπποιποες ἐγπιδοίὶ- 
ἰοαίίῳ ἴο ἐλ Κίηπσάοπει 97 ]εταεὶ ἰδαξ τὲ ιοἱϊἱ δα τε͵οοίεα 
οη ασοοιπὶ οὗ ἐϊς Ἡ ογεάοπι.᾽" χ 

οτγβ. 3, 8. Τὰ [80 Ῥοχίητίης οὗἩἨ ον 8 
δυοδικίης τ] Ἠοδρο.... δηἃ ΒδΣΘ Ὠΐτη ἃ, ΒΟΉ --- 

ΡΟΣ ΤΊΣ, ἸἸΓ ΓΑ γ, ἰη Ἡοδοδ, {πὶ ͵5, ἐπίο Ἡοβοδ. 
ΤΠῸ δἰ πιρὶθ ἐΓβη βίου ἐπ, 85 δχργοβϑῖίνο οὗ δπ 
ἴπηὴο Ὁ ταυοϊδιίοη ψ ΐςῖ 6 γτοοείγοα, ἱβ δχοϊπαοιὶ 
ούθη ὮΥ͂ [πὸ βάρ οὗ [6 ἰδησθδρε (σοιαρ. ΖΘΟ]ι. 
ἷ, 9, 14); 88 680 ͵8 ἴῃ9 οχρίδπδίίοη : ὈγῪ Ηοϑοα." 
ΤῊΪ8 “ Ἰηἴο0,᾽) Βονγονοῦ, πχαδὲ ἢοΐϊ Ὀ6 τηοὰϊβεοὰ ἱπυ 

δἰ τὰ}0}9 “τὸ πἷπι.᾿ ΤῊΐβ που]ὰ μανο Ὀθοη -Ὰ. δ 
νυ ἀοπηὶν αἰ ὑλικῶν ΠΟΙ ἃ ΟἸΟ56Γ, ῬΟΥΞΟηΔ] τοϊδιίοη 
ἱπῖο πο ἢ τΠ 6 ΘΡΟΑΚΟΥ ΘΠΟΓΒ ὙΠῊ ΔηΟΙΠοΥ ῬΟΥβοη, 

μ 6 ΖΔ, “το,᾿ πιο ἱπάϊοδιθβ 106 ἀἰτοοίίοι 
οΥ̓ [ὴ6 ἀϊδοεοῦγβθ. [ς {μογοίοσο θεΙΟΚοἢ8 8 ΘΠΘΤΩΥ 
οὗ Βρδακίῃηρ, ῬγοΟΌΘΔΟΙΥ αἷδο ἰπ οοπηθοϊΐΐοη ὙΠ} ἃ 
οοσίδί ἢ ΘΟΠ ΠΥ ; ΔΗΒΉΎΘΓΙ ΠΡ Ὀθδιὲ ἴο Οὐγ “ "5: ι- 
ἱηρ 1 "ἢ (οοαρ. Ὀοβ 68 ἴΠ6 ραβδᾶρε οἰϊοὰ δῦονυ. 
4150 Νυπι, ΧΙ. 6, 8; δῦ. 11. 1).. Τῆθ πἰοὶὸ 

εἰδυϑο, ΤΊΣ ΓΌΓΙΙ, Ἄοου]Ἱὰ ὃ τοραγάἀοϑα δὲ δ Κἱπιὶ 

Φαζοῦοδοι, πθϑο ἐδο Κίυξάοαυ, οὗὨ 1ηγ)οὶ] πῶ ἰὰἢ «ἃ κίλῖο οἱ 
κίονι ἀϊειχοοίου διὰ ΒΌΔσοΏΥ." -- Σ ΒΡ. Μ.] 
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οἴ δι ιρογβοῦγί ρτίοη ξξὸ Τὴ Ὀοριηπίης οὗ ([δδὶ ὙὩ ] ἢ 
εϊονδῃ δροκθ ἢ Ηοθοα. ὅδ αἰδοοῦγεο νου]ὰ 

ἐδεπ δορία νίι ΟΜ), Βαξ ἰξ ἰθ ῥργείουδθ!θ ἴὸ 
Αἰίδοϊι [Π6 ὙΠ 1016 οἰδι56, 88 8 Βροοϊεοδιίοη οὗὨἩ {{π|6, 

ἢ ἴπ6 (ΟΠονὶπρ ἽΘΗ͂Σ., Αηᾶὰ (ἰο ἴΔΚ6 ΓΌΠΩ, 
ἢ ς ἢ} 5 τΠΟΥΘΙΌΓΟ ΞΞΞ ἰῃ ἴπ6 ὑοσὶ πίη, 838 δῇ δοεὺυ- 
δδῖϊνο οὗ τἰπιο: [ἢ ἴΠ6 Ὀορίπηΐησ, ἡ Ποη ΦοΠονθἢ 
δροῖο. ΤΠο δ6η86 ψουἹὰ ὃ6: ἸΥ̓́Βεη Φοῃουδῇ ὃ6- 
δῃ ἴο Μ1Ὶ Ηοβθα, ἴΠοπ, οἷο. [ἘδῸτ [86 ἰπη- 
ἴογπαὶ διγησΐαγο οὗὨ τ οἰδυδα, 560 {86 ἢγβὶ ατϑιη- 
τηϑτῖςΑ] Νοῖο. --- ὁ. Ε΄. Μ.)] ΤῊ ΐ9 πιοδὴβ8 τιμαὶ Οοἀ 
Ὧ85 Ὀεστιπ εἶδ τον διίοη ἰο ἴπ6 Ῥσορδοῖ πιὰ [ἢ 6 
οοΙτη πα΄ ἱπηπηοά δ ιδὶν [ὉΠ] ουνίης ; ἱπ ΟΥΠΟΥ Το Γα 8, 
ἐπαὺ (Π6 ῥτορῆεί πηιδὲ ΘῃοΓ ἀροὰ δοιίνο ἀπ 
ὙΠ τ 6 [0] ον ῖπρ τοϑι ΠΟ ΠΥ ἀραιηδὲ 106 Βρ᾽ γι τ 4] 
Δι] ἐγ οὗἩἨἁ Ἀ1π6 Κίησάοπι οἵ ἰδγϑοὶ: 60 ἴδικθ ἴο 
ἴδοο ἃ νυ ϊΐο οὐ υβοσχϑάοζα δι) ομίϊἄσϑῃ οὕ ΒΟ 6- 

ἄοτα. “ὝΊΙ( οἵ ν]ιογοάουι :" ὮΩΛΟΥ ὀσσαγβ ΟἹ] 
ἴῃ τπ6 φἷαταὶ, Ἔχργοβαὶπρ 8 οἰ υγΘ ΠΥ ΟΥ̓ δοῖϑ8. -- 

Ἱ γν, ἃ ὙοτηΔη ὙΐΟβ6 οἰδιηθηὶ 18 Ὑδοτγεάοτη, 
πὶτ τ ἤοπὶ το ΓΣΠΣῚ 6. ἃ {πὶπῷ οὶ τη ΓοΪν ἰηοὶ- 
ἀδπῖα]. Ετοπὶ (Πἷ8 ἀοδίρπδιίοη, ἃ8 δρρὶϊθα ἴο ἐΐ6 
σοπιδῃ ἴὰ 8 ονϊάσης τπαΐ τ γὮᾷ8 7151 ἴπ ΠΟΥ Πη18Γ- 
τίαψε ψ πὶ τπ6 ρῥγορῆθῦ ταῦ 586 ψου]Ἱὰ 5] 107 ποτ- 

ι . 

86] 7 τὸ ὕε δὴ ἴ ΓΙΊΡΕΝ, δπὰ που]ὰ ἘΠ ΟΓΕΌΥ Ὀδοῦπιο 
8 δά] θγοββ (που Παίαγα! ἢν [98 ἀο65 ποῖ 6χ- 
οἰυάο τῃ6 ἰάθα ἴπδὲ [πὸ Ῥγορθοῖ Ὀεροίβ οὨἰ]άτθη ὈΥ 
Ποῦ). ΤΠ6 τ ἢ τὸ Ὀ6 γοργεβοη θα ἀπ δη..9 [ἢ}18 
Υἱοῦ οὐ [6 οα86. ΕΓ ἰϊ 8 ἰϑγαθὶ πιαυγιϑὰ ἰὼ 6 ο- 
γὴν [δὶ ΘΟ πἶ8 τπογθάοπι. 

[᾿ 

Βιυΐ ᾿νῆο δτὸ τ06 37 ὙΠ Ὁ «ΟΠ άτοη " τηρη- 
εἰοποὰ δἱοὴρ σἰεῖ τη0. “νυ ἱδ,᾽" παϊαγα!]ν ταλα 1Π6 
ἰαϊῖοῦ δρΡΘαΓ ἴ0 Ὀ6 ἴδ6 τιοῖμοῦ. Βαϊ (Π6Υ οδηποῖ 
06 “410 Ομ] άτθη οὗἩ ἩΒογθάομι 5: ΠΡ ῚΥ ἴον τΠ6 τοα- 

ΒΟ ἴπδὶ ἐποὶγ τιοίπον 8 δῇ Ἵ γῦδ, ΤῊΟΥ σδη 
πᾶνο {πδὶ ἀφείη διίοι ΟΠἿῪ Ὀοσδβῦδο ἘΠΟΥ ὉΠ ΘΠ. 86] ν οἱ 

εἴδπά δβϑθη8}}γ οοπποοίοα πῖτι Ὦ 232}. Βας ἴῃ 
ψγ8δῖ τοϊδιίοη 8 ἴτ ἷ5 τοδα !] γ βυρροδιθα : ““ (ΠΟΥ͂ ΔΙῸ 
τοϊδιοὰ ἴο ἰξ 88 118 Γϑδι}}18 ξς ΠΟΥ δῖθ πὸ ἔγιιἷϊ οὗ 

6 ὩΣ ΠΝ, οὗ 186 πηοῖμοῦ, δγὸ ὕόσπ οὗ 16 ΠΟΙ ΠΟΥ 
ἴῃ ὑ ΤΣ πὐ δ: οὗ πὸῦ πποβαβγ, δγὸ οὗ {Π|6ρ1- 
ταϑῖο ὑυἱτιῃ." Βαϊ, δοοογάϊηρ ἴο 118 ΘΧΡΙ ΔΙ ΔΙΙΟΠ, 
16 σεπίεῖνο ψου]ὰ πανο ἃ δ6η86 ἀἰβεγοπιὶ ἔγοπι [ἢ 8] 
ψῆϊσἢ ἴἢ ἢ85 ἰπ {6 ΤΟΥ οοπηροιίοη, πὰ {ἰ|κ 
σγοαῖοβ ἃ αἰβἔσυγ. ΙΓ ἃ ποπηϑη, ᾿νῆῦο ῥγβοι α5 
Ἰοννάμ688 δηὰ ἰβ ἴῃ ἔβοϊ ΠΟΙ είνθη ὉΡ ἴο ἱϊ, 15 

οοἰοὰ ὃ ΙΝ, ὑς ἴδ πιοδὲ παίιγαὶ ὕο δϑδιπηο (Πδὶ 
[ἢ σοπδίγυςσιίοι ΘΧΔΟΙΪ κἰταῖδύ δηα ἱπιπιοάϊαῖο! 
[Ο]Ἱονίης δου] ὃὈ6 πηἀοτδιοοὰ ἱη ᾿ἰκ6 τπηᾶηποῦ ἴο 

ΕΧΡΓΟ88 δοίΐοηῃ δηὰ αἰβροβξίοα. ὈΩΝΣΤ Ἰαχὰ 
τΠογοίοτο τε οἰ Πάν τ ῆο δοῖ δηὰ τὸ ἀἰβροβϑά [1Κ6 
τηοῖτ τπηοῖδοῦ, σἢ ] ἄγο ΟΥ̓ 1Π0 δ4πηη0 ΟἸΆΓΔΟΙΟΓ 8.8 
τποῖν πιοῖθοῦ, Απά τη ϊ8 τηκὲ Ὀ6 δα πι 64 ἴο 06 τῃ6 
οογιθοὶ ὀχρδημιίοη ἤθη ἐξ 18 γοπλοι θογοα Μ]δὺ 18 
ἴο ὕ" γτοργοβοηϊοὰ Ὁγ ἴθ ννοιθδῃ δηὰ ἢδγ οἰ] άγθη, 
ΠΑΠΙΟΙΥ, ϑγαοὶ οοποοίνοα οὗ 48 (6 τροῖποῦ οὗ ἃ 

ρΡὶ6, βηά [58 οἰ] άτοη. Απά τἰς ἔδοῖ ὙΠ] ἢ 18 ἴῸ 
65.ΔΌ}5Π6ἀ νεῖ ἢ τοραγὰ τὸ 5γδοὶ δηὰ [ἴ5 σῃ] άγθη 

8, ἴπδι {Π6Υ 8}} ργδοιίοθ. υυβογοάοσζαῃ ; Ἴςομῃρ. 186 

ΧΡ ΠΟΥ οἶδυθο, ΤΟΝ ΓΤ 3. ΙἔῸ ἰδ ποι 
βαϊὰ τρδὶ εἰ Ὁ τε δ΄Ὸ τ τῶλῳ δύο ὑΠΡ. δ: ἐς 
δι τ86 νγῇοἷθ 8 --- {πθ ῬΘΟΡΪΘ 88 ἃ ὙΠΟΪ6 δὴ 
ἰῃ ὉΠ οἷν ἱπαϊοιήμαι. πεδηιδεγα, οἵ, δοοογάϊηρ τὸ ἴΠπὸ 
1ΠΟΌΓΟ φῬογβοηϊγίηρ πιοὰθ οὗ οοποορίίου, ἴδ 
τηοῖδοῦ δηά ποῦ εἶ! τοῦ, οοιηπιὶὶ Ἰονγηθ88. “ (0, 

ἌΔκὸ ἰο [μο6: ΓΉΎΦΙΝ ΓΙ ἴ5, δοοοτάϊης ἴο [8 

ΒΟΒΕΑ. 

οοηδίδης Ηροῦγον ὕβᾶρο, Θαυἰ γδ]θηῦ ἴ0 ΟΌΤ ΡΉΓΑΒΕ, 
“10 ἴΔΚθ ἃ υἱὴἍἋο,᾽ ἱ. 6.,ὄ [0 1.Κ ἃ Ὑοηδη ἴο ὃδ α 

τὶ, ἴο τδῖτγ. Απὰ ΓΙ) (νοῦ. 8), νυ πίοι 6χ- 
Ρῦ65868 ἴ)0 {Ὁ]Π]]πγοηὶ οὗὁἨ  ἴπ6 οοπιπχδηὰ ρσίνθη Ὑπτἢ 

ΓΙ, μιὰ8. οδγίδί ΠΥ ὯῸ ΟἾΝΟΣ 86π86. ἴῖῃ Οὐζ Ὑ6Γ86, 

ΔηΟΐμος οὐλοοῖ, 5:}}1, ὩΣ ὑῶν, 8. Ἰοϊποά ἰο 

ΓΤ. Τ 8 ἰ8 ἄοπθ ΟΥ̓ Ζεισπεα, ἴη [ἢ 0 δ6η80: 44ὁ- 
οἷρα ἐϊδὲ πἰπότέηι εἰ δυϑειρε ἐΣ ὁα Πίϊοβ βοογίαίϊοπαπ. 

6 8, δοοογάϊηρὶν, ἴο Δ᾽} Εἰ πιβ6 Ὁ στ δὴ πἢ- 
οΠδδῖθ τ ϊΐθ, δηα ἴΠ6 οἰ] ἀγοη ν ἰσ ἢ ἢ6 ὑδρεῖβ στ 
ὯΟΓ δ΄θ ἴο Ὁθ {|κὸ τποὶνγ πιοῖθογ. "Γἢΐβ 8 ᾿υ8ῖ 106 
Ῥοϑιτίοη οΥὗὨ ϑβγδ}ὶ. 18γβοὶ, δ ῃουδῆ δ βροῖ56, ζοπ}- 
τηϊ το Ἰονγάπο85, δηἃ τπ6 σἢΠἀγοπ, το Ὀοϊοπροὰ 
ΒΟ ἴο Ζομονδὴ δπὰ ἴὸ Ποὺ, δοῖοὶ π8ῖ 88. {Ποῖγ 
Π]οΟΠ ον ἀϊά. ὙΠῸ δηὰ οἰ! άγοπ ρουίονοά δαυ8}}Ὁ 
(6 Ηυδθδηὰ δηὰ Εδιίΐοσ. 11ὸ σοίδγοηςθ ἤοῦα ἱν 
τπογείουθ ποΐ ἴο Ομ] ἄτοπ νυ ΐσ ἢ [Π6 γοσδη ἰδ 51 

860α ἴ0 δῶν δὰ ὑείσγο ποῦ τηδυγίαρο ὙΠ 
ΌΡΒοῦ. 6 ἔστεο οὗὨἩ τῃ6 ραΐη ἢ] σχρογίθηςθ οὗ 
Ἐπιοὶ ΟΥ̓ΟΡ ἷ8 οὐἢ οἢἰϊάτεη, τπτουρσῇ πη ῖσἢ [86 
ΤΟΡἤ θὲ γ͵ὰὸ8 ἴο ρΡ488, γου ὦ τποη ὃθ ἰοϑῖ. ΒΥ [680 

σι άγοη οἵ Ὑογθάοπι τς. ἃγὸ ποῖ ἴο πηάογβίδηά 
αἰγεο 70δὲ τὸ τπγοθ ἙὨάτοη πποποηθά δέϊοις- 
ὙΔΡά5, [ὉΓ 16 ΘΧΡΓΟϑδίοη 18 ἃ σΘΠΟΓΆ] οη6, Ὀὰ1 ΓΠΟΥ͂ 
ἀο ςογίαϊη]ν (4}1 απόον (8 σδίο ΟΥΥ, δὰ ἰδ '8 ΟΠ]Υ 
ΠΟΥ 0 δγθ παιῃοά. 

6 σοι πηϑπαὰ νοῦ [6 Ῥτγορῆοῦ τοοοῖγοβ ἰθ 
ΒαρΡροτγίδα Ὀγ ἴ16 πογὰβ: ἴοσς [9 σ80]9 Ἰδῃὰ ἰδ 
ὙΒΟΣΩςΣ, ΒΟΥ ΑΥ̓ΔῪ ἥσοχῃ ϑθθονδῈ ((Ἀ]}[πν 

ΔΊΨΘΥ ἔγοπι Φεμβονδῃ). ΤΙΣ: ον οπιν ἃ τηεῖα- 
ῬΠοΥσΔΙ οχργοϑδίοη ἤοῖθ (ἰοβίσ παῖΐηρ δροβίδϑυ 
ἴτοπι ΨΦοπουδ ἢ ἴο ἰάἀοϊδίγΥ, δοοογαϊηρ τὸ ἴῃς οοη- 
ςαρυίοη οΥ̓ 5γλ6}᾽8 τοϊδιοῇ ἰο Φοβονδῇὴ 88 δαὶ 
οὗ ἃ τηδιτίαρο. Ηθ ὙΠ0 5ογυθβ 4015 Βοσογα ΠΡῚΥ̓ 
ςογηπὶ8 τ πογοάοίῃ δηά Ὀγοακ8 {Π|6 τη Υτίαρα ΥὙΟῪ, 
ἰδ πη ἢ] (0 4 ἰανυι! βροιιβ6, Ὀδολ 86 ΒΠ͵ΤΘΏ- 
ἀογίηρ πἰϊηβα! ἢ [0 8 δῖ γΑ ρον, ΜΠ ΠΟΤῚ ὯΟῸ ΤῊΔΓ- 
τίασα τοϊδιίοη σὴ οχῖβ ἷ5. ποιίοη οὔ ἱπῆάοὶ- 
1 8. ἐπγίῃον ἐπα Ἰοαῖοαὰ ΟΧΡΓΟΞΒΙΥ Ὁγ 16 δἀάϊεοι : 
Ὁ ΠΓΙΝΏ. ὙΙΝ ἰδ ἃ εἰχηίβοδης οοπιροδὶῖο 
Ῥγοροβίτἰοπ, ἢ ΐο ἢ ΟΧΡΓΟΒ8568 ποῖ ΠΊΟΓΟΪΥ ΒΌΒΘΏΓα 
ἔγοτι Φοιονδῆ, Ὀὰϊ σον 75 ἴΠπ6 ποτίοπ τῆ δὲ ἃ τοΐδ.- 

τἴοη, ἐπ6 ἀΐγοοι ορροβίιθ οὗἉ " ΠΕ ἩΠΓΣΤΤ, μαο 
Ὀθοη οδηϊοσγοὰ ἰηΐο, δηὰ {ΠογΟΟΓῈ ΘΧΡΓΘ5868 ἔογο Ὁ] 
8 Ῥοπίιίοη οὗ ἱπῆάοιλεν, οὗ α ἀἰδοοπιϊπαδηοθ ο 

βάοἸγ. Οπ (ῃΐ8 ποιΐοη οὗ ΣΤ ἰὰ ἃ βρί τίτπ δὶ 

δ6Π50, 866 [πὸ Ποοςίτί Δ] βεοιΐοη. Α8 ΓΤ] ΤΊΣΙ 

Ἔχργαβϑϑὰ {πὸ ἱπιοπϑι εν οὗὨἨ 6 ἀροβίδδυ, 8ὸ ΤΣ ΕΓ 
ΘΧΡΥΘβ5668 ΓΟΤΟΙΌΪΥ 118 ἜΧίοπί. 4.5 ἴπ6 δοαποὶ βῆον, 
ἰξ ἰ8 1π6 ᾿ηΠανὶϊδηῖ8 οΟΥ͂ τη6 Κἰπσάοπι οὗ ἴδθσδοὶ 
Ψ}Ὸ τὸ πιόδπῖ, ΤῊ 8 Ὑνῃο]0 βοηΐοπος σῖνοβ 106 
στουηᾶ οὗὨ ἴπ0 σοπιηαπὰ ἡ ΐοἢ {πὸ Ῥτορμοῖ τοὸ- 
σοἶναβ ἴο ἴδκ6 ἃ νἱΐ οὗ ψῃπογθάοπι. Ηο ἰβ8 ἴο ἴκο 
ἃ ὙΠῸ ὙΠῸ σοΟπιπη 8 ὈΟΔΠΥ ἀποθαΞτ ΠΥ Ὀοοδ56 τς 
ἢ ο]6 Ἰαπὰ σοτηῃ 8 Ὑυποτθάοπι βρι γτ4}}Κγ7. ὙΥ̓Ην 
ΤΊ πιοϑῦ Πδίιγαὶ ΔΉβνοΥ 8: [π᾿ οτάθν ἴο ΠοϊΪὰ Ἂρ 
ἴο τ1ῃ6 ῬΘΟΡΙΘ ἃ πλϊγΓῸν ἴῃ ΠΟ {ΠΕῈῪ ταῖς θ6Π 0] 
τοῖν χυΐ, δηὰ τῆ8 ἴὸ Ὀτίηρ τὸ {ΠΕ 1Γ ΘΟΠϑΟ] Οὐ 8Π. 688 
ΠΊΟτΟ 81: ΓΟ] Υ͂Ί ἀπά ρονογ( !} Υ τμ8πη οου]ὰ δ6 ἀοηθ Ὀγ 
τποτο ἀἰάαςοιῖο ἀἰβοουγθα, ΠΟῪ Κ,ΤΌΔΟΥ ΤΟΥ, Ὁ [τοῖν 
ἸΔοϊαῖτν, δὰ βίηποια δραϊηβὲ τη οἷς (σά. δηὰ ἀϊϑῃοῃ- 
οτοὶ Ηΐηι. αοὰὐ πνουϊὰ τ{π|ι86 δ6 γεργοβοηϊθὰ 85 
δίαπάϊηρ ἱπ ἃ ροβιτίοπ νγῃΐϊοἢ νου παγα γ Ὀ6 ἱτὰ- 
Ρυϊοά ἴο ἃ πι8ῃ, ΠΑΙΊΟΪΥ, {πᾶν οὗ Ἰἰνίηρ 'ῃ τηδττίασς 
ψ ἢ 8 ποπιδη ρίνοη Ρ ἴἰο δα] ΟΓΥ͂ ; ΟΥ {1πδὶ δῆς 
ἃ τοϊδιίοη νου μ6 86 αἰδῃοηογὶπς ἴὸ σά 86 τὰδσ- 
τίασχο ψ 1} ἃ τ οτίϑ σοηλη σου] ὃ6 ἴ0 ἃ Ρτορβεῖ. 
Βα τἶιο τακίπρ οὐ (Πἷ8 νεῖ ἴς μα, θ6ο ἀθ8, [26 ΧΡ στ δ 
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οΥ̓͂ Βερσοϊξἰπρς οἰ] το ἰῇ ΠΟΓ, το Ὦν 
ἰδεῖν πϑη68 δῃου] α Δ ΟΠ Π6Θ ἴο 15γμοὶ τπ6 μι 8ἢ- 
πιρηϊ ἰησιττοά ὮΥ ἰΐζ καὶ, ΕοΥ ἴο ΓΠ6 μουρίδ (Τὸ ρ- 

τεβοπῖθὰ ὉΥ 16 πνοιπλῃ δηὰ ΒΟΥ - ΤῊ) καθ τὸ 
Ὅε Ῥγεβδεηϊοὰ [πὸ σοπδοαθθησε οὗ ΓΠΟΙΓ ᾿᾿ ΒΟΥΘΆΟΤΩ, 
δηθὰ ἰτ τὰδ ἴο ὕὈ6 Ὀγοῦρῆι ἴο {ἰ6ῖΓ σοῃβοϊουδηο88 
᾿αδὲ ρυπἰΞΒταθηίΐ τποῖτ τ τα] μαβθαπά, Φοπονβὰ, 
ποῦ ἃ 1πθ]ςοϊ 65 [πὸ οοηδοατιθηοεβ οὗ ἐποῖτ 1Π86}}{γ. 

Το οἰ] άτοη, ἃ8 Εὺ Ὑ12), τοργθθοσὶ ἴπ6 οἰ άτθη 
οἵ ἴδγδοὶ ἰῃ τηρεῖν συ, θὰ, αὖ [86 58 πι6 {{π|6, ὮῪ 
τἰεῖτ ἤδτμ65, [Π0 ρα πίβῃπηθηῖ ΓΠΘΥΘΟΥ͂ θη Δ 116, πὰ 
85 1ἴῆοπθ ὨδΔΠΊ65, Βὶρπί ἤσδληςξ οἵ ρθη τηθηϊ, 8ΓῸ δἵ- 
ἄχει τὸ ἴποϑὲ ὙΠῸ ΤΟργόϑοῖῦ τὴ6 σοὶ, [η6 ἴδοὶ 18 

τὲ ([Π6 Ῥυηἰϑῃπιθηῖ 18 αἰ ΓΘΟΙΥ ΘΟ δ6- 
υδηξ ΡΟΝ [Π|ὸ σΏΠΕ. 

1 ἰθ οἰ α τ ἱποογγοςῦ ἴο ἸΔῪ δῖγθβϑ ὭΡΟῃ ΤΏ 
δηά τὴθ δἰ] ἀησδ6 οὗἩΘἁ τὴ6 Ῥτορποῖ τ {116 νοπδῃ, 
Ὁγ ἰωωε] οοηπίἀοτοῦ, δηὰ 80 γῖνο ἴὸ ἴδ [πουρῆϊ ἃ 
Ῥοδιτῖνα ἴαττι : τὲ, ὈΥ 1πΠ6 ῬΓΟΡΙΟΙ 5 Ἰηλττίασο 
πὶ ἢ ἃ Ἰοττὰ πνοπιβη, δηα ὈΥ [Π6 δῃποιιποοπιοηὶ οὔ 
1:5 ΤΟ. 185 δπα ΟΥ̓ [ῃΠ6 ΠΔΙη 65 οὗ ([Π6 οἰ] ἄτοη, ᾿ς να 9 
Ἰηϊοπἀοὰ το ὕξ ᾿ΠΠυδιγαῖοα ἤονν Φεδονυδῖι ὀπιεγοὶ 
ἰηῖο αὶ ταλττίασε νυ ἱτἢ [ἢ ΓᾺΠ 1688 πδιΐοπ οὗἨ 15τδδὶ 
(του Ηοϑεβ, δὰ τπδὺ [80 ΟΠ] άγθη δηὰ το οὐηῃ- 
δε] θρηςδ8 οὗἉ διιοῖι πιαυτία 6 νοῦ ἃ ΣΟΡΓΘΒΟἢϊ Β6ΥΘ ΓΘ 
οἰ δϑτϑοπχθηῖ8 ἔγοια τ[ἢ6 απὰ οὔ ονο ([ῦνν6). ΤΊΣ 
ποείοπ ἰ5 ἱπηροτγίεα ἰπίο [Π6 ϑεπίθησθ. [1Π 80 [Γ 88 
ἦι '5 οοττεοῖ, τ ὈοΙοπρΒ ἴὸ σἤδΡ. ἰἰΐ. δηὰ ποῖ 6 γθ. 
Βαϊ οἵ δ 4] ΐδῆςα θεΐηρ ἐπίογο ἱπῖο Ὀεῖνθθϑι .6- 
μονδὴ δηὰ [6 αἱβίουδὶ βϑορὶθ, ποτ ἰδ ποιπησ 
δαϊὰ δτϑῇ βοΓΟ, Β᾽ ΠΠΙΡῚΥ ὑδοδιδο Φοδονδὴ πδά, οἡ 
ἷβ μδγῖ, οῃιογοὰ ἰμῖο βο ἢ 8 τηϑιείαχο νυ τ [ἢ 6 
ξΎΓΙς Ἰοης Ὀουτο. Τὸ ἰηΐος τομὰ 16 ἔδει οὗ 1} 
τορι θἴ᾽κ πηδιτίαχζο ἔμδὲ ἀοἀ οπίογοά ἱπῖο 116 3816 

Αἰ δῆτα που] ὃ6 ἃ αἶβο δρρί[!οδιίοη. οἵ [86 ἱπγαρθ. 
Τὴ Ριορβοῖ σδηηοὶ ὑ6 οοποοίνοα οὗὁὨ 88 δ.ΔῃΘἸην 
ἉΪΓΕΔΟΥ ἴῃ τᾶς γοϊατοη. Ηδ πιαδὶ σοπίγδεϊ {8 
ταδττίασο ἴῃ ΟΥΩΘΥ ἴο ΒΥ Ὀο 26 Φ 6 ον 8 ΤΙΔΙΤῚ 
αἰτἶν τΠ 6 ῬΘΟΡΙῸ αἰγοαάῳ ἐπὶ διϊπσ. [τ που] ὃ6 [181 
85 πο ῖθδδ, ΠΟΎΘΨΘΥ, (0 ἰΠΐῸΣ ἔγοσῃ [8 τηϑυγὶαρῸ 
ξοηϊγαςοὰ ὈὉγ Ηοδοα νἱῆδ τ1Π6 ποπιαπ, {πῶς τἢ6 
οὔὐσὶπαὶ οονοπδηῖ ὑοϊποοη οὐ δηά }}}8. ῬΘΟΡΪΟ δὲ 
διηαὶ ἰδ ἴο 06 τορεοϑοπιοᾷ ; ἐμαὶ αἀοα πιά σοποϊπἀοὰ 
(86 Δ ποθ ἢ τ[Π8 ΡΘΟΡ]Ὲ 88 ΜΓ} ἃ ρατα νἱγμίη, 
δὶ τμαν [ΠΟΥ Ὀσοδη)ο ὑποδιαϑίθ 8 ΓΟΥ ΠΟΥ σϑτὴθ 

ἀπάετ τπ6 οονεπδηῖ; (μὲ {ποτείοτο δἷδο Οἵ ΠΣ Ν 
'8 ποῖ 8. ποπιδη ΠΟ [δὰ85 δἰγεδν ργδου θα Ἰονσά- 
Π6Α8, ὈπῚ ἴπᾶὶ δὴ υπὰθῆ]οὰ νἱγχίη 19 ἴὸ Ὀ6 πηάοι- 
εἴοοά, οὗ Ὑζοτα, Πονον γ, ἰδ γὰ8 ΓὈτοβοθῃ [Π 81 506 
τοῦ] Ὀοσοπηα πη [Ἀ} πὰ] δπὰ Ὀδαῦ οἰ] άγϑη οἵ 84 }]- 
ἱἸὙ. Αρϑτὶ δῸΠι ἴΠ᾿Ὸ ΘΙ ρΡἢ Δϑ18 μ᾽ δοθὰ ροὸπ ἴδ 

ποτὰ Οἵ ΓαδτΑ, (ῖβ νίενν ἰ8 βοθὴ τὸ βιδηὰ ἰῃ ἀϊ.- 
τοςὶ σοη τϑηϊοϊίοη ἴο πε οϑτιδαὶ βοηΐοηοθ: “0Υ [ἢ6 
ἰδπά,᾽ εἱς. Βοσδυβο ἴῃ6 ἰαπαὰ σομπιῖ8 τ᾽ ΒΟΓΘ ΟἿ 
Βιυϑι [86 ἘΡΗΕΙ 18Κ6 8 τρδί θη 10 Μ|}}} ὈΘΟΟΙΏ6 
πηοθδεῖο ὃ ΝΟ. “ὙΠῸ ππδιτίδρο ἢ] ἢ [Π6 ῬτοΡ οὶ 
ἯΔΔ ἴ0 ΟΟΠΤΔΟΙ Ὑ4Δ45 δ᾽ ΠΙΡΙΥ ἰπίοηἀοα ἴο Βγτη 0} 126 
ἴδε τοϊδιίίοτπ ΔΙγεαν οχίϑιὶπρ θεῖτοοη Φοῃονδῃ δηὰ 
ἴοταοὶ, δῃὰ ποῖ [16 ἸΑΥῪ ἰῃ Ὑῃϊοῖ ἰδ δὰ οομηα ἱπίο 
αχἰδίσηοθ. Τδὸ υἱίθ ἀ068 ποῖ τερτοβϑηΐ ἴῃς παδίίοη 
οἵ ἴφτϑοὶ ἴῃ ἐξ υἱγαὶῃ δίδίθ, θη 186 ΟΟΥΘΉΔΏϊ νΥ 88 

ἵπρ οοποϊυάοῦ οἱ ϑἰυδί, ὑὰϊ τ1Π6 πδιίίοη οὗ 186 
Τεη Ττίδοα ἴῃ 15 το] διίοη ἴο Φοποτδὰ δὲ ἴπ6 ρογίοα 
οὗ {8ὲ ριορδοῖ, θη τπδὶ Κίπράοπι, οοποίἀογθα 85 
ἃ ψΟΪο, δε Ὀεσοπιθ ἃ νὶ͵ἱΐο οὐ τνογϑίίοηι, δαηᾷ ἴῃ 
15 ϑευθγαῖὶ πιο ὕετγθ ΓΟβοι Ὁ] σὨ]άτοπ οὗ ν ΠΌΓΟ- 
ἀοπι." (Κεὶ].) 

γετ. 8. Τοοῖκ ἀοσηοσ, ἃ ἀδυρμῖον οἵ Ὁ: ϊδίτα, 

ΤῊ οοπιπιαπα ἰδ οδογοά πίθοις ἀοῖαγ. Ὑ 3 ὁ0- 
“ἘΓΠ5 οἰδο ΒαΓῸ ΟὨ]Υ͂ 88 [Π6 ΠΑΠῚΒ οὗ ἃ πδιΐοῃ : απ. 

20 

χ. 3, 8. Ἐζοὶς. χχχνὶϊ. 6. 1 1116 πδῆο ὕ6 τ᾿ Κοῆ 

Β6ΓΘ ΒΥτη δ Ο Ἰσ411ν, τπ6 ἀοτνδηήοη ἔγοια ἼἸἾΘ3 ταῖρὶι 
Δῇοτὰ 186 εἰσ! οδίοπ, “ οοταμίοιίοπ,᾽ ἐ. 6., ποῖ δῃ- 
ΠΣ: ατίοη, ἰοῦ ταϊΐϊῃ ; θαϊ, οοτηρ[οιίοη οὗὁὨ τῇογο- 
ἄοσα -Ξξ οοιῃρ! εἴθα συ ϑογρήοπι (80 δἰτοδλάν Αὔδη ἘΖ- 
τα, Φοζοπιθ). Ασοοοναϊηρ ἴὸ ΕἾϊτβε ἴς 15 αἶδο ροββίδ]θ 
ἴο ὀχρίδίη, “" ἤγο-ἰονν,᾿" ἰἰύογα!γ, ἃ θαΐης σοηβαπιοὰ 

νεῖ ἢ ραβοίοῃ. ὈΞῚ ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ͂ 85 ἃ ΡΓΟΡΟΓ 
πδίηὴθ. 1η δἰοιηρῖδ ἴο ἱπίεγρτοὶ ἰτ, ἰδ 8 Ὁδ04}}7 

δχρ δἰηθὰ 85 -- ΒΤ, βρ΄οΔΚοβ (80 δἰτοδαυν 99- 
ΓΟΠΙ6), ἰπ ψῃἰςῖ ἂπ δἰ ἰυβίοῃ ἰ8 ραγοοίνϑα ἴὸ οδδρ. 
ἰϊϊ, γϑι. 1, ΠΟΓῈ γα βἰ ἢ- σα 5 ἈΡΡΟΔΥ δ δὴ ἱπηθῶθ 
οὗ τὶ ἰἀοἸδίΓΥ νν ἰοὶ τηϊηἰ βίου ἴὸ δοη δι! τ. 
“κυ ρμῖοῦ οὗἨ ἔρ- σα κοβ "ἢ πνουἱὰ τη θη Ξα Ἰυνὶηρ ἢρ- 
ΠΑ ΚΟΒ, ΟΥ̓ ΤΙΏΟΓΘ ΨΌΠΟΓΑΙΠΥ, αοἰ οὶ ἀεά ία. “ΓΟ 1άθῃ- 

ἀβοιιίοη οἵ ὩΣΣΞῚΤ δπὰ ὈΝΦΞ μδβ ἰτ8 ἀϊββουι)- 
[ἰ68, Ββονγονοσ. ΕὮγβι ΒΌρροδοβ ἔπδὶ ἴἢ6 τοοῖ ὈΣῪ, 
ὑθοῖάο8 10 5680, ᾿γθϑ8 ἰοχοίδοῦ, πὶ ὙΠ ἢ 10 

ἢανθ ΓΞ, Ὥροδκο, ἢ88 8180 ἴπθ δβἰρεη βοδέου, 
Θηοῖοϑο, δηὰ {ππ8 ᾿χαΐπβ [Π6 τηθδηΐηρ, οπιγδοίης 
(8 ὙἸΓ  Ύ, 88 ἱῃ 086 ἀμ8] ἴοτιῃ : ἀοι]6-Θτατδοίηρ, 
ςορυ!δῦοπ), ἱἐπογοίοτε : ἀδυΥ οὗὁἨὨἁ ΘΙ ΌΓΒΟΘΒ. 
Απᾷ τμἷ8 του] ἃ ΠΑΙΓΌΓΑΙΥ πλθδῃ, ποὶ τῃ6 ταὶς οὗ 
ΒΠ0 ἢ ΘΙΩΌΓΔΘΘΒ, Ὀπὶ (48 ἴπ (Π 6 ΟΙΠΟΓ ΘΧΡ᾽ Δηδιοη, 
ΘΧΡυθδϑίηῦ 8 ΘΟΠηΘΟΙΪΟΙ ΟΥ̓ ἱπίθγοοιγβο), δθβη- 
ἰοηρα ἴο οπιθγβοεβ, οοππρίαίδιια ἀεί ϊα. ὍὮο ἰηΐον- 
ὈΓοδιοη οὗ [8680 ΠΑΙΠΙΘΒ 18 ΔΟοοταΪ ΡΥ αἰϊοπά ρα 
ψ ἢ αἰ ΒΠο.] 1695, ΕῸΓ γῦ8 ὁδηποῖ ΒῈΥ δαὶ ἴῃ τΠΘΠι- 
βοίνοβ ΓΠΘΥ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙῪ ἀοιηδηὰ δβιιοῦ δὴ ΧΡ δηδ- 
οη, δὲ ἰθαβϑὶ 80 [Ἀγ 88 ΟἿἿ Κηον]οάρσο οὔ ("6 Ηθ- 
ὈγΟ ἸΔηρτλρθ ΡΟΥΓΑΐ 8 9 (0 Ἰπάρθ. Βυῖ ἰϊ σδῃ- 
ποῦ 6 Δἀἀυςεά δραϊηδὲ [0.6 δά πι} 581 ὉΠΠΤΥ οὗ δυο 
ἰητογργοιϊδιίοη τδδὶ [16 πδηι68 δγὸ ποὶ οἰ οί αἱρα 
ἴογῦ τι8 45 δῖὸ [8086 ἰῃ Ὑ618. 4 8. “ΤῊΪ8 ΤΔΥ ὑθ 
Β᾽ ΠΙΡΙΥ οχρὶαἰποὰ ἔγοτα ἴθ οἰγοππηδίαποο {Πὲ [Π6 
ΠΒΠῚ6 Ἧ85 Ποῖ σἼΥΘη ἴ0 1ἴῃ6 ποιηδῃ, δι παι 586 

ΓΆΡ Ιλ ἰδ ΔΙΤΟΔΑΥ μοῦ (Π6 Ῥτορμοῖ πλαττίοὰ Π6Γ 
(Ε6}}). 1 τ[Π6 παπγθϑ πάνθ ΓΘΘΙΪΥ ἘΠ|686 τηθαη 0.8, 
ἷς ἰδ Οἶθδν ἴπΠδὶ αὶ σοϊηδη ἀοδὶ χηδίορα, “ σοηδιπιπιαία 
ἵπ δοογία(ίοπα, οονπιρίεσίδαϑ ἀδα α,᾽ που]ὰ Ὀ6 ἃ βιγῖκ- 
ἷην Ρἱείατγο οὗὨ ἴβγαοὶ, ποίογίηρ ἃ βόνϑσθ τοῦ Κο. 
"ἥ οηάογβοῃ, ποϊΐπρ [86 ΠΠ6ΓᾺ] Ἰηϊοτργοιαιίοη οὗ 
116 παυγβεῖνο, τη δ ΠΙΔΙἢ8. ἴῃαὶ (Ἴ6γῸ 18 Ω0 πορὰ οὔ 
ΑΒΒΌΤΗΪΏ ;"“ ΔΠΥ͂ δυτη ΠΟ 08] πιοδηΐηρ ὙΠιδίδνευ [οσ 
τπ656 πδίηθβ. Οἱ ἴΠ6 οἴδοῦ παπά, "ἢ [06 ὨΔΓΓΑΙΥΘ 
06 ποῖ τ τοσογὰ οἵ δοῖπδὶ ὁσστγοη 8, [6 ὨΘΟ68- 
ΒΥ ΟΥ̓͂ ἃ ΒΥ πιθο] οδί ἱπιογργοίδοη οὗἩ [6 ΠΔΙῚ68 ἰ5 
τηληΐοϑι. Μοὶ οὗ ἴ6 ΕἸ ΡΠΒἢ ΘΧροϑίζοΥα ὙΠῸ 
ποῖθ ἴῃ6 ΠΆΠῚ68 ΒΠΟῪ ἃ φΈΠΕΓΑΙ ἀρτοοπηθηῦ ἢ [ἢ 6 
ΟΧΡΙΔΠδιίοπΒ: ΘοΙαρ οῖρα ᾿ἩΒογθάοτῃ, διὰ : γίνῃ 
ὉΡ ἴο ἀδίητ68. ---΄. Εἰ. Μ.] 
Απὰ 886 οοποοὶνοα δηὰ ὈΟΓΘ ἴο το ἃ βοῦι. ΤῊΘ 

ἱακίηρ οἵὗἩ τὴ6 νὶξϑ δά δου θην ἰπ υἱὸν τπ6 ὈΪΓΓΝ 
οὗ ομη]άγεη. Ὑμδὶ 186 ψοιδη οοποοίνοα ὈΥ [86 
Ρτορμιοῖ, δπὰ παῖ (26 800 8 ἴο Ὀ6 Γοραγάἀ δα 88 ἢΪ5, 
19 ΟΙθαγ οὐ ἔσοτι (ἢ6 8᾽Ππ|ρὶ6 οοῃηοοιίίοη οὗ ἐδ6 
νογάβ, θαῖ ἰδ ρ᾽δοοά θογοπὰ ααρϑίϊοη ὉΥ [Ππ 6χ- 
Ῥτθβ8 δα αἰτίου : ὈΟΓΘ ἴο εἷπι. 1.86 ορί πίοῃ τΠδὲ [ἢ 
οἰ ἄγθη γαγὸ Πρ τἰπιαῖθ, ἢ88 ατίϑθη ΟὨ]Υ ΠΌτη [ἢ 6 
ἴα|56 δϑϑι τ ρίοη, δὺ γϑυΐϑποῦ Ὑἱ ἢ τ[Π6 σοηϊοχίῖ, [Πδϊ 
106 νοϊηδη τη δὲ ΠΆνΘ ΓΌΤΙΠΟΥΪΥ ὈΘΘῺ 8 νυἱγρίη ; ἴοι 

ἴμ6 ἀοδίκααιίοη, 1 ΓΝ, πισδὺ τποὰ Βὰ ἠυδιοά, 
δη 1 8ὴ6 τοῖο ποῖ δισῖ ὈΘίΌΓΘ πηδυτίαρο, 5816 πηυδὶ 
Βαανα ὈοσΟπΘ ὨΘΟἾΔβ.6 ΔΙΊΟΓ ἰϊ. 

νεβ. 4,ὅ. 65 [86 Γιογὰ δαϊὰ ἰο Ὠίτω : Οδ]1} 
ὲα τἸιϑτὴθ “Φ6Ξ5766] --ἰἢ [Π6 ΨΑΙΙΟΥ οὗ ὕ6ΕΣΘΟΙ. 
ΤΙ πδπγ685 οὗἩ ἴῃ6 ΟΕ ΤΠ νῸΓῈ ἴὼὸ ὃ6 βἰ η σδης, 
ἴῃ Υἱοῖν Οὗ 1ὴ6 δῃηηουηοοτηδηϊ οὗὁὨ ὑαηΐβῃπιοηξ, δηὰ 
τασδὶ ἐπογοΐίοτο 6 ἀοιοιτηϊ θὰ Ὦγ Τιιδὶ οὗ 106 
ἤγβε οἰ] ὰ νγῶϑ ἴο ὕὉ0 Φοζῖεοὶ. τη ταϑ το 6 
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ποῦδ6 οὗἩ Φοα 8 ποπιθη σμπὶ οπιῖπδ, Οὐ δοοουπηΐ οὗὨ 
{86 εἰρπιίβοδηῦ οοπηθοτίοη οὗἨ 1Π6 “ ρ]δίη οἵ 762 γθ6] ̓  
Ὑἰτἢ ταῦ ἰαγΐν. ΙὉ Βῃου !ά του ηά τΠοῖὰ οὗὨ δαὶ 
Ῥίδοθ απᾶ οὗἉ τῃδὺ ψ ]οἢ οοσαγτεὰ {Ποτο. [« στοὰ 
οὐ ἴο [ποτὰ δοζογάϊησ τὸ [Ὧ6 τηδεηΐπην οὗ [πα τνοτὰ, 
“ (οα Μ| ἀΐβρασβο," δηὰ τῆτπ8 (ῃτολίοποὰ ρπηῃ- 
ἰϑῃτλοιῖ [ῸΓ ταῦ τγὰϑ ΤΠ6 ΤῸ ΓΓληβησῖρα ; πα 8180, 
Δοςοταϊπρ' ἢ γνΒαῖ [Ὁ]]Ονν8, ργοβοη οὶ τὸ {Π|6ὶγ ἴδασβ 
16 “Ῥ]Δ1η οὗὨ ΨΦοΖγθοὶ ᾿᾿ 5 υ[.6 ρ]λοθ τνῆογα {Π6 ρᾳη- 

᾿ ἰΒῃπιοηῦ Βῃου]ὰ δ6 ἱπΗϊοτοά. ἘΒΙοοά- κυ υθβα οὗ 
6276 61. Ψοια παι, ὈΥ οπὸ [δαγίαϊ τηϑβϑστο, οχίου- 
τηϊηδῖθα πὸ ψῃοϊθ ἤουβ6 οὗ Αἢαὶ» ἰπ ἴμ6 εἰτν οὗ 
οζτοο] (2 Κίηρβ ἰχ. 80; χ, 17). Τ]8 Οἱ γ88 
οἰτιδτοὰ ἴῃ πὸ ρ]δίη οὐ «{6χγθο], νυ ἢ ἰΔῪ ἱπ [86 
γγ6}}- Κῆονν Ψ ΠΥ οὗἉ Κἰθιοη. Νοῦν τῆστα ΑΡΡΘδΥΒ 
τη }8 ΑἸ σα τγ : Φοῆα ἀἰὰ τη5 αὖ 0116 Ἔχ ρῦθβ8. οοτὰ- 
τοληῃα οὗ αοἀά τπτουρὴ ΕἸ σῆμα (2 Κίποβ ἰχ. 1 4), 
δηὰ {π6 ἀδε4 νγᾶ8 αἴτογνσαγὰβ οσυπιπιοη ρα Ὀγ αοά 
(χ. 30), δπὰ γοῖ 1 15 ἴο Ὀ6 δγθηρϑὰ κ5 λυ γοῦ προη 
δεῖνα 5 ουδ6. [Ὁ τηῖρηῦ θ6 βαϊὰ τμδῦ ἱπ [Π8 πηϊπὰ 
οὗ τπ6 δῦθοῦ οὔ 186 Κ8 οὗἩἨ 186 Κίηρβ, δηά ἰη 
1μδὲ οὗ {Ππ|0 ργορῇοί, ἔἤογΘ ψογὸ ἀἰδδγθηϊ νίοννα τ ἢ 
τομαγαὰ ἴὸ ἴπθ νἱοϊθηῦ ονουίῆσον οὔ Αμδὺ 8 ἢοῦβθ. 
Βιι τ}6 ΒΕΌΡΠΟΙ α͵50 οουὰ τοραγὰ (Π6 ΟΥΘΥΓΕΓΟῪ 
οὗ 8 ἰδπῖν Κκὸ τΠαὲ οὗ ΑἸΔΌ ΟὨΪ]Υ 858 8. τηοτγὶ ρα 
)υαάσπιοιςν οὐὗὁἨἁ ἀαοἂ, απὰ Πιο ἃ τὴϑ βαπ|6 νυἱοῦν 1 Ὰ 
γΓοίογθιιοθ ἴὸ [816 ἐχιοηβίοη οὗ 16 πιαβϑβδοῖὸ [0 ΑἸ δ2- 
ἰδ) οὗ δ} δηὰ ἷβ Ὀγοίπγθη, ὈῪ σθϑβοη οὗ ἐμοὶγ 
σοπηροίίοη τ ἢ τ06 οπδ86 οὗὁ Αμβδῦ. Ὅὅμὸ δογγθεῖ 
δοἰυ{10Ὁ ΠΥ Ὁδ δοθῇ ἴῃ 1Π6 ψοτὰβ οὗ οὶ : “ ΤΠ 
ἈΡΡΑΓΟηΐ σΟὨΓΔαΪοτΐοη 8 Γαβοϊγεὰ δἰ ΤΑΡ  Ὺ ὉΥ͂ τἰἶ8- 
τ ημα δι πρ θοῦνγοθη [06 δοῖ (56 δηὰ τὴ6 τηοῖῖνο 
Ὀγ νϊοῖ δα νν 88 ἰπϑιἰσαῖρά. Εἰορατγαρὰ ἰπ 1186], 
83 ἃ [ὉΠ]]πηοηξ οὗἩ τῃ6 σομληδηᾷ οὗ (ἀοά, {Π6 οχίοτ- 
ταϊπδιοη οὗ ΑἸΔΌ᾽Β ΤἈΓΑΥ τγ88 δὴ δοῖ 0 ΒΊΟΝ 
ψο πα οοὐὰ ποῦ θ6 πο] οἰ 4]. Βας (6 πιοῖῖνο 
ΜΠΊΟΙ δοϊυδίοα Φοῃ  τνὰϑ ποῖ δὶ 4}} 7η6 ἀσβῖγα ἴο 
[α]8}} (6 ἍΜ} οΥ̓ τὸ Τοτὰ ; ἴοτ, ουδθη 1 ἢς ἀϊὰ ποῖ 
0.56 [86 οοηιπιαηα οὗἩ ἀοᾷ 88 ἃ οονοῦ ἴον ἢΐ8 οὐ ῃ 
8615} δπὰ δι δἰ ἰοῦ ἔρο] ηρθ, μα ἀϊὰ γεῖ ἴῃ ΠΟ ΨΑΥ͂ 
οηΐοῦ ἱπῖο [ἢ6 ἰπιοηθοη οὗἁὨ [6 Ὠἰνίηα ἰη)αποκίοη. 
Οοά ἀεβίγοά τπδὲ ἴπ6 Κίηράοιῃ οὗὨ [βγϑ6] βῃοι !ὰ Ὁθ 
οἰεδηβοα ἔγοπι ἰάο  γΥ ὈΥ τ6 Θχιογιλϊ πδιίοη οὗ {116 
δοιθα οὗἩἨ Αμδὺ δηὰ [86 οἰδνυδίίοη οὗ ἃ ἢϑνν ἀγηδβῖγῃ. 
10 ([Πδὺ ρυπγοβα ἰΔῪ τ1Π6 )υδιϊδεδίίοη οὗἩἨὨ[Π6 ἀδοά, 
ὙΠΟ ὙγᾺ8 ἴ0 Ὀ6 δἰ ΠΙΡΙΥ 8 Ἰυάσιηοπιὶ οἵ αοἂ ἀροῦ 
ΤΟΙΒΗῚ. Βαὺ Δεῖ, του σραϑίπρ ἰτοιὺ [Π6 νγοῦ- 
8.10 οἵ ΒΔ], στοϊδιηθα 106 σχουβρ οὗἨ [6 οσαϊνθϑ. 
Ἡς Π||Π]16ἀ σα’ Β οοτητηδπὰ ἱπά θεά, θαὰῖ ΟὨΪΥ ᾿ννοηΐ 
μα} νᾶγ. Αἴ μ6 δὰ ραϊποα 106 ἰἤτοηθ, ἴὸ 
σὴ οὐ δὰ ἀεδι θα Ὠϊπὶ, ἢ6 δίγιςοὶς οὐἱ [ὉΓ 
ΗἰΠΉΒ6 ΙΓ ἃ [8166 Ῥδί}), ἔγοτι 8. 8166 Ῥο]ΐον ἰῃ Ὑπΐο ἢ 
δὸ τποῦρῆς 16 ἀαν 5 0]6 το τεϊαίη [6 τγοτϑὶρ οὗ (ἢ 6 
ἕαῖναθ, δηὰ ἴῃ τοπάογοὰ ἀοα᾽ δ ἰηἰοπιίοπβ πασα- 
ἴοΓΥ. ὙΠὺΒ Μα8 ἴ.6 Ὀἱοοάγ ἀθοά οὗ εἰ ἀϊνοδυοά 
οἴ 41}} τϑαὶ νδϊιιθ, δηἀ τἢ8 ἱξ οηταϊ]οα ἃ Ὀατάρη οἴ 
δὰ ἀροῦ δἰπὶ δηὰ ἢἷ8β ἤοῦδθ (Ὑνπογοίοσα αἷδὸ 
1:6 ροεδοβϑίοῃ οὐ {ΠἸ|ὸ [ἤσΟΠΘ νγδβ ὑτοιηβοά [0 ᾽πὶ 
ΟὨΪΥ ἴο {Π6 ἔουἢ χοπουδο). Τ}}5 βοοιίοη οὗἁ 
[86 ὈΟΟΚ βῆονβ ἀἴγθοιῦγ ας τὰ 6 ἰἀοΟ] ΑΙΓΥ σουηίο- 
πδποοᾶ ὃγ ὅόοδα πὰ ἢΪ8 Ποῦδα 8 ἴο δ6 Ὀτοιρἢῦ 
ἱπῖο οοπποοιίοη τνῖτἢ ἢἷβ ἀροα 8458 8π δοὶϊ οἵ ὑ]οοά- 
ππμπηος, ἴον “τἢ8 ὑνπουίηρ οὔΠ6 Ἰα πα 18 ΘΧΡΥΙΘΒ8] 
ἐβίρπδιθα ἃ8 (Π6 εἶῃ τὸ θ6 Ῥαπὶβιαἀ (ν6γ. 3). δας 

ΔΡΟΝΙΑΒΥ ΠῸπι Φοπονδὴ (118 18. 186 ἔτει ΔπῃΟΌΠΟΟ- 
ΤΩ θη), 18 ἴῸὸ Ὁ6 ῥπηΐβηεαὰ Ὀγ [806 ὙΔΥ ἴῃ ὙΠΊΟΝ τῃ6 
ἀροά οὗ ὑἱοοά ἱπ ἴϑγδοὶ 8 τεραγάοὰ δηά ἀνϑηρεὰ ἐξ 
ἃ βίπῇι δοῖ οἵ Ὀ]οοά- τα} }π688. ΤῊ σγουππα οὗὨ ἴΠ6 
Τοβοη τηεηΐ τοτνναγβ {παῖ δοῖ ἰΠπογϑίοσα ἀοθδ ποΐ [ΐθ 
ἴῃ τῃ9 ἀεοᾷ ἰ(ϑο] ἢ, θὰ ϊ 1τΠ6 ΡαηΙβῃταθηῖ ἰδ ἰπῆϊοϊρὰ 
ἴοσ δοπιοι ίηρ; 656 που  Ὠΐς ἢ ̓ς νου] ἢοΐ να 
ὈθΘη ἴῃς" ΤΠ οὐ͵οοϊίοη ἐπογείογθ ἰδ ποῖ υ8ὲ 
ἩΪΟΒ τηδίηἰδίπδ {πᾶὶ {π|8β ἀορὰ οδῆποὶ 06 116 
ογονηΐηρ ογΐπ)ς οὗ ΨΦ6ππ δῃηὰ μἷβ βοῦβϑθ. ΝῸΓ ἷβ 

ἨΟΒΕΔΛ. 

ἴΠΘΓΘ ΔΗΥ͂ αἰβογθρδηοῦ Ὀοίγθθ [86 ρΓΟΡΠοῦ πὰ εἰι6 
θοΟΚΒ οὗ ἔπῸ Κίηρβ, ΒΓ 4}1} (Π6 Τ ΘΙ ΠΟΥ8 οὗ {παῖ 
Βοῦδο δῖ δἀἀποοα 88 σΌΪ Υ ὈΥ ποῖ ἀδραγίίηρ ἴτομι 
[86 5'π οὗ Φογιβδίοα. [ΠΡ ΒΟΥ : “ ΨΦ6ἢπ, ὈΥ οἰθανὶπες 
ἀσαϊηδὶ [6 ΜΠ] οὗ αοά ἴο Φογοθοδπη)Β 5δῖη, νι πίος 
βογνρα ἢΪ8 οἴνῃ Ῥο] ἰς 8] Θη8, δμονοα τἢδὲ ἰπ τῆς 
ΘΙ ΔΌΡ ΕΓ οὗ ἷ8 τηλεῦοῦ ἢ6 δοίβα ποῖ δ8 ἢ6 ρῥσὸ- 
τὉοηἀο4, οὐ οὗ Ζοαὶ (2 Κιηρβ χ. 16) ἴον τὴ6 νυ] οὗ 
αοά, Ὀαϊ βογτνοῖ Ηἷ8 οὐσῃ ὙΥ1}1 πὰ ἢἷ8 οὐνῃ δι θἱ οἴου 
ΟὨΪΥ. ΒΥ μι8 ἀἰϑοδοάϊοποθ ἴο ἴΠ6 οπ6 σοπδη6 οὗ 
οὐ ἰο βμβονοὰ ἴπαὶ ἢ6 σου]ὰ θαυ δ} πᾶν ἀϊ5- 
οὐογοά {Π6 οἴδεγ, δὰ 1ξ ὈδΘ᾿ σΟΠΊΓΑΤΥ το Ὠἷδ οὗν 
ὙΠ οὐ ᾿πίογοϑι. Ηθ δὰ πο φγίποίρ]ο οἵ οὐθαΐθηςο. 
Απά 580 ἴθ υἱοοὰ Ὑγ ΒΟ νγα8 816 δοοογαϊπς τὸ πὸ 
τσ οουῦβ Ἰαα τηθηῦ οὗ αοἄ, θασΑπι6 δὶ π τὸ ἢϊπῇ νῆο 
8164 ἰῦ ἴπ οὐδεν τὸ [1641] ποῖ 106 ν}}}} οὗἠἨ αοἀ δες 
δῖ5 ονσῃ. Τῇ (οὐ βαϊὰ ἴο ΒλΑΒἢᾶ : “1 ὀχα] θα [Π66 
ουἱ οὗἩ τῆ6 ἀιιϑῖ δηὰ τηδᾶθ τΠ00 ῥγίποθ ΟΥ̓́ΘΤ πιν 
ῬΘΟΡΙα 1βδγϑοὶ,᾿ σπΐσῃ ἢ6 Ὀοολπια ΟΥ̓ δἰδσίηξ 10} 
Ιηδ βοῦν {Π6 δοὴ οὗὨ Φεγοθοϑηη δηᾶ 41} [Π6 ἤοιιβ6 οὗὨ 
Ψψαγοδοάπι (1 [ζἰηρβ χυϊ. 2). Υἱοῦ Ὀδσδαβο δα (0]- 
Ιονγοὰ τμ6 5βηβ οἵ δ δ δι “186 νοτῇ οὗ ἴδ [ωγγὰ 
σϑιηδ ἀραϊηβὺ ΒΒ αβἧδ (ΤΣ 4]}Ϊ ἴῃ ου}]} [Παῦ Ὧ6 ἀϊὰ ἴπ 
{π6 β'σῃῖ οὗἩἨ ἴπ6 Τ,οτὰ ἴῃ Ῥοΐηρ πκὸ [ἢ6 ἢουβ6 οἵ 
Φογο οι, δηαὰ ὑδοχεδε ἣθ κι εα ἀΐων" (γον. 7). ΤῊς 
πο σοῦτβο5 οὔ δοίϊΐοῃ τοῦθ ἱποοηβίβίοηυ: ἴο ἀδ- 
ΒΊΓΟΥ ἴΠ6 βοὴ δπᾶ [86 ου86 οὗἉἩ Φεγοδοδτη, δηὰ ἴο 
ἀο ἴἢο56 τ] πρ8 ον ψ Πῖοἢ οὐ οοηἀοτηησά ἢΐτῃ ἴὸ 
δ6 ἀεδῖγτογοὰ, ΕἜΓΙΠΟΥ γοῖ; ποῖ ΟὨΪΥ τγχὲᾷβϑ δι ἢ 6χ- 
δαυτίου οὗ (οὐ 5 λυ μψταδηῖβ [156 δὴ οἴξηβε ἀραἰηβῖ 
ΑἸ (οά, Ὀπὶ ἰτ 8 βίη, ΠΟΓΟΌΥ͂ Π6 σοῃ- 
ἀοπιηρά πτηκοῖς, δηα τηδάσ ἢΐβ οἵιοῦ 518 ἰὸ Ὀ6 51} 5 
ἀσαϊπδὺ ἴπ6 Ἰρη, [ἢ ὁχοουτίηρ ἴΠπΠ6 Ἰααρστηοπὲὶ οὗ 
ἀοά ἀραϊπϑβὺ δποίθοσ, Π6 ἀκ ον ϑεν ἢΐ5. Ἰυπάρστηρης 
ΔΡΆΪη 8: ἰπιβο][, ἱπ (παὺ πο τπαῦ ἡπαρεά, ἴῃ Οοά᾿ 5 
βῖοια, ἀἱάᾷ τῆ6 βᾶτηθ {Π|ϊηρ8 (ότι. 1ἱ. 1). Μ.] 
ἍΜ νἱδὶῦ : δ υαΐπ το οχτοσταϊη δι Ὑ ἢ 

ΠΟΙΤΈΒΡΟΙ5 ἴο (Π6 δοὶ οὗ ὅθπα. [τ [Ὁ] ονγεὰ ποῖ 
Ιοης ἴον τ186 ἀδδαῖῃ οὗ Φογοῦοδτλ 1Π{. ἴῃ τῆο τηυτ- 
ἀδογ οὗ ἢΪ8 805 ᾿ῃγοῸ ἢ [6 ΠΟΠΒΡΙΓΆΟΥ οὗὨ 5} 4] }π τὰ 
(2 Κίηρβ χν. 8 ἴ). Βαυῖ τΓΠ6 {Πγοαθπηρ ΡῸΘΞ 
ΓΟΣΊΠΟΓ : ὙΠ τιον ἀνβίσγου τπ6 Κίπράομῃ οὗ {6 
Που88 οὗ 1βγ86]. “ Ἡσανι οὗὨἉ ἴϑγδοϊ " ἤοτβ ἀδβίρηαῖοϑ 
[6 κΚἰησάοτῃ οὐ 1ϑτλοὶ ἰῇ ἃ. βρϑοῖδὶ βεπεο, ἴπὸ Κίὶῃρ- 
ἄοτῃ οὗ ἔὸ Τοη ΤΥ 68, Δ8 αἰ ΒΕ Πρ 1864 ἔγοτα [Π|6 
Βοῦδα οὗ ϑοῆι (γοσ. 7). ὙΠῸ ΚίηρΙΥ οἢΐοο ἴῃ ρθη- 
ΘΓΙᾺΪ Βῃου Ἱὰ σοαδα ἴπ 1ῃπ6 Κίπάοπι οὗὨ βϑγϑοὶ, δὰ 
εἰαῦ που] Ὡδιαγα Υ θ6 ἃ οορβαιίοη οὗ ἴΠ6 Κὶπρ- 
ἄοτῃ ἰ(561. Βαὲ 1{π|8 νγὰ8 οοπηθοῖοά τ ἢ [ὃς ΓἈ]} 
οὗἩἨ 106 Βουβα οὗ Φεῖα, Ὀδοδαδο, ἰῃ σοηϑοαποηςς οὗ 
ἐμαῇ ἀνθηῖ, ἃ βἴδιο οὗ ἴ06 τῇ] άοσῦ ΒΠΔΥΟὮΥ οηδιιοά, 
80 1παὺ ΟὨΪΥ οπο Κη, Μοόηβἤοπι, Πδὰ ἃ Βοῃ ἴὉΓ 
ΒΟ Ο580Υ, ἴα γοϑὲ Ὀοϊηρ 811 ονογτ γον δπα δ] αἷπ 
ὈΥ οοηβρίγβίοσθβ. Τδδ (Ἀ]] οὗ (πὶ ἤοιι56 να 8 ἴΠ6τὲ- 
ἴοτϑ “ἴδ Ὀερίππΐπρ οὗἨ (6 6πα, [Π6 Ὀερὶπηΐπρ οὗ 
{6 ῬΤΟς688 οἵ τοὐοσποη ᾿᾿ (ΗΠ πρδίθ ΟΓρΡ). 

ΟΓ,.5. Απὰ ἐῦ ΒΑΡΌΘΩΒ ἴὰ ὑμαὺ ἀὅαγν, ΠΕ Ι 
ὈΓΘΔΙς 729 ὈΟῊ οὗ [6Γ΄ΓΔ96] 1 [76 ψ81}10Υ Οὗ 9561» 
ΤοῸ 1. “ὙΤδδὲ ἀλγ᾽ ἰδ τὴ6 ἄδν οἡ ψΠὶοῖ [86 ἀδο- 
δἰτπιοοη οὗ ἴ86 Κίησάοπι τΑ 68 ρ]αοθ. “ΒΟῪ οἵ 
15 το] " “Ὁγ βϑυπθοάοςδο ἴου [Π6 Ὠ} ΠΠΔΓΥ͂ ἔΌΓΟΘ ὁπ 
ΒΊΟΝ [06 βισοηστι οὗὨ [6 Κιπράοτῃ δηᾶ δοηβο- 
ἀΌΘΠΟΙΥ ἰϊ8 οχἰβίθηςθ τοβιθὰ " (Κεὶ}). ὙὍΈῈΘ ν8]16 Ὁ 
οὗ Φεζγοοὶ 18 τὴ ρῥἱαΐπ ἱπ σ ποῖ [6 ΠΠῪ Φασγοοαὶ 
ΔΎ, ἴῃ 1Π6 Α δὰ βηᾶ τὐνυ ἐμ να τὸ μέγα 
πεδίον Ἑσδραίλων, ΟΥ δὶπὶ χὶ τὸ μέγα πεδίον. 
ΤΆοτο [π6 τυγοδῦ τγ88 ἴ0 Ὀ6 ᾧ ἢ]1οὰ, Ὀοοδα86 ἷξ τᾶς 
τποῖο [πῇ τἴη6 Ὀ]οοάγ ἀοοὰ νγὰ8 οοτητηϊτοα. [1 γα 5, 
τηογθουοσ, ἴθ6 ἡδίσγαὶ ὈδΕ6-ἤε]ὰ οὗἩ τπ6 πογίῇοτη 
κίυμχάοτα (οοπρ. Φυάρεθβ ἷν δ; νἱ. 83). [1π5τγβοὶ 
[οτίὰβ ΠθῸ δὴ ὉΠ ΒΙΆΚΑΌΪΘ ραγοηομπηαδία τυ ἱτῆ 
δοῦτοοὶ. Τ]ι6 νογάβ, απ ἃ ὀβροοΐα] } Υ αἰβδὸ πὸ πιςη- 
ἰοῃ οὗ ἃ Ἰοοβδὶγ, ροΐπιὶ ΟἸΘΑΤΙΥ͂ Ὁ ἃ Ὀδίο, ΠΟΡῸ 
δΔΏ ΟΥοΥ γον, Ὁ οι [6 Ὀείοτο- Πδπιρα ἀσεῖτης- 
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ἰοῦ οὗ τ86 Κίηράομι 5Βοι!ὰ ὃ6 οβδοιοα, ἀπὰ τἢτ8 
ἰὼ τι|.ἐὁδ δαιιῦθοδ ἢοῦ ΟὨΪΥ 18. 106 ρυπίβημηοηῖ ᾿παὶ- 
ἐλιοα, Ὀὰῖ τῃ6 τηοάο οὗ 115 ἰηδίοτοη βιαῖοά, Τ]10 

. ΘΠΘΙΠΥ͂ πγῖ0 δου !ὰ οἴἶεος 1πἰ8 δηπὶἰϊδιίίοη οὗὨ [86 
Κιπικάοπι ἰ8 ποὶ γοῖῦ ᾿παἰσαϊθα. Νο ἀρέηϊθ ΘΠΘΙῚΥ 
6 παπχοα Ὀοίοτα ἴ86 δεοοηᾶ μᾶτῦ οἵ τ6 ὈΟΟΚ ψῃθῖς 
Αϑϑγτῖδ 15 Ὀγοῦυρῃῦ ὥγισαγὶ. (10 15 ποῖ πηοπιϊοποά 
ἰπ τὸ θὴΟΟΚΒ οἵ πὸ Κίησυ ΏΘΓΟ Αϑϑγσγίὰ ἀθα!ς ΓΠΐ5 
ὑ]οντ.) 

Ψωγβ. 6,7. Απὰ 886 σοῃμοοίνοα δραΐὶῃ διά 
ῬΟΙΘ 6 δουχῖθον, --- ὮΡ ΒΟΣΒΟΒ δὰ στᾶσα. Τὴ 
βδεοοπὰ “ἢ 15 ἃ ἀδυρ ΟΣ ὮΟ τροοῖνοϑ [ἢ 6 8υ1η- 

ΒοΙ σα] πα: ΓΙΦΓΤΟ χ᾽ [8.6 ται. Νοιο]. 
Τῆι τἶα δοοοπα οἰ] ἃ ὁπουϊὰ ὃ6 ἃ ἀδρηυ 15 ηοὶ 
ἃ ΥΟΌΟ ΟΡ [ὉΓ ἴΠ6 ΠΘΟΟΒδΙΥ οὗἩἨ 1Ππ6 Πτογαὶ νἱονν, Ὀαὺ 
53 ρτοαπάεα ἱπ [δ6 ἱπποῦ οοπηθοιίίοπ Ὀδύννθοη [ἢ 6 
ταδί 56χ δηὰ οοτηραϑβδίοη. Τῆι Ἀπηοτποοιηθηῖ 
τῆδι ΠΟ ΓῸ νγἃ8 ΠΟ ΙΟΪΤῸ (οΟΙηραβϑβίοη, ὈΘοοτη68 50 
τῆ οἢ τῃὴ6 ΤΟ οἰηρ δεῖς 48. 1Π6 ταργοβοηταῖῖνο οὐ 
186 παδίΐίοη ἡ ἢ ἢ γὰ8 ποῖ ἴο ἤπα οοϊῃραβϑίυη γγ88 
ἃ ἀδυσῃῖοτ. ΕῸΥ [ἢ6 “ἴοτη 418 Β6Χχ {{π|18 ἸΟγ6 ΘΟΠλ- 
Ραβϑίου τὴ [86 τη8}6,᾿ δπἃ γεὶ {ποτ 15 Π0 ὁοτ- 
Ῥαβϑίου ἴο ὃ6 ουῃά. ὙΠπδὶ τησδὺ ὃο ἃ βιὰ 6886 
Ἱπάοοὰ ' ΤῊς ἐχρ᾽δηδίίοη 18 Ἰποογγθοῦ ἡ οἢ 8α}- 
Ῥοϑθ5 {πῶὶὲ [Π6 ἀδαρῖον βρη ϊῇοα ἃ πιοτὸ ἀθρϑηθι- 
δῖ6 Γσο (έ. σ., Φοτοπιθ). ΒΌῸΡ Σ ψΨ{1 Ὧο ἸοΩχΟΣ 
Βανθ ΩΨ ΘοΟΠρδδδίου, Απ οχρ  δηδιίοη, τ] Πἢν 
νπδὺ [Π6 πϑᾶπι6 οὗἩ ἴῃ6 ἀδιι ΠΟΥ 1Π1Ρ]} 168, ΠΕΠΊΘΙΥ, 
10 ὀχ ῃδυκίίοπ οὗ Ὠιγίηθ οΘοπιραββίοη. Τῃο κίηρ- 
ἄοπι οὐγοᾶ ἱϊ3 ργοϑεγυδίοη 1π [Π6 χηϊάϑι οΟΥὗἨ ἴΠ6 τΓθ- 
γι πσ ἸΔΟΙαΊΓΥ ΟὨΪΥ ἴο τὴς ιιηἀοβογγοά σοιρϑ8- 
εἰοη οἵ αοά. [Οπ τῇ τοϑι οὗ νοῦ. 6, 806 αὐϑῃι. 
Νοις.] 

γεν. 7. Β.ΌΟῚ νυ} ἤανο οοταραδαίου οὐ ὑδι 9 
Βουδο οὗὅἨἩ ϑυάδῃ. Δ Κθϑοῆ σϑριΌΘΟς ἴοῦ [6 μοῦ886 
οἵ ἰβγϑδὶ : ἱΓ ἸΠΟΥ σοῦθ Κ 6 δοιιδα οὗ Φυαδῇ, 
1ΠΕΥ ἴοο ποιὰ ἢπά οοτηράϑβδβίοη ; θαϊ ἵΠοΥ ΔΙῸ ποῖ 
80; πον Ἰἶνο ΟἹΪΥ ὈΥ ἴΠ6 ςοιηρϑββίοη οἵ ὑθβονδὴ 88 
15 υἰαὶπ ἔγοτι τῆ6 γογάβ. ὙΠΥ δυάδὰ δπά8 ἴΆνοτ, 
ἂπαὰ ἴργδοὶ ἀοθϑ ἠοῖ, ἰ8 ἱπάϊοαϊοὰ ἰῃ [6 ψογ 8 
τῦλι (οἸίον, ἴῃ ἴΠ6 ρῬΘΟΌΪΑΓΙΥ Θρδ[ϊ6 ἀχ ργθββίοη : 
1 ν1}} ἀεὶῖνοσ τῆθι τπσουσ Φομονδὴ τποὶς ἀοά 
(οορ. Θδπ. χὶχ. 24). Ηδογα δἰ] αβίοη 8 πιαὰθ ἴῸ 
186 σοπηοεῖίοη ἴῃ ΜΠ οἢ 7 ἀ8}} βία β ἢ Φ68ο- 
υδὶν, νὰ} 6 ἐς ΟΠ ΤΠ] Πη8, αὖ ἰοαβὲ ὉΥ ἱπηρὶϊοδίίοη, ἐπ 6 
τιοῦσῃς ταὶ Φυάδῃ οὐο8 (8 ἀδ ἴνογαποθ αἰγθοῖ Ὁ 
ἴο τ86 ἕμεος τπδὲ ἐδ δοκπον θά 68 Φϑθονδῃ ἴὸ Ὁ6 118 
ἀοά, δπὰ ποῖ, 49 ἰ5. ἔαγιΠοΥ Βαϊ, ἴο 105 τα ΠΑ ΡῪ 
ἴογοο, σε] ἴ5ταοὶ οἡ [Π6 σΟΠΙΓΆΓΥ, ᾿γυβιίπιν ἴῃ ἰΐ 
ταὶ ταν διγοηριι ἰηβίοδα οὗ ἴπ Φεῃοναῖ Ὑγῇ0 ἰ8 118 
ἀοὰ πο ἸοηρΈΓ, δ.}4}} ἴον τπδῦ ΥΟΓΥ ΓΘΆ9ΟΉ, δπά ἴῃ 
δρὶδ οὔ 115 ὙγΑΓ  ΚΘ ΓΟΒΟυΤΟΘΒ, αἴ ΥΪῪ ρμογιβῆ. ΒΥ 
ΤΑΣ 18 8Π ὑποχροζίοα ΘΧΡΓγοδβίοη 88. ΟΟΟΌΓΣΙΪΠΣ 
αἰοῆς σι 086 οΟἴἾἶμοΥ ψογαὰϑ; θὰ ἰζ ὨΔΙΌΓΑΙΥ 
ἸΔΘΔΏ5 ποῖ: ὈΥῪ ΜΘΘΡΟΙΒ ΟὗὁὨ ψὰγ, συν ΟὈΥ]οτϑὶν : 
ὉΥ ναυίης νῶγ, ὙΠ6 ὈΟῪ δηὰ ἴἴ6 βογὶ ἂγὸ 
Πδιηθά 88 [6 Ἰθδροηϑ, δπὰ [6 τογὰδ: ΟΥ̓ ὙΆΓ, 
δοΥ τηοτο ἀσῆηϊοὶυ ὑπαὶ (Π6 οπ ρ]οΥ πιοηῖ οὗ [1086 
ὙΟΔΡΟΩΣ 15 τηθϑηῖ. ΗΌΣΒΘΒ βῃὰ γἱάογΒ, δοοογά- 
ἴῃς ἴο 8 ἔδυ αν πιοάθ οὗἩ δχργθϑϑίοι, πα ἰοαῦθ {ἢ 6 
ἴογος ποῖ Ἑομπλρ]οιοὰ (ἢ6 τα  ΠΠΑΓΥ δυγθησι ἰπ 
ὙΠΟ ἢ 50 πλθοῖ ὑΓίἀ6 γὰ8 ἰδ κοὴ. 16 Οσσυγγθηοθ 
οὗ τδξο του ἀ8 αὖ ἴῃ ΟἸ086 15 ρθε Πν Θπιρ δὶς. 
Ἧ  οη ϑομβονδὴ ἀοἸίνοτβ, δ ἤθθὰβ πο ὙὙθΔρΟῦβ οὗ 
ὙΔΥ, ὯΟ ὨΟΓΘ6Β ΟΥ̓ Τ] 6Γ8, ὨΟΥ οἀπ {Π|686 σΊνΘ ΔΏΥ͂ 
μβεὶρ στους Ηΐτ. 
εκ. 8,9. Απὰ κ58ὸ6 νοϑθῃοᾶ 1.0-ΒΌΒΔΙΩΔΕ, 
ὙΠῚ οΐ Ὀ6 γουγα. ΤΠ νοϑηΐηρ δηὰ [86 οοη- 

δοροῃ δὰ ἴὸ ὃ6 [Κη ἰοροίῃοῦ, Πα 18, ΔΒ ΒΟΟΏ 
88 Δ3μ6 δαᾷὰ πνοδῃρά, δα δολίη Ἴοοποοίνοα, ἰπ ΟΥΟΓ 
ἰο ἱπάϊςδιθ το σοπ ΠΠΌΠΥ οὗἩ 1Π6 δ πουπηοοπηθηΐ οὗὨ 
εὐ]. ΤΠοΥΘ 18 ΠΟ ἰηιοιταροη ἀπ] 116 φηὰ οὗ 
ἰδο τολοοιίοα. [Ησπάοτγϑοη : “ΤῺ πιοπιίοι οὔ ἔμ. 
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νοδηΐης οὗ 1,0- λυ πα πηδὴ 5εοπλ5 ἀσπ σηθα ΓΔΙΠΘΓ ἴὸ 
611 ἂρ τἴ6 παγγαῖνο τη ἴοὸ ἀσβογῖθο ἥσαγαῖναὶ 
ἉΠΥ͂ αἰδτίπος {τΓεδιπιοῆῖ οὐ ἴπΠ6 1βτα6 165. ὦ. Ε΄. 
Μ.]. Νοὺῦ ΤΩ ῬΘΟρ]θ : [ἢ Βῃου! ἃ [ἢ 6 ρθορὶθ ἴῃ 
τῆ Κίημάοιη οὗἨ [586] 6 ἀουϊσπαιθὰ. ὅθ οονθη- 
δηϊ τοϊατίοι Ὀοινγόο ἀοά δπὰ ἢιἷ8 ΡΘΟρ]6 8 ἴὸ Ὀ6 

ΘΟΙΏΡΙοἰΟΙγ ἀἰθθοϊνοά, Ὁ ΓΤ 2 ΞΞῚ ν}]} 
ποῖ Ῥαεϊοηρ ἴὸ γοι [8660 ατάμηῃ. ΝΟ6]. Οπ τῇ6 
τοϊδιίοη οὐ τῆ τἔγοο τΠγοαθηΐ ΡΒ ἴῸ ΟἿ 6 ΔΠΟΙΠΘΓ, 
866 ἴπο ᾿)οοιτη4) ϑοοίίοη (23). πη (Π6 ὙΠ|016 ἢδγ- 
Γαιϊνὸ δ00 [ηἰγοά, ὃ 8. 

Β. Ομαρ. ἴ,. 1-3. Απά γεὶ Ζεγαοὶ φλαίί δα ἀσοορίοεὶ 
αἴη. 
Ἰπητηοά αίο! Υ ἀΡΟῚ [πΠ6 πηποτιηοοπιθηῦ Οὐ {16 

ἡαάστηοαῖ οχίοπάιηρ, οὐθη τὸ ἴῃ6 σοπιρὶοῖθ ταὐθο- 
[ἴοπ οὗἨ 186 Κίησάοιῃ οὗὨ [βγδοὶ, [ὉΠ] ον 8, τὸ ἴΠ6 80τ- 
ῬΓΐβ6 οὗἩ τ τοδάου, δὴ δηποῦηοοπηθηΐῦ οὗ ἀο] νοῦ- 
Δς6. Τῆθ νογβ68, 1η αἀἰδβιϊποίίοη ἔστοσι ἰῃ6 Ἡδῦτονν 
ΔΙΓΑΠσοπθηϊ, δου ά ἔογπι οὔθ βθοϊίοη τὶ “ΠΔΡ. 
'., ὙΠῸ Διγαηροιηθης ὈΥ̓͂ ὙΠΙΟὮ νΟΓ8. 1 πὰ 2 ἅγα 
)οἰηδά τὸ οἴδρ. ἱ., ἀηὰ ἃ ποῦν ομδρίοσ Ὀόραη ἢ 
γΟΓ. 8, 45 ἴθ ἀοπο ὃν ἴῃς ΤΧΧ. δπὰ Δογοόπιο, δπᾶ 
δίτοσ θθοπι ὈῪ ΓαἸΠΟΓ, 18 πιοτὸ ἱποογτθοῖ 5011]. 

ΟἾδρ. ἰϊ. 1. Απᾶὰ ὑμ6 ὩυτοΡοΣ οὗ [89 σὨΠἄγϑαι 
ΟΥ̓͂ ΕΥΔ61 54}: Ὀ6 85. 890 Ββαυηὰ οὗ [86 8668, -- 
ομἰἸσϑῃ οὗ '86 ἐνίης Θοά. ΤΒΟ τμπδατο ἴῃ νϑγ. 
] α, ἀζτοοβ δἰτηοβὺ νϑυθϑῦπι σι τ Π6 ΡΓΟΠΊΐΪ86 οὗἁ 
αδη. χχὶϊ. 17 δηὰ χχχίϊ. 18, δὴ δρτϑοιηθης τυ ἢ 
8 ἀοβίσηρά. - ΤΠ τοὐοοιίοη οὗ ἴΠ6 Τϑη ΤΓΌ6Β 81 
ΔΏΠΟΠΠΟΘΑ͂ ΤῸ ΠῚ ἃ ΒΊΓΟΠΩΣ οοηίγαϑὺ ἴο [Π|6 ῬΓΟΠΊΐ56 
ἴθ τηϑ4θ ἴ0 ἴἢ6 ῬϑΊΠΆΓΟἢ στ τορατὰ τὸ τῇ 
ὈουΠ4]689 Ἰηούθαϑο οὗ [8 ροϑβίογι νυ. ΝΟΥ ἰΐ τ|16 
Ρτοπιῖθα ἰ8 ἤστην ὑ6] αγοὰ ὁπ ταϊσς ἰανο ἀουθι5 
ΟΥ̓ τπ|ὸ τεαὐθοϊίοη, οὐ ἰἢ τπ6 τὨτοδίθηϊπρ' οὗἨ τῇς 
Ῥτορῇϑῦ ἡγ6Γ6 ἴο ὃ6 δοοθρίδα οὁΠ6 ταϊρὐ ἴδε] τδι 6 
ἢδὰ πιϊβίακοῃ ἴῃ6 ρροϊηἶ86. Ηθηοο ἴμ6 Ῥτορποῖ 
ΌΔοκΚ ἀἰγοοῦγ τὸ τὲ ργουἶϑο, δη ἃ βῆονγβ ΠΟῪ (Π6 
ἐλ ἀντ 8 ἴῃ πο ὙΑΥ Δηπα θὰ ὈΥ ἰΠ6 ΓΠγοαιθηΐϊηρ,, 

αἱ {πᾶς [86 ᾿δίυου ασύϑθθ Ὑ6Ὶ1] τὶ [810 ΤΌΓΠΊΟΓ, 
γί ἢ Ὑ01}} οοτίδ  ]Υ γοϑοῖ 118 (ἸΑΠἸ]πιθηῦ. (Οπιρ. 
αἶδο 86 τοίδγοποθ ἴὸ πὶ Ῥγοιηΐβο ἴῃ 15. χ. 22, 1π 
ΟΡροβίτίοῃ ὕο Ἀ186 βϑουτυ, δηὰ ἱπ ὅ6γΓ. χχχῆϊ, 
22). ΤΠ ῥτοπιῖθο ρίνθη ἴῸ [86 {ἈΓΠ6ΓΒ 18 80 Π|6 
Ρἰεάσο ἐπα ἃ κἰπηθ οἵ ἀο]νογαποθ γ7}}} οοτη6 δραὶῃ ! 
Τὴ δππουπορηθηΐ οὗὨ ἀο᾽ἑνούδηοθ ἴῃ νοῦ. 1 ΕΓ. ἰ8 
τοοῦοα ἴῃ {μᾶὺ ῥγοηχῖθθ. ΤῊὰβΒ (ἢ6 πογὰβ δ .Ὸ 
ΒΕΓΙΘΥ ἴο Ὁ6 τοχαγάθα 88 ἃ οἰϊδίοη Ξε πᾶ γοῖ 

τ Πδι νγαϑ ῥγοτηϊφοα Ὑ7}}} σοπιθ ἔταθ, (παῦ, οἴο., ὯΔ 

κυ μ. Ἃ 18. τ ΓΟΙΟΤΘ πΔιΌΓΑΙΥ 0 ὃς πηδεγείοοά οὗ 
16 Ῥ6ορὶα οἵ βϑγβοὶ ρϑῆθγαῖν (ἀσαἰπδὶ Κ61}}. ΕῸΓ 
ἴη6 Ῥτογηΐθο 8 τηδὰθ τὴ τοίογοηοο ἴο ἴπ6 ΨΠΟΪδ - 
Ῥοορΐβ, διὰ ἰῃ νϑῦ. 2 τῃηθηβοη ἰ8 πιϑάθ δχρυεββὶ 
Οὗ ἃ ππίοῃ δούίγοθη τἢο80 γῆὴῸὺ Πα Ὀθθη αϊνί ἀοά, 
Βυῖ ὕπδᾶῦ δηἸαγροπιθηῦ οὗ ἴμ6 σο]6 ὈΟΑΥ͂ ἐϑηποὶ 
ἴ8Κ6 Ὁ]4.6 ψι τ τΠ6 τοΐπτῃ οὗ τῃο86 ἡ ΠΟ86 Το]66- 
ὉΠ 185 ΠΟῪ δηπουηοοά. Ηδσηοθ ἴΠ6 βθοοπα τηοη- 
ὈοΥ ΟΥ̓͂ (16 γοῖβο ἴὰγπ8 ἴο ἴπθιῆ. ΕῸΓ {Π|056 ὙΠῸ 
ἃΓῸ Ποῖ σἈ]]6ὰ “ποῖ ΤΥ ῬΘΟΌΪΟ ̓ ᾿ 6΄ΓῸ ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ 
«ἀοη το] ὙΠ [086 ταΐογγοα [0 ἰῃ οἤλΡ. ἰ. 9. ΙῈ 
{)6 ὑΐΪδοθ ἴθ ἩΪΟῺ ἐὺ ἰβ βαϊὰ ἴο ὕδοσω, οἴς. 
Το 18 η0 ποοὰ οἵ ἱπααϊτίπρ τνῆδὶ ρίδοθ 18 πηθϑῃῦ, 
ΠΟΙ͂ΟΣ ῬΑ] ϑιη6 ΟΥ̓ ἴπ6 [.δηὰἀ οὗ Εχίϊθ. Τδο οχ- 
ΡΓδϑβϑίου 88 ΤΊ ΠΟΥ [ἢ ΤΙΏΟΓΘ ΘΌΠΟΓΙΑΙ 86η80: “ὁ5ῖ 
8.5 ἰἴῦ 1845 Ὀ66η δβαὶ( --- δὸ ψ}}} ἰδ ΠΟῪ σαῖμοῦ ὈῈ 5αϊα,᾽" 
εἴς. Τῇθ οπα ὙἹ1]} δῆβθννοῦ ΘΧΔΟΩΥ ἴ0 [Ππ6 ΟἾἾΘΓ. 
ΟΒ]ἄτϑῃ οὗ ἐδ9 ἡνίας σοἃ. [πεϊοαὰ οὗὨ δἰ ΡΪΥ : 
ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ, οὗ, ρθορίο οὗὨἩ Οοά, τῆι νουἹά θὸ 6χ- 
Ῥοσιϊρα δὲ ἢγβί, τῶωδθῪηἤ ἤδνθ ἤθγθ ἃ ΤΟ ἢ ΒΓ ΓΟΠΡῈΓ 6Χ- 

Ῥγαβείοη. δ "Δ ὨΔίΠΓΑΙΥ ἴῃ ορροβίοη ἴο ἀοδά 
ἰάοἶ5, ἢ ο86 δβογνίοθ ὑγίησα [6 Ῥϑορὶθ ἴο σγαΐῃ 
ΤΟΥ ΔΓῸ ποῦ ΤΘΓΟΙΥ ἃ ρεορίο οὗ ἀοά, ὑα0:15 οἰ] 
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ἄγοη : (πΠ6ν 58}4}} ἢανς ἰη Ηἱἷπι ποῖ τρϑτεὶν 8 αἀοὰ 
δι ἃ Εδιδοῦ (5666 θοίον ἰπ {π6 Ποοιγῖπαὶ ϑοοιοη). 
ΤΏΘτα ἰθ ὯΟ Αἰ πιϑίο! στ [0 188 πιογδὶ στουπὰ οὗ 
(8 σταοίοιϑ δοοορίδποο, απὰ δυο ἢ 6 ποιίοῃ παπδὶ 
ποὶ ἱπιτοάυςορα. ΕῸΓ ἴο [Π60 ἀδγκηοβα οὔ {16 
τεῦ ρᾶῦὶ (ςαρ. ἰ.) ἴῃς Ἰίρε 5. ποτα οοπίταβιδὰ 
11:8 ΔΌΓΟΡΟΥ πἀπὰ ἴῃ ἃ ὙΟΥ 4υἷτθ ἀπρτουϊ θά ἴου. 
ΤΊ σοπποοῖίης ᾿ἰηκ ἰδ ποῖ σαπὰ Ὀδίογο 1Π6 ΠΟΤ 
γοίουπα ΘχΧΡ θυ ἰοη οὗἉὨ τπδ6 βαῦ)οος ἴῃ σἤδΡ. ἰΐ. [ι 

185 Ὁπάἀογβιοοά, οὗὁὨἁ ὁουγβο, τἸαΐ ΟἾ]Υ ἃ τοιηπεηῖ ἰδ ἴο 
τηοοῖ 1} σοι ρϑδϑίοπῃ, ὑπὲ ἰξ ἰδ ποῖ 6 ΓῸ Ἔχ ργθϑϑθα. 

ψεγβ. 9,3. Αῃὰ [86 οΟὨΣ]τθη οὗ συ βιὰ 
486 ομΠ] γϑῃ οὗ [θυ 8] δῖ ζαϊμποσϑὰ ἱοχοῦδοσ --- 
υμδδη. Τὴε δοοαρίδηοα οἵ ἴΠ6 γοὐοτιοὰ ΟΠ 68 
ὉγΥ ἀαοἂ π}}} Ὀ6 ΟΝ ἢ ΌΥ ἃ τουπίοῃ οὗ ἴπο86 Μη 
Βαλα θθθῃ βοραγαῖθα (᾿πυναγάϊ Υ 45 νν6}} ι5 ουϊνγατάὶ 
- οἡ {πὸ ὁοη6 δἰἀ6 Ὀ6]16 ἰἱῃ οά, οἡ τ ΟἸΠΟΥ ἰδοί. 
ΔΓ). Οὐμρ. ὅ6γΓ. 1. 4, ννϊςοἢ τοϑῖβ αὰ 
δάμο, δηὰ 1]. 18, πὰ “8:}}} τλογὸ ἔμ} }Υ ἘΖοΚ. χχχυ!!. 
18 Π. 6 οἰ Πάγοη οὗἁὨ Ιβγαεὶ, ὈῪ θείης σοῃ γαβῖθα 
πὶ {π6 σΟὨΠ]Πάτθη οἵ Φυάδι, τϑοθίνα ἤθῦο {ΠῸῈῚὉ 
ἸΏΟΤΟ τοβιγοιοα ἀπ ὰ βροοῖαὶ τηθαπίηρ, 88 Ὀθ]οηρίης 
ἴο ἴη6 Το Ττῦ65. ΓΘ τογὰ 8: δρροϊπὶ ἴον τπθπὶ- 
86 ῖνθβ οὯ6 ᾿ιοδή, ἀδηοιίηρ οὁΠ6 οοτημηοῃ Κίηρ, οΧ- 
Γ58 [Π18 ὉΠ]0Ὴ 811}} ἸΏ ΟΥ̓ ἀοἤη 6 Υ (σοιηρ. σἢδρ. 

"2. δ; ΕΖοῖς. χχχίν. 34; χχχυ!. 24). Αϑὰ ρμὸ 
ὮΡ ουἭ οὗἩ ἴδμο Ἰαπᾶ, ΤἸθοδ6 ψογὰβ τὸ αἰ βίου]. 
“6 ἰδηὰ ᾽" ἴ8, δοοογάϊηῃρ, ἴο πιοβῖ, ἴη:6 Ἰαπὰ οἵ 
Εχῖϊο, δηᾶ ἃ τοϊπση ἔγοπλ 11 που]ὰ ᾿ῃπδγοίοσο Ὀ6 6Χ- 
Ῥγεβδθά. [Ὁ 18 οοτιδίῃ [π8ὲ τ[π6 Ῥτορμοῦ ἀοδβ ἢοὶ 
10 ΟἿΓ β6οίοῃ ῃτοάΐοϊς ἃ ἰοδαϊην αὐσαῦ ἰπῖο οχίϊς ; 
ἴον “16 ρἾδοθ,"" οἵς., 'θ νϑῦ. 1 ἰβ ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑ ΤΥ [0 
6 ππεογοϊοοά οΥὨ ἃ ἕοτγοΐὶρη ἰαπὰ. Υοῦ τ γοιηδτκ 
οἵ Βεΐίηκο ἰπ ποῖ ἱποοστοςῖ : ἽΠοη ἰε ἰ8 Βαϊ οὗἉ [δγδοὶ 
πᾶ ΠΟΥ ΔΓΘ ὯῸ τῃΟγΘ ἃ ρεορὶο οἵ 04, ἀπά ν1}} 
ΠΟ ΠΊΟΓΘ Γοροῖνα σΟΙ) ρα βδίομ, τὴθ ἴδοϊ 8 ὈγοδιΡ- 

86 [Π8. ΠΟῪ οοὐὰ Γοπιδίη, ΠῸ ἰοησοῦ ἴῃ {0 
ΟΙΥ πὰ ψνῃϊς ἢ ΤΟΥ δ τοοεῖνοᾶ 85 Οοά᾽ 8 ρθο- 
ἰς δηὰ δα τεοϊδί ηθὰ Γπγοῦρ ἢ [8 ΤΏΘΓΟΥ. ΑἸγΟΔΑΥ͂ 
ῃ [ωον. χχνὶ, δηὰ δου. χχυ δ, Ὀδη θη πιοηῦ ἸΑ1Ὸ 
ΔῊ ΘΠΟΙΏΥ ΒΕ. ΘΟ Υ γ͵1ὃ8 ΓΠγοδίθηθα ἴὸ 6 Ρθορὶθ 
838 ἴῃ6 ρΡῃηἰδηπηοης οὗ οὐάπτγαϊο ἀροϑίδϑυ. [Ὁ Δ Ὺ 
Ὅδ οὈ)οοϊοά, Πονγανοῦ, ἰπδῖ ὈΥ (ΠΪ8 ἀχραπαίϊοη, [88 
Ῥτορίιδὲὶ νου βθὸπὶ ἢ μάνα Ὀγοϑαρροϑοα δὴ οχ- 
Ἶ|6 οὐ δυάδι, 1116 μ6 δδὺβ δΌβο 16] Υ ποιδίηρ οὗ 
δ, Ὀὰϊ, Οὐ [6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἀἰδιϊησιι 568 ἰπ σὨδρ. ἰ. 
1, Φυαάδῃ ἴγοιη ἴβγβεὶ. βου Ὑ ἰδ ἔθ᾽ ἔαγΙΠΟΓ 

ἴα (16 ἱπάοβηΐνδ ὀχργοδείου : ὙΠΝΓΤῚ ΠΡ Ὸ, 
ΥΠ]0}} ργίναθ 0 Πἰπὶ οὗἩ 8 ἰαηὰ οἵ οχὶϊθ. Εοίηκο, 
πονόνοῦ, 88 δίνουν ἢἷτὰ Καὶ, χῖνοα 0}}8 οχρίδῃδ- 
κοι : 6 ρσορδιοῖ τοίογβ ἴο ἔχ. ἵ. 10 δπὰ ὈΟγΡΟΥ 3 
16 Θχργεδδίοη ἴγτοῖη ἴΠδὲὶ ραββᾶρθ, ἃ διῃρροπίτίοη 

.« Ῥαϊ θεγοπὰ ἀουδϊξ ὃν σΠΔΡ. 1]. 16,17, ὙΠογΘ [Π6 τὸ- 
ἴδποθ οὗ [βγϑϑ] 8 σαργοθθηϊοὰ ἃ8 ἃ ἸΒΟΙῊΝ 

τὨγοῦ ἢ (6 τ] ἀοτποξθ ἴὸ λπδδη, ἀπ ἃ ῬΆΓΔ]]6 
5 ἀγαννῃ ἴῸ 1Π6 Ἰοδάϊης ἔστι ουὖἱ οἵ ᾿ὑργρῖ, 88 ἴῃ 
ΟΒΔρΡΒδ. νὴ. 18; ἰχ. 8, 1π6 οδιτγίπρ ἰπῖο ΕΧΙΪῈ 15 
ἀοβονγ θὰ δ. ἃ σδιγγίπρ' ἰπῖο Εργρὶ (Ἑοπιρ. 4150 4]- 
ταν δα. χχυὶ!. 68). Εχγρὶ νγβ ἴῃ ἃ ἵ 
γἵ τὴο ποιιῆοη που, οὐοῦ ποῖ [δγϑϑὶ τσαβ ἴὸ 
αἰϊερογβοὰ ; τ|6 ἀ6] γόσαῆοθ ΠῸΠι ἴ 8 ἴγρθ δῃὰ 
οαγηοϑὶ οὗἩ ἀδ᾽ νούϑῆοθ ἔτοπὶ ΘἈΡΕΥΥ͂ δηὰ αἰβρθΓ- 

δῖο διηοηρ [6 Πολῖμοη. Ἧγ76ε}}: ὑὰαὲ πουἹὰ ΓΙῸ 
ΠΝ 15, δὴ διϊοζοῖθοῦ σΘΏΘΓΑΙ ΘΧΡτγοβδίοῃ, ἴῃ- 
ΚοΙ Πμτῦ]6. ἴῃ ἰιδο! ἢ, πᾶνθ Ὀοδ ἃ βιΠἹ ΕΥ̓ ἰθοἢ 168] 
τοῦ ἴον “ ροΐπῷ ὉΡ οἂὖἱ οὗ Εσγρο᾽ Απηὰ τπροη 
(86 δίῃ ρίο ραβϑᾶρθ, Ἐχ. ἱ. 10, ἴῃ είς, τηογϑονθυ, 
ΠΟ Δ᾽] δίοη [8 ΓΘΆΙΪΥ πιδᾶθ 0 ἃ Μιβάγαννα] ἔγοηι 
Ἐγρὶ 88 ΠῸπ ἃ ἰαπὰ οἵ οδριϊνίν, ὈὰΣ Ῥ]ΙΔΓΔΟΣ 
σὴ, ΒΌΘΑΚΒ οὗ 8 ἀδεραγίυτο οἵ [Π6 5ΓΔ0} 1165 ἔγότῃ 
ἷς, ἐρααι δυοῖι ἃ ᾿ἰπρυΐίβεῖς βαρ ἤδνο ὈΘΘη ὑαβοῦ, 

 ΟἿΓ ρη3- 

(δι ΥΠΗΓΙ 75 ΓῸΡ ποιυἹὰ παν θοοπ πάει 

ἨΟΒΕΒΑ. 

δίοοά ΘΟΥΤΘΟΙΥ πιποῦῖϊ ΔΩΥ οχρίδπδῦοπ ἢ ΝῸ 
ΟΥΠΟΡ Ῥαββαρθβ ΟΟΟΥ ὌΡΟΣ ἩΠΙΟ δυο ἃ 5809 
οουἹὰ δανα ἢ ἴουηάοά, δπὴ ἤοπα ἴἰη πῆϊοῖ ἰδ 
ΔΟΙΌΔΙΥ ΟοσαγΒ. [ἢ ἘΠ ΔΡ. ἰΪ. 15, 4. σ., “Εσγρι᾽ 
8 ΘΧΡΤΟΜΘΙΥ τηρπιοηοα. ΝῸ τῃδίῖοσ ἰὸν πιυςῆ, 
«ΠΟΥ ΙΟΥΘ, ΤΊΔΥ Ὀ6 814 [07 1Πϊ5. Ἔχρίαπαιίοη 85. ὑ6- 
ἴῃρ ΔΟΓΆΔΙΪΥ ὁοτγγθοῖ, τ σϑηποῖ 6 ΔΡΡτονοά πΠΟΟἢ- 
Αἰτοη Δ} γ. ΟΥΠΟΓΒ πογοίογο ππάογδίαπὰ “τἢ6 
Ἰδηὰ,᾿᾿ 5 ΠΊΡῚῪ οὗ Ῥαϊθδιῖηθ. ““ Οοἴηρς τπρ οὐἱ οὗ 
186 ἰαπὰ,᾿ ἱ» (ἢπ8 νυἱονγεὰ οἰΠο Ὁ 88. ἃ πιλγοπίηρ ΠΡ 
ἴο Φουα] 6 πὶ (ϑἰ πο}, δπαὰ ἴὸ ἐπὶ8 τη οοπίοχι 
βἶνοβ ταῦσὶ Βαρροτγῖ, Θβροο ΠΥ ἴῃ [6 ΓΟίδγθηςθ ἴῸ 
τα τουπίοη οὗ ϑταθὶ δπὰ Ὑυάδἢ ππάογ οης Ποδά 
(1)ανὰ). ΤΠΐ8 ου]Ἱὰ πρὶν τπδὲ Φογαβα πὶ τοῦ 
ὈεςοτῺθ ἴῃ [Π6 ΘΟΠΙΠΠΟἢ Οοπίγϑὶ ρμοΐϊηϊ οὗὨ [Π6 
ηϑιίίοη. Βυΐ ἴο (μὶ8 δἰϑὸ οὐὐοοιοα πᾶν Ὀ6 πιλά9 
(ἴῃ δηοῖδοῦ ἀϊγοοοη) ἴο [ἢ ἴ00 ρΌΠΕΓΔΑΙ οχργοββίοῃ 

ΤΥ ΉΙ Ἰ5 ΤΙ. ὙΠ ἰσγηείπιι α φιο “Ο]ά 
τἤθη δ6 φυΐΐα ἰγγοϊεναπι. ὙΨῊΥ πο πηοητίοη 115 
ἰογγῖπιιδ α φηο, ἃ ομἶς τΠ6 ἐδγπιΐπμβ αὐ φιετη --- ἴῸ 
7 ογβ8416πὶ (Ζίομ), ὙΠ οἢ ἴ8. τη6 ἱπιροτίδηϊ ρΡοϊπὶ ὅ 
ἤεπος ΥΠΝΓῚ 19 ΤῊΝ ἰ9 τεραγάϑὰ Ὁγ οἰμοῖβ δ 
8 ΤΔΙΟΠίης ἔοτιϊ (0 Υἱοίοτυ (Τ᾿ πν 814), 88 Πανίά 
ἀϊά. ὙΘ οοπιραγίδοη σἱ Μίς. ἰἰ. 14 ἢ 18. οϑῦ- 
ἰδί ΠΥ ἃ βιιίηρ οπ6. ΤῈ ργεοεάϊηρ πογάδ, δροὺϊ 
Ἐποὶν τυ ἢ" }Π[Ἐξπηὴρ, απ πηϊηρ δηὰ ἀρροϊηηρ οπς 
ιοδα, αἰδὸ 8 ἢ 18 νίϑυνν τγὁ}} ; Οἠ6 ἰ8 Ἰοὰ τό τη Κ 
ἴῃ τη ΐ8 οΥἁ 6 τἰδίηρ ἘΡ ἴο υἱρογοῦβ δοοῃ (θθεϑδῦβα 
υἱσίδυθ υπἰἰἰ2)]. ΤΙΐδ ἐχρίδηδιοη ἀσπιδηβ [ἴθ 
πιοητίοη οὗ ἴπὸ ῥἷδοο ἸἩΥΒ ΠΟΥ [8 ΤΊ νναβ τὸ δ6 
αἀϊνοοιορα 1058 τη8η τ οἴποῦθ. Βυΐ ῬογΠΔΡ8 ἰΐ ἰ5 
ἰηἀϊςαιτοὰ ἰη τπσ (Ο]]Ποὐτΐπρ 581}}} πηοτθ ΟὈδοιΓΟ 56}- 
ἴθδῃοο: ἴῸΣ χτοδὲ 8 806 ὅδγ᾽ οὗ ὍΣ τοὶ. ΤηΪ 
ὨΔίΌΓΑΙΥ γοίογ Ὀδοκ ἴῸ σἤαΡ. ἱ. 4, ὅ. Βαϊ ἴΠ6ΓΘ 
δασγϑοὶ νγὰ8 [πὸ Ὁ͵δοθ οὔ ουθΓ ΒΓΟῪ οὗἁὨ αἰνίπε πὰ ν- 
πιθηῖ. ζ 61] ΒΌ ρροβϑδ ΥΣ ΒΆΤΩΘ {ΠῚΏρ᾽ 18 τηοληῦ ΠΟΓΘ 
αἰβο, ἔπατ παῖ ἀὰν οὗ ἀοίδαϊ Ῥ͵ὼ8 ὑτοβδῖ, ἱ. Ἂ., ἀ6- 
εἰξῖνα, ἰογίουϑ, Ὀθοδυβα ἰξ ἰοτιηθά Π6 ογ ἶσα] οὐ- 
οαβίοη ὃν πθοἢ} 186 τοϊατη οὗ ἴπΠ6 τοῦγοδηΐ δηᾶ 
τηοὶν τοῦπίοη ἢ Ψαἀλῃ τ γο τοηδοτοὰ ροϑβὶῦ]ο ἴ 
Οὐδοτβ οὐκ οὐὗὁἨ τῃ6 Δρρεϊ]αῖῖν τηθαπίὶπρ οὗ [ἢ 6 
ΠΆΠῚ6 67γοο], τς ΘΟΓΙΘΙΗΪΥ͂ ἈρΡΡΟΔΥΒ ἴῃ ΟἤΔΡ. ἱἰ. 
24,25: ἀοἀ βογβ. Τῆΐβ 850 οἱ [ἢ6 ἴδγπὶ ἷν 8538}- 
Ροβοϑα ἴὸ ἐχρῦϑβϑβ {π6 ποίΐοῃ ἴμαὶ τῃ6 Ὑ 81Π16ν οἵ 62- 
γοοὶ, ἰπ σοπϑοάποῆοθ οὗ {πὸ ΟΥΟΥΙΠΓΟΥ ποῦ δ - 
αγοά, θθοοπιοβ ἃ ρἾδοθ τ ἤογ (οὐ βονν8 [Π6 δοϑὰ οὗἨ 
[6 ῬΘΟΡΙΘ᾽ 8 τοπουδίίοῃ. Κεἰ! 6180 δάτη 8 {118 88 
8 δΟΟΟΠΑΔΙΥ Δ] υϑίοη. Βυϊ ἴο υπάογβίδηὰ Ὁγ ὨΣῚΝ 

ΆΡΝ, εἰᾶὺ ἀαγ οὗἁ ἀΐβαδβῖοσ, δπὰ ἴὸ δι ρῃροβα (πὲ 
8 ἀΑγ οἵ ἀοίοδι 8. οα])] ἃ στοδὶ οὐ δοοουηΐῖ οὗἁ 118 

ΓΟΙΟΙ6 ΓΟ80}18, 18 ἃ ἔδγ- οιοποὰ ποϊοη. Ηΐοτο 
ἴῃ οἴδρ. 1ἰ. 1, 2, ἰὼ [Π6 δηβοιπποθιηθηὶ οὗὨ ἀο] 'νογ- 
ΔῆρΘ, Ἧ6 δηὰ ΟὐΥΒΕΙΥῸΒ προ ΟΥΠΟΥ ρστουπᾶ τ δη 
ἴδδι οἵ ομαρ.ΐ.4 δ. ὙΠ ΔΕ 8 ΠΟΘΙ ῥγαϊβοα 48 στεδϑῖ, 
5 Βοῖ πὰ Ἵοδῆποῖ ὈΘ0 {6 88π|6 85 ἴΠδὲ ψὩΪΟἢ ἰπ 
οἤδρΡ. ἱ. 8. ἀπποιιηςθα 85 ρθη ἰϑῃπηοηΐ, θυ πηαϑὲ 86 
βοιποί πίη οἵ δὴ Τρροπίϊο ομαδγδεοίοσ. Βαϊ τ ντὸ 
Ιεᾶνο οὖϊ οὗ νἱενν (δὲ ἀν οὗἨ Ὀδίι]ε, τὸ πδνὰ Ἰοδ 
ΟἸΪΥ 106 ναροθ ποῦοῃ : {{π|9 οὗἩἨ αοά 8 δονίηρ, ἱ. 6., 
στ οη αοἀ ρῥἰδηῖ8 88 Ης μδὰ Ὀείοτο τοοῦρὰ ουΐ, ἱ. 6., 
[86 {{π|6 οὐ χτοδοςθρίδηοε ; δπὰ 800} ἃ {Ππ|πὸ 185 ἀ68- 

ἱσπαιεὰ 88 γτοδὶ ὈΥῪ ὉΥ}. Βαϊ οὐ δθηΐθηοθ σ8Ὡ- 
ποῖ Ὀ6 Βυρροδοᾶ ἴο γσίνθ αἰΐθγαποθ ἴ0 δον 8 ρϑῆ- 

6γα] τῃουραῖ. ΤῊΘ οοπῆγπιδίουυ 9 ἀοδ8 ποῖ βαΐξ 
[, 

δυο ἃ νἱον; ἴογ ὃ" Ὠ αἰυάοβ ἴοο ἀεῆηίΐτεῖν 
(48 Κ αἱ] μα8 ρογοοεϊνοα οοττοςι]ν) [0 σἤδρ. ἷ. 4, δηὰ 
τΠογοίουθ τοίουβ ἴὸ ἃ ἀοῆηϊία ανοηῖ; ΟΠΪΥ ποῖ 188 
δῶπιο ονοηῖ, Ὀὰϊ οὔό ἩΠὶςΝ ἰδ 18 του ηογραγι. δα 
86ῃ86 ΟΥΔΘΠΉΕΥ ἷ5 18, [πὶ τοτῈ 6 ΓΟ ἰδΓβοΪ 88 
ΟΥ̓ΟΓ ΟΠ, δηᾶ ἐϊ8 Ὀον Ὀτοΐκοπ, ἃ τίςθουν γν΄}} γοῖ 



ΟΒΠΑΡΤΕΒΒ 1. 1-ἃΠ|,| 8. 

Ὅδο δομιίονοα : τ} ΠῸ Γ Μ{ τ06 Ομ Π]Πάτοη οὗ [δγϑοὶ 
διὰ δυάδα σϑίποῦ ΓΠοΙβοῖνοα Ἰοροῖθοῦ ὑπ 6 Γ ΟΠ6 
Κίηρ, τηδυοπίηρ παρ οὐἱ οὗ τπ6 οΘουηῖσγ. Απά 58]] 
186 Δρρα!]αῖῖνο δἰ πϊἤσδηοθ οὔ Φοζγοοὶ τῆϑυ Ὁ6 τὸ- 
εἰσοῦ ; ἴογ ὉΥ͂ τ|εἷξ νἱοΐοτν (οά τη Κ68 ἃ ΠΟῚ δονν- 
ἱπρ οἵ ῥμἰδπτίησ. Τῆι, 88 [6 {πγοδιίθηϊης 5 σοη- 
ποοῖρα ν τ τῃ6 Ὡδπιοθ οὗ 1π6 Ἑἢ Ἰάγεη, οἰ Ρ. ἱ. 4 
Δ, 80 δἷδοὸ 8 [ἢ6 Ῥγοζηΐδε : ἱπ [Π6 ἤγεε πάπηθ ψ10ἢ- 
Ουξ ΔΗΥ͂ τηράϊβοδιίίοη, ἴῃ [Π6 ΟΙΒΟΓ ἵἴνο ΕΥ̓͂ [Π6 
οἴδηρο ἰητο {Ποῦ ορροβίίο ὈΥ 186 ΟἸηίδεῖοπ οὗ [ἢ 
ἐδ. [ΤῸ Ἐπ ἸΒἢ Ἔχ ΡΟΒ ΟΓΒ αβα8}}γ τᾶ Κα ἴδε τοῖς 
ΘΓΘΠΟΘ ἴο ἢ6 ῬΓΙΠ ΤΥ το τη6 ταΐατῃ ἔγοια ἴμ6 ΒαθΥ- 
Ἰοηΐδη εἀρῦγνγ. ὅότηθ οὗ ποτ (Οὗ βοτὰ ον Ἶθδ 
δ 1.6 Ἰαΐδϑιὶ) γοίοσ τα (Ὁ 8] θη ΟἿΪΥ ἴο [Π6 οου- 
δοηθΘ 068 οὗ 186 τοῖίχῃ οἵ Μοβείαῃ, ἴδ “ Ηρδά ᾿" 
σμοθθῇ ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ τ 6 πηϊ θα ον  ἀγοη οὗ 1Βγαθὶ δῃά 
υάδῃ Ὀπΐ ἀϊδο ὉΥ (6 ννου]ὰ, Ηδπάργρομ, ἀθηγίης 
Δην ΓΙ] ΕἶρΡΙ 6 βοηδ86 ἴῃ ὈΥΟΡ ΝΟΥΣ ἱπίουργοῖδ [ἢ 6 
“Ποβρᾷ ᾿ 10 Ὀ6 ΖοΣγυῦαὈοΟΙ, “ Ὀδύλιιδ6 (ἢ6 Μοδβδίδἢ, 
ὙΠΟ Πιοϑὺ ΒΌΡΡΟΒΟ ἴο ὑθ ἱπιοπάθα, 8 ΠΟῪ ΒΟΓῸ 
βΡΌΚοΙ οὗἁὨ 88 δρροϊπιοα ὈΥ͂ πιο, Ὀιιῦ ΑἸΥΔΥ8 85 τῇ 6 

οἷδε δηα δρροϊηϊηρηΐ οὗ Οοά." Βυῖ (1) ἰὉ 18 ποῖ 
δα τῆδιὶι ΤΠῸΥ Μ}1 ἀρροίπιὶ ὉΠ οἷν Ἰοδογ τὸ 6 {116 
Μοβοϊλῃ. ΤΠδὶ 18 οἵ σοῦγεα Οοα᾿β δρροϊηιπιοηϊ. 
(3.) Τὴ ς Μρεβίδῃ τ Δρροϊηϊοά πιιϑῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ 
ὈΕ 180 Ἄοοδϑὴ ἰδοῦ οὐ χ18 Ῥ6Ο0]6. [10 18. [1Π6 861" 
νἷοο οὗ 8 “ π|]Πἶἰπρ ρΘΟΡΪς ᾿ ἴῃ τ ΠΙΟἢ (ΠΟΥ Θηραρο. 
Εγεη αοἂ δἱνγαγβ οὔδθτβ Η Π]80}Γ το δἰβ ΡΟΟΡΙΘ 88 
τοῖν κίηρ. ὍΠΟΥ 8ΓῸ ἴ0 οἤοοβο βοτη [ΠΟΥ 01] 
8εῖνο. 8 δριυπηθης 18 ΟΥἸἀΘΗ ΠΥ ΟἾΪΥ [06 ΡΪ]68 
οὗ οὔ ἯΒΟ [88 ἃ [ΠΘΟΓΥ ἴο ἀρ οϊά. Α8 ἴο [6 
πιδίηῃ ΔΡΡΙΙεβιίοη ΟΥ̓ 686 νογβο8, ἰδ 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ 
θοβῖ ἴὸ ἐξ γὴν 118 ῬΓΟΠΊΪδ6 ἃ8 ραγι Δ Π}Υ δηὰ δὶ ἴο ἃ 
ΥΟΓΥ 518} ἀσρτοο ΓΕ] 16 ἴῃ 1Π6 ο486 οὗὨ [Πο86 ουϊ 
οὔτι Το ΤΥθε8 γγΠ0 τοϊαγηθὰ ἴὸ Φουα δ] πὶ δ ΕΓ 
τ Εχίϊα, δηὰ ἴὸ Ὀ6 σοπ βίη ΠΥ ἀηἀογροίης 118 []- 
ΠΙΙπιοης ἰὰ ὑπὸ ἱπογοαβα οὗ [86 ἴσια 15γὰ 6] πη 1}} [Π6 
“στοδῖ τῇ αἰ τυ 46 νης ἢ σ᾽ πηδη σου] ἃ ἩΠπθΟΥ οὗ 
4] ἡδιίΐοπ δ᾽ (186 144.Ὁ00, [πὸ ταγ δεῖσαι] πυπιῦον οὗ 
ιδοθ6 βοαϊ δά οἵ {1 ἐισοίνε ἰγῖθο8 οὐἨ 18γ86}}, δ}}} 6 
οοπῃρειοᾶ. Ὑμαῖ τῃς Μεδοϊδηὶς ἀρρ]οατίοη ἰ8 8]- 
τηοσῖ ἜΧΟΙ Ἰϑί νον (ἢ ἴσιο Οὴ6 8 ουάθηϊ ὑοιἢ γοση 
το σταπᾶὰ ᾿οτηργοα πβίνοπϑθϑ οὗ [Π6 ῥγομΐϑθ, δπὰ 
ἔροπι τ μϑθοιυ οὗὨ ονϊάθηοθ 88 ᾽ὸ δ Ὀϑθᾳῦθῃηϊξ ΓΟ- 
ηΐοη [0 ΔΩΥ͂ Ἔχίθπιὶ οὗ ἰπ6 ΓΤεργοδοπίδενοβ οὗ ἴΠ6 
ἴπο Κἰηνάοτα. -- Μ.] 

γον. 8. --- δ... ἴο γοῦν Ὀγχοίγθ, Ασητχηΐ, δηᾶ 
ἴο γοῦν αἰαΐοσβ, Ευμδιῦδη, Αςοογϊηρ ἴὸ Βοπιὸ 
ἴδ σπΠάτο οὗὨ ἴπ6 Ῥτορίῖ ἃγθ βάστα ΤΠοβ56 
πο δὰ ἢγβι 0Δ]16ἀ ουἱΐ τὸ [π6 ροορὶο γ᾽ 1Πποἷγ οὐνῃ 
ΠΔΠ)05: ΝΟΥ -ΡΟΟρΙςο 1 δηὰ ἰὐπίμνοτοα  ἃὺα ΠΟ 
ἴο (8}} οὔς ἴο ἔΐθπι [πῸ Ορροθίϊο, ἴΠ6 βοὴ ἴὼ ἢΪΐ8 
᾿χοιγοη, 6 ἀδιρ ον τὼ ΠΟΥ δἰβίοσβ, τπᾶὲ ἰβ, [0 
1.6 τοδὶ οὗἩ 16 [5γε6} 168. Αοοογάϊην ἴοὸ οἴἤοτϑ, ἰς 
ἷδ τη ροορὶθ το οὈῖδί ΤΆ ΓΟΥ (Π80 ἀγὰ δά ἀγοβθοά, 
ἩΠΟΘ6 ΠΙΟΙΈΌΘΙΕ ἈΤΘ [0 δϑἰπῖθ ΟΠ6 ἈΠΟΙΠΟΥ ΜΓ} 186 
ΠΟῪ ΠΔΠπ|6 Ὀοδίονο οὐ ἴποπὶ ὈγΥ Οοά (Ηδρηζδίθη- 
ὕες, Κεῖ, Ὀπιῦτοι). ΤῸ Ἰαΐίοῦ 18 ἴὸ Ὀ6 ῥγθ- 
[στοὰ. Εὸγ τὰς νογβὲ 18. ἠαίαγα!ν οοηποςῖοὰ πῇ 
ἴδε οἰοβα οἵ νοῦ. 23, δηὰ ἰΐ δῃουϊὰ ᾿πογείογαε ργοθθηῖ 
ἴδε τοὐοϊεΐπας δῃοι8 οὗὨ τΠ6 νἱείοτβ. Ὑοὶν υἱοῖου 
6 ἴο τδοπὶ 4 μίοαο οὗ ἰμεῖγ δοοθρίδηςθ ὈῪ Οοά, 
ΜὩσΝ 'θ τ0 Ὧ6 οοἸευγαιϊοα ὈΥ ἴπρ86 ον} βου, 
δοοογηρ τὸ τῃς τοαυϊγοπιθηῖ οὗἉ [Π6 ΓΙΟΡ ΘΙ, ΟΥ̓ 
τδῖθοῦ οὗὁἨ ἀοά τ{πγοῦ ἢ τη. 

ΘΟΟΓΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ΕΤΗ͂ΤΟΑΙ, 

1. Οπο οἵ ἐδ πιοβὶ ῥτοίουπα οοποοριΐοῃ οὗἨ (ἢ 
ΟἹά Τοβίδιηθης ἰ5 τπδὶ ΜΠ ἢ τοργὰ8 τΠ6 σονοπδηῖ 
τεϊκείοη ὑείϊτεεοη Φο μονα δηᾶὰ ἴδγδθὶ 85. 8 Π)8Γ- 
εἶἷασο. Αδ ἃ ουπδοηθδῃςο, ἴβγϑο] 8 ̓ἰοδιῦν δηὰ 
ΔΡΟΕΙΔΟΥ ἤοσα ΟΟα ἈΡΡΕΔΥ δὲ ὙΠογθάοιη ΟΣ Δ α]- 
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(ΘΓΥ ; ἴον ἰὰοἷβ δ1Ὸ ΒΡΤΆΒΟΌΠ 88 σοῃίΓαδιρὰ ΜΠῸ 
Φοῆονδ [86 Ὠπδη8ηα. 

ΤΠ6 ἔππαδηιθηΐ8] οἰοηθη8 οὗ [8 σοποοροῃ 
ΔΙῸ ἴοπηᾶ 848 ΘΑΓΪΥ 848 ἴῃ ἴῃ Ῥρηίϊδίθῃοιι : Εἰχ. 
χχχίν. 14, 1δ; Ιϑὸν. χνὶϊ. 7; χχ. 5,6; Ναυη. χἷν. 
88 ; (χν. 39); οι. χχχὶ. 16; χχχῖϊ 16, 2]. Ἐχ. 
χχχίν. 14,15 τηῖϑδὶ θ6 γορδγαοὰ δ8 (6 πηοβὲ ἰπ})» 
Ροτγίδηϊ δηά [Π6 {Ὁ ΔΆΠΊΘΉ ΤᾺ] ΡΆ58856. 

Οὐδοῦ ῬΑβΒΑρῸΒ ἃτὸ διάρου ἰΐ. 17; νυἱῖϊ!. 88; 1 
Κίηρδ χὶν. ῶ4 ; χν. 12; χχιΐὶ 47; 3 Είηρβ ἰχ. 22 : 
ΧΧΙ. 7; 1 ΟὨγοη. υἱ. 235; 2 Ογοῃ. χχὶ. 11], 13. 
ΕΌΣΓΠΟΥ ἴῃ [6 Ῥεδ]η)8 (1 τγὸ ἰοανο Ῥβ. χὶν. ουῖῦ οὗ 
[86 χιοβιϊοη) ; ΡΒ. ἰχχὶν. 27; ονΐ. 89. 

ϑυςὴ οὗ Ἰαΐογ ἴθ, 88 ἴϊοβο ἔζοπι 
ΟὨΒγοηΐοῖεβ, πδίυγα ]ν ὈΓΟΒΌΡ (56 Ῥτορβοιὶς 
ἀενοϊορπιοπὶ οὗ {πἰ5 ἀοοισίηθ. ΤῊ 8 18 ἑθυ πὰ ἢγεῖ 
ἴῃ ΟΌΓ Ῥτορἢοῦ, γῆ0 Π88 τηδᾶο (δὴ οοηοορτίοπ [86 
διπἀδιηδηῖα) ἰάθα οὐἁὨ [18 αἰβοοῦγβοθ, ἰπ βοπια οὗ 
ΜΠ ἢ ἰτ 18. ἀἰτο αν αἰβοιδεθᾶ, νυν Ἀ}}]6 ἴδ ροιτηθαῦοϑ 
οἴ ΓΒ ἃ8 80 Θ586 ΠῸΑ] ὈΥΠΟἾρ]6 (4. 9., ἰὼ σἤδρ. χὶ.). 
Οη τη6 στοππὰ οὗἉὨ 1Π686 αἰΒΟΟΌΓΒΟΒ ἰζ 18 τλοτα ἔ]}}Ὺ 
Ρτγεβοηῖθα ΟΥ̓ Ψετοπιΐδῃ, ( Βροοί δ! Υ ΟΠ 808. ἢ]. ; ν. 7; 
ΧΙ. 27, οἴς.), δὰ Εζθκιοὶ (οπαρ8. χνὶ.-Χχὶ!].). 
8 ΟἿἿΪΥ Ὠἰπιρα δὶ 'π 1βαῖϊδῃῃ! (οἤδρβ,. ἱ. 21 ; 1ἷν. δ ; 
Ἰνὶϊ. 8; [χὶΐ. 5). Ζὲ ἰδ ποῖ τοοῖ τ ἴῃ (ἢ6 οἵδοῦ 
δδδὴ τ Εὸν Ναιατα 11]. 4 Ε΄. ἀδὲ8. ποῖ Ὀεϊοης 
6.6 (δουρὶ [86 ΘΧΡΓΘβδΙΟἢ5 δῆον 8] 8]0 5 ἴὸ 

ΟἿΓ ῬΙΌΡἢαἴ). Νον ἀο68 18. χχΙὶὶ. 16 ΕἾ ; [Ὸγ [86 Γ6 
ἷς 8 ποῦ 1ΔοἸ]δίτυ {παῖ 8 γεργοδοηῖοά Ὀγ [Π6 ΜΟΤΟ- 
ἄοῃ οὗ Νίπονοῃ δὰ Γγτο. [Ι͂ἢ δἀδαίοπ, ὁπ {10 
Ροβίἶνο δ᾽ 46, ΠϑΊΉΘΙΎ, [Π6 ἰονο οὗἙ Φοιιονδὶ τὸ 18γϑοὶ, 
ΨῸὸ τηΠ8ὺ Πα ΠπΊ6 ἴῃ6 ϑοηρ οὗὨἨ δοϊομηοῃ, νος ἢ θοδΓὰ 
Ὀδδί 68, ἘΠῚ ΒΙΔΚΔΌΪῈ ΑἸ] πβῖοη8 [0 οἷν Ῥτορδοῖ. 
Ιὴ τπ6 Νενν Τοβίαδπιοηῖ {πὶ σοηςοριίοη ΓοίυΓΏΒ, 
ὨΔΙΌΓΑΔΙΥ πιοάϊῆορα ἴῃ ἴοτη, ἴῃ τἢ6 ἀδδογ ροη οὗ 
τη στοῦ Ὑ ιοῖῈ, ον. χυῖ!. ΕΣ (απ γασίηρ, δὴ [ἢ 9 
Βαπλο {ἰπ|6, {πὸ ἰάθαβ (ἢδιὶ αἵ ἰουπὰ ἰπ τς ]85- 
ὨΔΙΏΘα ῬΘΕΒΑΡ 68 ΠΟΠοοττ ἢ ρστοδὺ πα σοι το γοὶδὶ 
οἶτ168). Βαῖ τ[Π6 μοὶ να ποιίοη οὗἁὨ ἃ πιαγγίαρε οὗ 
ΦοΒονδῃ ἴο δἷδ Ῥδορὶα ἰδ ἰουπὰ ἐραΐπ ἰῃ ἃ ΝΕ 
Ταβιδτηθδηΐϊ ἴοσμῃ ἴῃ ἔρϑ. ν. 22 Τ, τῃουρὶν (ἤδγὰ ἴῃ 
δῃ ἰηνογίοα οΟτάογ ; [0Γ δὴ δοῖυδὶ τηδιτίαα ἰ8 ἤγδὲ 
[Δ Κδη, δηὰ ἃ Ῥᾶγα]]ο} 8 186 π ἀγαννη Ὀοίνοϑθη ἐδ δηὰ 
ἴΠ6 τοϊδίοη οἵ ΟἸσῖϑι το 16 ΟΠ ατοἢ. 

ἘῸΓ [86 πιοδηΐηνς δπά εἰρη βοδῆσθ οὐἁὨ [18 νν Ποῖ8 
οοποορίίΐοη οὗ Φοῆονδ ἢ 8 γοἰδιίοη τὸ δἷδ ῥῬβθορὶε, ΟἿ. 
Ῥτορδιοῖ ἷ8, δοοογάϊηρ ἴο ἴ06 δῦουθ γεπιαγκϑ, [ἢ 6 
θ65ὲ σου θη 810Ὑ ἴῃ 41} ἢΐ8. τὶ ἄημψβ, δῃ ἃ οϑρθοΐα]- 
' ἴῃ οὮδρ. ἰΐ. ὅὅθθ τῃπογοίοτα 116 τη 5 ὌΡΟῊ 
τπδῖ σῃαρίδυ. 

2. “ (ἀοα Μ}} ποῖ ὃδ6 πηοςκοὰ " 5. Π|6 γα τ ἢ Οἢ 
1Π6 ψυῖτηρ8 οὗ [26 Ῥτγορίιοι, νει θη ἴῃ Ἰειῖοτβ οὗ 
βαπιθ, ὑθδὺ ὑροῦ {πεῖν ἔγοπὶ πὶ Γἢ6 ΒΠπουποοιηθηϊ 
οΥ̓͂ [ὴἢ6 ἀοδίγογίης μα Δανολαν 0} αοα πιυδῖ δηὰ 
1} ἰηδίος ἀροῦ ἰδ δροβίδίας βθορὶθ. Τὴθ τηοὰδ 
οὔ τοἧῖβ. δῃηπουησοοπιθηΐ ἱπ ον σμδρῖοῦ ΤὨγουρ τΠ6 
ἴγοο οἰ! ἀγθη νυν ἱἢ ΒΥπι 0] 168] ὨδΠι68, 16 ζμ}} οὗ 
ἱπδιγασιῖίοη. ΤΠ ΥΟΥΥ ἴδοι ἴπαᾶὶ ΠΟΥ ΓΟρτοϑοης 
(6 δροβίαϊ σπ]άγοη οὗὁἨ [δγ86] δηὰ ἄδθοϊαγο ὉΥ͂ 
«ποτ Πϑιη 69 ἴΠ6 Ρυηϊδῆιηδπι ἴον τΠ||8 ἀροκιλεΥ, βοὲβ 
[τὰ πηι 8 ΚΑ ΌΪΥ τῆς οἷοδα σοηποοίίοη Ὀδίνγεθη 
βἷῃ δηὰ συΐτ, ΠΔι ΠΟΥ, ἴμδὲ ῬυΠἰΒηπιοηῦ ἴδ, 80 [0 
ΒΡΟδκ, δἰτποῃοα ἰοὸ 8β'η. Απά ἴΠ6 βυάδάθηῃ ἀρρθδγ- 
δοα οἵ τῆς τῆγεοο οἰ] άτοη τοῖς ΔῊ ἰηΐθγναὶ] 
ΟΧΡΓΈ5568 ΘνΠ ΘΠ Εν [ἢ σογ Δί ΠΥ δηὰ τἱπινοϊ 8 016- 
Ὠ688 οὗ ἴΠ6 ἱπῆϊοοη οὗ της ἀϊνίπο Ἰυάστηοηῖ. ΤΊΘ 
(Ὦτοθ δβυπιῦο]ϊς ΠΑΠΊΕΒ, ΤΠΟΥΘΟΥΟΥ, ΓΘ αἴνοη ἴῸΣ 
186 Ῥυγροβο οὗὨ ἱπίοπβι γῆς δπαὰ πη ρἢδϑίχίης (6 
δΔηπουησοπιοηΐ οἵ [86 ἡαάρτηοπι. {τ ἤγβυ πδιὴθ 
ΒΙΓΙΡΙΥ ὈΓΟΒαρῸΒ ἴΠ6 ἴλεϊ οὗ 8 τοιγί υ0ὴ Ὁν δῃ 
ονογν Βαϊ ταῖς Ἱπαρτηοθηῖ, ἴῃς βϑοοῃὰ ὑπνο 8 ν ἢ 
τοΥΓΙ Ὁ]6 ΟἸΟΑΓΠ6Ξ8 ἐϊ8 σγοασπᾶ ἰῃ ἴη6 αἰνπ6 πδίῃγε : 
ἰς 15. τπδὺ (ΠΟΥ 58}8}} Ὧ0 πιοῖὸ ἥπά οοπιραϑββίοῃ, [ῃδὶ 
Οοά [ιδ6 ἰυγποὰ αἰναΥ ΠῸΠ τπθ. Απὰ 180 τεβαὶς 



90 ἨΟΞΕΑ. 

ΟΥ̓ 41} ἐἶ6 8 ἐπαὶ [Π6 πϑιίϊοη οθᾶ868 ἴο Ὀ6 ἃ Ῥ6Ορ]6 ταῦ τις. ΜογΌοΟνΟΥ ΟἿ Ῥαϑδαρθ ἰβ οοπιδίποὰ ἴῃ 
οἵ ἀαοά. Τῆι τῃ6 γγἢ0]6 βἰ χη ἤσδηοδ οὗ {Π|18 Σαὰρ- 8π διιποιποοιηοπτ ΠῚ Γοχα τὰ τὸ ἔθ ἔπευνο, δηάᾶ 
᾿ποηΐ ἰ8 δα! ΠΠ64. Ἰοϑίσιοιίοη, 1[Π6 οαββδίίοη οὗ ᾿νν6 πεῖ Π0 1 νονοηςὶ αμοβῆοῃ ἔπαὶ (ἢ ῥγορββοῖς 
ἹΠΘΓΟΥ͂, τηῖρῆς ΡῈ ἴα] Ὁ δὴν οἴμοῦ Ῥρϑορὶθ οσ Κίπρ-  μὸ ὑονοῦ {1 διαπά-μοῖης. οὗ (η6 ΟἹά (ονδηδηι. 
ἄοπι; δυῖ ἢ τῆ6 ΡῬΘΟΡΙ]6 οὐὗὁἨ Οσᾷ 116 ἱπβυθησο" 1ὲ ἰδ Ἰυκῖ ἂς Τα} ἀδοίατοε ἴῃ (Ἅ]. ἱν. 1 3. [σγδοὶ 
νγα8 ἰβοτοης, ἰς γὴ8 10 τῇθ πὶ 1Π6 1098 οὗὨ [18 δρβοΐαὶ ἰηἀεοῖ Δί }}ν 6] ἃ τπ6 ρῬοϑβίὕὔοη οἷὗὨ δ0η58}}} τὸ- 
νΓοσοσαῖῖνθ δύο); ἃ ἹἸπάρῃηοηξ 88 1Πογοοσ ἃ 
εἰσηϊἤσδησο ἣν ἰς ἢ 18 ποῖ ΤΠ ΓΟΙΥ ΡΟ] 158] ΟΥ 80ς14] 
υιιῖ αἷ8ο τηῃροσγαῖῖο, δηὰ τηιϑὲ ὑθ ἰηδίοτοα τὴ ἃ 
[οΥγ Ὁ]6 βου Υ ΟΥ̓ Ο βου ποῦ πη 06]0. 

Βαϊ ἰδ 8 τηοϑὺ ρΑΙΡΘΌΪΥ Θηοιπορὰ 'π οὐγ οἢδρ- 
ἴοΓ ΠΟΥ͂ ΔΓ Ἰυάριηθηϊ 18 ἔσγοπι Ὀοὶηρ ἴπῸ οηὰ οἵ 

. (οὐ δ γα 5 τἰονασγα ἢἷθ ρθορίθ. ἱιηπιοαΐδίοὶνὶ ΤΟΥ 
186 ἴἤγοο δβίσοκοβ οὗ ἀδαιγποίοη, 80 ἴὸ ἜΒΗ δά 
μοθ ἄσαϊο, ἔπ δπη οὗ ἀἰνίηθ ἔδνου ὈΓΘΆΚΒ ἴοττῃ 
ἔϊοπὶ [6 ἀατίκοϑς εἰου 48 οὗ ἀϊνίης Ἰαπάρτηδηὺ ἱπ τ1ΠῸ 
υτρ ῦοδὺ βρίεημάον οὗἁἩ σογάβ οὗ ἀο᾽νθγβῆςθ, 88 [ἢ ΓΘΘ 
"Δ Π168 8᾽1Ὸ δραΐη δβουπαθὰ ἰοσγ Θδοὴ τότ αἷ8- 
εἰποῦν τῆδη τὴ6 ἔθγμοσ. ΤῊΪΐ8 σγοδῦ ΓΔΒ ΟΓΤ ἢ- 
τοη 18 ῥγοδοηϊοὰ ψἱμοιῦ τὴ6 θαβὲ Ῥγθραζγδιίοη, 
ΕΥ̓ ἀΘΠΠΥ 88 δὴ πίστη, [ἢ 18 ΘΧΟΙΕπρ' [μ6 ρτεδίοδί 
(ἰοϑῖγο ἴου 118 βοϊυϊίοη. ΤΠπὸ σοῃποοίζίηρς πη κ ὃ6- 
ὈΘΘΠ ἴπ686 ὕννο ὩΠΠΟΙ ΠΟΘΙ ΘΙ 8 50 ὈΓΟΔΑΪΥ οοη- 
ἰγαδβίθα ; Ὠδηγοῖν, οὐ [ἢ 8.16 οἵ αοά, Ἰονο, πῃ νυ ς ἢ 
ον ἢ18 ὙΤΆΙ ραϊηδῦ 18 {ἈΠ|Π]0868 ῬΘΟΡΙΘ 15 
τοοῖϊοα --- ἢ δ ογο ἱπαϊβθγοης Ης νου ποῦ ὃ6 
ἈΠΡΤΥ, -- Δηα οἡ ἴδ 8146 οὗὨ τη81), ἃ τεῖιτη τὸ Ηΐπὶ 
ἦι ΘΟΒοαιΘη66 οὗὨ [Π6 ομαδίθηἑ Πρ’ οὗ Ἰιΐ8 7υἀρ- 
τη Π.5, ἰ8 ποῖ γοῖ ἀἰβρ᾽αγοᾶ ἤθγθ. ΓΠιΐβ 8 ἄπο ὮὈΥ 
16 Ιοηροῦ ὀχροβί ἄοῃ ψίνθῃ ἴῃ τΠ6 ΤΟ] ον ης Οὔ ΑΡ- 
[6 Γ. 

8. Α ὕτπηδῇ ΙΩΔΥ͂ Ὅ0 {Π6 ἱπβίΓατηδηῦ οὗὁἨἩ ἀοα δηᾶ, 
ὃν δ δοῖβ, Ἄχοσιιῖθ 15 ψ 11}, δπὰ γοῖῦ θῈ Γαο)οοίοεὶ : 
80 ὅεπα. Οὐ γοπίίοη 18 ἀθιθττηϊπθα Ὁγ {Π6 το ]ὰ- 
τίοη ὙΒ ἢ ψγ͵ὸ ᾿η ΓΪΥ ὈθδΥ ἴο {π8ὺ Μ1}], δεσοτὰ- 
πος ἴο τ1Π6 5᾽ Π|ρ]6 τυ ἢ) {π8ῖ (οα τορατγὰβ τῃ6 Πορτῖ, 
ὙΠ ΠΟΘΙΠΟΥ Μγ6 ΠΆ ΚΘ ἴΠ6 ἀδδίγοβ οὐἩ ἀοἂ οΟἵἷγ οὐπ δηὰ 
ΤῸ {Πρ ἴο ὕ6 ποιϊιΐηρ θα1 ἰδ ᾿ηϑιΓι πη 15 πὰ 
ἴο βΒοῦνοὸ πὰ, οὐ ψ ΠοῖθοΥ, Ἧὸ δϑβοῦῖ δηᾷὰ οἱαἷπιὶ ἃ 
ΟἾδοθ ἴῸΓ οὐ ΟὟ ἰπτογοϑῖβ, δηα τΠ 8 ἴῃ {τ} Β6 6 Κ 
οὔῦ οὐ Ὑ}} δῃὰ ἠοΐ τὸ Ἡ}}} οὗ ἀοἂ. ἹἸένο ἴῃ 
4118 δοοὸῖκ ουὖνγονῃ οπδβ, ἴῇ6 τόϑὶς 5 ἱηονἑ δῦ ]6 ; 
οἷν οχοσυτίοη οὗ {Πὸ0 αἀϊνίηθ Μ|| 18 ἱτηροάοα βηὰ 
ἀϊδέατυοά, ᾿Υ 1 6 ποῦ ΓΟ ΟἾΪΥ 8 δβοοιηΐῃρ [1Π}}- 
πιθηΐ ἀπά οὐν ἰΔΡοΥ 5 δΌογΩνΘ. 

4, Το Νενν Τοδιδιηθηῦ οοποοροη οὐ βοηϑῃΐρ 
νῦν αοα, [88 48 118 ΟἹὰ Τοβίδιῃηθην σογχοϊαιίνα 
ἰπδὲ οὗ ἃ ρϑορὶβ οὗ αοὰ. Τνβ ρίδςεβ ἀοά ἴῃ ἃ 
αἰοβα, ππίαυς Γοϊδύοη ἴοὸ ποθ. Βιυῖ αοἀ ἈρΡΟΔΓΒ 
[ΠΕΙῸ 85 ον ογτὰ δηὰ [ζΐηρ, ᾿πουρἢ Ὀοβιονίη 
Ὀ]οβδίηρ8 δπὰ οβεγίπρ 1[Π6 οοπάϊοηβ οὗ 1}; δῃ 
πιθῃ, ἴο ψἤοπὶ Ηθ 18 βίη ἴῃ χοϊδιίοη, ἰ8 οὶ 
1η6 ἱπαάϊνίἀπ41 θὰ ΟἾΪΥ τΠ6 ῬΡθορὶθ οὗ σὰ 88 ἃ 
Ὑ||016. ὙΠΟΓΟΙΌΓΘ δἷ8ὸ (8 σονογητηθηΐ οὗἩ ἀοἀ 
Ἰ)ὰ8 (ὉΓ Οη6 οὗ 8 αἰπ8 {π6 Γοδίογατίοη δηα Ὀγθβοῦ- 
γδιϊίοη οὗ [Π6 ουϊυναγὰ σου ἀἴοΠ8 οΟΥὗὨἁ ἡδιϊοη Δ] οχ ϑ- 
οῃςο, ἱποϊυάίηρ ἴπ6 ἡδίαγα! Ὀδεῖ8. οὗὨἨ βιιοἢ 8. σοσ.- 
την, [Π6 Ἰαπα 561 0πάὸν 86 Νονν (ονρηδηῖ 
[ΠΟΙ 18 8150 ἃ ΡΘ0ρ]6 οὗ (ἰοᾶ, δι τῆ6 ἱπάϊν 1818, 
ψ80 οοπϑίϊ ἴθ [Π6 ὙΜΠΟ]6, 816 8}} τοραγάθα 885 οἱἹ]- 
ἄγοη οὗ ἀοά. 

Βαι ἴῃ δῃοῦμοῦ ἀϊγθοτίοη τ86 ΟἹὰ Ταβίδπιοπξ πο-. 
τἰοη οὗὨ ἃ Ρθομ]ς οὗ ἀοὰ [648 πη ἀοη  ΔΌ]Υ τον αγὰβ 
16 Νοὸνν ᾿Γεβίδιηθηῦ Τοποθριίοη οὗ βοῃβῃΐρ, δηὰ 
(ππ8 βῇονγβ 56] ἴοὸ ὕδ ἃ ΡΈΓΓΩ ον ἀδνοϊορὶηρ 
ὙΠ Εν] ῬΟΥ͂ΨΟΓ 88. {Π6 δασηθβὶ οὗ 105 γαῖ. ΑἹ] 
᾿βγδθὶ ἈΡΡΘΔΙΒ 88 ἃ ἕοῃ οὗ ἀοἀ ἴῃ ἴμ6 δἰ γηπιῆσδης 
ΔΕΒΑρΡο, ἔχ. χὶ. 32; ᾿ορ. πγίμοῦ Ηοβ. χί. 1. 
ΓΘ 1βυ 86} 1ὉΎ68 τΠΘΙΏΒΟΙ 68 δ ΓΘ 150 ΟΑ]16ἀ “ ΒΟἢ8 οὗ 
αοὰ;," δας. χὶγν. 1; χχχίϊ. 19, απὰ ἤθῦθ ἰῃ οὖ 
σμαρίοσ. Βαϊ ᾿ΓΠοὲς ΓΘ ΟΠΙΥ͂ ΒΙη916 ΤΠ ϑροῖθ, δηὰ 
(π6 ρσταπα ἀϊεθϊηοιΐοι) τηυδὲὴ ποῦ Ὀ6 ονουϊοοκοῦ, πὶ 
1Π16 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη 8 Δρρ])οἀ ΟἸἶἷΥ τὸ πὸ τοΙΔ] Ὑ οὗ 
111|ὸ ῬΘΟΡ]6, οὐθῃ ΠῸΠ ἰδ γτοϊαῖθβ ἴὸ τμοὶγ στοδὶ 
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γΑΓ (οά, ὑπ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρον. νήπιός 
ἐστιν οὐδὲν διαφέρει δούλου. ΟἾΥ (δ6 ἱποατγηδιίοιι 
οὗ 6 ἕοπ οὔ (ἀοὰ ΗΪπμ56] ἢ πῃ δὰ ἱπάϊνί ἀτα} ροῦ- 
900 ὁουά οοπίογ {6 ῥτΐνορο οὗἩ ΓΠπ6 το] ὔοη οὗ 
Ἰηαἰν! πα} απ ῬΘυβΒΟη Δ] βοπαῖρ τονναγὰα ἀοὰ, τς 
υἱοθεσία οὗ ἰμπε νἀ χα] ρογβο Δ ἰγ. 

δ. ον ἰἶβ {6 ἘΠΡΙΡΝΟ ἴῃ σἤΔρ. ἰΐ. 1-ὁ Δ Π]1οἀ 7 
Ὗ 6 τηῖρῆϊ δὲ ἢτγβι ὃ6 πο] ποα τὸ 5θοκ 10,6 πι} ΕἸ] ποης 
ἴπ (6 τοῖαγῃ οὗὨ ([ἢ6 ἤδορὶ]ὸ ἔγτοπι ΒΑΌΥ]οπίκῃ Εχ ]6. 
Εον ταῦ ὄνθηΐ ΘοΥΓΔΠἸΥῪ πλατκ8 [ἢ τὐτγηϊηρ-Ροίηϊ 
ψ ΠοτΘ ἀοα᾽Β Ἰυάρτηθηῦ προὸη πΐθ Ῥθορ]α τοδομοᾶ 
τ8 δηἀ δηῇ 8 ἴΆΝΟΥ ἀραΐη ΒοηΘ ἀροῖ τΠ6πι. Βαϊ 
ἴη ὕγπῚ}} τὸ σδηηοῖ γοῖ αἰβοθγ [Π6 ΘΟΟΟΙΠΡ ἢ ἰΒητηθης 
οὗ 186 Ῥγορῆθοῦ ἰπ ἐπαῦ ἐνεπῖ. [ζ σοι] παγά]ν Ὁ6 
186 Βα ]εοῖ οὗ [ἢ 6 ᾿διρτὴς ἸΠΒΒΙ ΠΟἾ ἃ8 ἴΠ6 ῬΤΟΡΒοῖ 
ΟἾΪΥ ΒΡΟΆΚΒ δηὰ Κηονγβ ΠΟΙ οὗὨ 8 ἱπάρτοοπὶ θροῃ 
το Τοη Ἴτῖδε8. Βαῖ 1 ἃ τοίυσῃ το [ἢ6 Α9- 
δυτδη ΕΧΊΪΘ δηὰ ἃ οοηδβοαῦθποπῦ σοηΐοη ὙΠῊ 10 
κἰηράοτῃ οὗ υάδῃ πιὰ ἰακοπ μ]δοθ, γγὸ πηῖσῃε 6χ- 

δ ἴ0 866 ἴῃ {[Π666 ΘΥΘΗΙΒ ἃ π]Π|]χηθηΐ οὗἨὨΤΠ6 ρῥτοτη- 
1566, Βαϊ 5ιιο ἢ} ἃ τοῦπτη ἀπ οοηβοαυθηϊ ΓΟΠῚ]85108 
οὔ [6 Ἰροετηετι προη τη Κίηχάοτῃ οὗὨ βγϑοὶ πϑύοῦ 
ἴοοκ ρΐδοςα ; δηᾶ τ86 γοϊυτῃ ἴτοπὶ 1π6 ΒΑΌΥ]ΟηἾ58 
ΕχΙὶο αἴδοιοα τῃδὲὶ Κἰράοπι δα νΟΥῪ ἘΠ ΕΒΗ, 
δηὰ Ὀγοῦρηι δθουϊ ΟἾΪΥ ἴ0 8. ΥὙΘΥΥ͂ 51284}} ἀδστθα ἃ 
8Β6Ά50ὴ οὗ ἀο]νοσαηοθ. Οοὐ᾽ δ ίανοῦ σγοϊυσγηθα, ἰῃ- 
ἀρθοά, ᾿πδδηηοΒ 88 {18 ῬΟΓΟὰ ῬᾺΒ δὴ Ἀ5ΘΌΓΘΠΟΘ 
(αι σοὰ δὰ ποῖ υἱζογὶν τοὐθοῖοα ἢ15 ρθορῖοθ, δπὰ 
16 ΠΟΡΘ οὗ τῆ {]8ΠΠπποης οὗ τἘ6 Ῥγορποῖῖς ὑσοπι- 
1568 ὈΘΟΔΠ1Θ 80 το [86 Ὀτραγ. Βαῖ ἰ νγὰ8 ποῖ 
τ1η6 ΔἸ ΠΙΠπλὸπὶ 1561. ΝΟ; ἴο ὐγίγο δ τῆδὶ νὰ 
ΠΆΥΘ ΟΠΪΥ ἴο ΙΟΟκΚ αὖ ΟὟΥ ῥγοϊηἶΐδὸ ἃ ᾿ϊ0||6 ΠΟΘ 
οἸο"οὶγ. ' “ 

Βείοτϑ {ΠπῸ ὁγὸ οὗ [86 ῬΙΌΡΙΘΣ ὕπ6Γα 8 ον ἀθ ἢ} Ὺ 
δῖα παΐηρ ΒΕΓ ἃ Ῥἱοΐατο οὗὁἨ 8. Ῥθορὶθ οἵ ἴβγδοὶ, ποῖ 
ΟΠΪΥ ἱπη ὈΠΙΘΙΒΌΪΥ ἱπογοδϑθοὰ δηά υπϊιθὰ ἰηΐο Ομ 6 
κἰπράοτῃ, δὰϊ 4150 δεῖ] τ ϑ]ἰζίηρ [86 ἰά68 οὗ 8 

Ρὶθ οὗ αοά (“ 8οῃ8 οὗἉἨ [06 ᾿ἰνίπρ αοἀ ἢ). Τῆδὲ 
15, [86 εἶπιθ νον ὯΘ ῬΤΟΙΆΐ868 8 ἴῃ [ιἷ8 πιὶπὰ ἀϊ- 
ΤΟΟΙΥ {16 “ εἶπιο οἵ δι} ἢ] ]πγθηϊ,᾽" το ἢ νγο, ἀροπ 
[06 στοιπηα οὗὅὨ οΟἴ6Γ Ργορῃθοίοβ, βίποθ Ηοβοδ Ὠϊτ- 
86] Βολγοοῖν δρΘα ΚΒ οὗ {πὸ Μοββίδἢ (ποῖ ὄνβὴ ἴῃ 
σἤδρ. 1). 5), τηυδὲ ἀθϑίσηδίο ἴπ6 Μοββίδηϊσ. Ηθησθ 
6 80 ἱῃ ΠΟ οα86 βοαῖς ἴπ 0] 8]]ΠΠπθηὶ ἴῃ θυθη 
νὴ ἰσἢ ττϑηϑρίγοα Ὀείοσγο ἴΠ6 δάνεηϊ οὗ ἴη6 Μεβδβίβδἢ.- 

Βιιῖ ΠΟΥ τῇ Μαββῖδ ἢ ἢδ85 ΘΟΠΘ ἴῃ “6888 οὗ ΝαΖ- 
ἉΤοΙῃ. [8 18 ῬΧΟπιΐδο ΟὗὨἨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ αδἰσοϑαυ [ὰ]- 
ἤΠ164 1 15 τὴ }8. ρῥίεΐαγθ οὐἁὨ 116 Γαἴατα ΔΙΓΘΆΩΥ ΓΟΔ}- 
1χρα1 1 γὸ Κοορ [0 1ὴ6 ψογὰβ οὗ 1:6 Τοχὶ νψὸ 
τηῖιδὲ δηδυγοῦ, Νο. 

πη ἔλοῦ τῃ6 ὁοπιίηρ οὗἩ 1π6 Μοβϑίδη ἀϊὰ ποῖ Ὀσίπρ 
ἴοΥ ἴδτδθ], αϑ ἃ σσῃοΐο, [πα {πιὸ οΥ̓ ἀσ] νογάηςο, ὑπὶ 
ΟἹ δεζοιιπὶ οὗ 118 “}}, ΓΑΊΠΟΥ ἃ. τἰ6 οΥ̓́ τγοὐδοιίομ, 
ἀηα τΠ6 σοηβοα θη086 Ὰ8 [Π6 ἱπῆϊοτοη οἵἨ ἃ πονν 
Βα 51}}} πιοῦθ οοιῃρ]οῖς ἡπάστηοηῖ. [Ιἐ 8. αυλῖα 
ΟἾΘΆΓ 4180 {παῖ το σδηποῦ ἤπα τῃ6 {08 }Ππηθηϊ οὗ τὴ 
ΤΟΒΘηΐ ὈΓΟΠΐθ6 ἱπ [Π6 Βοσορίβηοθ οὗ [6 Μεοββίδῃ 
Υ ἴΠἸ6 ΘΟΠΙΡΑΓΑΠΥΘΙΥ (Ὁ 0 αἰά δοοορὶ Ηΐηι. 

Μυϑὲὺ νὰ [Πθῃ ΒΑῪ ἰῶὶ αοὐ αἰά ἱπάοραὰ ἀσδῖρη [ὉΓ 
[Π6 Ῥδορῖθ ἐπ τ1η6 Μοϑϑίλ ἢ δι ἢ Ὁ βίη χ8 ἃδ δτθ 
Ποῖα ργοπκίβοα ; θυ {Πδῖ, δίποο ἴὭοΥ το)οοιοὰ Ηΐτα, 
ἴη6 Ῥτοπηβθα τἰτὴθ Μν}}} πόνον θ6 τπεῖγθ 8 [}ἢ οὔθ 
ταβροοῖ τι 8 156 ῬΘΥΪΈΟΙΥ ἴτι6. Βιῦ 6 ὁδηηοῖ τονῖ 
βϑτ5Π64 πὴ ἰδ, ὙΠ6 ῥτορ Ποῖος ὈΤΌΤἾδ6 νυν }}} ἃ] 
[18 τς ἢ 1] 688 οὗ τηθϑηϊηρ γου] ἃ ΤῸ δὲ ΡΥ [Ἀ]] 
ἴ0 ἴῃ ρτοιυηά, 

Βαϊ 8(1}} τηοτθ πη} 8{184.80]6 18 [6 δδβιιταριΐοι 
τθδὲ 186 Ῥγομπιΐδα ἰ6 ἴ0 ὑ8 τοραγάθὰ 88 οπὶν δ85- 
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μεπάρά ἴογ ἰὸ ρεορὶθ οὗ Ιβγϑοὶ ἀπγίηρ [π6 [π|6 οὗἉ 
τοῖς οὐ ΓΔΟΥ͂, Δηα τὸ Ἔχρθοῖ 118 ἢ]Β|]πηθαὲ ἴῃ (Βδὶ 
ποθ ΏΘη 10 8ἢ}4}} Ὀ6 οοηνεγίοα ἴο ἴὯ6 Μοββίδι. 
Εὸν ἰδΐβ ορ᾿ῃΐοῃ, τοῦ ἢ 80 τηυσἢ ανογρα οὗ ἰδῖθ, 
δαρὶν ΒοΙἀ5 το Δη  Ά}}} δηἃ ΣΤ βΈ ΟΠΥΘΙΥ τὸ [ἢ 
Ἰοεῖοσ, τ] ἢ ἃ ΘΟΙΠΙΡ]Θ6ῖθ τηιϑοοηοοροῃη οὗἉὨ [Π6 πδίατε 
οὔ 16 Ο]ὰ ἀαπὰ Νεν 1 βιδιηθης δηὰ τΠ οἷν τηυταα] 
τεϊδιοῦς, ἀπὰ οὗὨ 6 Ὠἰρῇδυ ρίδπο ἴο Ὑῃἱοΐῖ αἰνὶπθ 
Ηενοϊδοη τοόβα νἰὶ ΟἾἈγδῦ, ἀμ ἃ ΘΌΡΡΟΒΟΘ. δὴ Ροϑ- 
βἰδ]6 τὲς Πνοϊδιίίοη ὀου]ά τεῖγοδὶ ἕτομ ἴΠ6 δἰδηά- 
Ροΐηϊ οὔ τΠ6 ἔπ] ΗΠ] Ἰτοηΐ ἴὸ ἐπι οὔ Βο ΟἹὰ Τοϑίδιηδης 

εἴοπ, τ οτο βύβθὶ 88 ἃ ῬθΟῦ]6 γοργαβθηϊθά 
τς Κίηράοτα οὗ ἀοα. [ὑ νου]Ἱὰ ἀοϑῦπιο 8150 ἼΠπδὶ 
Δ᾽ βίο νν88 τηδὰθ 10 (16 οὔθ πὸ Ἀυϑ ΟὨἾΪΥ, [ὉΓ 
ἴδ6 Ῥυ οὗἩ βιοντίης ἰἢδὺ [06 αἰκι πο! οἢ ὃ6- 
ἵπεθα Ομ] άτοη οὗ Διά δά σμ]άσθη οὗ [β5τδε] 
ὙΓᾺ5 ἰοβϑὲ ὈΥ {Π6 Θχτιποίίοη οὗ [ῃ6 γμο]0 Κὶ πράοιῃ, 
οὐρ οὗ (πὸ Κίπράοτῃ οἵ ἀυάδ, ᾿πάθροηάθηῦν οὗ 
16 οοῃϑαπτηδίοη οὗ ἴπΠ6 τοι πίοη ὉΠ 6Γ 96 ἢοβα 
ΟΣ Ῥγοτηϊθεα. Απαά ἐπογοίογο ἃ ὑτοπηΐβο ἩὨΪσἢ 
ἴδ κοὸ τῃδὲ αν βίο ἴῸΓ ρτδηϊθα δηα δ 0]48 οι [ἢ}6 
γοδρϑοῖ οὐ 18 σϑγῆουδὶ δηὰ οοῃνούβίοῃ ἰῃΐὸ 8 
ἱροῦ ΠῚ, ολπηοῖ Ὁ6 ΤοραΓ θα 848 Οὴ6 ψὮ056 ἔα]- 

ἢ] πιεῖ (ϑοοογαϊης τὸ [86 ρμἰδίη 86η86 οὗ 10 ψοτγ8) 
δ. 81}}} το "6 ὀχροςοίϊδα ; ΟΥἩἨ ὼ 18 ὑπαὶ αἀϊνίδίοη οὗ 106 
ἴπο. Κἰ πρζάοτηβ, ν ἰο ἢ ὯΟ ἸΟΏρΡΟΥ οχίδι, γοῦ ἴο ἴδ Κθ 
νος, ἴῃ ογάθγ {πὶ ἴξ ἸηαΥ δ βοῖηθ [{π|0ὸ Ὁ6 ΤῸ- 
πον 2 ἢ πὸ δᾶνὰ ἴο ρτ τπρ ἴΠ6 τηϑίῃ Ροδὶ- 
ὕοπ οὗ ἐμ ]8. αϑδαπιρίοη οὗ 8. ᾿ἰἴθγδὶ ἔμ ἢ 1 πιο πὶ νοὶ 
ἴο "6 δοσοιῃ 886, οἢ δοοουηΐ οὗὨ [8 ἱπεγ εὶς 1πὶ- 
νΟΒ9Σ ΠΥ, 411 Βα ρροτι 8 [Δ ΚΘῊ ΔΊΘΥ το [86 ὨΟ- 
τοι τπᾶλὶ [06 Ῥτοπῖδθ Μν1}}} Ὀ6 τοα]!]ζοὰ ἴῃ δηα ἴ0Γ 
186 Ρὶ6 οἵ ἴδσϑδοὶ ὑροὴ [0 δ8οὶ} οἵ ἴπ6 Ηο]Υ 
1δοὰ. [1 [Ἀ}}8 ἴο ρίϑοθβ ΠῸΠπι 1 6 ΥΠ8] Ὑγθα κῃ 688. 

Ιπδῖοδὰ, τπογοΐογο, οἵ ἀτοδῃίηρ οὗ 86 διΐίυγο [0] 
ΒΙ]ποπς πῃ {πὸ ἰἴ6γ8] Β6η86, ὙῸ Τηυδὺ ΓΑΙΠΟΥ ΒΆΥ, 
ἰδὲ τῆς Ρτορδοῖ Καονβ οὗ 8 Ῥεορὶθ οἵ 6οὰ οηἷγ 
ἴὰ τι6 ἴοττα οὗ ἴδβσγδαὶ, δαπὰ ἤθῆοθ σγῃδι 6 πορεβ 
ὉΠ Ῥ͵ΙΟΙ Ἶδ65 (ῸΓ [Π6 ὈΪ6Ὸ οὗ αοἂ δ Πορθ8 
Δηἃ ῬΓγοπιΐθο9 ἰοῦ [βγϑοὶ, δῃα ἰη εἶθ ἴοστῃ οομπάϊ- 
τἰσπεά ΕΥ̓͂ ἴ8γ86}}8 ἀπο λὲ Βυὶ ἰξ 838 ὈΘΟΟΙῺΘ 
Οἰδατ ἴ0ὸ ἃ8 τπᾶονῦ [0 ΝΟῊΓ Τοδιϑιηθηΐ ᾿ΒΓΟΌρΡΕ 
Ομ τίβε: ἰβϑδοὶ ννὰβ. ΟἿ]Υ 8 ΕΥ̓ΡΕ, ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ΤῸ 118 
εἰσι δηὰ Ἵομόϑθῃ ὈΥ (οα, οὗ 186 ἴτι ρθορὶο οὗ 
αοά, ΟἿΪΥ 8 51|6}} ψψϊο ἢ οοπ απο 116 Κοτηοὶ ἴῃ 
1τὴο τηοϑὴ ΨΉ16, θὰς δὲ [ῃ6 δϑηϊο {{π}Ὶ6 νγ8ϑ 880 10 
γντοῖδει ἰδ ἀπ} τ86 εἴτὴθ οὗ 1195 τηδίατγ. Βῦ [ἢ 
5860 }} ̓ψὼ5. ἴοο 81:18}} δῃὰ πλυδὲ Ὀ6 Ὀαγβῖ: (Π6 ΚοΓγηοὶ 
δά ἠοῖ δηὰ 848 ηοὶ βιιδήοϊοηϊ τοῦτ, δπα ἰΐ ννουἹὰ 
6 τονογβίηρ ἴἰ6 ογὰογ οὗ τη ρ8, αὐτου τὴ 6 Κοσηρ] ἰ8 
ἰαἰὰ ὕδατα ἴο στϑίδί ἢ [Π0 8Π6}}1.0 [τ 5 ποῦ τῇ8 ουζιναγὰ 
ἴεγϑοὶ ἐμαὶ 185 ἀο᾽8 Ῥϑορ]ο; ἱΐ γᾶ 51 ἴη6 ροποα 
οὗ ἐϊ5 τυυΐη, [π8ῖ τῃ6 τοὐοοιίοι οὗἨἩἨ [Π6 Μοκββίδῃ δὶ ἢ18 
εοπεΐης ΟΥ̓ [86 ἀχίογη αὶ 15γ86] [παὺ Οροηθα ἴδ6 νὰ 
ἴον 1215. [Ὁ πῶδ τηδα6 ΟἸΘΑΓ ἴΠδὲ ἃ ῬΘΟΡΪΘ 88 δῇς 
8 ΠΡΌ οΙΘης (ῸὉΓ 118 ὨΪΡὮ 6Δ]}ηρ, ἴο Ὀ6 186 
οἰοσθΏ ρθορὶθ οἵ οὰ, 88 106 Ῥτορῇῃοῖβ ὑμΠβοῖγ 8 
αἰδεϊην δηθὰ ἤοτο δηὰ τ ογο Ὀσίνγοοῃ ἴΠ6 ΠΘΓΘ 
ΘΧΊοΤΠΑΙ Ιβγδοὶ δπὰ ἐδ ἐγ 151.86], δηἃ β86}7 [ἢ 
μβδίῃθη οουμηΐηρ ἴο Ζίοῃ δῃα δῃιουῖηρ 1.16 ὈΤΕΔΟΝ, 
Απὰ ἐδουμρὴ βγδοὶ 18 811}} μ6] ἃ 48 [Π8 οδπῖσγαὶ ροϊπῖ, 
186 Τα] 6] 1] πδπῖ '8 οὶ ἰπ ουτυνασζὰ ἔοττῃ, θα} 1ἀ68}}γ, 
ἱπαδίθσο ἢ}! δϑ Ογίβὲ οδηθ [06 ““ ϑανίουῦ οὗἉ ἴΠ6 
δενα; " 16Γ86] τῃογοίοσο σοϊηδίηϊπρ [Π6 τοοῖ ἴπ 
πο 116 ΟἾΠΟΙΒ 6 τὰ ἐπρταίϊα. Θ σϑῃ υπηάογ- 
βἴδῃα ΠΟῪ [16 ῬΓΟΙ 86 οὗ [Π6 π ατοτ  Ϊς ἱποσθϑδο 
(δ ΔΡ. 11. 1). 1 ἴογα!]ν ᾽ς του] ΔΡΡΙΥ ἴο [Π6 Ῥ6ΟΡ]6 
οὔ ἰδυδοὶ, θα σὴ ΟὨΪΥ͂ ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6πὶ 88 {6 ῬΘΟΡ]Θ 
οἵ Θοά; διὰ δνϑὴ τβουσὴ τῆ6 οἱ ῥγορἐιδῖβ δα ὺ 
ποίπίηρ 88 ἐἰρένεὶ 1ῃ6 σΔ]Πὴρ οὗ ἴΠ6 Οδηε 68, 88 
ΜιοΔἢ δηά 8} ἀο, τὸδ ὮδΥΘ ΠΟῪ ϑδυσοα Υ ἃ 
ἤρῆς τὸ δϑδηάοῃ [πὸ ποϊοῃ οὗἩ δὴ ἵπογεβϑθα οὗ {Π6 
δχίοσγηδὶ ἴδγϑοὶ, απὰ ἴὸ 866 τῃπ6 ὅπ] ἢ]]τλρηὶ ἱπ τδ0 
[ουμάϊηρ οὗ ἃ ροορὶδ οἵ Οοὰ ὈΥ Ομ γῖϑὲ πεῖ ἴῃ (86 
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[16 οὗ ἰ.6 ὅπ] συΐῃ οὗ [8τ80], γο δαντο ὈΘΟΟΠΙΘ, 
ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ ὈΥ ὑΠ6 οοπγογδίου οὐ ἴ86 Πολίμθη, ἃ 
ὨσΠθΟΥ 688 πιο  ἰτιὰθ, δηα νν1}}] Ὀοσοσλα 81}}} ΤΊΟΓΟ 
ΠΕΠΙΘΙΌ8. θη (ἢ τϑαπίοη οὗ (ἰῃ6 ἀϊνίἀοα Κίημ- 
ἀοηι8 18. Δ 6886 η 18] εἰθιμθηῦ ἴῃ ἰπ6 Μοβοίαηὶο ρὶο- 
ἴαγο οὗὨ [Π6 ἔαϊατα πεϊὰ ὉΡ ἴἰμ ΡγΟρΡΠΟΟΥ, 88. 115 
ΨΟΥΥ ϑιονθ. ΤῊΪ 18 αἰπύ ει πα: ὩΔιΌΓΑ]Ι. 
Θ΄'Π66 ῬΓΟΡΙΟΟΥ ΚΠΟΝΒ 8. ροορὶς οὗ αοἀ οηἱγ ἰη 
186 ἔογιῃ οὗἩἨἁ 186 Ῥθορὶθ οὗὨ 15.806], 1 ννὰβ ὩΘΟΟΒΒΑΓΥ, 
1 δαὶ νδθοη ἡγὰ8 10 Ὀ6 Ὀτοῦγχης ὈΥ 1Π6 τοῖρη οἵ ἴπὸ 
Μεββίδῃ, [δι 1Π6 Ὀτθδοῖ, 80 Βιγη αὶ τὸ (οὐ ΒΒ ρὲο- 
ΡΪ]6, δηαὰ τΠ6 γι} δουϊοθ, ουθἢ ΤΌΤ ἤδη [86 
ΓΟηΒΘα Θη06, Οὗ ΔρΡΟΒίαϑΥ ἔγοτῃ “6 ον δὶ, δυο ἃ Ὀ6 
Γοιηονοα. ΠῚ 18᾽86] ννὰ8 ἴὁ 06 ἀδβογί θα 28 ὃ6- 
οομΐηρ οοηγογίοα ἰὸ (οά, ἰδ ταδὶ 4180 06 Γορυθ- 
Βοη θὰ 848 γα γηΐῃρ [0 [18 τη} ΠΥ ἀπά δγ ἐμ αἰνίμο}γ 
σἤοβοῃ Ηοσδο οὗ Ὠανία. Τἢῖθ οἰθιηθηὺ 4150 ἴῃ 
[86 ἈΓοΟπιΐδο ὈΕΙΟΩΡΒ ὨδίαΓΑΙΥ ἰο 118 ἴΌγπη, ἔΠ 6 ΤΌΓΙΩ 
ΒΙΟἢ ἰς τῆσϑὲ ὨΔΙΌΓΔΑΙΙΥ δββυτὰὴθ πηάοῦ τι6 ΟἹὰ 
Οονοηδης, 48 ἰῃ ἴδ6 ἧον Τορβῖδιμθηῦ ἰΐ νγὰ5 ἀ6- 
αἰαγοὰ μας 1π6 ουϊναγὰ [ϑγ80] ννὰ8 ποῖ ἴοὸ δοῃϑιϊ- 
(αἱὸ οὐ 8 ΡΟΟΡ]Θ [ὉΓ 41} {1πτ6, 1:8 Θ]οιηθηΐ Ἰοβί ἐϊ8 
βίη ἤσαποθ ; νῦθ ὁδηηῃοῖ οχροοῖ 8 {16 1Ὰ] [1] 8] πηδπὶ 
οὔ [Π]8 Ῥγοϊοΐβα, Ὀὰ0 τ6 ἰάϊτα ἢ 168 αὐ τυ 
Ἰοαπάδεϊομ π88 Ὀοδὴ δηὰ 18 Ὀοϊηρ το] ]Ζοά, {ῃδὲ 18, 
[06 1468 οὗὨἨἁ 16 τϑὰ! ὨΠΙΥ οὗ (ἀοα᾽ δ ροΘορὶῈ ὑηάοῦ 
ΟἿΘ δοδὰ οἵ [86 ἤουβο οὗ αν, 0 νγα8, ἢχονν- 
ΘΥ͂ΟΓ, ΤΟ ἴῃΔῺ [Π6 βοὴ οὗ Ἰλανὶά, ΠδΙ Θγ, ἁποῦ 
Ομγδ. Ὑθοθα ργομΐβοβ ἕνα τἢπ8. 8 ΠΡ ΟΥΓ ΓδηρΘ 
[8 τη6 Ῥτορδοῖ σοποεῖνοι, απὰ πὰ τοῖν (1]8]]- 
ἸηθὉ 1Π 8 ἴᾺΓ ὨΙΡΘΣ ᾿ΒΘΏ86 [880 6 ΠΟρα8, Δῃηα 88 
ΤΟΥ ἄγ [5 ΠΊΟΓΟ {Π8Π ἸΠΟΓΘ ἢ πηλ Δ5Ρ1. 8108 
δηα ῥίοιιβ ὙῖΒη68, (ΠΟῪ ΔΙῸ 8506 πῃ ἴ0 ργοοθοὰ ἔγο τὰ 
16 δρίγίς οὗ ἀοα, ψ|ο ρῥτγοίοσμηθα πὰ ρῥτον βοα 
16 Νονν Οονβηδηΐῦ ἱπ τῃ9 ΟἸ]ὰ. ὅ8.0 {||8 ἀοο68 τῃ 8 
ΥἹΟῪ ἀὦ ΔΥΔΥ ΜΠ [Π0 αἰνὶπθ δου οὗ τῃ6 
Ρτορμϑῦς ψοτσα, [δὲ ἰδ 18 γδῖπιοῦ 18 ΟΠ]ΥῪ ΓΔ] δειδ8- 
ἰατοπ δηὰ δάθαυπδῦθ οχργοδβίοη, πη} κα ἐἢ6 ΟΥΠΟΓ 
ἸΠΘγα! ζίπρ νῖθνν ἀἰβργονβα αὔονο. 

Βαιλ [Γ τὴ9 τορτγοδοὴ οὗ βρίυἰτὰα] δίηρ 8ῃου]ὰ "ν6 
ὈγοῦσΒΙ ἀραίηβι ἐΠἰ8 οοπορρτίου, οὐτ ἀθίθηβο '8 ταδὶ 
6 ΟἸ]Υ δρὶ γἰτ8]126 1 τοΐδγθησα το ΟἹ Ταοβίδιηθαϊ 
ἔθ δἰοπρ ὙΠῺ (λ6 ΑΡοβίίοβ, αῃὰ ψουἹὰ ηοὶ 

ΧΩΟΙΘ ΓΔ] ἰϑιἷὶς ΤΠΔὴ τἰϑΥ, ῃό (1 Ῥεῖ. 11. 10; 
Βοαι. ἱχ. 25, 26), ΔΙΠουρ ἢ {ΠΥ αὐγαγὸ οὗ ἴῃ6 [{{- 
ΘΓ] δ0η86 ΟὗὨ ΟἿΤ Ῥϑϑηςκοβ, γαῦ 40 ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ΤοΙῸΓ 
ἴθ ἴο ἴΠ6 οοηγογϑβίοῃ οὐὁἩ τῆο Βοδί!θη. Ῥῖδσ ἴῃ 
[6 84Π160 ΘΟΠ ΠΘΟΙοη (γογ, 9) 8618 ἴὴ6 Ναυν Τ οβϑῖδ- 
τηθῆςξ Ῥεομρὶο οὗ ἀοά, ΟἸ τί βιίδηβ, ἀΐγθοι Υ ἴῃ τἢς 
ὈΪδοδ οἵ εἰοϑα οὗ 16 ΟἸὰ Τοδβιίδιηθηϊ, δηὰ τπογοίογο 
[ὴ6 ΓὈΥΤΘΥ ΔΘ ΠΟῪ ἴ06 ἴτπ6 ἴδγβοὶ. Γἢΐ8 οχίθῃ- 
βίου τ} ΤΟΐδγθποθ ἴο τ Βοαίῃϑθηῃ ἰδ Α]80 αυΐΐα 
σοηδοαπρηῖ. 18 τ06 ψΟΥὰβ: ποῖ ΠΥ ῥθΟρΙΘ, γγ 6 
ὁΠπ06 Ρτοπουποοα ΟΥ̓ΕΡ Ιβγβθὶ, 10 8 Ὀδοδιι56 ΤΠΟΥ 
Πδὰ βυηὶ αυἱΐο ἰὼ (ἢθ ἰοναὶ οὐ [6 ποδίβεη. αΑπά 
1 ἸΔΟῪ ἃγὸ ἴο 06 γεοεϊνθὰ δρδΐη, (ΠΟΥ ψου]ὰ 6 Γο- 
οεἰνοα 7:80 88 1Π086 γῆιο Ἰιδὰ δούπα! ]γ Ὀδοοηι [{Κ6 
Ὠρϑῖθοι ; ἀπά ᾿ξ 18 πο ἸοΠρῈΓ τίσις το Ἄχο υάθ ἐὴ6 
Βοδίρθη, ἡγ|}0 δο ὑπ τῆθια ἰΏ ΠΟ σοβροοῖ. Βαὶ 
[Πογθ 18 τη 8 αἰ ἤδγοποθ ὑοζνθθη [86 Γοδοοδρίβηοα 
διὰ [π6 ἢτγβι Ἵμῃοῖςθ. Πμοη [πὸ ᾿βγβοὶ ῦοβ γγοσὸ 
οΒοβθα ἘΠΟΥ͂ ὙΟΙΘ ποῦ ἰὰ ρΡοδί εἶν ορροβί(ίοη τ9 αοά, 
δαὶ πον τὰν δὐσὸν 80; δηα ἱπογοίοτε ἃ ἰοῦ Θχοῖὶτ- 
βίοῃ οὗ {π0 Ὠοβίδοθη ποι]ὰ δὲ ἃ ραγιἐου!α τ ζίηρ ἴο 
ἃ ΦΊΟΔΙΟΥ οχίδηϊ τπδη (Ποὶγ αἰβο ρ ΠΥ ἰγαϊπίπρ' 
ἀοιηδηάρᾷ ; ἐδ νου ]ὰ δ6 8, νἱοϊδιείοπ οἵ ᾿υβιϊοα. ΕῸΤΥ 
[Π6 Τοδῦ: Ῥδὰ] ἀθείαγοθ οἰδαυὶγ {πὶ ἰδγδϑὶ ἰΐβοὶῦ 
Β..411} ποῖ Ὀ6 ὀχοϊυἀεοὰ (Εοῃι. χὶ. 26). Οἷ]γ (08 
ϑιου ἃ τΠ6 Ῥθορ]6 οὗ σά διϊδίη ἢὍὸ 18 ἔπ}} ἱπούθαϑ6 
(Απά δυσεῖγυ, ἱη {πο ἔδεϊ οὗἩ 1ἴΠ6 ργοβογνδιίοη οὗ 15- 
ΤΆΘΙ ἴῃ 119 ΠΔΌΟὨΔΙΣΥ ονθὴ ἀπάσογ τπ6 Νον Τοβίδ- 
ΠιΘΏϊ, ἯΘ ΤΠΔΥ 860 8 ῬΓΟΙΗΪδ86 ΟΥ̓ {πἰ8 ΘΟΠΥΘΙΓΒίΟη, 
ΔΙ Βουσ ἢ δὲ Ἡοπάοτγία] Ὁ Ἰῤβαυλμ μόνος ὉὈΥ ἀοἀ᾿ 5 
Ῥτονίάθηοθ ͵8 ἴο θ6 γοζαγάρα ἴῃ 1ϊ8 πηοδβὶ ραίομὲ 88- 
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88 ἃ ρᾶσῖ Οὔ πε Ἰυάρσηηοηϊ ἀοοσοθὰ ἀροῦ 1βγϑοὶ 
Υ ἀοάἀ. [τ ἴδ ργεβογνοαὰ δ ἃ ᾿ἰνίηρ Ὑϊίη688 οὗ [Π6 

χαοοώοη ἀδογοθαὰ ὈΥ αοὰἂ οἵ δεοοουηὶ οὗὨ ἰἴϑ8 υπῦ6- 
ἸΙ6 δὰ σε οοϊίοη οὔ τ Μοβεῖδι.) Οπὶγ Ῥδυὶ 
ΒΑΥ͂Β Ὠοΐ 8 τγογὰ, ΏΘΠ ῥτγοπιϊβιηρ [5ΓΔ6]᾿5 οοηνοῖ- 
βίου, ἴπαὶ ψουϊά ἰοδὰ 8 τὸ τμϊηἰς (παῖ ἃ ῬΘΟΡ]6 οὗ 
Εἀοὰ, κατ᾽ ἐξοχήν, υνἱϊ! Ὀ6 οοπτη θά, ποῖ ἃ ᾿ννοτὰ οὗ 
186 “ΙΟΥΥ οὗ ἴ[δ6 κἰησάοιῃ οὗ [5Γ86],᾽" «που σῇ Ὠΐ8 
Ἰιδαῦὶ Ὀϑὰῦ 80 ὙΔΦΓΙΪΥ (ΟΡ. ΟὨΔΡ. ἰχ.) ἰονγαγὰ 8 
Ἦϊ πδιίοῃ ἴῃ 18 ουτνγατα 56Πη86. 

ΕἸΠΔΙΪΥ ψγ ἴᾶνθ ΟἾΪῪ ζατῖμοῦ (0 τοιηδτῖς {πὶ ἴῃ 
οἷν τοίδγθηθοβ ἴο [6 Μοβδβίδηὶς ρογοα ἰηδιμυγαῖοα 
Ὁγ Ομ τδῖ, α5 6 τα οὗ [δο {]Π}]πηρης οἵ ἴῃ ῥτο- 

οἷς ῥγοπιῖβοβ, “ Μοββίδηϊς {ἰπι6 ᾿᾿ 18. (δ ἰκθὴ ἴῃ [86 
ΡΝ δ6η86 οὗ (6 ἴοσῃι, δηὰ {π6 ψῃοὶθ σοῦγθθ 
οὔ το Νὲνν Τοβϑιδιοηὶ αἰδροῃραίίοη, ἔἴτοτη 118 
ἰουπάδιίοη ἴο ἰ(8 οοπιρίοιίοπ, 18 τορανάθὰ 48 οἢθ 
ὙΓΠ0]6, 80 1Πδὴ ψ6 ἴδν Ὡοΐϊ γοῖ διταϊηθὰ τὸ 186 ροῖ- 
ἴοει ἔμ 16}]πλϑηϊ, δἰτπουρὶ [16 Ῥγοπιθ65 οὗὨ ργορ θοῦ 
θδν Ὀοοη πηάογμοίηρ Ὁ8μ6 Ὁ γοα 2 διίοη 5 ποθ ἴΠ6 
ὔταθ οἵὗὁἩ ΟἸ τε, “ΕῸΥ ἰδ ἀοί ποῖ γοῦ Ἀρρεδδῦ νῆδι 
Ὑ6 88.4]}} "6." Το {0 Β]]ταθας ἰδ ποὶ γεῖ σοπρίοῖε, 
Ὀπὲὶ νὰ βιδηά ἱπ ὀχρθοϊδοη οἵ ἰξ, ὙΤηὶδ ρεγίοοϊ 
Το ἰζαῖίοη σοηβἰδῖβ ἰθαδὲ ἴῃ [Π6 ΠΥ 6ΓΆ] ἐᾺ]ΒΠτθην 
Ὑΐ ἢ Τοϑροοῦ ἴ0 [δ ΘΧΊΘΓΠΑΙ 18Γ86] δἰοπςο, Ὀα1 ἐν ἴοο,᾽ 
ἷῃ 80 ΤᾺΓ 88 ᾿ΐ 18 οοηγογίοα τὸ ἐὴ6 Μοββίδῃ, ψ}}} ἤανο 
8 Βιδτα ἴῃ [6 οοτηρίοῖς 5] υδίξοῃ γοδαάν (ῸΓ 81} υγῇο 
Ὑ|}1 θῸ οοηνογίοα τὸ αοἀ ᾿πγουρὰ ΟἸγιβῖ. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ. ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ον. 3. Β͵ΊΔΕΚΕ: ΑἹ] ἀερατίατο ΠῸπι Οοά᾽ 8 
οι δπὰ ἴγοηι ἔγυθ σοϊ ρίου 18 8 βρ᾽ γί [π4] ὙγΒΟΓΘ- 
ἄοτῃ. Β]οβϑϑὰ δῖὸ [ΠΟῪ 0 ὈΘΎΓΒΓΟ οὗ ἢ} 18] 

γογ. 4. ΒΤΑΒΚΕ : ΑΒ 8 ψοοὰ ἱπίδηϊοῃ ψιϊδουῖ 
(οὐ Β Θοϑοι ἀοοβ ποὺ τδκθ ἃ οδϑυ86 σοοίΐ, 80 ᾿ξ 
ἐδηποῖ ὃ6 δαϊὰ ἐμαὶ ἴμ6 ἀϊνίηθ Ὑ1}} ἢ848 θθϑθη [μ]- 
Β]16ἀ, τ πθη ἰδ ἢδ8 Ὀθθὴ δχϑου θὰ τ ἱτἢ ἃ ρεγνεγιοα 
Βοατὶ δῃά ποῖ ἰπ δοοογάδποθ πιὰ 1116 αἰνίπθ Ῥὰτ- 
ρῶν (Οομρ. ἔδο 1)οοιτίπα)ὶ δπὰ Εἰς δὶ ϑοο ΟΣ, 

ο. 8. 
ῦπε. ϑυμμ.: ἀοα᾽β στα οἴνοη [1186 ἀροη 

Ῥοδίοσίευ, διὰ ΠΟΥ͂ τηϑὲ βυ θυ ΤῸ [86 5'η8 οὗ τ εἷγ 
ἐογοίδι μου, ἢ ἸΠῈΥ ψγ8}}ς ἰῃ (μοῖρ οὐ ἰοοίβιθρϑδ 
(Εχ. χχ. ὅ). 

Τύῦβ. ΒΙΒΙ : Ῥυθ]ὶς δἰηβ οὗ δ ἢ 016 παιίοη οὗ οὗ 
ἰὼ κίημβ δηὰ ρυΐηοθα δ ἰο] ονθὰ Ὁ ἃ φϑπογαὶ Ἱπαὰρ- 
ταθης οὗ ἀοά, ὈΥ νὨϊοΐ τ 016 ἰδη 5 ἀγὸ ἀδδίγογθα. 

[Ρύβευ: ὅὃο ἀν} ἃ τιίηρ ᾽ν ἰ6 τὸ Ὀ6 [π0 ἰποῖγα- 
τιθης οὗ αοἀ ἱπ Ρῥῃηἰβηρ ΟΥ ΠΊΟΝΕΣ οὔποτ ἰΐ 
ἯΘ ἀο ποὶ ΒΥ δἷβ στϑοθ κθὸρ ΟἿΓ ΟὟ δα τ 8 δά 
μα άδ ρυγθ ἔγτοπι βἷῃ. --- Μ.] 

γεν.6. Ἦῦεδτ. ϑυμμ. : Βομοϊὰ ἤογα (ἢ 8Βουϑῖ- 
ΠΥ οΟΥὗὁἨ 106 ἀϊνίπηθ Ὑγαῖῃ. Οοα ἰδ ΘοΥ ΑΙ ΠΥ οΟπὶ 
δἰοηδῖο, Βαϊ μὶθ8 Θομηρδδββίου ἰβ σεχυ δυθα ὈΥ͂ εἶδ ΠΟΙΪΥ 
Υὐἱρηιτοοῦβη655. Ηἰ8 σοπιρδϑββίοῃ Ἔχοθθὶβ 4}} πα πηδῃ 

ἰἄοηβ δηά υπάογείδπαΐηρ ; Ὀὰ1 ἷ8 γγ ἢ 9068 
γοηὰ 8}} ᾿νπιπιδη τοοκοπίηρ. Μθῃ ΠΙΔΥ ΚΘθρ Οοἡ 

δἰπηΐηρ δρδίπϑὶ οὐγ θοϊονοὰ οα ἴοο Ἰοημ, δοὸ παῖ 
2 ον ἤμ 48 νγαίτϑὰ Ἰοηρ Θχπουιίπρ {μ6πὶ [0 τϑ- 

Ροπίδηςο, διὰ (ΠΥ ἀο ποῖ ἕοϊον, Η πὶ, ἰδ νογάϑ 
αἱ ἰδδί δῖ: “1.0. ΒΌΒαπδἢ [ζ0-Ατῃπιὶ.᾽" ΒΒ ννΑΓΘ 
οὗ δια δπὰ ἀο οὶ ἀδίδν γὙοῦῦ σϑροιῖδηοθ; ΤῸΓ 
(σά πιδὺ ϑοοι ὕθθοῖηθ 88 ΔΏΡΙΥ 88 Ηθδ νγδᾶ πιϑζοὶ- 
ζα] 

γοσ. 7. Οπάμεε: θη πα 610 ὁθδ8868, 
αἀϊνίαθ μοῖρ Ὀεσίπθ. Ηθ ἰδ ποὶ ᾿ἱπηϊ θα ἴο [Ὧ8 τι86 
οὗ πιϑϑῃβ, ὑυι ἰ86 ΗΪ πη66 1} ουν ΗδὶΡ δπὰ δι ιοϊά. 

[Βυπβουσηδ: Τῇ τῶοτο ἱιηπιοάΐαίθ τ86 Βδηά 
οὗ αοἃ δρρόδγϑ ἰπ [εἷβ πιΘΓΟΥ ἴο ἰδ Ῥϑορίθ, [86 
ΤΏΟΤΟ βυθοῦ δηὰ ῥγεείοιιβ ουὐσας (πα ΠΔΕΤΟΥ͂ ἴδῃ ἴο 
06. δοωοίυς ἐπ ιρϑὸ Κ0πίε. Οτοαῦδά Ἰποτοΐθδ ἀ.Ὸ 186 
τοοδί ρουίθος τχογοῖθϑ. -- Μ.]} 

ΒΤΑΒΕΙ: ἯοΘ [0 Εἶτα πΒοβο ἀοὰ [μ6 Ἰωοτὰ Μ}}} 
ΠΟ ἰοῆχοῦ θ6. [δὲ στϑθῃ τπογοίοσο Ὀονάγο 1688 ὈΥ 
Ρτοδυταρίιοιδ δα ΠΟΥ {186 ΔΎΓΔΥ 4}1 Ἰῃ ΘτοοῦΓοθ 
στ αοά. 

ΒΙΚΟΕΕ: Βοη αοἄ (8 Τοποῦποδδ ἔπ086 γ 80 
ΜΟΙ 8 ῬΘΟΡΪΟ, ἱξ 'Β πη ἢ τη ᾿Δπιθητ80]6 ΓΠ8ῃ 
ΔΏΥ δΟΥΟΓΘΏΘΘ ὈοίΜ ΘΟ ΤΠΟΒΘ ΨὙΏΟ ΔΙῸ Τηλυτὶ θὰ ΟΥ 
Ὀαϊγοιμβοὰ. “1 ν}}} Ὀ6 γουγ Οὐὰ δῃά γὸ β[.41}} Ὀ6 
ΤΩΥ͂ ΡΙ6,᾽ νᾶὰβ [86 ἰοσιηα]α οὐὗἨ ἴμὸ οουθηδηῖ. 
ΤΠΟΥ δὰ Ὀτγοίθη [10 ἰδοὺ οοῃαϊεῖοῦ ὈΥ ἐἰιοὶν ὑπδο- 
Ἰἰεῖ; δπὰ τππ8 {ΠΟῪ Βα γγοὰ ὑρ το [τὰ ἴο δῆσοΓ 
80 τῃλι Ηθ τοπουμπορὰ (6 ἢσθι. Ὑοῖ δ 88 ποὶ 
ΟΧΡΓΘΒΕΙΥ τοϊγαοῖοαὰ [86 ὙΒοΪο ἰοσπλΐα οὗ [06 οοΥ- 
Θηϑηΐξ. Ηδ ἀϊὰ ποῖ ΒΥ: [1 »1}} ποῖ Ὀ6 γοῦν Οοά, 
Ὀυὶ Ηθ ςοαϊ Ββιοτὶ ἢ᾽8 ψογὰβ πῃ ΔΏΡΟΓ: Ἷ νῆΙ ποῖ 
Ὀ6 γουτεΕ. ΤΒαΒ τοῦτ ἰ8 Ἰεῖϊ ἰοῦ [δῖ πθΓον Ἡ ΠΙΟἢ 
8..84}} δινακο ΔΠΘῪ (ὉΥ {Π6π}. ᾿ 

γον. 9. Το τὨγοδιθιΐηρβ δια ἰηἀοοὰ ἰοττῖῦ]ο : 
θαΐ ΠΟΥ ΠΙΟΤῸ] ἰδ 85 ἰῃ αοα ἴο δῃποῦποα ἴἢς 
ἡυὐρταθηῖς Ὀθίογο ἰδ σοπηβ; δηὰ τ6 ρῥἱαΐπον δηὰ 
ὨΊΟΙῸ δ Ὑἰκὶηρ [8686 1ῃγεδιθηΐπ σα ἀγ ἴῃ 6 ἴογ 
1886 τηοῦοῦ. [Γΐο ἰ8 Δ ρτουῃὰ [ῸὉΓ πορίηρ τῃδὲ {πὸ 
υῤρπιοης 111 ὑυ6 δυογιθα. 
σ 8Ρ. 1. τοῦ 1. ΤΉ ΐδ 8 τὴ6 ΟΥΘΓ διὰ τροιποά 

οἵ (οὐδ᾿ ἀθβὶῖηρ: Ηδ βῖδυϑ, ποῦ ἐπδὲ δ πρᾶν Καορ 
αηὰοῦ 1Π0 ΡΟΥΘ οὗ ἀδαίδ, θας ταὶ Ηδ πιδὺ δεῖησ 
10 τοροπίδῃιοο. Τῆυ8 Ηδ αἰδροτβοὰ [ογϑοὶ διηοηῦ 
16 1Ποη, δηὰ νἱτῆοαϊ δὴν οομπηραβείοη δηὰ 
εν; 88 ἴ δοαπιοὰ ἴὸ ουϊναγὰ οὐϑογυδίίη, τὸ- 
)οειρά ἐπόπὶ πιρογ. Ἐὸγ ἴΠ6 Τϑη Ττῖθοβ πᾶν ηοὶ 
γοῖ τοίατηρᾶ (ὁ ἰδοῖγ οὐ ἰδηὰ. Βαὲΐ Πὺν αὐυῃ- 
ἀδηθν μα8 (οα οοτηροηβαίβα ἴο ἔποπὶ {18 τη ΐδἔοτ- 
ἴὰη6 1 ΕῸΓ τΠο86 ἡγῇο ΓΟ ϑοδιογοὰ διμοηρ τἢ6 
Ὠοδίμθη, Ηδ σδιῃογοὰ ἀρϑίη Ὁγ π6 σοβροὶ, δπὰ 80 
εαοσϑὰ {μ6πὴ [μαϊ ἃ στεβὶ τα] τα οὔ ἢ 6 ποδῖθ θη 
σϑαμ τὸ [20 Κπον]οᾶρθ οὗὨ 86 ἰκϊηράομῃ οὗἩ ΟἸἈ γι 
δίοηρ ψ ἢ {π᾿ 6 τουηδηΐ ἴῃ 16 κἰηράοιῃ οὗ [βγδοὶ. 
Ηδ ροϊηϊβ [86 ρθογμὶο οὗἩ [ϑγϑδϑὶ ἴο :τἢ})ϊ8 σοι ρθηβδ- 
ιἴοη, {πὲ [ΠΘΥ ΤΏΔΥ ποῖ ἀσβροῃά ἰῃ βοὴ δἰδιοίίοη, 
88 Ἅ6 180 ϑϑδυδρο, μι 186 ΠΟΡΘ6 οὔ τ Γπταγα ρΊΟΥΥ, 
ΡΓεραγοὰὶ [ὉΓ υ8 ὃΥ τὯ6 ἀφοῖῃ οἵ ΟἸγίβι, τΠ6 ϑοὺ- 
ΤΟΥΒ οὗὁἨ [Πο86 οδιδυλὶοδ τὸ ΒΙοἢ ὙΘῸ 860 ὈΟίΌγΟ ΟὟΥ 
ΟΥ̓́Θ8. 
[Βυπποῦομδ : 1 πὸ ὀχρεοῖ ἀοἂ ο ὃ6 4 ᾿ἰνίην 

Οοὰ το πᾷ, ἰς πΠοοοπιοδ υ8 ποὶ ἴο ἢδνα ἀθδὺ ἤϑδσῖβ ἴῃ 
ΐκ δογυνίοαο. 1ἢ ἀοά ὃ δεῖνα 07 οὔν ροοὰ, Ιοὲ τ 
Ὀ6 δειΐνο ἴῸΓ ἢἷβ ΠΟΠΟΥ. - Μ.] 

γεγ. 2. ὅταβκε: Τῇ Οδάτοι οἵ ἴπ6 Νὸνν ἴε8- 
ἰΔπθηΐ ἢ88 ΟΪΥ ὁπ6 Ηδεδβά, νῖιο ἰ5 ΟἾ γίβε. Β] οβυϑὰ 
δῖο ψνῈ ἱξ να οἰφανο ἴο δῃηὰ (ὍἸ]ονν Ηΐτ ] 
[Ματτῆξκν ἤξκνμυ: Τὸ Ρο]ΐουο ἴῃ ΟἸιγίβε ἐ8 ἴὸ 

δρροίην Ηΐτὰ ἴο ΟγΒαΪνο8 [ὉΓ ΟἿἵγ Ηοδά, τΠ δὶ ἰδ, ἴὸ 
ςοηδβοηϊ τ0 οι} 8 δρροΐϊπηθηὶ πὰ ᾿ 1] ρ}Υ ἴο δυὺ- 
τὴ ἴο δὲν σαἱάδηοο δπὰ Δρροϊπιμηθηξ ; δηαᾶ (8 ἴῃ 
ΘΟΠΟΌΓΤΟΠΟΘ δπά οομημλαηΐοη τἱ ἢ 8}} γροοιὶὶ ΟἸτί8- 
δὴ τἢΟ τηδκο Ηΐπὶ τοῖν Ησδὰ ; δο δαὶ τποτιρὶὶ 
[ΠΟΥ ΔΙῸ ΙΏΔΗΥ, γοῦ ἰῃ Ηΐπ ΠΟΥ ΔΓῸ Οπ6, ἀπὰ δὸ 
ὈδοοΙΘ Οη6 ΠῚ 686 ἢ οἵοσ. Οὲ οοπυεπίμηϊ ἔπ αἰΐ- 

ἰογίϊο ἐπίαν' δὲ οὐηυεπϊμηῖ. --- Μ.]. 
γεν. 8. ΤῺ ριόρδοῦ ρίνοϑθ {ΠῸ Ὀοδὲ δρῃ]! σαιίοη 

οὗ τπ6 Ὡδπιθδ ἩΔὶςἢ Ὀαθ ἷπη ΔΡΡΙΥ ἴο Πἴ5 
σμ Πάγθα ἴῃ ογάου ἔπδῦ ἴῃς ΟὨτίδιδη ΟἸΌΤΟἢ πιὰ γ 
Ὀ6 σοηνίπορα {ΠΟΓΘΌΥ (πὲ 41} [Π6 ττοθῦ τἰΐηρ8 ἀγὸ 
τονοχεοά, {Ππᾶὶ Ὑτϑῆ 8 ἀ0η6 ΔΔΥ, δπὰ ἴπδὲὶ {Π0 
ὉΠ δ ΠΟ Δ0]6 ΘΟμ ρΑδείοη δηὰ τποτον οὗἩ αοὐ δἰδπὰ 
ΟΡΘἢ ἴο ΘΥΘΙΎ τη. ΕῸΓ ΒΟῪ δου] αοὰ, αἴμοσ Ηθ 
σ8νθ Ηἰΐδ δοῃ, ποὶ τ Ηἰπι παν σίνεη 4}} {πἰηρδ1 
Τηΐδ τὸ ΓῊΥ " Ροϊοηγχε ἴο 1ῃ0 οδῆοθ οἵ ρυδ]ῖς 
Ργοδονίηγ. Θ ἃῖῸ ἴὸ πηἀογείδηὰ Ὁγ ἴΐ πᾶς {16 
βοσνυδῃίβ οὗ οὐ πη ἐϊὸ ον Τοϑίδιηδης ἀΓῸ σΟΠ}- 
τηδηάϑὰ ἴ'ὼ δουχΐογὶ Ὀοϊΐονοσα, δηὰ ἰοὸ ἀθοϊαγο ἰὸ 
ΤΠ65: τδὺ (ΠΟΥ βίδῃα ἴῃ ΤΩΘΓΟΥ͂ δηὰ 816 ἃ Ῥεορὶβς οἵ 

[Ρυδεν : ἼΠθ ψογὰβ “ ΤῊΥ ΡΘΟΡΪΘ᾽᾽ δῖὸ νογὰβ οὗ 
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Βορδ ἴῃ ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂ ; ΤΠ6Υ̓ Ὀδοοιὴθ ψοσὰβ οὔ )ΟΥ̓ ἴῃ | νγογὰβ οὗ ὀποουγασθηιθηῖ ΠΕ] οὐογοά. Οοα ἰδ τϑὸ- 
ὁδοῦ βίδρε οἵ γα β| 1 παρ. ὙΉΟΥ ἀγὸ πγοσάϑ οὗἉ τηι-  οποί]οἂ ἴο π8, δηα ν Πθ 0} τἰιαῖ γγὸ βῃου]ἀ ὉΘ γΘο0Ὲ- 

[04] ἸΟΥ͂ δπὰ φταϊι]διίοα θη οδογϑὰ ; 186} δγὸ οἰ ἴο Ηΐπι. --- Μ.]. 

Εὔλ ΕΒ ΠιβοοῦῦΈ88Ε ΟΕ ΦΕΗΟΥΑΗ ΟὈΝΟΕΕΧΙΝΟ ΗἸΒ ΑΡυΣΤΈπΟῦΒ ὥρουϑε, ΙΒΕΛΕῚΙ, 

ΟἜΑΡΤΕᾺ [Π. 4--25. 

Α. Οὐπιρίαΐπὲ απάὰ Τλγεαίοηΐης οΥΓ Ῥιωπίδἠπηιθιί. 

ΨΈΝΒΕΒ 4-1ῦ. 

4 Ῥ]οβα σὴ γοῦγ τοίμογ, ρ]θδα 
ΕῸΓ 886 ἰ8 πού ΤΩΥ͂ Ὑ]16 
Απά] δὴ ποὺ ΒῸΓ πυβϑῦδηα, 
Τμδί 5386 Ρυΐ ΔἸΤΑΥ ΠΟ Τ᾽ Πογϑάοιῃ ἔγοπι ὈΘΙΌΓΘ ΘΓ 
Απὰ μοῦ Δ ΘΣΓΥ ἔγοπι θθύγθθη ΠΘΣ Ὀγθδβίθϑ. 

ὅ 1,680 1 8 γὶρ Β6Γ παικϑᾶ,. 
Απά ρΐδοθ 6. 88 (86 νγὰβ ἴῃ) (86 ἄδγ' οὗ μοῦ Ὀἰσί, 
ἈΑπᾶ τρδκο 6. κα (6 νυ] ἄθτηθθα,Ἠ 
Απὰ θὲ Βθὺ (30 88 (0 6) 1|Κθ ἃ Ὀδσγθῃ Ἰδηά, 
Απὰ β]α Ποὺ ἢ ΠΌΠΡΘΓ, 

6 Απά οῃ ποὺ οδι]άγθῃ 1 ν}}} ποῦ ἢδνθ ΤΏΘΤΟΥ͂, 
ΕῸΣ [Π6Υ ῦὸ οἸ]άσθη οὗ συ βογθάοσα 
Βθόδυβθ {πον πιοῦν ἢ88 οογαμὶἐὑθα τ» βογϑάοτῃ 
Ἀπὰ βδ6 (δαὶ ὈοΓΘ ἔμοῖπι ἢ848 σαυβοα ΒΏΔΙ6, 
Βθοδαβθ 886 Ββαϊὰ : 1 ν7}}}} ΡῸ 8.6 Γ ΤΥ ἸΟΥΘΓΒ, 
Ὕο ἔγηἰβηθα ΤΥ ὈΓΟΔα δηᾷ ΤᾺΥ ὑγαίθῦ, 
ΜΥ ν00] δηἀ τὴν ἢλχ, 
ΝΥ οἷ] δῃηὰ ΤΥ (ρ]6αβδηῦ) ἀτίη ΚΒ. ᾿ 

8 Τμογοΐοτο θ6μο]ὰ 1 δπὶ μοᾶρίηρ ἊΡ ΤὮΥ τὰν τ τ {Ποτπ, 
Αμὰ Μ111 νγῦ8}} ἊΡ ἃ 781] [ταίφο δ πῖϊ υοίοτο Βογ ] 
ἈΑμπᾷ 5886 Ν|]] ποὺ βηὰ ΠΟΥ ρβ8[8. 
Αηά 886 γ71}}} ραᾳγβαθ Π6Ὶ ἸΟΥ γΒ δηα ποὺ οὐθγίαϊκο Ποῖα 
Απᾶ ὙΣ]1] βοοὶς (πὶ δπάα ποὺ Ηπά : 
ἈΑπά 886 Μ1]1 βᾶγ : 1 π|ὶ'}} σὸ δῃᾷ τϑίισῃ (0 ΤΩΥ̓ ἔοτίηοῦ μαβρδηᾶ, 
ΕῸν (ἰΐ νγ8) Ὀϑίνογ υῖῦἢ πηθ [θη ὑΠ8η ΠΟΥΡ. 

10 Απὰά 8.6 ἀϊά πού Κπον ἐπδὺ 1 σᾷνϑ ΘΓ 
ΤΏΟ οογη δηᾷ [86 νὶπο δηα (ἢ6 οἱ], 
πὰ {πδ0 1 ἱπογθαβθα ῸΓ ΠΡ δῖϊνθῦ δηὰ ρμο]ά, 
(ὙΠ 68) {π6Υ υϑροᾶ ἔον Β84]. 

11 ὙΠαγθίογο Μ}}}1 1 ἴα ῖκθ Ὀϑοῖς ΤΥ ΘΟΤ ἴῃ 15 {Ἶπ|6 
Απα ΤΥ ψχῖπ6 ἴῃ ἰΐ8 ΒΘΆΒΟΠ, 
Απᾷ βηδίοῃ ΑΥΤΑΥ͂ ΤΥ ῬΟΟΪ δῃη ΤΩΥ̓ ἤδχ 
(ΥΒ οῖ γγὰ8) ὕο σον ΠΟΡ ΠΑΚΘΉ688,͵ 

12 Αμπὰ (πθη Μ}}}} 1 πποονϑῦ ΠΘΡ ΒΉΔΙΏΘ 
Τὴ {Π6 6γ68 οὗ ἢδΓ ἸΟυ υΒ, 
᾿Απᾶ ποηθ γγ}1}} ἀθ! ν ν ΒΟΥ ἔγοσα Σὰ Βδῃάβ. 

18 Απάὰ 1 μ|}} Ὀγιηρ ἤο δὴ ϑῃηᾶ 411 Β6. ἸΟῪ ; 
ΗδΣ ἔδαβιίτηλκίηρ, ὮΘΥ ΠΟ -ἸΠἸΟΟΏΒ, ΠΟΙ ΒΔ 004 ἢ 8, 
Αμα 4}} Ποὺ ἔδαίίνβίβ. ' 

14 Απὰ νψ1]} Δ νγαβύθ 6 νἱπθ δηᾶ μοῦ ἢρ' Γ660 
ΟΥ̓ νοὶ βἰι 84 : {ΠΘῪ δΔΓῸ ΤΥ γονγαγὰ 
ὙΒΙΟΝ ΤΥ ἸΟΥΟΙΒ ρᾷγϑ ἴο το: 
Απᾶ ν111 τραῖζο ΠῸῚ ἃ ογϑϑῦ, 
ἈΑμπάᾶ {Π6 Ὀδρβὺ οὐὁἨ {6 ἥδ ἃ νν}}} ἀθνοῦγ ἢ6γ. 

.Ἵ 

ἐφ 



ΙΞ 

Β. Το Ριωιϊδῆπιοηὶ ἰραάς ἰο ΟὈπυογδίοη, ἀπά ἐδιιδ ἰο ἐδε σίογίομε Κεπειραὶ ὁ λ6 Δα:- 

1 νον. 4. -- ὮΣΕΉΘΟΝΣ, ἄπο λέγ. τς ΒΝ), Τυτεὶ τοβαγάς ξ δα εἰκε γίος οὐοοῖς οἵ ἰδοϊδίσουδ ποσβῖρ, ἔδοτο 
ἴοτο : ̓{πε|6 ἰπλασοδ, πτἱο δ ἃσὸ τεργοδοιίοὰ 88 Ὀοίηζ οασγίοα ἀροῦὺ ἔδο Ὀτεωδέ. 

κἰοῦ, ΔΝ, ΒΟ, λ6 Ἡδηκαίδη τς δδγ8, ἰ6 ΟΥΙΔΘΠΕΥ ἴο Ὀ6 ἰλκθῃ δ ἴδο δροοῖϑα (δ υ]οτυ) οἵὁἩ ὙπϊοΒ ἐδο οὐδοῦ 
(πϑοσγϑἄοιμβ, ἀεὶα οἵἨ ἀποδμαδι!γ) ἐπ 6 ἀϑηδ. ΑΒ ΠΠπαδίγαης ἰμ9 δίηοεθ οἵ (μΐ6 ρίοϊατο, Μδηρβον οουρατοα Ἐπ. ΧΧἕ!. 8, 

ΗΟΒΒΑ. 

1ὅ Αμάὰ]1 ν}}}} νἱβὶξ ροὴ μοῦ {86 ἀδγβ οὗ {μ6 Β 8818 ; 
Το νῇῆηϊοῃ 56 Ὀυγηῦ ᾿ἰΠσΘΏ86, 
Απά (60) ρΒὺ οἡ Ποὺ τίηρ πα ΘΓ 16}}6]8, 
Αμᾶ τϑηΐ αἴνον 6. ἴόνϑῦϑ, 
Αμᾶ ἔογροϊ πι6, Βα ῖ 1 Φομονα. 

γῖασο Οὐπίγαοσίέ δεοίισοεη ὡελουαΐ απαὰ ἤγαοῖ. 

ἌΈΕΕΒΕΒ 1θ--2ὅ, 

10 Τμογοίογο, Ὀ6Πο]α, 1 δὰ Δ] αγίηρ ΠΟΙ, 
ἈΑπαὰ Ψ1}] Ἰοδᾶ μϑὺ ἱπίο [Π6 ὙΠ ἀθΓΠ 688 
Απά βρϑδὶς απο 6. ἤϑαγῦ [ εροὰκ νἱεὰ οοπιοτι ]. 

11 ΑΠΑΔῚ1 ν1}] ρίνθ μοῦ Ποὺ ν᾽ μουαγὰβ ἔγοτῃ {Π6Π06, 
ἈΑπάὰ {π6 46 οὗἩ Αὐοοῦ 85 ἃ ἀοοῦ Οὗ ΒΟρΘ, 
Αμὰ 886 ν7}}}} δον ὉΠ 6 845 ἴῃ [Π6 ἀλγ8 οὗ δῦ γου!, 
ΑΒ ἴῃ {16 ἀΔγ οὗἩἨἁ Π6Ρ οοταΐηρ ὉΡ ἔγοπι {Π6 Ἰαπα οὗ Εργρί. 

18 Απά 1 ν}}} θ6 ἴῃ μδὺ ἀδγ, βαῖ ἢ (Π6 Τωογὰ, 
ΤΠοα πῖ]ῦ 681}: ΜΥ Βυβθαπᾶ, 
Ἀπ ποὺ Μ116 ΠΟ τποΓ6 608]] τη6 : ΜΙ δα). 

19 Απάῖ ν"}}} τοίρονθ 1 ἢ πη68 οὗ (86 1λ4815 ἔγοτα Βοὺ τοῦδ, 
Αμά {Π6 7 5114} πο τῆογα ὃ6 γϑιῃθιη ογθα ΟΥ̓ {Π6]} ὨΆΠῚΘ, 

20 Απάὰ1 ν}}} τηβῖκθ ἔοσ ἐβϑῃχ ἴῃ ἐμαὺ ἀδΥ ἃ οὐνθμδηὺ 
ὙΜΜ 1 (π6 Ὀδαβὲ οὗ ἐπ ἢ6]ά, 
Αμὰ σι 186 ὈϊΓάβ οὗὨἨ μϑᾶνϑῃ, 
᾿Απμὰ μ6 ογθορίηρ ἐμίηρβ οὗἨ [Π6 φαγί, 
Ἀπᾶ ον δῃὰ βιυογὰ δηὰ γᾶν Ψν1}} 1 ἀθβίσου ἔγοια (ἢ ἰδηᾶ, 
Ἀπαὰ γδκθ πδηὶ ἄνγ6}} 'ῃ ΒΘΟΌΓΡΙΥ. 

21 ΑΠΑῚ Μ}]1] Ὀοίσοιἢ (ἢ66 [Ὁ Ὧ16 ῸΓ διυνϑὺ, 
Αμὰ Ὀείγοι Π66 ἴο τπθ ἴῃ γἰσῃυθουβηθ88β πα ᾿πβιίοθ, 
᾿Ἀπά ἴῃ ΤΊΡΓΟΥ 8Ππᾶ ἰῇ ΘΟΙΏρΑΒββίοη ; 

22 Απὰ Ὀοίγοις [Π66 ἴο πη6 ἴῃ 1} 7{Ὸ]Π658, : 
Απά ἰδοὺ 8181} Κῆονν 6 μονϑὶ. 

28 Απᾷ ἰἰ Μ|11 6 ἴῃ {παι ἀΔΥ, 
Ι νν}}} ἀβυγοσ, βαῖ ἢ (Π6 1,ΟΓᾺ, 
ὝΤ1]1 δῆβυοΥ {Π6 ΠΘΔΎΘΏΒ, 
Αμᾶ τΠ6Υ ν7}}} δῆβτγϑε {6 δαγίῇῃ, 

. 21 Απιὰ (6 σδϑγίῃ Ὑ01}} δῆβννοῦ [Π6 σοτῃ δηᾶ ὑδ6 ψ1πΠῸ δπὰ {δὸ οἱ], 
Απὰ {ΠΥ ΜΜ1]} ἀλβυσοῦ 76 266] [σὰν ρονίας} 

δ ΑΠΑΔΙ Μ11] βοὺν Π6Γ ἔῸΓ ΤΥ 50] ἴῃ {Π6 ἸΔη6, 
Απὰ ἔλνον “ {Πη!νογϑα," 
ἈΑπα 880 ἴἰο “ Νοίζιηγ-ρθορὶο": 

ΦΤΒοα δῇ ΠΥ -ῬΘΟΡ]6,᾿" 
Αμᾷ {Π6Υ 58}18}} βαὺ : “ δῖγ ἀοἂ; 

ΤΕΧΤΟΛΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 4 

κοὰ οτλοο, Οὐ., Ι.. 19, 7, 8. ---- δ1,} 

[ἢ ψοτ. 8. -- ΤΙ Ἴλ, “. Η.. ΜΙοΒΔο118 δη ὰ σδδπ ροίῃης ἴῃ ἐδποὶς φἀϊίοπε ΤΤΤΩ, λὲν τοαὶ!, διά (δα τοδάτις, Ησηκεύδα- 
ὈΟΡΖ δοδύσηϑα, “ἰδοαὶ ΔῺΥ αἀϊφοῦλαίου, ἐὸ Ὀ6 οοττθοῖ. Βαϊ ἰμοόγὸ ἰ6 δῇ οὈνίουβ τπὐδαϊιλοϊοηθαδ ἴῃ ἐπ8Δ. Τὸ γπι}} οουϊὰ 
ποῖ δ6 τερτοδοηϊδα 886 θοίηρ “ΟΣ ᾽ ὙΔ11 π1666 ἰς ψὙ6Τ6 σοηςαϊγοα οὗ 85 οχἰβιίης Ὀδίοτα [ἢ 6 δεϊίοη οἡ ἐδ ρματὶ οὗ Φοδονδὰ. 
αὐϊο ἢ κεούδοη Ὑ84 ἴο ηιαζε [Ὠ9 ΜΔ]}]. --- Μ.] 

[Β8υϊ ἐμίς ἰδ ορροϑοά ἰο [16 μαᾳΣ8}}9] ὀχρεϑδᾶ- 
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[8 Μασ. 11. - ΓΘ", (Ὡς ἢ ποτθ) ἴο οοτοῦ. ϑυοῖ δὴ ο]}}ραὶ6 16 το ὁοιπιοθ ΤΏ τοπϑετίηξ οἵ ἰδο υΧΧ, 

τοῦ μὴ καλύπτειν, ΘοΌτΟΥΘ ἴθ0 ξϑῆδο, ὈυΣ 18 ποῖ ἃ ἐγαβωδίδιίΐοη. 1ἰ ψῶϑ 40} ὈΠΏΘΟΘΑΒΑΓΥ ἴοσ Νοπνοοιοο, Ἠογοῖου, Βοοὶἢ- 

τογὰ, δεινὰ οἴμοτα δολοσίης Ηοαδέκεαι, φῶο ΜῸ6 Ὠλ616.} ὮὉΥ ἔ9 ΕΧΧ,, ἴἰο σῃδοσο ἐἢ6 ν ἰοἴο Ὦ,--Μ.] 

4 γον. 14. --- ΤΩΣ. ΤῊ ἰκ ὈδΌΔΙΥ ἀοτγίτοὰ ὕγοσα ΓΤΩ Ἵ, 88 δἰδὸ 6 ἐῶ 8 808] δΥ̓ΩΟΏΥΤΩ, ΡΊΆΟΝ Μουκοϊοοῦθοτξ 

ἰδϑοτα ἰ0 Ῥσοῦθ ἰδ ἀοτίγδιίοη οὐὕἩ Ὀοΐὰ ποσιὰδ ἴγοιο ἢ [2 διὰ [8 1οὶ ζαϊ. : ὁ “Ὁ 1-π|}-αίτϑ- 66," εἰπυλϊαν ἴο οἂν ἴτΤΟτροῖ- 
ιδ΄. οὶ." Το δόρδοσοο οὗ ἀκα!οιι. (οτὺθ ἰὼ ὈοΐΪΒ πουὴδ ψοι}]ά δοθῖὰ [0 ρονο [Ὧ6 υπίδηκοίθησδδ οὗ ἐμΐ8 ἈΥ ΡΟ 66|8. --- Μ.} 

δ ατ. 17. -- ΤΊΣ. 8οῖιθ ἴδιο (8 ἴτοῦ ΣΊΣ Ὁ, ἰο ΡῸ νονϑὰ ἄοντι, μοτὸ: ἰο Ὀ6 Βιπαρῖθ. Βαὲ ἐμὶς ἀοοε ποὶ βαϊὲ 

(86 δοδο οὗ ἰὴ τοσόθ' Βοδίι(οδ, προ που!ὰ ἔθη τὰ Ὁ. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, 

Τΐδ5 σΠαρῖΟΥ 18 [Π6 ΘΕΒΘ ἢ 14] ΒΡ] επηθηΐ [0 οΒΡ. 
ῖ. [τ ςοηϊδίη5, ἰπ ἃ πΠΟΙῸ αἰδοῦγδινο 5307}6, δη 6Χ- 
Ροδίεοα, 8 γι δηα οἰποϊἀδιης τπδὲ τ πο ἴῃ 
σἤαρ. ἱ. νν»ῶβ ὑγωδθηϊθα ΟἿἹΚῪ 88 ἃ ἱμϑηθ, δηὰ ἴῃ 
80π|6 ΡΔΓῚΒ ου ἢ δηΐρ Π] ΔΈ Γ6}}ν ἴπ 118 Ὀτγίο Βθη το ποῦβ. 
86 σοηηρ]δῖπς δηἀ ψπγοβιοπὶηρ οὗ ἀσδίγογίηνσ Ἰπαρ- 
πιοη 5 ἡγ6 6 τἰτογοὶ ψου ΔΩ Ῥτγεραγδιίοη ; δηὰ 
511} ποτ διά 46 η]ν νγοῖῈ ΤΠ ΟΥ̓ ΤΟ] ονγθα ἱπιπηθα δῖε } Υ 
ΒΥ 85 σ]οτίοιιβ ἂπ Δ! πουποδιμθηΐ οὔ βαϊνδίοη. ΟΡ. 
ἷ. πειιδὲ {Ππὰ8 οχεῖτε ἰηηαίτοβ, Ποῖ 80 τσὴ ΚὨτουρ ἢ 
{ἰνὸ ϑντα "0 ] 1.4] τοργαϑοημιίοη οὗἩ ἴπΠ6 ἢγθι ρϑυῖ, ἃ8 
Ὀν {π656 ἀποχρθοῖοι ας ΓΒ Π 68, Πα ἰ Γίοβ τ’ δἰοἢ ἀ6- 
πιαπὰ δὴ δῆϑβϑνγοσ. σῇ ΔΉΒΜΟΙ 8 ρίνοηῃ ΕΥ̓͂ [86 
[ωοτὰ Ἡϊεβοϊ ἴῃ εἰδρ. ᾿Ϊ. 4 ΗἾ, ἴῃ ἃ Ἰοηροῦ ἀΪ8- 
ἐουγθθ. Γηΐδ 18. ΠΟῪ δ᾽ τοσοῖθον Ὀαβοαὰ ὑροὴ [ἢ9 
οΟποοροι οἵ [βγϑαὶ Ὧ5. Δ πο αϑβῖδ νν]ΐθ, ν᾿ μἰ ἢ νγ88 
ΟΠΙΥ πα ἰσαῖοά ἴῃ ομδρ. ἷ. πὰ τπθη ἀἰδαρρεαγοά, ἀπὰ 
ἷς ἀονοὶ ορϑὰ ἴῃ ὕπνο βθοιοηΒ, οὗ [Πγοϑίθπὶπρ' δηά οὗ 
Ργοπιΐβθ. Α σοιαρ]δίηϊ 15. ἢγβὲ γαβοὰ δραϊηδὶ {86 
ἀπο δδῖ6 τιΐρ, ἀπ τΠ6η [86 σοῦγα οὗὁὨ Ῥυηἰϑῃτηθηῖ 
ἰ5. βαπγω νοὶ ἀσβογ θά, Ὑγμ 0}, ΠΟΎΘΥΘΥ, 18. ΒοΘΏ 
ἴο δ6 ΤΌΘ 8 ἌἽμαβιοπίηρ νι τἢ τῃ0 ΥἹΟΥ [0 ΘΟΉΥΘΓ- 
5'ἱοη ἔγοιῃ 1Δοἰδίγυ. ΤΆ ΐθ οΘομνουϑίοῃ 1186] 18 ὈΤΟΠῚ- 
ἰδοὰ, δπαὰ ἐπ 6 ῬΔΥ͂ [818 ρΙΘραγοα ἴον ἴῃ6 δῃ ποιηοθ- 
τρης οὗ δα ναῖίοῃ. ἴ5Γ86], ΓαείυΓΪηρ 85 ροη θη) 
45 ἃ ἰίο ἴο ΠΟΥ Βυβυθαπᾶ, ἤηἀ8 ΠΟΙΟΥ͂ τ : 
δἢ᾽06 ἴὴ οἴοδα, γεῦ. 234 ἴ., ΓΟΙ ΓΒ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ ἴ0 ΟἾΔΡ. 
ἰ.-ἰϊ. 8, δὰ τ0 ἀἰβοοῦγβο 8 [18 5ΒΏΟΜΏ ἴ0 Ὁ6 τηοσῖ 
οἰοβ οὶ Υ οοπῃροῖρα τι [Πδὲ βθοοιίοη. 
ΤὮΘ σοτηρ]αΐπὶ δῆ δηπουηοοπιοηῖ οὗ ρυπἑβῃ- 

ἸΏ ΟΟΟΌΡΥ γοῖ8. 4-15. ΤῈ ἀἰδοοῦγθθ ἴδ Κ68 ἃ 
ἴση «ἰτἢ νοῦ. 16. 'ΓΠ6 ἀδοϊατγαιίοι οἵ ἀδ! νόγϑῆοθ 
ἷν ἱητγοἀασεα ὈΥ͂ {πΠ0 Θηῃομηςοιηρηϊ ΟΥ̓ ΠΟΠΥνΘΥΒΙΟΉ, 
ἀπά ἔτοσῃ τ ῦ. 30 ον τὰ 8 ὈΟΟΟΠΙ68 8 σ]ΟΥΟυ 5 ΡΓΟΠι- 

Α. Μ,οιβ. 4-5. Οὐπιρίαἰπὶ, ἀπά Δπηοιιποειηεηὶ 
οΓ Ῥιωιδλπιρηί. 

γεῖβ. 4-6. ῬΙοδὰ πὶ γοὺῦγζ το ΠΣ --- ἴῖὄἡΣ 
ΤΟΥ δσὸ οδλϊἄσοῃ οὕ σϑοσθοδοῃ. 70 Ῥδγβοη 
πιο πιλο8 ἴπ6 ἀσπηδηὰ 8 πδίυγΗ]  Φοδονδῇ. 
ΤΒοβ6 ν᾿ ἢοῸ δῖ δα ἀγοβδοὰ δγὸ ποῖ [ἢδ οἰ! άγοι οὗἁ 
τῆ ΡῬχγορὶιεῖ, ἙἜδδρ. ἱ. 4 ἢ. (αγι2), πὶ 16 (}}]- 
ἀγοῃ οἵ τῃ6 δάυ]ίθσουβ βροῦδβδ, ἰϑγιθὶ (ανὰ ἘΠ εγθ- 
ἴοτε ἴπο86 ὙΠῸ τὸ ἀδεδὶρηδίοα ἙΤὨ άτγοη οὗ τ ῆοτο- 
ἄτι, ἐμαρ. ἰ. 3). ὙΤΒ656 οἰ] άγθη δτὸ ἀἰβιίη ρα} θὰ 
ἰάδβ!ν ἤρου {πε ῖγ τροίῃοτ, Ὀοδαῦ86 [8γ86] 18. ἔγο τ 
οδδ φοΐηϊ οὗἁὨ νἵον γοραγάθα 845 ἴῃ ϑροιιϑθὸ. [15Γ86] 
νοοῖ δ5 δ πηὶϊ 19 ἴΠπὸ ποίου: [6 ΘΕ] ἀγοὴ ΓΠθῃ 
τεργοβοῖςξ [86 ἰηἀἰνἼάιι8] [Βγαο 65 ({Π}6 ΤΠ ΟἿ ΠΟΥ οΔἢ 
ποῖ ὕ6 οοῃσοίνοα 88 Ἵχί βιΐηρ νυν ῖτβοῦς ἴπΠ6 ΟὨ]]γ6η). 
Το σἸὨ] ἀτδη δ΄ ΠΟΥ ἴ0 ρἱθδα σι} ὑποῖν το 6 Γ. 
Βυϊ 1156 ἀοδ68 ποί πιόεδὴ ἐμαὶ δ ρᾶγὶ οὗ ἴβγϑὲ] αἰὰ 
ποῖ βογνο ἰᾷοΐβ, δο ἵἴπαὶ (π6 ὈΘΈΟΓ ἀἰπροθοὰ δηηοπς 
το ροορὶς τγου]ὰ ὑ6 αὐάτοββοα (ΚΚ6]], εἰ αἰ.).. ΤῊΪΐ8 
που]ὰ εοηδίςσι νἱἢ π δε Π45 Ὀδοη βα]α οὐὗἁὨ [Π6 τοἰδ- 
ἴἤοη Ὀδινγοθη ἴδ τοῖον πὰ {πὸ σΠΠ]Πάγθη. ΤῊδ 
ςὨΠ άγοη αἀγὸ οοποεϊνοὰ ὁΐ 8 1086 ὴ0 ἰᾶγο ἴο 
ἀτεδὰ τωϊδίογειιπε οὐ δοοουπὶ οἵ [16 ρῥγουαι της 

““«Ὠοτοάοτῃ," ὙΠΟΥ͂, ἱπ δος, Ποτονοῦ, τοργοβοης 
7υ5ιῖι ψἢδὶ [10 Τοῦ ΠοΓ ἀ0658 ; ΠΟΥ δτὸ [0 β ΠῸΓ (ἢ 6 
θΆΠ16 ΡιΠἰΒηηδη γ] ἢ ΠΡ, ὉΠΟΠΡῊ ἰῃ νοι. 6 1}16 
ΡῬαΠ θη ξ 18. ἃ8 τοὶ ΟἿΪΥ τη ΘΠ ΟΠ θα ΘΧΡΙΌΒΒΙ Κ᾽ 85 
τηδὺ αδοιῦ το [}} τπροη εἶτ ΟΠ τη. Βαῖ ἴπο ἀΪ8- 
τἰπειίοη πιδάς θεΐννθοη τπῸ τποῖποῦ δπὰ {πΠ6 οἰ] ἄτοη 
18. ΟἿΪῪ ἃ τοίου 81 πιοᾶὰδ οὗ ριθβδεηιδιίοι γοβογίοα 
ἴο ἔογ ἴΠ6 Ῥυγροβα οὗ οδϑιπρ προ {Π6 τη ΓΠΟΥ, 
του ἢ [86 οἰ] άτοη, (Π  Γοργοόσο ἢ (Πδὺ 506 ὃν ΠΟΥ 
ςοηάποῖ νγὰ8 ὑγἱηρίὶπηρ τηϊσυσί!ηθ ὡροὸη τποηιὶ, απὰ 
ἐπ Ῥουβυδάϊηρ ΠΒῸΥ τὸ ΔΌΔΠ ΟΝ ΠΟΥ ἰονγάποῦ8. Νοΐ 
88 τοῦ [6 ΘὨἰΠάτεη πδὰ δοιοὰ ἀἰ ΓΘ ΜΕΥ ἔγοπα 
1Π6 πιοῖδοῦ, ὑὰὺ ποῦν ψ θη [Π|6 ΡΠ ἰδ ππθηΐ ἰν [0 Ὀ6 
ΡιΓθϑοητοά, ἰῃ6 σομηρ δίῃ 8 παίθγα! γ ἀϊτεοϊρά 
Ἀραϊηδῖ ἴῃ Ἰδίτογ. ΕοΥ τὸ Ομ Πάτθη ἤδγνα βἰπποά, 
ΤΠΘΥ ὮδνοΘ (Ο]]οννϑα τῆ οἷν τροῖθοῦ ἰῃ ἀοΐϊην 80. 8.80 ἴθ 
100 ΤΟΔῚ συ ΠΥ οπο ἰῃ τ }5 Ρυπἰβηπηθηῖ. “6 οἢ]]- 
ἀγθη δ΄Ὸ ΘΟΙΏΡΆΓΑΕνΟΙΥ ἱπηοοθηῖ, δη ἃ παγὸ Ὀδοη 
ΟἿΪΥ δοαυςρᾷ, δΔῃὰ γοῖ ΠΟΥ τλυδὲ Βα ΠΡ ΠἰΚὸ {πο ἷγ 
ΤΟΥ ΠΟΓ 1 Απᾶ τποη ΠῸΥ τηϊιϑὴ ραγιςίραῖα ἰῃ τῃ6 
ΒΌΒΌΓΙΙΡΒ ὙΠΟ [Π6 ΤΟΙ ΠΟΥ ΘΠ ΌΓΟΒ [ὉΓ ᾿ῈΓ οὐ 
β'η8. ΤΉΘΥ τὰ τῃογοίογο ἴῃ οἤθ8 νν ῆο Βῃοι)]ὰ δ6 
ΤΟριοδοηϊοα 845 μ]υδϊηρ ἢ 1Π6 τηοίῃογ, Τ 8 
ἸΏ046 οὗἁἨ γερτοϑθητδίίοῃ 18. ποῦ ραγϑαρὰ Ὀοεγοπᾶ 186 
Ὀορίπηΐης οὗἩ τ1π6 σΠΔρΙΟΓ. ἘΌΣ 8110 ἱβ ποῖ σΩΥ̓ 
υυδ, ΟΧ ΡΓΟ5568 νν6]}} 16 5'ἷη οὐ τῆ6 τηοίῆοῦ. [18 85 
τουσὰ οιονδὴ δα βαϊὰ : “0 18 ΠΥ 5ἷη (81 586 
ἀοροσῦβ Πογβοὶ ἢ 85 6 80 οοἰ]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 ΠῚῪ νυ]6, 
Δα νο086 Ὠυιβθαηὰ 1 οου]ὰ ποῖ Ὁθ6, αηὰ 1 ἐοδηποῖὶ 
ἸοοκΚ ΠΡΟΠ ΤΥ 80] ΒΠΥ͂ ἸΟΥΘ 88 ΠΟΙ ΠυβὈλης(." ὍΤΠῸ 
παχὺ τρθθοῦ οὗ [ἢ 6 γοῦβ6 Βῆου ἴῃ οδι156 οὗὨ [8 
(δϑ]ηρ,, ἴον 1 ἴ6 τ[π6 σοπάποϊ οὗ [86 τηοῖδθον ἐπὶ χίνοβ 
ΟΟΟΘΒΙΟΝ ἴ0 (ἢ6 σΟΠ ἀγθη ἴὸ υρυταϊὰ ἢ6γ. ΒΟ ρΡαη- 
Ἰϑῆπιθηῖ γγουὰ ὕδ6: 1 Κηονν ΠΌΓ ΠΟ ἸΟΏΡΟΙ 88 ΤΩΥ͂ 
νἱ 6, δηὰ νν}}} 06 Βοῦ αβθαι ἃ πο Ἰοησοτ. Βαϊ ριη- 

Ἰϑῃσηθπῦ 'β ποὶ ἱπιγοάποοά Ὀεΐοτθ τοῦ. ὅ --- ἽΞ ἢ, 

Το 3 ἰηνοϊνος ἔθ ἀδιπδηιὶ ἴο οοα860 τόση [ἢ 6 
τοϑρηὶ οοηάιοῖ. Τ7}}}8 οσοηάποὶ 18 “ πῇῃογοάοιῃ,᾽ 
ιἰἴ ἴη ἴ[Π6 οΑ486 οὗ ἃ τ Ὁ [Ὁ 8. 4150 τηογο, ἴ 18. “ δά α]- 

ἴογγ. ΒΎΟΤΩ ΠῈΣ ἴδοορ --- ΌΣΩ Ὀούνοθη ΟΡ 
Ὀγθαδίβ, ΤῸ πῇηογοάοπι (ἰἀο]δίτν) οὗἁὨ [8Γ86] ἐβ 
108 ποῖ βοογοῖ, θαϊ ἰ8 ἀ0η 6 Οροηἶἷγ. [5786] 15 ᾿ἰκθ 
ἃ Ῥυ])}ς Ὀατοΐδοθα γῇογο, νἢὸ αἰβΡ] γ8 Ποῖ ῥτοίοθ- 
βίοῃ ἰπ δ6ῦ ἔλοθ δηὰ (υαγο ἃ) Ὀγεαβῖυ. 

γον. ὅ. Το ἀοπιδληά ἰβ βυρροτιδα ὈΥ̓͂ Π4]Π}Πρ δι- 
ἰΘηποη ἴο 100 ΡαηΒῃπηθηῖ. Τιϑϑὺῦ 1 δσὶΡ ΒΟΥ 
πδικοᾶ, ὍΠ8 8 ρου ΠΒΆρ8 οοπηοοίοα πῃ τΠ6 (Ὀτο- 
ζΟΙΠΡ 80 88 ἴ0 τ δὲ 8 ῥιυΠΙ ΒΕ ΠΠ6Π1 [ῸΓ [6 Β[8πιο- 
ἰ688 Ἔχροδβισο οἵ Ποῖ Ῥογθοπ Δ οἢ 806 ΜΑΠΙΌΙΪΥ 
Ῥγδοῦσεβ, βίγρ ΠΟΙ ὈδΓῸ 'π 8 ὙΔΥ 8ῆ6 ἀο68 ποῖ [ἰϊκ6 
δηα οὗ ψῆϊοἢ 56 ψοσ]ὰ Ὀ6 δϑῃδπηθα. Ὠἰνοβιοα 
οὗ τὴ6 ἤρσυγα (π6 οχριθβϑίοη Ἰοὺ] τηθδῃ : ἰοδὶ 1 
[ἈΚ6 ἔγοπη Ποὺ νου πη [Πα 1 αν ρίνθη ΠΟΥ 
δΔηὰ τοάποο Ποὺ ἴὸ ὅπο οοπαϊΐοη ἰπ ἡν ΠΟ ἢ 8.6 ννᾶ8 
ὈρΘίογο 1 ἀο]νογοὰ ΠΟΥ δηᾶ πηλάς δοὺ Ὑἢδῖ 88 ΠΟῚ 
'5 (οονρ. ἔζεκ. χνὶ. 4 )] ὙΤΠΒ ῥτορῇοῦ ΠΟῪ ἴυΥΠ8 
ἴο τπῖ8 ΘΑ Γ ον οοηήϊτίοη ἢ [ῃ6 Ὑογὰβ: δ8 1 
1ἴ8ο ὅδ οὗ μον Ὀίχίβ, ῬΥΠΑΓΙΥ 119 18. Δη ᾿πηδρθ 
οὗ πδίκθάῃθδβ -Ξ ἰκὸ ἃ πουσ-Ὀοσγῃ οἰ, Ὀας ποὶ 511}.- 



ἐ 

δ ἩἨΟΒΒΑ. 

ΡἸΥ -Ξξ- σἰποαν οἱοιΒΐηρ, δαὶ Ξε ἀϊνοδύθά οἵ θνοῖγ- 
τλϊηρ, πε ρΡοὶ οὗ 8]} δ)ιδῈ οδῃ ο8}} 'ογ οσῃ. ὙΤδι8. 11 ἀϊά οχίβὶ δίοπρ τὶ ἰἀοΙδίτγ, ἱξ νου Ἱὰ θῈ παῦ- 
ὙῸ8 ἴδγβθὶ οὐ ἴῃ ἀδγ οὗ ἰΐ5 δίῃ. ΤῊ 8 Ὀἰτιῃ 
ἴΟΟΚ ρΐδοα θη [8Γαο] ττὴ8 σπόβαη ἴ0 ὃΘ [26 Ρ6Ο0]6 
οἵ Οοά. Αοοογάϊης ἴο εἰδρ. χί. 1, εἰ}}6 νγδ8 ἀοπα 
ἰῃ Ερσγρὸ [δγδοὶ νγὰϑ τ γῈ παϊκοά, ἴον 10 ἀννοὶς ἃ 5 
8 Ορρτεβεθᾶ πδὕοῃ οὐ βἰανοβ που ἃ σΟΙΙΓΥ. 
Ἀπὰ Δ Κ6 ΠΟΥ ᾿κὸ ἃ ὙΠάσδσΏδδα, ἰπδ1 5, τά σα 
ΠΟΙ ἴο ἃ δἰϊυλτίοη ΠΘΓΘ {Π|6 Ποοδβϑ Γί65 οὗὨ [ἴ{6 δὲ 
ὙΒΠῸΠΡ 88 ἴΠπον ΔΙῸ ἴ0 ἴῃ066 ἰῃ δ ἀσβογῖί, 8ο ἰπιδὶ 
ἼΠΟΥ ἀΐα οὗ πημεῦ ; δηά Πἴἶΐθ 6 ραγεποὰ Ἰδπά, παῖ 
ἷδ, ἃ ὈΪΔο6 ἴῃ ννῃὶο ἢ τΏοΓΟ ἰδ ΠῸ ψδίοῦ, 80 τ᾿ δὲ 8}16 
ΤΏΔΥ “ αἷε οἵἁ {Π|τϑῖ. ΤΠΪ5 ἀγὶπρ οὗ {Πἰγβὲ 8 ΟἹ] 
ΤιΘη ΠοΠ θα Ὀδεδυβο ΠΟΡ δἰ οη ἰ8 σοπιραγοὰ ἴο ἃ 
ἀεβογί ; δηὰ {π6 ζΌΠΟΓΑΙ Β6Π86 8 ΞΞ- γθέζιιοθ Π6ῖ ἴὸ ἃ 
βἰιαδιίοη οἵ πἰΐοῦ ἀεδιϊτιιοη ἔγοι ἃ σοπάϊπίοη οἵ 
τοῦ δρυηάδποο. Α γείεγοποο ἴ0 [βγϑοὶ᾿ 8 εοὐουγη 

1η [ἢ ἀοβογί σλῃηοῖ Ὀ6 ΜψῈ]}} ἀϊβργονοά (458 ὃγ Κεῖ) 
δἰοηρ νυ ἴΠ6 τηοηοη οὗ 6 ἀπὺ οὗ δοῦ Ὀἰτι. 
Ἰδγδαὶ, ἰξ 18. ἴσιο, νγα8. βι ρ] οἃ τυ τἢ (οὐ δπὰ ταῦθ 
Ὀγ ἀοά. Βιυιῖὶ τἴ86 ἀοϑοῦι ἐιβοὶ πδὰ ποῖον Ἰοοά 
ΠΟΥ͂ ἀπίῃ, 8458 ϑγδοὶ (εἶς ΟἿΪΥ ἴοο Κϑϑηϊγ. Απὰ 
ἴπδιὶ ἀσϑεγί 8 δὴ ᾿ἱπηδΔρῸ οἵ [06 σοηάϊιίοι ἴο ἩΒΪσο ἢ 
18τῶε] ἰδ ἰοὸ ὃ6 τοὰυοοὰ ὑὉγ αοά. 

γον. 6. Απὰ Μ{}1}} ποὺ βδνὸ οοσωρδδδίουι Ὥρου 
ΒΟΣ ΟΠ] ἄγοι. ΤῊΪ8 γοῦβα 8 ἴῃ δθη86 51}} ἀδρεηά- 

δηΐ ἀροη 19 οἵ νοῦ. ὅ. Ὑὴ6 νιδηὶ οὗ σοτιρδββίοη 
δ Δ οΘοπβοαιθηοθ οὗἉὨ ἴπ6 σοπάμπος οὗ [Π6 τηοῖδοῦ, 
θαΐ πΠΙΑΥ δ6 τυτηρὰ ΔΎΘΔΥ ὈΥ σοπτνογϑίοη. Εὔνϑη 
[06 ἌἙΒ ἄγοι 841} βίίϑγο ἴ86 8απι6 ἰοϊ, [δὶ ἐδ, 8}} 
ἱπαϊν] ἀυ4}}γ; ποῦθ δύδ ἴ0 βάργροξα μδὺ {ΠῈ} 58}}4}} 
Θβο8ρ6 Ῥηη δὶ πιοηῖ, -- ΙῸΣ (ΒΟΥ͂ δῖὸ οὨλ)ᾶάσϑῃ οὗ 
ὙΒοσθάοσῃ, Βεοδῦβα [ΠΟΥ τὸ Ὀομοίζθη οὗἁἨ ὙΠοτ6- 
ἄομὰ δηὰ 4180 τνῖΠ68568 οὗὨ ἰτ, [πΠ6 Γογὰ ὙΠῸ ἰδ ἴο 
ἘΠΕΙΡῚ ̓εἷβ δά α]ΐοτοιι8 Βροῦ86 Ἔδηποὶ οηάυτγα [Πθπ|. 

1}}} 186 ᾳαφοιίοη οὗὨ σμδρ. ἱ. 2 γερϑδίδ 1:86017 ὨθτῈ, 

ἩΠΟΙΠοΥ 2Ἷ Δ ἅγὸ ποὶ τγδίβογ: οἰ ]άτεη σἢῸ 
σοπητηϊ: βογθάοιῃ. ΤῊ Ϊ5 8 τηοδὲ πάῖατγαὶ, [Ὁ [Π6 
ομΠ] άγοη δἵθ ἰη ἔοι ἰάδητοα] τὶ ἢ (86 πηοιῇογ. 

ΨογΒ. 7--9. Βοολῦβο ἐποὶγ πλοῖδοῦ Πδιἢ Ῥχδοιοοα 
τῇῦϊοσγϑάοτχζῃ -- - ἰ τὰ Ὀούΐορ τὶ ἢ σϑ ΤῺ (85 

᾽ 

πον. ὙμῈ ἰαδὲ ὀχρίδπδιίοα αν οὔ 27 Ὃ3 
ΟΣ] ΟΥΑΙ ΠΥ Ὀ6 ἱποούτθοὶ ἰἤνον. Ἵ ΟΓΘ Δ 6Χ- 
Ηἰαπαιίου οἵ υϑῦ. ὁ ὁ --Ξ ΤΉΘΥ δγὸ οἰ άγθη οὗ 
ὙδΒογοάοια, ἴον (Ποῖγ πιοίπον, οἰο. Βαϊ βυοῆ δὴ 
ἐχρίδηδιίοη, οοπηϊπυσᾶ ἴθοοῸ ἷπ 186 ῬΑγΑ]] 6] ἰδτὰ (Υ 6 ν. 
7 α, δὰ δ), τοι] 4 τηδῖζο [ἢὴ6 δ6ῆ 5 ἜΧΟΓΘΙΠΟΙΥ μΓτῸ- 
Ἰῖχ. ὙΠῸ δαπιθ τοιηδγὶς σου ἃ ΔΡΡΙῪ ἱ τΠπὸ νοῦβο 
Ὑ6 ΓΘ οοὐγ ἰπαῖο τὸ νοῦ. 6 ὁ, δηὰ βιιρροτγιίδά ἱξ δον; 
ὙΠῚῈ νοῦ θα. οβίάεβ, (8 ΘΧΡρτγοϑωιοὴ σομποογπίηρς; 
16 πηοῖδογ᾽ 5 δὲῃ ψοιἱὰ ποῖ 6 ΔρΡργοργ δῖα 85 70.5- 
εἰὐσίπηρς [Π6 Ρυπἰβῃιπθηῖ ἡνειαἴδηοα, δραϊηδιὲ τῃ6 ὁἢ}}]- 
ἄτοη. ΤΠ βοϊυκίοη ἰδ ἴο ὕὈ6 ἰθππα ἴῃ [116 ἩΤΪΑΘΓ 
ϑεορα οὗἉ νοῦ. 7. ΕῸΥ Βογα ἴπ6 Γπουρθὶ 18 80 6π- 
ἰαγροά {8 ἴξ ὁδηποὶ ὕδ τεραγάθα βίταρὶν 88 Δῃ οχ- 
Ῥὶαπηδιίοη οὗὨ νϑῦ. 6, δηά δὲ {6 βαπὶὸ ὥτπι|6 οοῦτα!- 
παῖ [0 ἴΠπῸ βοοοῃὰ πιο. Γ οὗ Γπαᾶὶ νοῦδο.0 ὅϑυοἢ ἃ 
ὙἱΟ ΒΌΡΡΟΒΕΒ παῖ ἰἢ τΠδὲ νεῦβα 8 Δἢ ΘΧΡΙ ΔΠΔΙΙΟΙΙ, 
νοῦ, 7 τηῦδὶ Ὀ6 50 818. ΤΠ τῃουρῆϊ 8, πονγονοσ, 
ον ΠῊΥ ἀη ἱπάδροηάθηξ οθθ. ΝΟΥ ἄοοθβ ἴτ γοίδι 
ὈρΟκναγάθ, Ὀαϊ, 845 ἰ5 σοηίθηβ ΒΏον, ἷς τολο ἢ 68 
ἴογνατὰ δηὰ 16 {Ππουοογο γδίθοῦ ἰὁὼ ὃ6 οοπηρεϊοὰ 
μι νουβ. 8,9. (50 Μοείογ: ον (Π6 υϊσδῖα δπὰ 
Ταῖποῦ αν ἀοίδομοά ἰξ ἴτοπὶ νοῦ. 6.) [80 4|80 
Ἡοπάοτβου, δπὰ ον ος ἴῃ δἰ8 οχροβίοη τβουσῇ 

ποῖ ἰπ δε ἐτδηδίδιίοῃ. --- Μ.] --- ΓΙ ΣΤ μετα 
ποῖ Ξῷ Ὁ Ὀδοοπθ 8 αἴερταςο, Ὀπΐ -ῷ ἴο οομπηϊὶ 
βῇδιηθ. [1Ποῦ: οοπάποϊς ΒοΓβοὶ Γ Βῃ δι! 6 }}γΥ. -- 
ἍὝΒΟ ζῶν Ζ1Ὑ ὕχοδά, οἱο. -- οὐ, οἰοιπίηρ, δηὰ 
ἔἶπ6 ΘΠ) ΟΥ̓ΠΙΟΠΙΣ οὗ 6 (611), οομρ. δεν. χ]ῖν. 17 
Το ΤΩΔῪ τοίογ {{:6 ἴ΄0 ἃ σοπαϊτίοη οὗ Γηρα τ Βῖο ἢ 

ΔοΙΏΔ]γΥ ρῥγονα]οὰ ἰῃ Ιπγϑοὶ (οοπιρ. αἷδϑο νοῦ. 16). 

ἠι 
ΓΑιῖνα τορτοβοηιδίίοη ἴδ ἴ8 16 τοσάσγὰά μῖςἢ 

1Π6 δά] τογο85 γοοοϊγοὰ ἔγοτι ΠΕΡ ραγϑιοΌ ΓΒ (οΟπιρ. 
γοΓ, 14). [Κεἰ] : “Τῆΐδ ἀο]υεἶνθ ἰάδα δπιογίαϊηθα 
ὮὉγ 116 Ὑνἱίθ ἄγοθα ἴγσοτῃ ἴθ εἰψθς οἵ τΓ6 ΠΒοδίμθη 
πδιΐοπβ τοδηὰ δὺουϊ, ὙΠῸ ψογο τ οἢ δπὰ τσ Υ, 
δηὰ διιγϊυυϊ θὰ ἘΠ 15 ἴὸ εἰνοῖν ροάϑ.᾽" -- Μ.] 

γεν. 8. Ῥμογοίοσο Ὀδμο]ά, Ζ θᾶχϑο ὮΡ ὨδΣ 
ὝΑΥ νὰ ἰμβοσδ. ΤΠὸ ποάμίπρ αρ οὗ ἴῃ ναγ, 
Βίγεηρτποηθὰ ἰῃ τ ῬαΓΔ]16] τηθηῦοῦ ὈΥ [Π6 ἤριιΓο 
οἵ Γαι βίης ἊΡ 8 Ὑγ8}}, πηθὶῃΒ ἴῃ ρΈΠΟΓΑΙ ἴο Ρ]δοθ δὴ 
Οὐ ϑίδοϊα ἴῃ [6 ὙΆΥ, ἴ0 561 ὉΡ 8 νγ78]} οὔ βεραγαοῃ, 
δη τΠδὶ ον Ἰ ΘΠ Ὀοίνγθοη [Π6 τῖΐε δηὰ τἰι6 ρᾶγα- 
ἸΠΟΌΓΒ, [βγϑοὶ δηὰ ἴπὸ ἰἀο]5, 380 ἴπδὺ ἴμῸ 8} 18 ῃ 66 
Ὀρίνγθοη ποῖ ὙΠ|1 6 αἰδεοϊνοὰ. ΤΠ]ἷ8 ἰ8 δῃουση 
ἔαγΒῸΥ ΌΥ 186 ψοτῆβ: δηὰ δὴ ἘΠ}} ποῖ πὰ τῃ6 
Ρϑ1 ἢ ἴο {ἰπ6πι, κῃ 8150 ἴῃ νϑσ. 3. '“ΐ8 σαυφα αἰτὶ- 
πιδη8 ἰδ ὮΘΟΙΘῸ ἰὨΙΟΠΠΟΠΔΙΪΥ τείδιτεά ἴὺ ΟἿ]Υ ἴῃ ἃ 
Καοπογαὶ ΜγαΥ, ἴῃ ἃ δογί οὗ δῃΐρ πιδιςἈ] Δ]}δοη. ΤῊ. 
Ἔτθ αι "18. ΘΧρΓΘΞϑοα ΟὨΪΥ οπς6 ΠῈ [8 ἱπιπηράϊδιο 
ΒΟηΌΘΠΟΘ ἰη νοῦ. 9. ΤΊὸ “ ον ᾿ ἀ068 ποῦ ΔΡΡΘΔΆΓ 
1}} του. 11 Ὁ [0 18. δἰγεδγ εἰπιθά δὶ ἴῃ τΠ6 οοῦ- 
οἰ αδίοη οὗ νϑσ. 9. [τ ἰς [86 ἔξε!πρ οἵ ἀἰβίγθβθβ ἴπ 
ΒΙΤΌΠρΡ; οοηϊγαϑθί ἴὸ {ΠῸ δἰ οη 181 ΘΧίΟΙ]Θα 8ὸ 
ΠΥ δ τ ροἱἷὴ οΥ̓ τὸ ἰάο18.ἁὡ Τῆΐ8 ρηνδίοη 
πιαβὶ ἰδ 6} ὀχοῖῖα ἀουδι8 Δ6 ἴο ἴθ ρότοῦ οὗ [6 
Ἰάοἶβ, ἀπὰ 5Ὁ}}} πλοῦθ πησϑὲ {Πεῖγ ἱπιροΐθηοο ἴῃ ἴα 
πιίάϑι οὗὨ μοῦ αἰβίγεββ. [5.86] υννου]Ἱᾶὰ ᾿πάἀθοὰ Ὀθοοπιδ 
δἱ ἤγβι τη Ὁ δι οπὶ ἴῃ 18 πΟΓΒἢΪρ οὗ 1Δ0]8; ἴο 
“ῬαΓδυΘ ᾿᾿ δῇ {π6πὶ, οἴο., [Π6 πιοῦο ἐμαὶγ ργοβροῦ- 
ΠΥ ὙᾺΒ τοραγάθά δ8 ἰδεῖς οἱῆ, [0 το που]Ἱὰ 
τον Ὀ6 πιὐδδρά. Βυΐ “50 ΜΠῈ’ ἢοὶ τολοῦ ΓΠ6Πὶ 
Δπὰ ν}}} ποῖ δηὰ τἘπεπὶ.᾿ [1 ἰβ Τοργεβοηϊθα, 88 
“ΠποΌρΡΗ οΟυὐὐναγά! νυ ἐξ ΘΓ ΠΟ ἰΟΠΘΟΙ γῬοϑβεῖὉ]6 ἴὸ 
᾿ιο!α ᾿πιογοουβθ ὑπ τἢ 6 ἰάο]8. ΤῊ]8 τηοά6 οὗ ΓΕρ- 
τοϑϑηϊβτίοπ, ΠΟΥΘΥΟΙ, ἰ8 σοηηοοίοἃ ΟὨΪΥ σἱϊὰ ΓἢΘ 
δρο οὗ Γαιδπς ἃ ᾿εάρο, οἱἷς., βοιῃθιπίηρ ὙΓΒΙΘῊἢ 
αἴθοῖβ 8ῃ ἜχίθγΠ 4] δβεραγαιίοη. Βα 6 οἜχργοᾶ- 
ΒΙίΟΠ ἷ8 ὙΘΙῪ 801{80]6, ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ 85 [6 ἰά0]8 ἀθ- 
ποϊρὰ ὈΥ ἴΠ6 ΡΑΓΑΠΙΟΌΓΒ, ὈΓΟΥΘ ὑΒΟΙ80] γ68 ἴὼ Ὀ6 
8 Τποῖ6 Ῥηδηίοπι, ἀεδὰ ποιίμίηρα, δὲ ἡ] δη ΤρΘ 
ἴγη ἴο ἴποπὶ ἴον ε]ρ. ὙΠΟΥ͂ δύο [μογοίοτθ ΓΕΔ} 
ποῖ ἔοαηδ. ϑυομβΒ. ἐχρογίθμοθ οὗ [Π6 ποι ζη6 59 
οὗ ἰάοἷδ5 ᾿βθη δινδκθηϑ ἀραὶπ ἃ Ἰοηχίης δου ὅθ ῃο- 
ΥΔ} 6 ἴ06 Οπ6, ἰη ὙΠ οπὶ δίοπθ ποῖρ ἰβ ἴο ὕὉθ θυ πά, 
8 Ἰοηρίπρ δου {ΠῸ γοοά Ὀοδίονοι ὈὉγΥ Ηἰἷπη ὑροῦ 
.ὴ8 ρϑορίθ. 6 αἰβουιγβο ἤσθγ ἰβ 188 Τοδν ἴὸ 
Ρ888 ΟΥ̓́ΘΡ ἰπίο 6 (πους |1δὲ 118 απ ἰδ θη 18᾽ 
ἃ ΟΠαδίβηϊηρ ἴο ἰοπἀ ἴο οΘοηνογείοι {Υ6Γ8. 16 Η.), θυϊ 
ὉΡΟῚ [06 τηθητοη ΟὗὉὨ ΤΌΓΙΘΓ ῬγοΟΞΡΟΓΥ, ἰξ [ΓΗ 5 
ἀκα ἴο σοπιρ δίηϊ, ἰῃ ΟΥΘΓ ἴο Θομηρ οῖδ ἴἢ6 δῃ- 
ποιπορπηθηῖ οὗἨὨ ΤΠ ρυπἰδμπιθης τηεγοὰ Ὀγ 16 
ἀπρτϑίο Ὁ] ἰογρϑυὉ]η688. οἵ ἴδ ρίνεγ οἵ δβυςῇ ῥργοβ- 
Ροτγ. ΤῊΐδ 15 οοπηποὰ [111 νου. 15. ἐῃς- 
ΒῖΟΠΌΟΥΣ : “ ΤΒΟΓΟ οδῃ ὃ πο ἀοπδέ, τπαὶ ΟΥ̓͂ [86 
ποάρίπς δπὰ νυδὶ]ξἐπρ δῦουξ, ϑονοῦο 5811} 1:8 ἈΤῸ 
ἰηϊοηάοα, Ὀγ τμιΐσ 1Π0 ΡΪ6 δ΄ῖο ϑῃοοϊηραϑεθά, 
εἰπμβπος, δηὰ πἰπάοτοά 1ἢ ΘΥΘΥΥ ἔγοο ἀξωλμαυ μὴ 
Εοτ βυῆϊεογίησϑ ΔΡΡΟΔΙ ΘΟΏΒΙΔΏΘΥ δὲ [6 βροςίῆς 
ἀρδίηδὶ 16Γ86}}8 Ἐκ ΒΩ ἤοτῃ Οοὰ. .... ᾿)6 
οδῇ ὈΥ ΠΟ πιθδῃβ (μἰηκ οὗ Δ οχίογπαὶ οὐδβίβοϊο, 
Ουτνδγάϊγ τΠο ΓΘ τδ8, ἀπτίπρ 186 ὀχ ]θ, δηὰ ἴῃ τ86 
τηϊά δὲ οἵ Ιἀο]δίτοιι δ Πα ΙΟη8, ἃ δΙΤΟΠρΡῸΓ ἰοπιρίκείοη 
ἴο ἰἀοἸδίνυ πδὴ ΠΟΥ δὰ ἱπ (ποὶγ ἡλῦνο Ἰαπά. 
Ηξποο ν᾿ οδὴ τπϊπῖκ οὗἨ δὴ ἱπύογπδὶ οὐϑίβοϊο ΟὨ]Υ, 
δηὰ το δρδίη, οὔ]Ἱν οὗ δὴ δϑϑοϊ υὔὸ ἱπολρϑεῖιυ οἵ 
1Π6 ἰάο]8 ἴο γσγβηὶ ἴο [16 ΡΞ οοῃδοϊαίίοπ δηὰ 
το] αΥ ἴῃ ἐποὶγ δα εγίη σα. τπὶϑ ἱποδρδοιΥ ἰδ ἤτγει 
δδοογίαϊποὰ ὈῪῚ δου ρουίοηοα, Ππηθ ἢ κἰοὶν ςοης- 
ἄσποο ἴῃ ἴδοπ, απ 866 κΚ Π6 0 Ἡδεῖο δίοπο ἰδ ἱδ ἴὸ 
ἰουπὰ."--Μ.] ᾿ 

γετβ. 10-12. 8860 Κηον ποῦ, οἴο. Τὸ τοίεσ- 

ἐἀυρ δυσροδίδὰ αὶ 1 88 ἀπο ἴο 186 ἰάο]8. 
ῖη6 
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ἐδοθ ἷ8 (0 νοῦ, 7. Ιδγϑοῖ ᾿ιλὰ δἰ! πο Ὁ }}νῪ δρου υϑὰ | Π]]6 ἢ ὈΥ Π0 Αδϑυτγίδῃ ἱπνυαβίοη. Ὑοῖ ἰξ ἰβ ἴ0 δὲ 
ἴο ἴπ0 Ιἀοἱδ δὲ {πὸ οὐοὰ ἰο ἀοα. ᾿ἔμδὶ Οοά Ϊ οὐϑοσυθαὰ πῶς τἢ}ἷ8 1156] ἰ8 ποὶ (Πγοαιϊθποὰ ἤθτο, 
ὙΓ88 1:6 ΟἾνοῦ (ΠΘΥ τηῦσὶ παν Ὀθοπ ἱπΆΓΪΥ οοὨ-  δηὰ 81}}} 1068 ὈΔηΪΒπηθηϊ. [π᾿ σοῆδγαὶ, ὨῸ ΘΠΘΠΙΥ 
δείουδ, ἰπ ἔβοϊ οουἹὰ δυα κηόνγῃ ἴδ ἔσομαι ἴδ [μα νν ; [18 γοῖ πδλπλοά, αἱ ἰθαϑὲ ποι ἀοἤπ 6} γ, Ὀα1 ΟἾΪΥῪ [ἢ 6 
δαὶ (ΠΩΥ ἱμηοτγοὰ {18 τι ἢ, ἀδηϊοα 1, ἀπὰ πϑῖ- Παγὶπ ψαβῖο οὔ ἴπ6 ἰαπά. [Ἡοπάθτγεοη : “Τ οῖγ 
ὌΓΑΙΙΥ 50, ὈδολΏδ6 [ΠΟΥ πδὰ ἀοραγίοὰ ΠῸΠ τμοῖγ] θη ἀγοὶ Υ δὐαπαοηΐπρ ἐὨοσιθοῖνο8 ἴο [ἢ ϑοσυΐοθ οὐ 
ἀοὰ. ΤΒΘ δῦαπάδποο οὗ ἴθ παϊυγαὶ ρυοάποιοπβ ] ἰάοἶδβ, δηὰ τηοῖν ἀοτεϊςτίοπ ἔγοσῃ τς αοὰ οὗ τμοἷγ 
οὗ τὸ ΘοσῃέγΥ ἰμόη ἰοὰ τὸ δῇ δϑρυπάδηοο οὗ εἰΐνοῦ δι πο σα, ἀγὸ Ὀγοῦχις ἰοσινατὰ δἱ της οοποϊῃβίοῃ οὗἁ 
κὐὰ κο]ά, θα! ---- ςατρ ΓΟΡΙΌΔΟΒ -- ἴ[Π8ι ὙΓὨΙΟἢ ἀαν ΠΝ ΟΥ̓͂ τ πεὶν χόεθς ἦν οὔοῦ ἴο 

Ὁ" ᾿ εἰσ θη 16 δρυγανδιίοη οὗ {πεῖν συΐ!, δηὰ Γθη- 
ἘΠΕΥ͂ σπεα Ἰσύθοα 532 ὙΎ, ῬΓΟΡΑΌΙΥ ; ἴδε ον [86 Δῃπουπορπιθηξ οὗ [Π6 Κι πα] γ αἰδροδίτίοη οὗ 
ἐπιρ]ογοὰ 11 [0 Β88], ποῖ: {ΠΟΥ πιδᾶθ ἷξ ἃ ΒΔΑ], Ἀ8} Ὑρῃογϑι τονατὰ τθοπὶ, δὲ [86 δορί πηίηρ, οὐ τη [ο]- 
86 ἀττἷς16 ἐϑρθοίδ!!υ βιονγδ. ““ Ἐπιρὶογϑᾶ,’ ρατὶὶν 1 ἸογνΐΩρ, νθγβθ, [π6 πιοτὲ βατγρτίβίηρ." --- Μ.] 
πῃ τηβκίηρ ἰάο] ἱπιδρθβ, ῬΆΓΟΪΥ ἱπ 106 βούνίοθ οὔΪ ἢ Αππομποαμαδηί Οὗ ἐδε (υπυεογδίοῃ 9 1εναεἰ απὰ 
ἰὰοἶ8β. Βααὶ ΤΩΔΥ 6 ἴδκεη ἤδγθ [ὉΤ 1018 ζΘῃ6Γ- μὰς δεπε οοπί οΓ ἰλ6 Οουδπαηί. 
ΔΙΪγ, βίποο ἴΠ6 δου] δ ]- ΟΥΒἢΡ γ88 ἀθη6 δὰ Υ 
νεῖ Ὁ Φομα, ἐποα ἢ ποῦ μετ γ, οομρ. 3 Κίηρ γεγβ. 16-19. ῬΒοσοζοσο Ὀθμοὶά 1 Μ|}}} δτοτο 

χίϊ. 6 (Κοεὶ}). ΠΟΣ, οἴο. 5... ἯὟ ὁ ἤᾶνὸ πδὰ τπ1κ τογά ὑτΐοο δ]- 
γεν. 11. Νον π6 ῥπηϊβηπιοπὶ 8 Οχργοβϑοὰ ἰσοδαγ ἰῃ ἃ δἰ πιΐσ οοπϑίγιοιοη (νοτβ. 8 δπὰ 11) 

ΒΊΟΝ δ ἴῃ γϑῦβ, ἃ, 9, ΟὨΪΥ πἰπιοά δὲ, [86 ψἢ-} ἢ (ἢ6 960η86: Ὀδοδῦδο ἴϑγδοὶ 88 ἰγσϑηβαγεβϑοὰ, 
ἄτανσαὶ οἵ 186 ροοὰ τΠΐπρβ νυ] ει δὰ ὈΘΘα 50 6δῃ-} ἱπογοίογε Θοὰ μὴ} Ῥπηθἢ τμθι. 25 ἀἶκδὸ βωῶ 

ἰογοά ἡ τας δὴν ἤχει τον Υτδ Ἢ ἯῚ ΠΕΣ ον τ ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ Τη68Ὼ8 : {Ππεγϑίοσο. ΕΥΘΤῪ Οἵ Γ οχρίδπα- 

οοττὶ δηὰ πὶπθ δὲ ὀχρθοῖθά. Ηρδποθ [86 δΌβθῃοθ πρθηεθεν ὙΞΩΣ ἰὸς ταν ὑρεν, νὴ μὰς ὀἰδι ματα ἐμρ ῥἠἰωῤέ, 
οὔ τἴποπὶ γ͵δὲ ἴμὸ τηοτο αἰξίγοβδί πο, ὈιῈ 4190 ΙΟΤΘ ᾿ ἜΕΒΕΕ εἰν 

ΗΙ Σεῖς Ἀδὰ ἐπ νος Ὦγ ἴ6 αἰ σα Υ ὑοῦ ἃ “ ἘΠογεΐοσο ᾿᾿ οδῦβο ἴῃ 
εἷξτι ἤσλης δπὰ ΠΠΕΙΗΕ, ΠΟΥ ΝΕ 180 }} " Ὁθ ̓  εἶ "ν᾿ ἐμ αν ἴον ἴὰ ἰδ ποὶ οἶθαγ ἤἥοτὰ τῆδὶ 8 
ἀρῶν μεθ ΑΣ ΔΩ ἐρης  Νλ Ὁ ΤΡ ἬΔΗ οοποϊιβίοη ἰβ ἄτανγη, ἩΠοίμοῦ ΠοῸπ) τποῖν βἷπ ΟΥ 
εὐσεά ὡΝ ΗΙΩ μὲ ̓ εἰ ν᾿ ΒΟΥΟῚ ΕΥ τμ ἤοπα τῆν Ῥαη δῃπιοπὲ οὐ ἔγομι τΠοῖγ δαάάθη ἀοδῖγα 
πιϑηϊξεεὶ ἐδο ἐπρρήμδν; γρδι ἐῶ ΠΑΣΕ ὙΡΡ ἴο τοΐαγο (νοῦ. 9). ΝοΥ ἰδ 'ξ οἰθασ ψπδὲ οοποὶ ϑίοα 

,. ἴδεαπι τς ; τρβιμέρεν ἐρίου τ εξ πανία. 8 ἄτανη, ψπθῖθμοΓ ραπίδπιθηΐ οσ 8 τα στ Οὔ ]ουθ. 

115 ΤΟμΒοα ΌΘΠΟΘ ἱρηοπιηΐοιιδ ὈΘΓΘΏΘ8Β Ξε ἈΠῸ ἀρ 8- ΑΒ γεβαγὰϑ ἴμο ἤτγδθι ουθδιίίοη ἰξ ἴ5. τὸ δ6 οὐθγνοᾶ πρδηθα ἔναὶ [16 πιο θη ΟΥ̓ 8Γ86}᾽ 8 δῖ ῃ ἱπηπηϑα δ ίοὶν ῬΤῸ- 
εἰπῆ. Απᾶ ἰδϑῶ Ὑ11 1 ὉΏΟΟΥΟΣ ΟΣ ΒΏΔΙΏΘ. : : : 
τς μος Ἰονεῦβ (4018) 8881} δἰ5ὸ Ἰοοῖς ἀρὸη ἢ οδᾶθβ (νοῦ. 15 δὲ 186 6ὁπα), ψυ}}6 {π6ὲγ ρα πὶ βῃπιθηΐ 

: ἰιδὰ Ὀθθη ῥγονίουὶγ ἀοβεδοα, νγυὔοδα οομνογίης 
πακοάπϑβϑ ἴὸ ἵμὲν ἀΐβρταοθ. 8518 ψου]ὰ ὈΩΘΟΠΙΘ 80 θη ρῃοθ γϑγ. 9 μεὰ ΔΙΤΟΔΑΥ ἰπαϊςαῖιθὰ. ΤῊΘ 6Χ- 
Τρν ἀφο ευσε τὐϑη ρα ἐν πεν λον ̓βοῦρν Ῥγοββϑίου : 1 ΜΠ] δἰ! το Ποῦ, τας σΟΥΓΑΪ ΠΥ ἴοττα 8 
Ψ τε. 13.158. Απὰ Σ Μ{ ὑσίηᾳ ἴον δὰ δηὰ αἱ “0 [Γ851 [0 116 ψογὰβ : 886 ἴὈγμοῖ πιὸ -Ξ- ψψἢ} 6 δἢ0 
εἶδα ᾿ ἴογζοῖβ τὴθ, 1 πὴ τοϊη δι] οὗὨἨ Β6Ρ δηὰ τθ64}} ΠῈΣ ἴὸ 

μον 107, εἴς. Α 5811}1 πιοτὸ ἀθθηϊνθ ἱπάϊςϑἤοη οὗν ἐπουρπῖθ. Βαϊ 86 πῆοῖα ὁδῃ ΠΑΡΑΙΥ͂ 86 τιογοὶ 
16 Ραμ δῆσνοπί Ὀοίοσο ᾿πγοαίοπθα. 41} ΟΥ πηπδὶ ἊΝ πον δοτῃ πῆδὲ ἷε βαϊὰ δὲ ἐμπο οἷοϑο οὗ ἀκοῇ 

οεδβε. Βαϊ ἸΟΥ σα]πιϊπαῖεθ, πὰ ἢ88 [8 ραγεδὶ ὁχ- 15, ἴον 1Π6 τοίδιθηςο ἴο ἴῃ δ'π ἰδ ΤΠ γῈ ΟΠΙΥ͂ ἱποὶ- 
Ργαβαίου ἴπ τ ξεϑιϊναῖβ, {56 ὙΘΑΤῚΥ [εβδίθ, ΒΕΓΙΣΗ͂Σ ἀφῃ 18] ἀπὰ βαβοτάϊπανο [0 16 ἀεϑοτρείοπ οὐ εἶ 
τροακίηρ. “ΓΙ, ὕὍροι μεβα [Ἰ]ονγβ {π6 πιο Ἐ]Ὺ | μη ἰβῆπηθηι. ΣΦ τποτοίοτο ἄτανγβ δὴ ἱπίδγθποθ 
ἔεασῖ, τδὲ οἵ {86 ΠΟ ποοῦ, δηὰ {πὸ Ὑγ ΘΚ] Ὺ ΟΠ6,] ηοἱ ἤτοι [βγδοὶ "8 εἷη ἴῃ ἐιϑο!, δαὶ ἥτοπι [δῖ εἰπ δϑ 
ἴἧδι οὗ ἐζ6 ϑαῦδΔΙΝ. ΠΥ Ὁ: 25 θη ΨΚ ΔΙΠΟΥΒ δοίην Ρυηίβῃθά, κηὰ Ῥυπίδῃοα ποῖ ψιίῃουξ 86 767. 

ΑἸ τἴο86 πρ ἴῃ οΠ6 ξοποτα] ὀΧρΓαβϑίοῃ. Ἑνεη ἀπε. 17» 38. γγ)88. Ὀείοσθ ῥΙΙΠ]Ὺ βιαϊιθα. Ἠρπος ψὸ ἤπά 
ἴῃς 186 ργεναίεπος οὐ ἰἀο  διγν 186 ἔδαβί-ἀαγ8 ρτον-  ἴβῖ Ἱ2 ἱπιτοάποιβ ἃ ἑοποϊαδίοι ἄγανσῃ ἔγοτη [Π9 
δοΪγ τουλδι ποᾶ οὐν γα Υ 106 ΞΔ Π16 85 ὈΟΙΌΓΕ. οοηοπῖθ οὗ [Π6 ψ 0]6 ἀθρρθν Β6ΟΙΪΟΙ) πὸ [ΠΟΓΘ- 
εν. 14. ὙΤΉΟ ἀοδναδιπείοπ πιοπιίοπθὰ ἤογο ἴ8᾽ [ΓΘ δοοδπβο ἴβγαθὶ 888 Ὀθαπ ῥαηίβῃρά ἴογ ΒῈΓ βίῃ 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἱπιοπἀοά τὸ [οἰ ον ἀρ τ|6 οοϑϑϑείοῃ οὗ ] ψπὰ Του ρθυ Ὁ]π088 οὗὨ τὴϑ, ἃπὰ [88 Ὀθεπ 80 τοδυοοράᾶ 
ογ; ὧτ τ νἱπο δηὰ ἴθ ἣσ ἴτοθ δὲ τῃ6 Άποβι ἴ0 ἃ οοπαϊτῖοπ οἵ ἀΐδβίγθϑδ ἐπὶ 586 τ ΔΙΊΟΓ ἤΔρ- 
Ῥτοάποτίοηϑ οὔ ΟἈπΆδη, ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 [Π6 δαρ- Ρμίπε88 ἰπ ΘΟπιπι 0 ὙΠ ἢ πιο, 1 ΠῚ δ] το ΠαΥ, 
νογὶ οὗἉ "16, δας αθογάΐπ ἴῃς Ἄομοίοεβε ἀεϊϊοροίοο οἷς. ΤῊΪ5 τείσσεποθ ἴ0 {πὸ Ψ}10168 οὗἁ 1116 ργεοοάϊηρς 
(οοπρ. Φοεὶ ἱ. 7-12). [Ηφπάοτβοη : “ ΤΏθεθ ποι 18 ΠΟΥ ΔΙΠ]Υ υϑειβεά ἴῃ ΟἿΥ νΕΓΒΘ, Β'Π 08 ἴδε ἀϊ8- 

ΤῸ ἴο Ὅ6 1Δ ΚΟ 88 Ἑ(ΟἸ ]Θο Ἶν 65, ΟΥ ΤΑΙΠΟΣ, 88 ἩΟΥΡΙΟΥ 1 ΟΌΓΒΘ ΟΥΘΏΓΥ (Δ Κ68 ἸΘΓΘ ἃ. ΠΟῪ ἀϊγοοϊίοη. 1 

»Ὀργεεῖθ, 85 ρἰαπίατίοπβ οὔ νἱπεδ δηὰ ἢρ' ἰγθβᾶ. }ΐ8 ἰδ 106 δθπεθ οἵ 3.2, [6 οοποϊαβίοπ νυ Βἰ ἦι ἦδ 
Βομα βδοι !α δδ ἰείς ἀπου]εἰναῖοὰ οὐ (ἢ ΤΈΠΙΟΥ ΔΙ  ἄγανγη 8 ποῖ δὴ δηπουπηοοιηρηΐ οὗἩ Ῥᾳηἰβμιηθηῖ, 
οὗ τὲ ᾿ῃΒὈἱ [8 πι8 ἴ0 ἃ ἰογοίςτι τερίομ, οοτῃρ. [δ. Υ. [ ἀραίηβὲ νν ἢΐο ἴΠ6 ΘΧρΓοβδίομ, “1 ψν1}} δ] τὸ μον 
6; νἱΐ. 28, 34. --Μ.} 8 ἀθεϊθῖνα, Ὀὰϊ δῇ δχ ἰἰτίοη οὔ Ἰονβ, δηά γοῖ βιιςἢ 

γεν. 15. Απὰ τ] νἱαὶν ὌΡΟΣ ΒΟῸΣ [Ὧ6 ἀΔΥΒ Οὗ ἃ αἰβρίαυ ἃ 8 ἰ8 ἬΠΝΕῚΥ ἀθιθττηϊπϑά Ὦγ (Π6 8ἷη τῃαὶ 
ΒΑΔΙ, ιμαὶ ἰδ, (ἢ ἰδαδί αν ἱπδὶ πιοηϊοποά, ἴον [8 ρυηίδ)οα, ἀηὰ νυ ϊοῖν ἰ8 οοηποοίοα ἱπηπηθά Δ 16} Υ 
[ΠΟΥ πόΓα οοἰουγαϊοα ἴῃ Ποποτ οὗ Βδαδὶ, δῃὰ ποὶ οὗ  σὐτῃ τἢ6 ρα πἰβῃτηθηΐ, ἰῃ ογάογ ἴο [οϑῖδγ {Π086 ἢγθὲ 
Τ“εονδ. μπᾶ νυΐ ΟἹ ΒΟΣ σίῃβ, εἴς. ΤῊΪΐδ 18 8" [τηοϊΐοηβ οὗ Ἰοηρίηνς ἱπίο ἃ βιθαδίαϑι σθβο ἃ] 00 
εχργουνίοη ὙΠ οἢ ἴπ [18 ΞιΓίοἴμ658 ὈΘΙΟΏ ρα ΟὨΥ ἴ0] 10 τεΐαγῃ. [᾿Ὀόοσοοκ, Νοιοοπις, Νουθα, δὰ Ἡβρη- 
ἴα ἱπιαζο; ἴογ [δγδοὶ 18 δοπηραγθὰ τὸ 8 Θοθθθι 8 [ἄθγβοπ ἰταπδίαὶθ: πουθγΠμ6}658, ποι διβηαϊηρ,. 
Ριορξηία, πεβο 8 ἰὴ [Π6 παϑὶν οὗ [Ππ8 Δἀοτπίηρ, ὑΈΠῚ ΠΡΟ [αἰϊοὰ ἴἰο αἀΐδοογῃ τἴπ6 ἱπηοῦ σοπηροίίοημ ὃ6- 
εοἿ. ΥὙεὶ ἴβεγα ἸΏΔῪ 6 ΔΙ] υδίοπ (0 {80 ἔδϑιϑὶ δὐ- ἔθη [Π6 ραβϑαβεθ ἀἰνίἀοὰ ὃν (Πΐ8 ρατιῖς]6, νυ αἰαῖ, 
τῖτο τΟΤ δὲ 1μ6 401-215. Ατὰ ἴοσαος σθοΘ. Α ̓  ἷπ ἴδοϊ, ΠοΥΓ 83 106 ΠΙΘΘΠΙΉρ [ΠΟῪ Αβϑίρη ἴο ἱξ, 
δῖδγρ δηὰ πιοιγη ἢ] οοπίγαδὲ ἴὸ ἴπ6 νϑΐῃ δάοσῃ-} ον] 68 τοϑοῦθθ [Π6 τίχῃς οοποϊ βίο, ἱμουρῇ ποὶ 
πυθηἷδ οἵ {{π᾿ ρῥγοδιϊίαἴδ. ΕῸΓΥ ἔπ βακ6 οὗ ἴ86 ρϑγ- [Ὡροὰ ἐχοροιοδὶ στουπεβ: “ δοῖὴῆθ παν ἰουηὰ ἃ 
ΔΙΩΟΌΓΒ 80 ΔΒ ὩΘΥΟΓ Ἡ οὗ ἀοοκίῃρ Βογροὶ ἢ ΑἸ Ό]Υ ΠΟΙ, ἱπαβιηποῖ 88 ἴπ στίονοιιβ βίῃ οὔ 
οὔῦ; Ὀπΐί 0 ποῖα ΠΟΠΡΗΝ οἵ Ζεβονδῖι. [ς 8 ρ]αίῃ | [βγδ6] βθοῖῃ ἴ9 Ὅ6 ΠῸ παίΌγα] τθϑθο ἔον ρἰνὶῃρ {ἰἸ0 
Βον ςοιορ οίοῖ.) {δ 5 Ὑ80]9 τὨτοαϊοπίης γᾺ8 ὅι]- Ὀ]οβϑ χα Πογεδοσ ῥγοπιϊδοα. Βαϊ [Π6 γϑββοηδ, 



88 ἨΟΒΒΕΑ. 

νἱοντοα [πη δι πη ΓΑ} }γ, 1ΐο θοροῦ ΤΠ δη {6 δὶ π8 οὗ 
18γδοὶ, ἄνβὴ ἰη Οοί Β οονεπαηΐ ἰονα δπὰ δι ἢ ζι]- 
Π685. Ης οδπηοῖ Ὀδαγ {ΠπΠ8ἴ 8 οὐνη [5Γ86] δῃου ἃ 
51: ΠΟΡΟΪΟΒΘΪΥ ΠΟΥ ΠΟ δ'π8 ἱπῖο γαΐη. ὙΏοτο- 
ἴοτο ἷ8. οἰ πιονοβ Ηΐπὶ ἴο ἀϊβοὶ ρ! πα δηὰ ἴοὸ 
ἹΠΟΓΟΥ." δὸ αἷεοὸ Ῥὕυβον [ἢ τηοβῖ οὗἩἨ τῃ6 (ὀττηδη 
ἘΧΡΟΒΙΙΟΓΕ. -- Μ|)}) Απὰ Ἰ᾿οδὰ μος ἰπίο {86 
ἀοδοσί: ποί 88 ἃ δι ηϊβητηρηΐῖ, ἔν 1Π6 Αἰ] ἰδίοη 18 
ἴο ἴη6 ᾿Ἰοδάϊΐηρ οἵ τῇς οἢ ]άγοπ οὔ 15γ86] ἱπῖο τῆς 
ἀοβοτὶ ὈΥ Μοεοβ (ςοπρ. νοῦ. 17). ἢ τῃ 15 νγᾶβ 
ΤΟΑΙΥ ἃ ἀο᾽ νογδποθ, ΠΑΠΊΟΪΥ, ἔγοπι 6 Δ] ΟΠ 8 
οὗ ἔργρε Αἱ ἤγβε ἴτ 18. β ἢ ΟἿΪΥ πορατνοὶγ, ἱπη- 
Ρἰ νη ἐπδὺ τοῦ τὰ }]}] πὸ Ἰοησοῦ οοπίηαθ ἴῃ δβυοῇ 
ἀἰβίγοββ. ὙΠΟΥ ΔΓ ποῖ γεῖ 'π ὕβπδαῃ. Ἐνθη {16 
ἀοβοῦὶ Ὀτουσῆῦ νϑηῖ πὰ ἀοκευτοη 1 ἴδ: δηά 
{Π|8 ἴ6 Ὀτουρῆϊ ἤτγϑι ἰηὴο νίοιν ἢογο. ἴῃ β0 ΖΔ. (ἢ 
δἰτυδιίοη ἱπαάϊςαιθα ὃν [Π6 ἰολάϊπρ ἱπῖο ἴπΠ6 ἀδβοτγὶ 
ςοἰποί 68 8οῖ 4}}7γ κπὰ Οὐςιναγάϊγ ἢ τῃ6 ῥα 5ἢ- 
τηθηῖ ὈΥ ΔΗ] ἸΟἢ πὰ σΔ] ΠΥ γἱοῖαγεα ἴῃ νοῦ. 11] 
(πὸ “ὙΠ ΘΓΠ 685 ᾿ 18. ἴπ6 γϑα]ζαιίοη οἵ {πὶ νοὶ 
8 (Πτοδιθηθα ἰῃ νοῦβ. 11 ἢ). Βυῖ Πἰ5 βἰτυκτίοη 18 
Ῥγοβοηϊοὰ ἤθτε 8150 ὑπίογ Ἀποῖποῦ ρῥοίηϊ οὗ Υἱοῦν, 
ὨΔΠΙΟΙΥ͂ (48 Ὀοὶπρ οοπιρατοά ΜΠ} τΠ6 να πάθγοτ ἴῃ 
τΠ|6 ἀοσδοσὶ τππᾶ ον Μοβο8), τἢδὶ οὗ 8 βιϊυδϑοη γΠ1}6 
ϑυΓτουἀοα ννἱτῇ δ οτίοη γοῖ ᾿ἰοδάϊπρ ἰη ὑγατ} ἴοὸ 
ἀο]νογαποδ, δηὰ τἰἰὸ 1άδα οἵ ρᾳπίβπηθηῦ 18 τΠΟΥΘΌΥ ]. 
σοηγοτγίρα ἰηἴο τὶ οἵ οσἢδϑιϊθοιηοηῖ. ΕῸΓ {Π6 465- 
εἰτατίοπ (611 ἰη ἐπα ἀφβοτγῖ τηοϑιιὶ πογο δὰ 118 ἀοῆ- 
Πϊ6 ἀἾβε ΡΠ ΠΠΔΓΥ δίτη, --- [0 δι ἂρ ἴΠπ6 ρδορίθ ἴὸ 
(6 αἰδοουοτυ οὐὗὨ Ὁποῦ πδρὰ οἵ πεὶρ, απὰ ἴὸ Ἰοδὰ 
πεῖ τὸ (ἢ ἐπ Οοα τῆτγοιρ ἐΠ6 Π6ΙΡ δπάὰ ργτὰ- 
οἷοι σιιίϊάληςο τὶς ἢ ΤΠ6Υ ἴθ Ἔχρογθποοά. Τἢν8 
ΠΟΥ ἱπ ἴΠ6 ἀθδοσῖ, θνθὴ ὩΠΟΌρΡὮ ὁποοπηραββοὰ Ὑ11} 
ΠοΘΩ͂, γγΘ 6 81}}} Ὡροὴ [ἢ6 ὙΑΥ ἴ0 Οὀπδδῃ, ἴδ ἰαηὰ 
οἵ ὑἱοδδίηρβ, δηὰ βαϊναϊίοη. ΤῊΪΒ 18 τηδὰθ ρἱαΐη 
ἴγτοια δῖ Ὁ] 8: Απὰ δροδῖς ἴο Βος μποασί -- 
οοτηγξοτ᾽ 6 Γ (ΘΟ Ρ. 6. σ. αεη. χχχὶν, 8; 1. 21 ; 18. 
Χ]. 2). Τμοβ6 ψογὰβ πὰ ΡῚ Ὶ δῃ ἱπυγαγὰ ΘΟ ΒΟ] ϑτίοη 
ὈΥ πηδηϊοδίδιΐομβ οὗ Ἰογ τυ οι ἱπιτηδα ἴον [ο]- 
ἰονν --- [6 Ὀ]οδαῖηρδ (παὶ Ἰγοτα ἩΠΠΓΑ 8ΓῸ δρδΐη 
ΒΌΡΡΙ δά. 

ΟΥ. 17. Αμάὰϊξ νυἱῖ! σἷνο ἈΘΥ ΒΟῸΣ νυ ἱογασγὰδ 
ἕγοζω ὉΏΠΘΏΟΘ Ξξε ἔγοτλ ἴΠ6 ἀδβογί, δὸ ἰππτ ΠΟΥ, 88 
ΒΟΟΏ 88 [ΠΟΥ 5}.4}} ἢανο ραβ5θὰ {116 1 πιῖ 18 οὗ Ομπδδῃ, 
ΒὮ.81} τοςοῖνο ἴδηι, τῃδὲ 8, πὸ νἱπογαγ5 ψΐοι 15- 
ΤᾺ6] οηςα μοββοββοὰ θυϊ δα ἰοβὲ ἘΝ 14), 16 το- 
ἴονα : ἤδῦ νἱπογαγάβ, Πιδὴ παρραπεὰ οπςε ἰβ ἃ 
ἴνρο οὗ ΙΠδτ νος 58 4}} ἤάρροπ ἀραῖῃ. Απά [86 
ΨΑΙΙΘΥ οὗ ΑΟΒΟΥ ΖῸΣ ἃ ἄοοῦ οὔ βορο. Τῇ ὗν 
οΥ̓͂ Αὐδοῦ ἤογο σοπΊο8 ἰπῖο Υἱοῦ: (1) οἡ δεσουηῖ 
οὐ 118 ἀρΡΟΙΔοῖνα δἰ τι οδτίοη : νά] ον οὗ τοῦ ]6, 
αἰ οιτίοη (15. νι]. 25). Τῖ8. 8.41} Ὀ6 τηδὰθ ἃ μαῖα 
οὗ πορὲ (8 νϑ] ον τε’ ποῖαγαὶ μδῖ6) : ἰπογοίοτα ἃ 
{ΓΑ ΒΟΥ δίίοη οὗ τηουτηΐηρ ἰπῖο ἸΟΥ̓͂ ; (2) Ὀὰῖ 4180 
οπ δοζομηΐ ΟΥ̓ 115 ροβί το πραγ τα Ὀογάον οἵὗὨ Ο(δ- 
πᾶδη. ΕῸΓ [5Γ86] 18 σοῃοείγοα ΟΥ̓ 85 πιδτοπίης οι 
οὔ τπ6 ἀεβοῦῖ πο Οαπδη. 10 Γοτηδῖ 8 ἃ αἀυοδβιίοη 
ὙΠ πον [Π6 οσσαβίοη οὗὨ [886 ἢ 8116 18 4150 ἴὸ Ὀ6 ἵπκοη 
ἱπίο δοοουπί. [πἷ8 ν]Π 16. ([Π6 δῆσεῦ οἵ ἀοἀ ννἃ8 
ἈΡΡολδοά ὈγῪ ἴπῸ βἰοηΐης οἵ Αοἤδῃ, πὰ ψγ898 σὸ- 
τηονοα ἔτοπὶ 1βγϑοὶ ἰὸ ψίνο ρΐδοθ ἴο τεποννοὰ ἔδνου. 
ΤὨτνουρῇ τπαῖ νης ἢ ἤδη Ὠδρροηοά ἴ᾽ἢὸ Αςἤδη, τ}18 
νΔΙΟΥ ἐξεύϊης ἃ ἄοοῦ οὗἁἨ πορο ἴο ἴϑγδοὶ, νυ ἢ Ἰαὰν 
οχροβοά ἴοὸ ἴ|6 δῆσοῦ οὔ ἀοή. Απά εἰι|8 ἀρ ίῃ δοῖβ 
ἐουτὰ (πΠ6 τπουχῶϊ ἴμαλ ρα δ πιοηῖϊ, ΑΒ οτΙΟΉ,, 5118}]} 
Ὀοοοπθ ἴο ἐπαπὶ {ΠῸ ΑΥ ἴ0 τοηοννοά ἔνοσυ. Τῇ 
ςυποορίίΐοη ἰ8 ποῖα Ῥτοίουπά τΠ|8ῃ ἢ ἰῦ ΤΊΘΓΕΙῪ δεῖ 
ἔουτἢ ἃ ομδηρα ἔγοπι ὁπ βίο ἴοὸ δηοῦμογ. Βυῖ 
{πὸ ἱπιᾶρο δπὰ ἴἰις {Πΐπρ' τερτεδοπίοα ατε ποῖ ἐχϑοῖ 
φουπογραγῖβ. Ηδτγο ᾿βγαοὶ 186 ἴῃ 6 Ρ ΓΟ ΠΟ 15 ρῃη- 
ἰϑῃοά απὰ 8 ἀρδίη ἴὸ πὰ ἔανογ. Βαΐὶ ἴΠδγα 1βγαοὶ 
ἤπαβ ἴδνοσγ Γπγου ἢ ἴΠ6 ρα πἰθηπιοηὶ οὗ ἃ δῖ πα]ο ἰη- 
ἀϊνίάτ]. [Ηεηρϑίθη οτρ : “ ΤῊΘ ρθορ]θ ὙΠθη [ΠΝ 

1Π6 ἔλνον οὗὁἩἁ Οαοα ὈΥ 16 ἰγαπβρτοβδίοῃ οὔ δὴ ἱπαϊΐ- 
ν᾽ άπ] --- ΑΒ πΉ, --  Ιοἢ 8. ΟἿΪν 8 βίηρ]ε {π|ὶϊϊ 
ΠῸμ {Π6 ἴγοο οὗὁἩ [Π6 βἷη ᾿ΠΙΟΝ νγἃ5 σοϊηηοη ἴο 8]}. 
Βιι οὐ ἰτΩ80]7 π᾿ 1018 ΤΠΟΤΟΥ πὴδάθ Κιόνη ἴἢ6 
ΤΏΘΑΠ5 ὈΥ̓͂ ΨΠ]ςῇ ἢἰ8 Ἰοϑὺ ἴδνοῦ πυϊσϊ Ὀ6 τοραηρά ; 
δηὰ τη1|8 τῆς μίασε ψ ΐοἢ βθοπηθα το δ6 [6 ἀοοΥ οὗ 
ἀδειγυςσιίοη ὈασοΆτηο 116 ἀοοΥ οἵ πορά.... ΤῊ δ ρδτ- 
τἰσι ἂν ἀδδ!ηρ οὗἩ ἀοά, Βονγανογ, 19 θαβϑὰ ἀροὴ ἢἷδ 
ηδίιγο, δηἀ τηιϑὲ {ΠοΓΕίΌΓΟ Γορθλῖ 1561 ἤθη 15 γβοὶ 
ἈΠ Ϊἢ ΟΟΙΏ68 ΠΟ Β΄ Π. ΑΓ οἰγουταβίδηςοδ.᾽ -- Μ.] 
Απὰ 586 8841} εδβουῦ δἹουὰ ὑμεῖ μον. ΤΠ Γοτὰ 

ΘΟΠΊΘΑ ἰο τηθοῖ [8Γ86] (ΘΟ. ΤΟΓ. 16 : 584}} οοτηΐοτι 
67) ; δη ἃ Ιδγδαὶ] οὐίθβ οὖῦν ᾿ονσαγὰβ [Π6 μίαθο νγἤθηςς 

᾿ι6 οοπιοβ ἰοτίῃ, Ἰοοκίηρ Ὀδοὶς τὸ τὰς ὩΙΘΘ. Τῆς 
πηθδηΐηρ 18, τπὲ τ τ ἢ ἀλη Κα] δοκηον οι πθηῖς 
806 δοοορῖβ [ἢ 686 1ΟΚ6Π8 οὗ ἢἷ5 ἰΙονο ; Ποὺ ΟἿΪΥ γο- 
οοἶνο8 ἴθπὶ θα ΒΉΒΝΟΓΒ ἴ0 ΓΒ 6πὰ ὈΥ̓ Βα [αὉ]6 σΟη- 

ἄυςς, ΟἸΒΟΓΒ ΒΌΡροϑο τἰιαὶ ΣΦ πηθδἢ 8 ΠΟΙ : ἴῸ "Ὲ 
εἰδιοϊοὰ, ΟΥ το θ6 υτηϊοά. Βαϊ Βυσῖῇ ἃ β6ηβ6 ἰξ 

ἀΠ80 4 0]6 ἴῃ (Πῖ8 γεῖβθ. Βοείοβ, ΓΟ ̓7 νοι ]ὰ ννὸ 

ΘαμΑ] ἴο βἰπηρῖο ὩΪ7. [ΤὍῊο νἱονν ρίνεη δῦουβ δ8 ἴῸ 
τη6 πηρδηΐηρ οἵ [8 οἰδιβε, δηὰ βάἀορίοα ὃν πηοϑβὶ 
ΟΥ̓ 1Π6 Οὐὀττηδη ΘΧΡροΟβίΙΟΥΒ, 8 ἀείδη δα αὐ ἰεηστῆ 
Ὀγ ΕΠΕΣΟΘΟΤΕ, δΔηΐ 5 ῬγοΌΔΌΥ τη 6 σοττοοῖ οπο. 
ΑἸΙ τὴ6 ΕΠρ δ ἐχροβίϊζογθ, ὁπ 1ῃ6 οὐἤδῦ ᾿αηή, [0]- 
ἴονγ {π6 οΪὰ οχρί αηβιίοη τ ἢ οἢ ΓΑ] αἴθ {6 νου: 
ἴο βίπρ᾽, Δηἃ 566 ἃ δροείαὶ 8] }8ϊοὴ ἴο ἴΠ6 βοηρ οἵ 
Μιγίαμι δπὰ 186 15γα δ 168 δίθθυ (ἢ σγοβαῖπρ οὗ τὴο 
Βοά ὅς, ΤὨο σοῦ δυριυπθηῖδ ἸῺ ΝΟΥ οὗἩ πὰ 
(ΌΡΙΟΥ υἱοῦ δῖο, (1.) ΤΊ μτϑδίογ ἥίποϑϑ οὔ τΠ6 
ἰάθα οὐ “ ἀπδυγετίρ,᾿ 48. ὌΧ Οἱ τπρ ἃ ἐπαπρα οὗ 
σπδιβοῖοῦ ἰῃ [Π6 ΙΒγλΘ  ἴ65 ἀπὰ τῇ 6 1 τοϑ 685 ἴο 
[τη ἴὸ ἀοά. δἰηφσίηρ του ὰ πηογοὶν ἱπάϊοαῖο ἴμδὶ 
1Ποῖν αἰ πἴτοδββ τὰϑ γοιηονοα, τ Ὠἰσἢ τνᾶ8 ἢοὶ [Π6 υ]εἷ- 
τηδῖο οὐὐοςὶ ΟοΥ̓͂ ἀοἀ’ 5 ἀοα]ησ ψὶἢ τοῖα. (2.) ΤΠς 
τηθΔηΪηρ, “’ ΔηΒινουη σ᾿ 18 1Π6 Ἰοδάϊηρ πυρὰ οὗἉ τῃ6 
Καί; (αὶ οὗ δἰπρίπρ ἰδ ῥτοροῦ ἴἤἢο [6 διε. (3.) 

πιο}. οὐρ ΐ τὸ ὃ6 τοπάογοα “ ὉΠ μον, ὙγΠΊ ἢ ΘῈ 8 
{πὸ ἰάοδ οὗ ἀηθνγογῖπρ,, ΘΒ ρΘοἶΑ}}ν 85 Ἔχ ρ]αἰ ποὰ δῦουο, 
δας ποῦ ταὶ οὗἉ δβἰηρίημ. --- Μ11] Α58 σὰ ἐμ ἄδν, 
οἷς. ῬόγμδΡ8 ἴΠ6ΓΘ 8 δἃΠ 41} πο ΠΟΓΘ ἴο ἴΠ6 8010 
οἔ Μοβαβ (ἔχ. χν.), πὶ νν Βίοἢ [δγαθὶ σᾶνα ς στδιοίμ) 
ΔΏΒΥΓΟΓ 10 ἴῃς αἀοἰϊνογαηος ὙΠΟ ἢ πδὰ στουρει 

ἴον (πε. ΤῸ σψουἹὰ τῆθη 06 τοπαογοεά ἀΐγοοιυ : 
ἐἷης. δὸ τῆ6 Ψ υϊραῖς δπὰ Πατπ ον (σοιηρ. 1 ὅν. 
χυὶ, 7; χχὶ. 11; χχίχ. δ, ἴο δβίγι Κθ ὉΡ 8 γόδροη- 
δῖνο βΒοῆρ). ΥὙοϊ [8 σοΏΘΓΑΙ δὲ ηἰ βοδιίοπ 8. Ργοῦ- 
ΔΌΡΥ ἴο ὕὈὸ ρτγοίεγγοα. 

ΨΥ. 18 5 (ἤδη δἰιδοῃοὰ ἴο τπ|8 Ὁ, Μὺν Βιυ- 
Ῥδῃᾷ. Τῆδι ἰδ, 5. νν}}} τϑοορσηῖζα ἴῃ ΦοΒονα ἢ ΒΟΥ 
ἴτυο βροιιβ6, Γοαγὰ δαὶ ΠῸ ΙΟΠΡῸΓ 48, ςοπιδ δὰ 
ἢ αοά, τὰ8 (ΌΥ̓ ἃ σομνοηΐθῃὶ οδοαπιοίασα 80 Πδῖ- 
ὉΓᾺ] 1ἴ0 ἴπ6 Βυπιδη Ἰιοῖτὶ ἡ ἢ σἢ ὈΘοοτηδδ ἰηπναγὰὶγ 
ἀροβίδῖθ ἔγοπη αοἀ) ἴο 8411 Δρροίγϑηςθ ςδ]}[Ἐἶοορ ΡΟΙ 
Φοπονδῖ, πὶ τα] Ρυτΐη 868] ἴῃ ἰδ μἷδοδ δπά 
(ἢ 5 αἰπροβδβοκβίηρ ΗΪ πὶ. 

γεν. 19. Απᾶὰ ἢ νψἱι! τοΐθονθ [)8 Ἰδυὴθ οὗ 
ΒΔΔ] ὕγοσωῃ ΒῸΣ σου Ξε] νν}}} δὸ δοῖ τῆδι ἴῃ θὰ 
8ἢδ] Ὁ ποῖ ἴΔΚ6 ἴΠ6 π8πὶ6 οὗ [Π6 ἰ4ο]8 ἱπίο ΤΥ τιον 
ΔΠῪ ἸΟΠΡΌΓ, ἔπι 18, ΒΠᾺ10 ποῖ ΒΟΟΣ {Ππ6πὶ ({ῸΓ ἃ5 
Ἰοπρ 88 ΤὩΘΥ αὐγὰ Ἰοηογοὰ τον δτα ἴΚθη ἵπῖο [ἢ 
τπηοι ἢ, δγα τῃουρῶξς οὗ, αὶ τ1]ς ἀορατγὶ ἔγοτα τἤθηι 
ΘΠ γΕΪγ, μαναὰ ποιῃϊηρ; πλοῖο ἴὸ ο νὶτῃ με. ΓΘ 
ῬΓΟΠἾ6 θ ἃ ᾿ἰ6Γ4] {{| Δ} πηθπὶ οὔἨ ἔχ. χχὶῖ. 18 ; 
(οοτρ. αδἷδο Ζϑεὶλ. χὶϊἹ. 2), δπὰ Ἴχρτγοθδοὰ ἱπ ἴῃς 
ΒΔ ΙῚ6 ΜΟΓΙΒ. 

ον. 380-39, ΑἸΩ͂Ι νψ1}} τοδκο ἃ οονδηδυῖὲ 
ζοσ ᾿μόσὰ ἰὼ ὑμπδὺ ἄδγ, οὔ. Α οονθηδηὶϊ ἴ0γ ᾿ΏθιΩ, 
ἴη τοῖν ἰητογοδῖ, 80 [πᾶ ΤΏΘΥ 8}}4}} σα ΠΥ ΠΟ ἱη}ιγγ. 

δηϊογϑὰ ἱπῖο Οϑ πάθῃ Ἰνογο πππιράϊαῖοὶν ἀορτῖνοά οὔ Οὔδοῦνο ποῦ ΠΟῪ ἴδ ἤφσυύο οὗὨ ([Π6 Ὑοπιδῃ 88 δὲ- 

παι ππ---.--- -ἰ 



ΟΗΑΡΤΕᾺΝ 1. 4--25. 

ἀτεϑϑεά ἷβ πογὸ ἀοραγίο ἤτοπι, ΟἾΪΥ ἰο ὃὈ6 τοτυγηρά 
ἴο ἰῃ ἴΠ6 ποχῖ γεσβθ. ἢ οονθηδηΐ τ [86 νἱὴἱὰ 
Ὀολϑῖβ Δ Υ3 "58 τσ 186 ΟὈἸ  χαίϊοη ποῦ το ἰπ}τιγθ 
τηληκίηα, ΔΠα Θβρθοΐα! ν᾽ ποῖ ἴο ΙΔῪ τναβῖθ {πὸ ἰδηά. 
Τῆπδῖ μὰ ηἰετηθῃξ νγὰ8 τῃγοαϊθηοα [ῸΥ [6 ἱτητηθά!- 
δῖδ ἔπαγο (οοπΡ νοῦ. 14). ὅπδὴ [ὉΓ τπᾶὺ τοΆβο 
ἴς ἰδ ΠΟῪ Ῥγοιηϊβοα τἴὸ {πὸ σοηνοσγίοα δηὰ ἔδνογοὰ 
ῬΕΟρΪο τπδὶ (ΠΟΥ 5114}} ὕ6 ἀεἰθηα δα τοι ἱϊ. [16]] : 
“ΤΠ6 ἴτθα ο]45565 ΟΥ̓́ 8Π|118]5 ὉΠ ΔΓ ἀλη ΓΟΙ 5 
ἴο πιθῆ 8ΓῸ ΠΟ ἤεγο, 88 ἰῃ (θη. ἰχ. 2. 
Βροδϑὶβ οὗ τ βε]ἃ αϑ ἀϊϑι πρτ βηφα ΤΌΤ ὑΠ6 ἀο- 
Ἰηθοῖὴς ΔηΐΣΩ8]8 (ὁρσλεηιοίδ τὸ Ὀοαβϑῖβ ἐπὶ ᾿ἶνα ἴῃ 
ἔτοεάοσα πὶ ἴμ6 6148, οἰ πον τν}] ἃ θεαβίϑ, οὐ γα πιθ 
εἶἰδὲ ἀϑνοῦ ΓΒ ΟΥ̓ Ϊ ΠῚ ΓΒ. 186 ἔγι 118 οὗ ([Π6 Π6]4). ΒνῪ 
156 ον ]β οἵὗὨ ᾿ιδᾶυθη, γὸ ΔΙῸ 0 ππαοτεϊδηᾷ οἰ ΠΟΗΥ 
16 ὈΓΓΔΒ ΟΥ ῬΓΟΥ. δέεπιοβ ἀ068 ποί τηθϑῃ ΓΟρΙ1]68, 
δας δοῦν σσοδίιγοδβ, ἴΠ6 ΒΙ)Α]οῦ δηΐπη818 οὐἨ τ1Π 6 
δαττ νοι πον αροιῦ βυ ]ν." ---Μ|) Αδᾶὲ 
Ὑ1 Ὄτθακ Ὀον, δηα βνοσὰ δῃὰ γχὰσ. Τὸ Ὀγοδὶκ 
[86 γοδρΟἢΒ οὗ ΜΓ ΤΩΘΔΠΒ ἴ0 ΟΆ1186 ΜΨΆΓ ἴο Ο0Ά86 
ἴογονοσ. 18. 8 ΟΧΡΥΓΘΒΒΙΥ ἱπιϊτηδιοα ἴῃ γαῖ ἰ8 
διίδοιιοά ποτα ὉΥ ἃ Ζουρίηα. Τὸ ὕγοαῖς 8 Ὶ ἰη 
Ρΐθοςϑ, --- ἴὸ ὈτΤΟΔΚΙ ὈΟ ἐπα δπογὰ, δηα 80 ἴῸ ρΐϊ 
δὴ οπὰ ἴο γγ8σ. ΤῈ γ80]ς6 5 186 {{|6Π}πηθϑηϊ οἵ [ωδν. 
χτιὶ. 8 ΕἾ ; σομιρ. 18. 1ϊ. 4; χὶ. 6 8.; χχχυ. 9; 
ΖεοςΒ. 1χ. 10; ἘΖΟΙ, χχχίν. 95 ΕἾ Απὰᾶ ηοϊ τΤηοΓοὶ 
Μ11} ἃ ςοπαϊοι οὗἩ ΒοοῦΤΥ δηὰ ρεαςα ὃ6 αῇἴοταρα, 
Βαϊ 4180 ἴπᾶὶ αἴἴου ῃ ἢ ἰδγβο] Ἰοημ ΒΒ {νογ. 18) Ὑν}}} 
6 -οἴνοι, ὩΔΙΔΟΙΥ, ᾿πίθγοοῦγδα τ αἀοάὰ. ὕροη 
15 ΔΙοα 15 [5γ86}᾽ 8 γθηθυνοα ῬΓΟΒΡΟΥ Υ Ὀαϑοά, 

Ατᾶ 1 νῇ] Ὀοίγοί ἴ8|66 ἴο τὴϑ ἔοσονοσ. ἃ 
ὨΟῪ ΓΛΑΙΤΙρ6-ΟΟΠΙΓΑσῖ 18 0 Ὀ6 Βἷρῃοα. ἴβγβθὶ 
ΠΟῪ ςοηπγοτγίρα, ὑθοοτηοβ δόρπον αἰ βογοηῖ, ἰδ 
τοραταςά ἢ 88 ΔΠ ππῃϑίδί πο ΥἹΓρίη, πᾶ ἷ8 ὃ6- 
(τοι Ποὴ Ὁγ ἀοὰἂ ἴο Ηἰΐπι5ε] . ὙΝ δῦ [ΟΥΤΉΟΥΙΥ οχἰδῖ- 
δὰ, τὺ 5ῆ6 τῊᾺΒ ΟΠ0Ο 8 ἴα Ὶ 688 ΒΡΟΙ86, ἰ8. ἰοζ 

φαΐ οτὶ οἵ εἶσῃι. Ἐὸν ΣΝ πιοδῃβ: ἴ0 ῸΟ ἃ 
πιαϊάοη, ἴὸ Ὀειγοιῃ ἴογ, Τὴ πογάβ, 1 ὑ1}} ἢ6- 
τοι ΠΟΥ," ὅγὰ (ἢσίοο χορραιθὰ, ἰο ἴδκο 411 ἀουδὶ 
ΑΥ̓ΓΑΥ ἴγοιῃ ἴΠ6 δβίϑιοιηθηῖ. "Γἷβ οονθηδηῖ 15 ΠΟῪ 
ἴο Ἰαδὲ ἔόσενοῦ τους ΔΗΥ ἱπιθυτα ρτοη --- ἴῃ τ ρ}ν- 
οουδηοδα δη Ἰυβίίςο, ἴῃ ΤΩΘΙΟΥ ἀπα Ποτϊηραϑεβίοῃ. 
Ὗε δ ουὐἹάθητΥ το ὑπαογείδπα ποῦ ἴ86 τίρἢι- 
ἐΟΌδΠ6Ξ8 ὙΓΒΊΟἢ 18 ἀἰπρ]αγοα ἴῃ ΘΠ ΟΥ̓Δ᾽ 5 Δρρολτ- 
ἴῃ ἴο δνου ἢἷ8 ροορίο δηᾷ ἀείβδπαϊηρ ἐμοὶγ σα δα 
διχαϊηδι {Π 6 ὶγ ποτ ΐθβ, ΤΌΤ] ἸΨΟ86 ῬΟΤΟΥ Π6 ἀε]ϊν- 
οἵ ἴοι. ϑυἊοἢ τἱρ δου βη688 δπα Ἱπάριηθης δΓῸ, 
πὶῖ τοϊδιίοη ἴὸ 16 Θῃδτμῖθϑ, ΟἾΪῪ πορϑιῖῖνο, τΠπᾶὶ 
ἰδ, ἸΠΟΥ τὸ ἀἰβρίαγοα ἱῃ ραν ἴθ; δῖ, ἢ 
τοϊαοῃ ἴοὸ (οὐ Β ρθορίθ, ροβίεἷνο, 8ὸ τῆδι τίρῃῆν 
ὀοῦδη 658 ΓΟΆΪΥ ὑΕΑΓΒ [6 56586 οὗ βαϊνδιίοῃ, ἀ6]1ν- 
ἐσποο. [Ι͂ἢ 80 Ἀγ [το 8 τίρῦ, ἤθη Ὠς ἢο]ἀ8 
ἴδᾶτ βθε}ν σὶρ Ὠθοιι5ῃ 6838 18 [86 Ἰπιριιιοὰ τὶρ ἰθουῦδ- 
Ἰεπ6 οἵ Ομ τβῖ. Ἐὸγ ἱπότο 18. ΘΟΓΙΔΙ Ὠ]Υ ργοβοηϊοα 
1Π6 ποοπ οὗ (οὐ β ἱπιογνοηοη ἴο Ὀδδίουνν (ΆΥΟΥ 
ΠΡΟῚ ΤηΔΠ, ἀπά τΠογοΐοτο οὗ δὴ δοῖ οὔ 7υδδοδιίοῃ, 
ΟὐΪγ ποῖ δἱ ἤτβι 85 οοπποοίθα Ἡ 8 1Π6 δοοιιβίπρδ 
οὗ οσοπϑείδηος ὮΥ͂ ΓΟΆΒΟη οὗ σα}, δὰ: ἐν τοϊδιίοῃ 
τὸ ἀοἀ δ ραπίοῖνο Ἰπάρτηθηῖ8 ἀραϊπδβὶ δῖη. Ὑ686, 
50 ἴο ΕΡΟΔΚ, ἰοϑο ἴδο στρ ῦ τὸ ἀοβίγου (θα 5 ρΡ6Ορ]θ 
δὴν ἸΟΠΚΟΓ, Ὀσοδαβ6 ΠΟΥ δ΄ δοσορίοα ὈΥ Ηἶπι ἃ8 

᾿ φροηνογίρα. 1Κοῖ] οχρίδίηθ "η6 νου β ἃ5 τηϑϑηΐηρ, 
("6 τ κῃ οοιι8. Ἱπάρταθηϊ ὈὉγῚ ψν}}]ς}}) αοα ρματ 68 ἢ 8 
ΡόΟρΡΙο, ἱπ οτάογ ἴὸ ὀγααϊςαῖα ϑυογυτΐης Ἡΐοἢ, οἡ 

᾿ ἀδο 5146 οΥ̓́1ΙΠα ΟΠ ατοῖ, οουἹὰ ἀο ρτοϊιαΐοο ἴο [ἢ 6 
οονεηβηῖ, Βαϊ 1Π6 ἀἰβϑοοῦγθο 8858 δἰγοδαν μϑβ8θἀ 
θεγοπὰ 1η18. Τμδ Ἰυάρτηθηῖ Π88 ὈΘΘ ΠῚ ΔΙΓΟδαν ἰη- 
δἰειοά, αῃἃ στὸ ΓΘ ΠΟΥ ὑροὺ ἴΠ6 ρτουπά οὗ τἢ6 
σοι ρίοῖδ ῬγΟτ 868 οὗἉ βαϊναϊίοπ, θη αοὰ ΠΟ τηοτὸ 
ΔΡΡΕΟΔΓΒ διγϑίπδι ἢἷ8 ρθορίε, ὑὰὶ ἰηιογίεγοβ ἴῃ {Ποῦ 
ρβα!ν 'π δεοογάδηοθ ἢ [Π6 ρυτγὶ βολιίοη τ ὨΪΟ ἢ 
5.36 Ὀδθῦ αἴοειοά. ὙΠῸ ἀἰϊδροδίείοη οὗὨἉ τϊπὰ ἰῃ αοἀὰ 
τερτεβοη!οα ΕΥ̓͂ (15 τὴ ρ θοῦ 5η 655 ἀπά ἡπάρτηοῃΐ ἰδ 
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811} ἔαγΊ ΠΟΥ Ὀτοαρὶς οὐν ὉγΥ ἴῃς ἴνγγο ποσὰθ : ἴῃ 
ΤΊΘΤΟΥ͂ 8πα οοτηράβϑίοι.. ΕΝΟΤΥ ἰάσα οὗἨ δὴ ἱπίογνοη- 
τίου οἵ σα ἴῃ ἢϊ8 Ῥ6ορ]θ᾽ 5 Ὀδ ΠΑ] Γ ἀροη ἐδ στοππά 
οὗ {ποὶγ ππογῖς 18 [π8 σχο αἀδά. ἰἰὰῦ αοα ΘΧΟΙ- 
εἶδ65 ἑουνταβ [6 τὰ δ ῬΌΓΟΙΥ ἴἌνΟΥ 8πὰ σΟπ ρΡββδίοῃ, 

γεν. 22. Βυῦ τἈ8ι686 5114}} ὩονῈγ οθαϑ6ὲ. Ηθηος 
1δο δααϊτίοι : ἐπ Κα  δυῖλθθα. ΟἾ]Ὺ [Π0.8 ἀο68 119 
δηρδροπιθηῖ ΓεσοῖνΘ [Π6 ρ]οάρο οὗ 118 δἴθγῃ) ἀϊιγα- 
τίοη, να 116 ὈῪ 86 ργεοθάϊῃρ βΈΠΟΓΑΙΥ [μ6 ροβεὶ- 
ὈΠΠῸΥ οὗ 118 γα βοδίοη 18 δος ἔόσ. ΕΠ  Ὠ δΟΌΒ 655 
δηὰ ἡπάρποηΐ, ἴανοσ δηὰ οοιηραββίοῃ, ἅτ [86 οοη- 
αὐτο δίπθὸ φμα ποῆ δᾶ σαιϑα οΠϊοϊδη8.; αϊ ἢ 6 85 
18 ἴΠ6 6550} 114] ηιοάι8 οὗ ἴ[Π6 δηραροιηθηϊ. ΤῺΒ οιηά 
ἴδῃ 8: Απᾶ ἴμοὺ βῆ] Κῇονγ Φϑθονδη. ΝῸὸ 
Ἰπτουτα ρ!Οἡ ΟΥ̓ δας το]δίΐοιι 8881} αυὐΥ̓Θσ ᾿πίουνοΠο 
Ὀούνοοη ΦοΠπονδ ἢ δηα Ἰβγαθὶ ; ὕροῖὰ 186 68:6 Ὁ 15}}- 
της ΟΥ̓́ ϑιιοἢ ἸΠΙΘΓΘΟΙΓΪΘΘ, ἃ ἴτας Κηονίορσε οὗ αοά 
Μ1} 6 πηρατίοα. Τἷξ πδίθ γα ν ἀο65. ποῖ τηθϑη 
8. ΤΠΟΓ6 σορη τοη οὗ αο(, 6481 οἵ 41} ἃ τηϑτο Ἰομίσαὶ) 
ςοποθρίίοη οὗ Ηΐπι, --- ἰπ ρόπογαὶ, ποῖ ἃ τλότα ἰηϊοί- 
Ἰεσία! τεϊδίοη ἴο Ηΐτὰ θαδοὰ ἀροῖ ἴΠ6 Ορογδιου καὶ 
οὗ 168 υπάοιπίδηαΐηρ, θα ἃ ρΡοΙϑΟοη 4] ̓ ἐνὶηρ τοΪα- 
τίοη, τῆδις ἄθοροῦ ποιίίοῃ υ οι 18 σΟΥΓΔΙΏΥ 5ΟΙη6- 

τἰπιοβ οοηγογοά ὃ Κ) 1). 
γοεῖ5, 393-25. Απὰ ἐὖ ψ}} θ6 οὨ ὑμδὺ ὅἄδὺ ἱδμδῦ 

Ι 11 ΔΏΞΥΤΟΣ, εἴθ. ὙΠ6 Τοοπδοαθῦθηςθ οὗ ἴδ6 οοΥν- 
Θηδη ΠΟ] τυ θὰ 15 [ἢ τοδα ἰη6858 οἵ σοά ἴο Ὁ]698 
.ιἷϑ ΡΘΟρ] τηοϑὶ στ ὮΪγ. ΤῊ Θ Ὀοιτοιἢ 4] παυΐπρ ὈΘ6η 
ΒΟΟΘΟΙΊΡ}1831164, [6 τη ΔΥΓΪαρ6 ῬυθβΘΠ (8 ΔΓ ποῦ ψϑηῖ- 
ἵπρς, ἀῃὰ παάνθη δῃὰ ϑατίῃ, βίδα ἴῃ {6 Βογυο 6 
οὗ ἴπ0 Ὀτιάορτοοπὶ δπὰ Ὠυβρδηά, πηαβὺ σοη γα το 
ὙΠΟ ῖΓ Βῆδγο. “6 ὨΘΆΥΘΗΒ, οἴο,, ἴῃ ἃ ἀδβοοηάϊηρ' 86- 
τί68, ΒΓῸ ΓΟργοβθηςθα 8.8 ΘΑ ΘΒΕΥ δϑκίης [Π6 ρογβοη- 
[θα οὔ]θοῖθ δῦονυα {ἢ6πὶ γαβροου νοὶ Ποῖ ΘΓ ΤΏ 6 
δ]οβδίηρ τὰ πί ἢ ΠΟΥ ΟΧΡοοῖ 8 τὸ ὕυ0 αἰδροηβοά. ΤῸ 
ὨθανΘη8 δι Φϑῃονδῆ, [Π6 ΘαγῸ} ἴπ6 ΠολνθΏ8, οἴς., 
ΟΥ ΠΟΥ͂ Ἰοοὶς ἰονναγάβ ἴθ ἢ ἰοηρίης. Απὰ 
ΠΟΥ [1115 ἀποϑΠοπίηρ,, {ΠῚ8 δαγηθδὲ τοαιοϑὺ (1π {Π6 
{ἰπι|6 οὐ 5Γ86]᾽8 Γο)βε 100} 18 “δηβισογοι ᾿" σοΥαΪΔ}}Υ 
ἈΠ ἀββαΓὨρΡῚΥ. 1π Πονν (δγ, Πουοτ ον, 1118 οὐἱρίηδὶ 
Β6η86 οὗ ΓΝ ἰ8 οαυτίοα οαξ, ΟΥἹ ΥνΒΟΙΠΘΥ ἰδ ἀ065 
Ὠοΐ Ρ888 οὐδ ἱπίο ἐδ εἰρτιϊβοδιίίοη οὗὁἨὨ Οαγ “ ἀρτοο 
Τ᾿ τΞξξ ΠΟΠΊΡΪΥ, ᾿ἰϑίθη ἴο, οδπποὶ δ ἀοβηϊίεῖν 
Βῆονη. [᾿ ἰ5, ῤμέρθιοἹ ἴῃ δεοςοογάδῃσο τ τῆς 
δυο  Υ Ῥοθεῖςα] οοποορίοῃ ἴο 881 π|6 ΠΕΓΘ 8 βίτῖς 
ΡῬΓοΟβοροροῖα. Τδὸ γθι ΟὈ]οοὶ οΟΥἩἨὨ [6 ΤΟΡΥΘΒΟΠ 8- 
(0) δ Φοβονδῇ ; τῃογοίοτο τῃ6 δΒ6ηδβα οὗἉ τπ6 ὙΟ]6 
ΠΑΙΌΓΑΙΥ ἰ8, [ἢδὺ Φοονδῃ, πΡροη Ποῖα 4}] Ὁ] βϑῖην 
ἀδροπάβ, νν}}} οοηδν προη πἷ5 ΟΠ ανοἢ ΓΠ6 Ὀϊοδδῖπν 9 
Ηδ μδὰ νυ τπάτγαντῃ ἴγοτα ἰς (σοταρ. 1)6ι. ΧΧΥΣ Σ 12 
δὰ Ἢ ςοπιαϑί, ἤδοῦ,. χχυὶὶ. 23 ἢ, 1ρυ. χχυὶ. 
19). [Πἴε]} : “ΒΥ γῥγοβοροροῖΐδ ἴ26 ρτορμοὶ γὸ 
ΓΟΒΟης [ἢ6 ὑπερ "ἢ Ἀν Α μα ἴο Θοά, "ἡ ΔἸϊονν ἧς 
ἴο γίνα ἴὸ 186 σύ παῖ νγῃϊοἢ Μ01}} ἰηϑατο 18 ἴδγ- 
{Π|τΥ, πογδαροη τῃ6 Ὠοαύθηβ Δ] Η}} [Π6 ἀαδβῖγοβ οὗἁ 
τη6 Αγ, πὰ το οαΣ ἢ γ} 1614 8 1.9 γτοάπςθ ἴο 6 
πλτοη.᾽᾿ πηθτοϊς : “ [0 18. δβ τὉῃουρὴ νγὸ ἢδατγὰ τῃ8 
δχδ! θὰ Βαττηοπίθβ οὗ [86 πηϊδα ΡΟνΓΟΙΒ οὗἉ ογοδιοη 
βοηαὶπρ ἔοσι ἢ τποῖγ ποῖθβ 85 ΠΊΘΥ δ. διιϑίδἰ θα δπὰ 
τηονοδα ὃγΐ πο οἴογηδὶ Καγ- ποῖα οὗ [Π6 οτοδῖνο δηκὶ 
τηου]άϊηρ; ϑρίτιι. ἩΗρηάθγδοη οι ραΓοβ [Π6 Ρδτ- 
βοηἰβοδίίοπ τη ΤΊθα]]υ8,1., ΕἸαρ. νἱῖ. 25. ΤὨ οχ- 
[6116 ἐρονδι οὗ τ80 ἤρχιγαο αῦθ ᾿86 οἴθῃ Ὀθθη 
ΡΓδὶβεά. --- Μ.}) ἍΝ] ἄπδνσοσ σθσυθοῖ, ΤΠΟ ΠΔΠῚΘ 
«[6Ζτϑαὶ '8 Βοῦβ πβϑὰ ΠΧ ροοῖ ά]Υ ἰπβιθδα οὗἉ βγβεὶ. 
ΤΉ δαπλθ πδῖηβ ὙΠ ἢ 5Υπιθο 126 1Π6 Ἰπαρπχοηὶ 
ὍΡΟΙ [8Γγ80] (ἱ. 4) ἴδ Πδτὲ ἐπιρογϑὰ ἀἰγθοι Υ το ἀ65- 
Ἰσπαῖο πὸ πνοτοά Ἰβ δοσογαϊῃρ ἴο 118 ΔΡΡε)]ὰ- 
ὑἴΐνο βίρῃϊῇἤοαποσ : δοά Ὑ{11 ΒΟΥ, ΘΒ ον 88 ἴπ 
ΟἾΔ Ρ. ἱ1. 9 τῆς ΠΟρΡο οἵ νἱεἴοτυ ψ88 οοηηφοῖοα ψἱτῃ 
ΔΦοζηθοὶ. Ιβγ80] ἈΡΡΟΆΓΒ ἃ8 1ῃ6 δονίηρ οὗ ἀοά, Ὀ6- 
ΟΔ56 Ϊδηϊοα δπΠον Ὦγ αἀἰνίηα ῥγαςοθ, 88 γοῦ. 25 
ΒΏΟΥΒ ἱπη! πο ϊαῖον. Ὅἢι5 [Π6 τοῦ δὴ ΟΥ̓ ΟΥἹ] 
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ΟἸΘη 8. ΤΑἸΚΟΠ ΔΥΔΥ ἀπὰ οοηνοτίοα ἰηἴο [5 Ορρο- 
εἰιΘ. ὙΠΘ βϑτης ἰδ {Γπ6 ΟΥ̓͂ [Π6 ΟΙΟΡ ἴννο ὨΔΙΠ68. 
Ιβγδαοὶ Ὑ1}1 αὐαΐπ 6 σα] ρα “ Εανογοά," δβδπϑὰ τ6 
“Ῥρορ]ο οἵ Οὐκ,᾽ Ὀόοδυβο ἰτ ἰδ ἴ8. [{ 8. 1ΠοΓο ΓΟ 
δαϊὰ, Ὀοδι τ Πγ οοπιρ!οῖίηρ τΠ6. ρῥἱοίατο, παῖ 1τῃ6 
Ροορίθ αρδίη ζηον Οσὰ 858 ἐποὶρ αοα. Τῆι5 Οοα᾽ 5 
Τοπονγοὰ ἴδνογ, ἀπά τΠ6 ῬθΘΟρ θ᾽ 8 ΠΟῪ ἤοαγί, ρῸ 
δπαπὰ ἴῃ απάὰ. Οοὁἡ τΠ6 Πι]Π]]τοης οὗὁὨ [86 Ρτγομλἶδθ6, 
8600 ἴμο )οο δὶ] δοοιίοη, Νο, 4. 

ὉΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

ι. Το ΠΟ]6 ἴθπου οὗ ΟἿὟΓ ΟΠδρίοΓ ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΕΒ 
εἰαὶ Φοπονδ᾿Β γοϊαιίοπ ἴὸ Ιϑγαοὶ 88 18 ῬΟρία ἰβ 
ΘΟΙΠΡΑΓΘα ἴ0 ἃ τηϑυτίασο. [1 νγς βροὶς [86 ἐέγέζιπι 
σοπιραταίίοηὶδ ἴν τῃ 8 σοταῃρατίδοι, ἰδ 18 τηδηϊΐεβι 
ὩΡΟῚ ἃ ροπογαὶ νἱον,, τπᾶὶ ονεγυ την οὗ δη δοοί- 
ἀδηίαὶ οΥἩἨ ΘΧίογ 8) πδίιτο 8 ἀοπιοὰ οὗ {Π8 τοϊδτίοι, 
1ηδὲ ἰτ ἰ8 Ῥγοβοηϊθαὰ κ8 ἃ ππίομ ἱπινατὰ, βδογοά, ἀπά 
ἰηάἀ ἰββδο! αῦ]6, ἱπνυοϊνίης πα οίδαβι Ὁ]6 υἱ ἢ 5. δη ἃ ΟὟ] ]- 
ξὐϊίοηβ. Βα, ΠΊΟΤΘ Θϑρθο Δ ΠΠΥ, ΤτΠ6 ΓΘ ΘΓῸ {π|ο 6]6- 
Ἰπη0η 18 οητογίης ἰηῖο [Π6 πδίαγο οὗ πλαυτίαγο, νυ ἢἰς] 
ἴογπι τς ροΐηϊβ οὗ σοτηρδγίβοῃ, πδπηοῖν, ἰονθ, ὈΥ͂ 
ψὨΐοῦῃ τ Πυθθδηᾷ ἰ8 Ὀουμηα τὸ ἴἰπ νν, δηὰ ἰἴ85 
οογγοϊδεῖνο ἴΠ6 τοηπίτοιηθηὶ οὐ δάδ! ΠΥ, οὐ οἵ 6χ- 
εἰ αδῖνο χοοίργοςαὶ δήῇοοιϊοη, νης ΗΘ Π8ΚΟ68 οὗ 
οῦ. Ηδηοθ 186 τγοϊδιίοη οὗὨ Φοβονδὴ ἴο ἢΐ8. ῬΘΟΡ]Θ 
8 οοπῃηραγρά ἴὸ ἃ τηλττίαρο Ὀδοαιδα ἢΐ8 Ιονα ἴο 15- 
ΓΑΘὶ 8 ἃ8 βίγοηρ δηὰ ἰπιϊπιλῖα 48 [Ππδτ οὗ δ Πιιϑυδπα 
ἴο ἷβΒ δ. Α.8 τῇ Πυδυαπα ο]οοβοθ τπ6 Ὑ{| ἸΓΟΤ 
Ἰονο, απὰ Ῥδῦῆδρβ, υγσοὰ ΟΥ̓ ἰΙονθ, ἰΚ68 ἃ ῬΟΟΣ 
Ἰηδίἀοπ δηά τγαΐβοϑ ΟῚ τὸ Ηἰπιβο  , δηα ἴῃ 15 Ὡ8Γ- 
τίοα {8 ατἴοβίβ ἢἷ5 αἰδοῦοη ὈΥ Ὀεηρ ΠΟΙ ῥτοϊδοϊου 
πὰ Ὀοποίδοιου ὙΠΟ σδϑηποῖ ΒΟΥ ΠΟΡ ἴ00 ΤΠΔΏΥ 
ουϊάθησοι οὗ ἢἷ8 ἀονοιϊίοη, 80 8 ἰδ τ τῇ Φοποτδῖι τ0- 
ΔΓ δ 118 ρΘΟρ]6 (ςΟπΡ. νογ8. 10, 28,2.}. ϑΌ 0 ἢ ἰονθ 
οὐ (ἢ 6 ρΡδγὶ οὗἩ [Π|Ἰὸ υϑθδηά πλι8ὲ ΠᾶνΘ ἃ8 118 ΠοΓ- 
τοϊδτῖν οα {π6 ρατί οὗ ἴῃς νγῖθ, Πά6! ΠΥ, απάϊν!ἀοά, 
οχοϊακῖνο δθδοῖοη. Α.5 οογίδι ηἶν δϑ (ἢ6 Βυβθδηά 
Βῃου ]ὰ οχροεῖ (18 46} } ἔγοπῃ ἢἶ8 τ "6, 80 ΘΟ ΓΙΑ ΠΥ 
84}} δομουδὴ Ὄχρδοῖ 1 ἔγοπὶ 185γΓ86] ; ἃ5 βίγοηνὶν 85 
[6 τὶ 186 Ὀουμηα ἴο Ἰοτα ἷπι ἴο [Π6 Ἔχοϊιδίοι οὗ 
4}} οἴιογβ, δῃὰ δ 8Βὴ6 ἀοϑθϑ Ὀ886]Υ νἱοϊδαῖθ {Π18 ἀν 
ὕγ δὐδοδίηρ ΒογβΟΙΓ ἴο δηοίποῦ, [Π6 δ8 16 8 {16 
οἱ εἰιο τοϊδιοη οἵ ἴδγϑοὶ, αοὐ 5 ρΡβορῖίθ, ἴο Φε μόνῃ. 
Βαι ἴΓ απ αι Πα] πο88 ου ἴῃ6 ρδγὶ οἵ [}6 ν]ΐδ ἰβ ἃ 
νἱοϊατίοη οὗἉὨ ἀυίγ, τ 18. 4190 όυ ΠΥ οὗἁἨ ρῃη 6] πγοηῖ. 
Απὰ ΙΓ τῆ Ῥυηβητηθηιϊ (τοὐος 0} οὗὁ δἢ πἀπέαὶ πω], 
Δα] τογοῦ8 τυ τ ἰ5 } 15 Π Δ Ὁ]6, 850 4180 18 [86 Ρπη]8}}- 
τηθηΐ (τγοὐοστίοπ) οὗ (ὐοά᾿ δ (Ὁ 11}|1655 ρθορ]θ. Βαϊ 
τ }8 18 ΟὨΪΥ δ οἢ δ. ϑοηθηῦ ἩΧΌΠΡ ἔγοι ἰονο, δηά 
[Π6 Βοῦγοο οὗ ἀδορ δηρι δῃ ἴο ἴΠ6 ἰονίπρ Ὠυδυθδηά. 
Τηοτείοτο [86 Ὠυβθαηὰ γΠ0 ἰονοδ ἷ8 Ἡ δ τι], 
αὶ ἢ ἃ ἰόντα δηβιγοσίπρ ἴῸ [6 ἰάοϑδ οὗ τηδιτίασο, 
Μ 8116 ΔΠΩΤΥ δὲ Π6Ρ ἱπῆάο! ν δηα οι ρ] ογίηρ τῃς 
ἴῃοδῦ δεύδγς ΤΏ ΘΔη8 ἴ0 Ῥᾳηϊδῃ ἱϊ, ον ἀοο8 80 ἴῃ 
οτάον ᾿Γ ροββ:0]0 ο Ὀγηρ ΠΘΡ θδοὶς [0 ΠΕΡ ἀν δηά 
88 ἴΠ 6 ΟἸ]ΪΥ͂ ὙΔΥ ἴο οοπίηπαο τῆς Δ]]΄ἔΐδηοο. ΤῊμΒ 15 
ἰς ἢ Φεδονδὴ τον γὰβ [όγϑοὶ. Α8. ἢΪ8. ἰονα 88 
ΘΒ 80} 186 ἃ τῆς σονοπδηὶ τ ἢ 18γ86], δδὰ αἰ ϑρ᾽αγοαᾶ 
ἰτ86 1 ἰὼ ἰΐ, 8ο ἀοο5 1ζ 5066 Κ ψΓΠῈῊ 115 γγ}0}6 βΒιγθη τ 
10 Ῥγόβοσνο ἴδ πη το Κοη τοῦ }} 4}} Ἰπιοστρι οι, 
--Ἰὴ ΟἿΟΣ τοτᾶς, ἴ0 ΓΟΒΙΟΤΟ ἴἴ. 

2. Το Ἄχ ἰτίοη οὗ οὐ Β τοϊδιοη ἴο ἢἷ8 ρθ0- 
Ρἷα ὑπάογ ἴπ6 ἤρτγο οὗ ἃ πιδγτγίδζο ρογῃ 8 π8, ΟὨ 
τ6 ΟἸὮΟΙ Παηά, ἴὸ ἄγαν δῃ ἱπίθγθποθ 88 ἴο ἴ80 π8- 
[ΓΟ οὗἉ 1Π6 τηδιγίασο [1361. ϑυςἢ δὴ ὀχδ] θα δηὰ 
δαςγοὰ γσοϊδοη σου] ΟὨΪΥ θ6 85 Τερτοδοηιθα τἢ- 
ἀον δὴ Ὄχδιιοἂ νυἱοῦν οἵ πραιτίαρε:. ὙΤθο ᾿ἸνΟ]γ, 
δίΤΟΙ, πποδηροδῦϊο ἴον οὔ αοα ἴο {ιΐδ ΡΌΡ 
δηά τῆς ἀεπιδηά οἵ δῇ ππορδηρθ8}}]ς δά 6} ΠΥ δη- 
ΕἸ της ἴ0 δπιοἢ ἰονο, δῃὰ τὐγηΐης δϑιὰο ἴ0 ΠῸ ΟἿΠΟΓ 
οἰνοεῖ, 16. [826 880])66εῖ οὗἩἨὨ [86 τορτοβοηίδιοι. ΤΠ18 

ΗΟΒΕΑ. 

ΤΩΑΔΙΤΙΑΡΟ 8 ΠΟΟΟΒΘΆΓΙΪν οοποονοα οὗ 88 ἃ τοϊδξοῃ 
οοπδεταϊοά ὃν βασῖ ἰονθ οἱ {Π6 ρατὶ οὗ [6 υδυδινὰ 
δΔηὰ δςἢ δά Θ᾽ ΕΥ̓͂ οἡ ἢ ρατὶ οὔτπ6 νὶΐθ. ὙΠ ποῖ 
[1686 ἐξ 15 ποῖ σοπίγδοϊοᾶ ; ὙΠ6ΓΘ [0686 ΔΓ6 ταπεὶπρ 
ΟΥ σρᾶβ6Ὲ ἴο οχὶϑβῖ, ἰς 8 βῃβδκοη ἰὸ 12 Ἰθαπάδιϊοπ. ἡ 
ΤΠΘ υβθηηὰ οἸόπνθβ ᾿η ἰονα ἴο Π18 νυγὶ ἔθ δηα ἴο ΠΟΘ 
ΟἾΝΟΣ: {{π|6 ΠΙΑΓΙΙΑΡῈ 18 ἰῃ ἰἴ8 ΥΟΥΥ Ὠδίῃγθ ΤΠΟΠΟ- 
κϑιηϊς ; [06 Μ|ἷδ8 πηῖδὺ ἰἱῃ δάθ) ἐγ Ὀοϊοης ἴο ἐ18 
δυθϑυαηα πα [0 ΠΟΠΘ ΟἴδΟΓ. 

Ηονν βϑύφγθ [8 ἔπιι5 ἴ[Π6 οοπἀοιηηδιίοῃ οὗ 4}} δοῖ- 
4] Δάυ ΠΟΥ, δηὰ οὗὨ 4}} πο βι Υ δα [6 ΒΟΌΓΟΘ 
οὗἩ δαἀυ!ίοῦν, 88 τοδὰ ἱῃ ἴἢ6 βιίτοησ ΘΟ ρα ἴδ 
ἀρδϊηδῖ ἰ5γΆ6] 85. (16 Ὀπέα ἢἢ} τυ 1] δὶ 8 
Β0ΪΓῖῖ ΟὗἩἨΠΙΟΤΑΪ ῬΌΓΥ ἀπὰ οὗ σπαδῖν 15 Οχ ργοβϑϑα 
Βοτο ! 7 ἤπὰ μοῦθ δΙγεβαῦ }ι5ὺ 86 ΥἹοὺνν ΟὗἉ ΤτηδΓ- 
τα, δηᾶ, οὐ ἴδ οἵποῦ βῖ46, οὗ δα! τ δηά 
ἩΓΠοΟΓοάοτ, Ὑγ]οἢ τηθοῖβ α5 ἰὴ ἴἢ6 Ναὸν Τοβίδιηθῃι, 
ε. φ., ἴῃ τ6 τί ηρβ οὗ δα]. ΤῊΘ ΡῬγοροὶ ΚΠΟΥ 
ὯῸ δοῖίαΥ ᾿'πηᾶρὸ τἤδη τπ δὲ Οἵ ΤΩΒΓΓΙΑΡῸ [0 δοῖ ἔτ ἢ 
16 ἀσρῖῃ δπὰ δαογθάηθβ8 οὗ 9. ον 8 γοϊ δου ἴο 
[βταο], δηὰ τῃ6 ΑἸΡοβίϊο Κῆονγ πο ὑθίίογ ἱπιᾶρο πλη 
ἴἴ6 τοϊδιίοη οἵ (Ἰγῖδὲ ἴὸ Βὲβ Οματοῖ ἴοὸ δοῖ ότι 
ἴ6 ἀορι δηα βδουθάῃθ88 οὗ πὸ τπιδυτίασα υῃ]οη. 

3. “86 ΚηΘῪ οἵ (δὲ 1 χανὰ πον, οἱἰς. ΤΙ 8 
8 ῬΟΓΡΟΓΌΆΔΙΥ τοροβίθα. (ὐοα ὑ]65565 τηθὴ ὑεῖ τὰ 
κοοὰ εἰιΐη 5 --- αη ἀοβογνθαϊγ, ὄν ΘΠ ΠΟΥ ἀ0 
Ὡος βοῦν ἢ Ὀπΐ “ 1(ο18.᾽ Βαϊ ΠΟΥ ἀο ποῖ 
ΚποΟΥν τΠπ|δῖὶ 10 8. εἶδ Βαπὰ ἴροτι ὙΠιο ἢ ΓΏΘΥ τοοοῖνο 
ον Υ Π;. [ζ ᾽5 8ῖ [Π6 δ ΡΕΓΔυ πάδηοο οὗ ἢθ 
εἰδϊβ, 1π8: πιλκοβ ἴΠπ6ὴϊ δὸ βο  οχδ θὰ δα σοπι- 
ΤΟΥ ἴογροῖ] οὗ Ηἰὰ. Οοά πιπδὲ τη οἰδηρα 
18 αὐ άδηοσθ ἰπ το τῬναηῦ, δη ἃ τᾶ κα ργεϑυμρίυοιιδ 
τηοη ἴδε] (Ποῖ οὐνῃ ἱπροίθρηςοθ. Δῃά πον ἀξορὶν 
Οοά οδη Βυπιῦῖα τηοη  ϑθολ υἱβὶ Δ 0.8 ἀγὰ τΠ θη 
86 τλοᾶπ8 ὈΥ ὙὨΐον Οοα ἀγανγβ τΠ 61 ἴῃ ἴο 
Η;πηδβο] ἢ, δ ἐξ τἤσχα ἴὸ Κποῦν Εἰΐπλ, ον πη] δὲ 
δηὰ δὲ ἴῃ 8816 τἰπγ6 ΠΟΥ͂Ν ἔυο}18 ἢ ἰδ τΠ 6 ΘροΟδΙδΘῪ 
ἔτοτῃ Ηΐπι, μουν 1{π||6 ἘΠοΐΓ “. 140}8 ᾿᾿ σδη μοῖρ ΠΟΙ, 
ΤΑΙΠΘΓ ποὺ 1| [ΠΥ γονναγὰ (ἤθη ; δηὰ ον ροοὰ ἰδ 
8, οὐ ἴῃς Οἵοῦ Ὠδηά, ἴο δϑϊάθ ΡΥ {ἰ|6 βεγνὶςς οὗ 
[Π6 ἴσο αοἀ (“ἰξ γα θεῖον ἢ τὴς το τπδπ 
ὨΟΥ "). Το ἔγυϊτ οὗ βυςδ Κηον]οάο ὈΥ παιὶ]- 
ἰαίίοπ 8 [θη [6 δὐυδιιἀοηπιθηῖ οὗ 1018 δπὰ ἃ 
ταγηΐη ἴο σοά. 

4. ΤΠδλὲ Ηοβοδ τονογίβ τὶ} Βρθοΐδὶ πάη θ88 ἴὸ 
186 δηοίϊθηϊ ὨϑίοΟΥΥ ΟὗἁὨ [βγϑδὶ ῬΔ.5 δἰ γεδαν τοπιδυκοὰ 
ἴῃ 8. 2 οὗ [6 [ηιτοἀποιίοῃ, πὰ εἰἸοτο βονγῃ τὸ 6 
οοπηροῖρα ὑυ ἢ [86 ΓαπἀπηοηςΑ) ἰάθα οἵ ἢΐ5 ῥγὸ- 
Ῥμοιῖς ἀϊβοοῦγβοθ. [τ (Π6 ᾿Δἴ8Γ ΟΠδρίογβ (ἔτοπὶ 1116 
πἰπιἢ ον αΓγ8) 118 18. ΒΡΟΟΙΔΠΥ δρραιθηΐ: Ὀπὲ ἱὲ 
18. 8150 ἰου πὰ ἴῃ ΟἿ οΟΠδρίογ, αμα {Ππ8 ἴῃ 16 ΘΑΣΠΘΓ 
ρογίοη οὗὨ κἷἰ8 πιιιτημδ. [Ι͂ἢ {Π|8 ἢ οΠοΗγ τλΊκο5 
Ρ {πΠῸ γτοδὶ ἀδοάφ Ὀγ τ] Οοά τππδηϊ ϑβιοα Ηΐη- 
56] ἴο ἴΠ6 {Δ ΌΠΘΓ5, --- [Π6 ἀχοάμπβ ἤϊοπι Εχυρῖ, 1[Π0 
ἸΟΓΠΘΥ τΠσου ἢ 16 Πρ οβογῖ, [η6 δηΐγαποο ἱπῖο 4Π6 
τοπϊβοα [ἀπὰ., Ὑλοδβ 6 Γ 1η6 ρσγοδὶ διη ἀδτηθη- 

1Δ] δοῖϑ οὗ Οοά ἴῃ θο Α) ἢ οὗ Ιβγωϑὶ, ἀπὰ τ τὸ πιοδὲ 
ἀθαρὶν ἱπιργοσϑοὰ Ὀρορ ἴ86 σΟηβοϊου8η688 οὗ [6 
Ῥθορὶθ ; ἴον 1Π6γ οὐδ ἴο [8680 1πεῖγ ὙΘΓῪ Οχ βίθῃοθ 
88 ἢΐ8 ῬΟΟΡΙΘ, 80 {πὶ [6 Υ οου]α πόνον ἰογροὶ ΓΠ ΤΩ, 
ποῖ ονθῃ ἰπ [86 δεϑδοὴ οὗ {πεῖν σγθδίοει ἀθο] 6. 
Ῥτορπδεῖὶς ἀἰϑοουγθο ἢ88 ἰῃ [Ποῖ {ΠΟΓΘΙΌΓΟ ἃ ΒΌΧΟ, ἢ- 
8.858118}6 απ διίοπ ἀροη Ὑν ἢ ]Ἰοἢ ἴο ἴΔΚα 118 βίδῃα. 
0. Ἔσδῃ ροϊπὶ ουὐΐ ἴο [Π6 ῥγοδοπῖ, ἴΏ ἃ ΤΔΠΠΟΓ ποῖ 
ἴο ὃδθ τοβὶϑιοά, ἴπ6 ἀοα!ηρ8 οὔ οὐ ἴῃ ᾿ιΐ8 δροεϊῆς 
τοϊδιίοη ἴὸ 1ϑγϑϑὶ εἷ8 ρθορὶο, σδϑῇ ἀσγὰν ἔτοτ ἴῃ ΘΠ 60 
118. πιοδὲ ἰογοῖθ]6 ἀυρυμθη!δ ἴοΓ 115 νατγηΐηρ δὰ 
Ἑςδαβιθηΐηρ;, 88 νν6}} 88 ἴου 18 σοτηίοτί ἀπὰ Ὀγοπιῖδοα. 
ΙΖ. 68 Ὀοοὴ δὴ δἀνυδηΐδαρε νι ΐοῖ Ὁ 'γ6}} υηάογ- 
δίδηἀ8 ἀπα Κηονβ γγ 0}} ἤονν ἴο ι.30. 

ϑροοΐδὶ βδέγοββ '8 ἰῆ ΟἿΣ ομδρίου ἰαἱὰ προὴ [ἢ0 
)ουΓΠΘΥ͂ τοῦ ἢ τπ6 ἀοβογὶ 88 ὌΡΟΠ ἃ 86Ά30ῃ}ῃ}. Οὗ 

{ εἰχηϊβοδησα (Ὁ ἴβυδαὶ. [βγϑοὶ ννῶ8 ἴῃ τὸ Ἐν 1} 
οΥτιθ88 : ἴπ6 ταϊϊκ δηὰ ἤοῆον οὗ [60 Ῥτγοηγίεοα 



ΟΗΑΡΤῈΝ 1]. 4-25. 41 

Ἰαπὰ Μὰτο ποῖ γοῖ; 10:6 Ποβῃ-ροίβ οὗ ΕΥΡρὶ τοτῸ 
ὯΟ 016. [π [16 ᾿ἰΔίζΟΣ γῸ8 1118 ϑοδϑοῦ Ὑγ88 0Π0 
οἵ ἀσρτίνδθοη δπὰ οὗ νγϑδηΐ, ἀμ ἃ ἀρρϑγθῃι!γ οἵ ]οΕ8. 
Βαυϊὶ επὶ8 γγ88 ΟὨΪΥ͂ Δρραγζϑηῖ; 0 ἴῃ γε ΠΥ Σΐ τγΔ8 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἃ ἀοἰἰνεταποο ποτα (Π6 θοπᾶδρο οἱ Εργρὶ, 
πιο ἢ ΒΟ οπλτγαγαϊγ δηὰ ἱπνγαγαϊγ ἱη)ατοὰ 
[86 Ροορῖο, δαὶ αοἀ οου]ὰ ἀγα 80 πῇ! ἢ ΠΘΑΓΘΓ ἴο 
ἴΠ6 ῬΘΟΡΙΘ δρί γι 4] 85 ΠΟΥ͂ ΘΙῸ ΠΟῪ γοδυοοα ἴο 
ΘΟΥΡΟΓΘΑΪ αἰ δΕΓ658, πα δἰϊοαὶ δηὰ γονθϑὶ ΗΠ τ.561} ἴῸ 
(δὰ ΕΥ̓͂ πἷ8 ΒΟΙΡΩ͂ΙΙ δηἃ ὈΪο5δοἃ τηθτον, [Ὁ γγ89 
παῖ πο ἴπδὲ ἀοά οοποϊυἀοά ἷ5 οογοσπδηϊ τ} 
Υ86] δη ἃ πηδάθ τῃθπὶ ἢ 8 ρΘΟρΪΘ, 8ὸ [δι τοῖν γϑαὶ 

ἐπίῃ οαϊποὶχ μοὰ ἘΠ οἱ Δρραγθηὶ 1059; δηὰ [6 ρΡθ0- 
Ρἰ6 ο Ὑποπὶ Οοά δοϊτοιμοα Ηἰΐπ156] νγὰϑ ΟΥ ὈΘΟΒΙῚ6 
186 ῬΘΟΡ]Θ ψὨΐοἢ ἰουπὰ ἰϊθε] 7 ἀροη (δ)6 ὙΔΥ ἴο {86 
Ῥτοπιϊδοὺ [δηά. 80 τ|0 ῬΙΌΡΠΟΙ δ6ὸ8 ἰη [Π0 ῥτὸ- 
[ουπὰ δηὰ ἐγα αι] εἰσηἤοσδηοο οὗ (ἢΪ8 ἰΟΌΓΠΘΥ͂, ΟΥ 
τδῖδοῦ οὗ εἰῖ8 Ἰοδα ηρ ττοπρῖ ἰΠ6 Πεβογι, ἃ ΥΡ6 
οἴ ἴδὸ ὈΪ]οδδίπρ τ π}} ἃ ΓΟΙΊΟΥΑΙ πο {π6 ἀσβογὶ 898 
ἃ οδδιθηΐηρ τυ] ΘΟΠΨΘΥ ἴἰο [6 Ῥ6Ορ]6 0 παι 
ὑοοοπιθ πη Ἀ ΠΏ] ἴο ἐμοῖς αοἅ. ὙΠΟΥ ἅγὸ ἀδργὶνοα 
οἵ {πεῖν χκῆξταρηί Ὀμ 80 ΟἿΪΥ δἰγίρροὰ οὗ [δ ὑΓγοϑ- 
ἘΠῚ ΓΟ ἢ ἢΔα πιδάθ ἴδ 6ηὶ ἔογροτ} οὗ αἀοα, δηὰ 
ὙΠ ἢ 845 ΓΠΟΓΘΙΌΤΘ δὴ ον]. Απά πον πῆθηῃ ΠΟΥ͂ 
ιαγο ἴλ 656 ΠΟ ἰΟΏΞΈΓ, απ τὸ ὑΠ08 ἔγοοὰ ἔγοτῃ [ἢ 6 
[εἰἰοτβ Ὑπῖοἢ μανό θοπηὰ τ 6 πὶ δρ᾽ τ 4}}γΥ, ΒΘ πη, 
Ὀγ [ὐτοίχη ἱπῆποηοδβ, δο ἴο δρεδῖὶς, ΠΟΥ δτὸ Ὀγου 
ἴδοϑ ἴο χὰ αοὰ, Ηδ ᾿δ5 δραίΐη ἔγθε δοῦββϑ ἴὸ 
ἰπο; [πὸ εἰπ|6 ᾿48 ὁοτηθ ἩΏθη οὗ οὐ δρδίη 
δεισοῖ) Ηἶπηδοὶ ἰο 16 Ῥοϑορὶδ ψῇο δσαΐη τοΐϊυτη 
(ο Ηΐπ, Ἰοδὰ ποῖ δζαίη πο ἴΠ6 Ῥτοπιβοα [,δηὰ, 
δῃὰ Τοδβίοσο {Π6πὶ ἴ0 8 βίδῇθ οὗ γϑηθνγθὰ ὈΓΟΒΡΟΣΥ͂ 
δηὰ οἵ τίομιοβι θ]εβαίην,. ᾿ 
ΤΌοοε ἘΠ6η ὙΠῸ ποτ ἰοὰ (Οὐ ἰῃῦο [86 1)οθογὶ 

ἀἰὰ ποῖ γϑαἹζε [ἢ οὐ͵θοῦ οὗὨ [δ΄ ὀχρογίθῃςθ. ΝΟΥ 
Ὧ86 ἴδ ἰηαἰν! 0.815 ποτὰ 1ἴ γγχὰδ ἴ0 ῥγοβῖ, δαϊ τἢ 6 
ῬΕΟΡΪΘ 88 δύο. ἘῸΤΣ ἔδοπὶ [Π6 ἸΟΌΓΠΘΥ τὨτουχῆ 186 
ὙΠ οτο8 8 88 ΕΣ Ἰχος ἐδῶ ἀνρο "Ἢ ἐβευκα ΠΥ 
ὙΌ7Ὸ Ὀεΐηρ; ὑτεραγεὰ ἴο Πι6 5. ῬΘΟΡΪθ, Ὑ}10Ὸ 
δου ὰ Ῥοδϑαβδίοῃ Οὐἁ ἔδι6 ῬΙοιβιϑα, 1ιδηᾶ, 
Απὰ δὸ πῃ ἴπ0 5686 οὗἉ [6 ἀτθρ θης ῬΙΟΙἾ86 186 
ἱπάϊν πα] το βθου ἃ δυΠῈ {π6 Ἰαάρτηρης οὗ 
ἀονδδιδτίοῖι σοῦ οὶ [6 8816 88 ἴΠ056 [ὉΓ ὙΏΟΠῚ 
86 ἀδγ οὗ [6 ΠΟῪ δαϊνδιίίοη γγὰ8 ἴ0 Ὀγθακ ἰοσιῖι. 
Τῆδὲ νδδ ἴο Ὀ6 8 ΠΟῪ ροποσγαϊίοη Βαὶ ΠΡ ῬΌΡΙς 
ὙΈΓΟ 5ι:}}} [ἢὸ δ8ῃ10, ἰῇ [06 8680 ἴ0 ὃὉ6 διδιή δα ΣΏΟΙῸ 
εἰεδυῖγ ἱπιτηοαάϊ αἰεὶ γ. 

δ. ὙἸΙΣ τασατγὰ τὸ ἴ86 ῥτοπιῖδθ οὗ ΟΌγ σβαρίογ 
δῃὰ 115 (16 }}πποηξϊ, [16 τοτηδγὶκ τη 8646 ἰπ ΟὨδΡ. ἱ. 8Ρ» 
Ρ 165, Ὠ που, (α.) ΤῊ 0] 8] ]πιθας 8 ποῖ ἴο Ὁ0 δθθῃ 
1ἴὰ ἴῃ σεϊασῃ οὗἉ τὴ 6 »͵2ὃ2 ἴτοσῃ ἴο οχὶϊθ ΤῊ 8 νγ88, 
Ὁ ὃδ διιτ6, 8 [Ὁ4]Ἰσλϑηΐϊ, Ὀὰς ΟὨ]Υ ἃ 8:18}} δηὰ (6606 
δερίηπίησ. ΕῸΓΣ [06 ῥτοπιΐβο 18 ἰο 6 τοραγάθα 88 
ΘὐβΟ 4117 Μεβεϊδηϊο. Απά τδογοίοσο τὸ ΟΒν ]8- 
ἔδηϑ, 1 ἴο τ8 (Π6 {ὈΓῸῚὄ ἷἰ8 ΠΥ δαὰ ἀπ σθθοΥ 
τοι ζοὰ τοδὶ 6586 ΟἸγίϑὲ 8 [86 Ῥτοιηΐδοὰ Μο8- 
εἰδὴ, τηδὲ Ὠοϊὰ ἴπᾶὲὶ τ}}18 Ῥγοπκὶϑα 8859 Τουηά 18 ἤι]- 
ἈΠ πιοηὶ ἰη ΟἸτίδι, δηὰ 811}} πὰ ἐξ ἴῃ Ηΐμὰ ; τ δὲ ἰδ, 
ἴῃ Ομτςε 1186 ΠΟῪ ““ ὈοΙΓΟΙΠΔ] "" οὗ αοά ἴο ἢΐ8 Ρ60- 
Ρὶ6 δδ8 ΒΤΟΒΟΥ͂, ἰΑ κα ῥἴδοθ; Ὀαὶ [86 τοδὶ ϑαῖϊνδ- 
ἕοῃ πδϊοἢ 18 ἱπνοϊνοὰ ἴῃ ἢ ἷ8 ἰ6 88 γϑὶ ΟὨΪΥ͂ ἘΠ 
τα }}γ τοδὶ σοᾶ, 1:6 σοπιρ θοῦ ἰ8 γεῦ ἴοὸ οοτθ. “ΤἢΘ 
Ρόορὶο οὗ αοὰ δζγὸ δ1:}}} τπηδγομίηρ ἐπτοῦρ ἢ τ[86 ἀ68- 
ετῦ ; ἴῃ ΟἸγῖδι 6 86 ΠΡΟῺ [Π6 δΒυγ6 ὙΔΥ [Ὁ [0 
Ῥχοιηΐεοα 1,δηὰ, δῖ ἰμδὲ ροαὶ ἰ8 ποῖ γοὶ σοδο δά. 
(δ.) 1ετγϑοὶ, ἴο ῇοσω βαϊ υδίοῃ 18 ΠΟγῸ Ῥχοιηἰϑϑα ὈὉῪ 
ἴι6 ῬΙορμθξ, σοπιθ8 ἰῃϊο νἱοῖν, Ὠοὶ δοσογάΐπρ' ἴο 18 
ΠΑΪΌΓΑΙ ΠΑΌΏΣΟΠΑΙΠΥ, Ὀὰΐ δοοογαΐπς ἴ0 [8 αἰνῖπθ 
ἀδειϊγ, ΟΥ δοοουάϊπρ' ἴο 15 ᾿γρίς 8] βίη βοθηοθ 88 
1.0 Ῥεοορίε 9. Θοά. ὙΜμον ἐκππ 18} ὈΘΠΘΔΙΝ ΔΩ͂ 
ἡπάφταεπε : ἴον [πόπὶ ἃ ΠΟῪ ἀΔΥ οἵἉ δ᾿ γδίοη 18 Ὑγ8}1- 
ἵν. Βυι δα {πἰ8 βαϊνδου 8 οοηὰϊοηϑὰ ἀροη ἐπ 6 
εοἴηΐης οὗ 1πΠ6 Μοβδίδῃ, δῃὰ νγὸ ῆουν οἰδαυὶν [ἢ δὶ 
το Μεοπείδηϊς βαϊνυδιΐο 8 δῃὰ 5}}4}} Ὀ6 ΠΣ ΟΙΒΑΙ, 

80 ὙΘ ΔΙῸ ἰογθϊάδη ἴὸ γϑδίσγϊοὶ (ἢἷ8 στοδὺ Ῥγοτζηΐδοὰ 
ἀδΔΥ οὗ δαϊγδιίοη ἴὸ [06 δχίθγῃδὶ 1βγϑοὶ, δ ἐΒουρἢ 
[6 Ῥγορθοῖ υη ἀρ Π  ΔΌΪ]Υ ΒρΘΆ ΚΒ οὗἉ ἰϊ, -- 1[6γ86] δπὰ 
οὐδ Ρθορ!6 Ὀοὶῃρ; 88 γοῖ το Εἷπὶ 6586} [14]}}7 ΟΠ6,-- 
δηα τηυδὶ οχίοπα 1ὑ ἴο [ἢ)8 Ῥ6Ομ]9 οὗ ΠΟΘ ΚΟΒΕΙΑΙΤΙ 
{μογϑίοτο ἰο 411 θ6 ] αν σγβ, Ὀθ ἑθνοσα οὗ [9τδοὶ Το οι Υ 
ὙΠῚ (Πο96 οὗὨ ἔδ6 ΟΘη 1168 ἱποογρογαιθα πο [6 
δηοίσηΐ ΟΒατοῖ, τυ οἢ τη ϑὺ ον ῸΓ τοιηαίη τῃ6 ρατοαὶ 
δίθιΏΩ. Τὸ [86γΓ86], Ὑῦὺὸ δὰ Ὀδοοιὴθ “" ΘΕΟΣ ΕΟ: 
Ῥὶο," ΤΑΔΗΥ͂ οὗ 16 Βεδίμβοη τὃᾶο δὰ Ὀδϑη “Νοῖ- 
ΤΑΥῬΘΟΡΙΘ " νὴῖ}} ππῖῦθ Ἐπ πλϑεῖνθθ, δηὰ ἴὸ ἔΒθπι, ἴο 
8185 ὙΠοῖὶθ οομρίοχ ““ ΝΟΙΤΩΥ-ΡΘΟΡ 6,᾽ νὶ}} αοά 
ΒΔΥ͂ : “ὙΠΟ δΓὄ ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ : ̓̓ δηὰ {ΠΟΥ Ὑ{1 δΩΥ͂ : 
“ΜγΥ Οοά,᾽ 80 οἰδανγ δηά ἔσαν π88 ΓΔ] βῃονγη 
πὶ τἴ6 θη} 68 τῦϑὲ ἢτθι Ὀθοοὴθ δὶ [ϑγϑοὶ 
Ὑ85, 8δηἃ δὲ (ΠΟῪ 8.14}} δῃ νἰ}} ΤΟΔΙΪΥ͂ ὈΘοοΙη6 
80, 1πδὲ ΠΟΥ 8}4}} δοιϊ }}}7 ονογβῃδάον ἔτροὶ δηά 
80 ΤΟΡΘΙΡ ἩΠΔΙ (ΠΟῪ Πα Ϊοϑῖ. [10 [8686 Ῥ͵ΌΠ Ἶ865 
ανθ ποῖ ἰὑππὰ δΔηὰ 8ι1}} ἀο ποῖ βπὰ τμοῖν ἔμ} 8]}- 
ταϑηῦ ἴῃ [Π6 1ἰτογαὶ ἰη!ογργοϊδιίοη οὐ τῆδι 8. βαϊὰ 
οἵ ἴδταοὶ, ἴτ ἰ6 αἶοδὺ τπδὺ ἰς 8 οί ἃ ᾿ἐογα] ἔα 16}}- 
τηθηΐ οὗἁ {μεῖγ σομ θη 5, νυ οὶ! 8 οὔ τοιμροτδὶ 
Ὀ]οδϑίησβ ἰῃ [89 Ηοὶγ [μαῃά, [μὲ 18 ἴο ὃθ ὀχρθείϊαοὰ, 
δυςὴ 1] οὰ Ὀ]οβδίηρ8 ΓΘ ᾿ὨΒΟΡΑΓΔΌΪ οοῃποοῖθα 
ΙΓ [86 ᾿ἰταϊ θα τβηρο οὗὨ δρρὶἰοαίίοπ ; Ὁ ἰδ 186 
ἰαϊίογ, 186 γτοϑιγίοιΐοπ [ο βγ86], 18 ΟἿ ἴ80 δ}6]] 
δηά ποῖ [86 ἰκοῖ πο], 80 18 ἱξ νεῖ ἢ [16 ΤΌΣΟΥ, 
ὙΒθη 186 ροορὶθ οὗ αοὰ τγϑτὸ οιηοάϊοα ἴῃ 8 η8- 

ἐἴοη, πηάον [6 Θὰ Τεδιαπχθηῖ, [86 ρΡοβϑοϑϑίοη οὗ ἃ 
ἀοβηΐθ ΠΟΘ ΠΕΓΥ 88 [16 ἴῃ Βοτίζδηο6 δε σηθα ἔθ πὰ ὈΥ 
ἀαοα νγὯδ βοπηϑιὶπρ δβδθη δὶ, ἀπ ἐμογοίοτθ, 88 [ἢ 
ἀοβοϊδοι οὗ [26 ΟΟἸΏΙΣΥ Ῥγἃ8 ἃ ἴοΐκοη οὗὨ (6 Ὠΐ- 
Υἱη 0 ΔΏΡΟΓ, 80 ἐϊ8 ἔγυϊ [Ὁ] 688, οὐ ἰῃ ζΘΠΘΓΔΙ ἃ βίδίδ 
οΟὗἁὨ ᾿ΘΠΡΟΓΆΙ ῬΓΟΘΡΟΥΥ, Ῥγἃὁ8 ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ δῃ ἰῃαΐοδ- 
ἴοη οὗ 106 1) ̓νῖπο ἔανοσυ. Απὰ 80 [Π6 ἰθιῃροτγαὶ 
Ὀ]οβοίησβ ργοάϊοιθα ὈΥ 1206 ῬΙΌΡΒοΣ 8716 {6 Οἰκο 8 
οἵ δοςορίδῃοο, οὗὨ ἴδμ0 τοςατηΐης ἕανοσ οὗ ασοά. ΤῈῸ 
ἰδοῦ, ονγονοῦ, π6 τοίυτῃ οὗ ἔαγνου, 18 τ16 τηαΐπ 
οἰοπιθηΐ, [86 Κοσποὶ τῆ ἢ γϑιδὶηβ αὐτοῦ [06 δῖ 
8 δεἰτίρροὰ οἱ. Υοῖ 186 ἔλνον οὗ ἀοάὰ πιδηϊδϑις 
1156} 511} ἀπᾶοῦ [6 Νονγ Οονθηδηῦ ἰῃ ἰθιΏρΟΓΑΙ 
Ὀ]βδίηρ8, 116 ἷθ Ὑτϑί 8 ἀφοϊαγοά ἴῃ ἰοιαροταὶ 
Ῥαπβηθηΐδι Βαῦ ἰξ ἀοθθ ποῖ ἡθϑὰ ἴο ὃθ βῆονγῃ 
1μδὶ 186 οοΙμρ εῖθ δοϑηἀοητηθης οὗ [π6 ποιίοη οὗ 
Γ ΠΕΠΟΗΒ. δη( Ιο68] τρτ οὐ όν μας ἴῃ ἃ ΠΕΡ ἐλρς: 
ΕὟ, 88 μοοηρίης ἴο 186 τοποθρίίου οὗ 8 8 
αοὰά, πνοῆς ἐεαύφα [δὴ ([18 Τὶ 1.6 ον ον. 
Θηδηΐ ΟΡΘὨϑ ὕρ ἃ -φΙΌΒρΘΟΙ οἵ δρ᾽ γἰϊαδὶ δηὰ ἱπνγαγὰ 
ὈΙΘθϑίηρ8 δπὰ Ἀπ μλ ῤομςν: οὗ ψ ῆϊς ἢ [ἢς ἔοττηθῦ σοτο 
ΟἿΪΥ͂ 8 [μη ΒΙΘΟΟΥ ; διὰ, ἰῃ δρὶῦ9 οὔ τμΐ5, 1ο 1π5ἰϑὲ 
ὑρο 1π| ᾿ἐτογαὶ 8680 18 [0 Ὀθδῖ ἴῃ [86 ἴδοθ οὗ [86 

εΥγ Οονοπδηΐ, δπαὰ ἴο ἀφ ηΥ͂ ἴο [π6 ῬτΟΡΒοῦς ῥργοι- 
808 σΟΠΘΓΑΙΙΥ {Ποὶνγ Ἰαβιϊηρ δἰρτιίἤοδηοοθ. ΕῸΥ δΠῸὸ 
Ἰοχ᾽ υηδῦθ ΘΟ δο! Θη66 οἵ δῦ! ἢ ἃ ΤΠΘΟΥΥ͂ 18 ἴο ἀθοϊδγα 
[δὲ [Π686 816 Ποῖ δη 6 ΠΕΥΘΓ 8}4}] 6 1 8]1οὰ 9 ἱξ ἰδ 
ποΐ δ᾽ ΠΡῚΥ ἴο ἀγόβῆὶ οὗ ἃ {1]Π]Ππϑηϊ Ἔχ ρϑοὺοα 5.1}}} 
πῃ τπ0 τα] θπηΐαπι, ἀπ (0 ἰσγϑηδίου ἴο [πὶ8 ΘΡΟΘὮ, 
ὙΠ ΐο ἷ8 ποῖ ἀοθογί θα ΔΗΥ τηοτὸ απ οἷν ἴῃ 86 

ῬοσαΙγρθθ, οοηαϊθοῃθ ἴου σοι ἱξ ἐδ 16 
ΤΌΟΙΔ οδῃ ὃὉθ ἰομῃἃ ὨΟΤΒΘΣΕ 6]80. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΔΙ. 

ΟΡ 8 ἐεδι πη ον δραίπβὲ (πΐ8 δροείδίθ- ρϑορίϑ: 
(1) ἐὨγοδίϑηΐϊης [Βοῖὰ ἢ δονογο λα ἀρτησῃς ; (Θ) 
δηὰ γοῖ Δ] της [6 πὰ θδοὶς νεῖ σἰθτοῦϑ ΡΓΌΣΩ: 
θ68.---Ἴ πὸ ἡπανταοηῖ οὗ ἀοά, (1) ἱανοϊκοα ΟὨ]ΥῪ ὉΥ 
{αἰ ἘΠ} 6885 ΔΡΟΒίΩΘΥ ΠΌΤ Ηΐτ δπὰ 0850 ἀἰδονγηίρ᾽ 
οἵ ᾿ιἷ8 ἔλνοσ ; (3) αἰσοΐῃρ ΟὨΪΥ δὲ τμ0 ΘΟ ρ]οῖ9 ΘΟ. 
γοσείοι οὗ ΟἸυ ἘΡΌΕΘΩΣ δηὰ [86 ᾿ογία! δοοορίδηοθ 
οὗ 1Π6 ΘΟΩΥ Ἢ 

γεν. 4. ῬΡΑΥΨ. Βιδείισετξ : ἘΟΙοΥΟΓΘ δῖὸ 
Ὀουπὰ ἢ Ὑϑγ ἴῃ ἰονθ ἐποὶν ὈΣΟΙΠΟΙΒ, εἰδῦδτθ, οἱ 
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ἴδ, ἩΪΝΟ ΔΙῸ ΓΟΙἿδα ἰῃ ἴππς ρεδοῖσοο οὗ ἐγ το- 
ἕκῖρο, δηὰ ἴο ὑγπρ ἱδεσῃ ἴο ἴδ εἰσὶ ταγ. 

γος. 1. ὟΟοά ἰδ εἶνα ταὶ αἷνοσ οὗ 41} ᾿θιυροσγαὶ) 
διὰ δρέγί(τ141] ὈΪεδείηρυ. [{| τογοΐίοσο, ἰμουὺ δαδὶ 
ΔΏΥ ἩΔΗ, δοεὶς 115 ἘαΡΡΙΣ ἴτοιῃ σοὰ. 

ΟΕ : [016 ηῦυσΐ ΤΏΟΤΟ ΘΔΔῪ δηΐ μ᾽θδδβδηΐ [ὉΓ 
8 ἴσο οὨἰ]ὰ οἵ (σοά ἰο βοῦνο Ηΐπὶ ἱπ (π6 δϊογιησπῖ 
οἵ ᾿ηδ ἔδνοσ διὰ πῖτρ ἱητγασὰ (δὴ ἰτ 8. [0Γ 
δὰ ππίδυρσῶϊ οἢΠὰἃ οὗ 186 ποιὰ [ο οἰθδτο ἴο ἰξ πὶ ἢ 
ὧδ τοδίΐοδ8 βοσυΐοα οὗ εἰ. 

[ΜΑΈΤΗΚΥΥ ΗΕΝΕΥ : Οτοαῦδοα πὰ ονδδίβοϊεβ ἴῃ 
8 ἐΥ̓δἢ ΘΟΌΓθ6 ἃΓὰ γ͵ΘΑΙ Ὁ] Βθηρ8, δΔη ἃ ΔΙῸ δ0 ἴο Ὀ6 
δοοουπίοα ; ΠΟῪ διὸ Οοά β βεάρει ἴο κϑὸρ υ8 ἤτω 
᾿ΓΔΏΣΟ ΤΕ δδην, Ὁ τοδισγαίῃ υ8 ἔἴτοπὶ Ὑδηδοσίηρ οἷἱ 
οὔ 186 ρτϑϑη ρδδίτγοϑ, ἴο “" τ π ΓΑ τῶδη ἤῸΠπι ἷ8 
Ρύγροδο " (00 χχχιΐ!. 17), ἴὸ πιᾶῖκο ἐἶϊο δῦ οὗ βίῃ 
ἀϊδίσο!ο (παι γὸ ΤΑΥ͂ ποῖ ρῸ ΟἹ ἰῃ ἱξ, δηὰ ἴο κοὸρ 
15 ΠΌΠ ἰξ τ ΠΘΙΙΟΙ τὸ ὙΠ] οὗ ποῖ. Ἧ͵[6 ἢδγνο τϑϑ- 
808 (0 0688 αοἂ ἴον τοδίγαϊπίηρ χύϑοῦ δπὰ [ὉΓ τὸ- 
δἰζαϊοἴηρ Ἰυάρστοοηῖί. Οοὰ ἰδ Α Ὀουπεῆι! Ὀεπϑίβοιοῦ 
εὐθῶ ἴο [066 ὙΒΟπὶ Ηθ ἔογοθθ 3 γ0}}} 6 πηρταίοι 
δηὰ ππιδδηκίηϊ ἴο Ηἰπ|. --- Μ.] 

γα. 10. αοά ογεῦ τουδὶ {π6 Ῥοδδβοδβοῦ οἵ [86 
εἰδε Ηδ Ὀοδίονγα. ῬΨΡΑΡΡ. ΒΔιδοϊωεγξ : Τὶ ἰδ ἃ 
δ ΔΠ)6 1] δἀηὰ ἱποχοιβαῦ}6 δἷπ ἴὸ τοΐδαϑο τἶο σίδο 
οὗ Θοά, ἱπ ογάεογ ἴο βοῦυϑ ΟἿΓ οὐἱὶΐ ἀϑδίγοδ οὐ ἴ0 ὕτοὸ- 
Τηοίδ ΟΥ̓ ἐπάδ. [ὲ ἴδ ἃ χτοδὶ δἰ ἰὸ ἀστοίθ τὴ 
τίεϊοα, τ 6 }} αΟοα Ὀοδίονδ, ἴο (ἢ δοσυΐοο οὗἉ ἰά0]- 

οἵ δυρεγβίιίοη. 
ἤιει: δίηοθ “ πῆδῆ ὮΑΥ͂Θ 88 ΤΏΔΗΥ ΞΙΓΔΏΡῸ 

βοάϑβ δ [ΠΟΥ μάν δἰῃβ," νῆδὶ ἀ0 (ΠΟΥ Ὑγ0 δϑϑοῖὶς 
ἐψαηρουδι ΟΥ γμαΐῃ ὑτοδίηθαδ ΟΥΓ ῥγδίϑο ἱπ ἰογυϊά- 
ΘΏ ΤῊΣ ΟΥ ἔγοτὰ ἔογυί ἄθηῃ δοῦγοοδ, ἐπ 8 τδκο 

᾿εΐσ ὑἰοδξῦσο ΟΥὐὨἩὁ ραίΐη ΟὐἩ δι ϊοη τΠοῖν σοά, δηά 
οὔδε τμεἰγ ὕτηο δηὰ ππἀοτδιδηδίηρ ἀπά ἱηρθηπῖνγ 
διὰ ἰῃιδ!]οςξ, γοϑ τΠοὶΓ τ’ Π0]6 ᾿ἶνοβ δηὰ ἐποὶγ τ ἢοἷα 
βεῖνεβ, [ποῖν 8δο0}5 δπὰ Ὀϑθαϊΐοθ8, 6}} (πὴ ἰδ οὔ αοά, 
ἱῃ δδουϊῆσο ἴὸ ἴπ6 ἰὰ 018 ΠΠ6Υ ᾶνὸ πηδᾶο 1.--- Μ.} 

ψεῦ. 11. ῬΡΑΡΥ. ΒΙΒΕΙΕΒΚ: Οἀοά ἰακο8 
᾿ἶο κ'ἣδ ἔσο τυ πθη Μὸ τηΐβαδο πο. Ηδ ἀο- 
τοδηὰδ ἃ ἸΘΑΥΥ τΈΤΟν ΒΕ ς 
[Ματτῆεν ΗΕΝΕΥ: 1Ἴοβ6 ἰδὲ δῦσϑο [86 τηοῖ- 

εἰος Οοἀ κχίνεβ θὰ [0 Πἰὶ8 ἀϊθποηοῦ σβῆηοῖ ὀχροοὶ 
Ὁ δη͵οΥ τδοπὶ Ἰοπρ. --- Μ.] 

ψεῖ. 18. ΗΚΞΝΟΒΤΙΈΝΒΕΒΟ: Ηΐπι ἨδΐῸ (ΌΓΒΑ το 8 
Οοά ἰὸς ἐμὸ ποτὰ, αοὰ ρμδὲεδ ἰο βῆδιπιθ Ὀοίογο τῃ6 
Ὑ0Υ] 4, δηὰ (Πδὲ 41} {Π|6 ΠιΟΥ6, 0116 ὨΘΆΤΟΥ Π6 ἤογυ ον 
διοοὰ το Ηΐμ. 
[Μλττῆξν ἩΚΝΕΥ: ὙΏΟϑΟ Ὑδ0Ὸὸὺ ψ| }}] ποῖ ἄδ- 

Ἰνος (δοιηθεῖνοθ ἰπῖο ἴπ6 μδηὰ οὗ Οοά᾽ δ πιεσον 
δαπηοὶ 6 ἀοϊἑἱνοτοὰ οὐ οὗ [πὸ δδηπὰ οὗ ἶβ ..8- 
Ὧοο. --Μ.|) 

ναγ. 14. ῬΡΑνρ. δ δεϊιοετά : ΤὮπδ οἢ δο- 
ξουπὲ οὗ ἔλ]ε6 νογθῃΐρ οὗ αοἂ δηὰ ἱπιρίου 5 ἀος- 
εῖπο, ΔΥῸ ἡὙ80]6 σου πῖτῖε8 ἀδείσογθά ὉΥ πο Τιοτά. 
0, τῆδῖ ἴσιο σΣολ] που]ὰ δηϊπγδίο [ἢ ργοδὶ ΟΠ 68 οὗ 
τὶς του] τὸ ἀδδίτου [πο Κίηράοηι οὗ δεαίδη ονοιγ- 
ψΠοΓα ΡΟΥΟΡΓΪΥ, 8ὸ ᾿πδ4ὲὴ δ 6 παπὰ οἵ [16 ον 
ΔΝ οὶ δῖ [Ώ6Π|. 

ΠΕΝΟΒΤΈΕΝΒΕΒΟ : ΤῊΘ δδογοὰ πγίϊογα ἀγὸ ποὶ 
ΔΒ απιθὰ ἴὸ 056 8. Ὁ8486 ΜΟΙ ἴῸὉΓ βιο ἢ Ὀ886 ἰΓβΐς. 
ΤΉΘΥ δροδκ τπγουρσίοῦς οὗὨ οομηπιοι (ἰΐηγ8 ἰπ ἃ 
ΘΟΙΏΠΊΟΣ ΠΊΔΏΠΟΥ ; ἴῸγ ἴπ6 νυ]ράγ, νγογιὶ ἰδ (Π6 τηοϑὶ 
ΘΌΪΔΌΪΕ ἴοτ 8 νυ ραγ οὐρα ΤῊΘ τ] ΓΑ] Ὑ οὗ 8 
ῬΘΟΡΙΘ ΟΥ οὗ δὴ 886 ἸΘῪ τοϑαδυγοὰ ΟΥ̓ {πο 
δροακίηρ οἵ ἃ νυϊραγ ἐπίηρ ἰῃ ἃ νυ χαῦ πηδῆηοῦ, ΟΥ 
Ηρ ΤΟΥ͂ΘΓΒΘ. --- Μ. 
,., εν. 1δ.Ὄ ῬΡΑΡΕ. Δι δεϊιοογξ : ΤῊ 15. 186 
ὍΜΑΥ οὗ [86 ρταοίουβ δηὰ πιογοϊ αι] αοὰ : ἱἔ 6 ἀοοδ8 
τοι ἰοαὰ πὸ ἰπῖο τὴ ἀοδοῦὲ δῃὰ τηδκο 9 ἔροϊ τῆς 
τοῦ οἵ μιἷ8 ττδῖδ, Ηὸ βρεδκβ ΚιηάϊΥ ἴο τ δῆοχ- 
ννατήκ  Ποὴ τλ τ ρεηξ, δπὰ δα ὐριβ .ἷδ ἸΔΟΤΟΥ͂ (0 
οἷν ΠΊΟΚΟΝ ᾿ἌΓῖ9, ὙΓΠΟῚ ἃγὸ τπΠπ8 τηδάδ ἸηοΓα ΟΆ- 
ῬῬΘΌΪΟ οὗ πείηρ ἰΐ τί χη. 

[ΜαύτΉ Ὴ ἩΚΝΕΥ : Ὑδὸ δοδῖ ὙΔΥ οὗὨ τοἀυοίης 
ὙΔύΟΥΙΠΡ, 508}5 ἴ0 Οοά ἴ8 ὈΥ ἴδ" τηθδῃδ. ΒΥ τῆ 
τουἶϑο Οὗ τοδὶ ἰῃ ΟἾγΙϑὲ Μὸ ἃτὸ ἰηγί θὰ ἴο ἱδκοὸ 
18 ΖΕ Ὡροη ὑ8. δΔηὰ [Π6 τψΟΥΚ οὗ Θοπυθγαίο τᾶν 

09 Ἰοτινασγάθα Ὀγ ΘΟ ΌΓΙΒ 88 νΜ7)6}1} 88. ὉΥ οοηνίςτοη-. 
ῬΟΒΕΥ: ἀοά [45 ΣΠΘΓΟΥ͂, ποῖ Ὀθοδιι86 το ἀδϑογνς 

ἴς, Ὀπῦ Ὀοσοδαξο γγθ ποοὰ ἰς. Ηδ ἄγανγϑ 5 Ὀροδῦθο το 
ΔΓΘ 80 ἀΘΟΡΙΥ βιηκοη. Ηθ ρῥσορδᾶῦοβ (06 δοῖι] ὃν 
[π|686 παγάθῦ ᾿ηθ8η8, δῃὰ {Ππὰ8 186 ἀδρίλδ οὗ δὲν 
ΓΑΪΙΒΟΓῪ ΟΥΥ͂ ἴο {Π6 ἀθριμδ οὗ 818 οοτηρδδβίοῃ : απιὶ 
ὑὈδοδι56 σἢ Δ 5Ἐ ϑθηλθηῖ 8]0Πη6 νοι] ὰ δίπ ρου ὮΘΓ, ΠΟΙ 
τ Ο]ῖ ποτ, Ης σμδηροθ ᾿ἷἰθ ὙΥΔΙΝ ἰη0 ΤΏΘΓΟΥ, απηὰ 
ΒΡΟΔΚ 5 ἴ0 [86 Πποϑὶ Ὑίοἷν, ἔοτ Ποῦ βαϊ γδιίου, ΗΘ μὰν 
Ὀτοκοῃ. --- Μ.] 

γεν. 17. Βιτγίίο δηὰ ἐγ δα] διϊοη ἀγὰ τὸ δ6] αν τὴ 
ὉΥ ἀοά᾿ Ε στβοο ἃ ἀοοῦ οὗ Βορεο (Εοπι. ν. 4). [{ ἰκ 
8 ΡΘΟΌΪ8Υ δπὰ δροοΐϑὶ ποσὶς ἕοτ Οαοά᾽  οΙἄσοη ἴὸ 
ἄφρον Ηϊπι τ τἢ τηουτῃ, Πμοδτέ, δηὰ 1, [ὉΓ 80 δὴν 
Ἰοδδῖπρ τοοεϊνοά, 
ῬΡΑΕΕ. ΔΒιδείιρετί : ΒδἢοΪά, Ο 80], ἴα οου- 

Βοα Π6η06 οὗἁὨ ΓὮΥ ΤᾺ τοροηΐδηοο. Ὅδουῦ ἢαϑὶ πον 
ΒΟΡΘ, ΠΟ ἸΟΥ͂, πον [αἰ τ ἴῃ «0655 ἴπΠ6 Βτίἀαρτοοηι 
οὗ ΟἿΓ δοι}8, [6 ἀὐαπάοηιηθῃϊ ΟΥ̓ 81] [8186 δῃὰ ΠΥ 
οὐ εἰς] σου ΐρ, ὨΘῪΓ Ὁ] οδδίηρβ ἤγοτῃ αοα, δοοῦσιεν, 
Ρόδοδ, δηά ἰοΥ ἴῃ 18:6 Ηο]γ ποσὶ! 

[ᾧῬυδευ : Τὸ δεῖ τοϊασγπίης δβουϊ, ἔθ ναϊέεψ οἵ 
ἰγομδέε, ΟΥὨ τ ἰον]  Π655 οὗὨ τοροπίδηοθ, Ὀδοοτηθῖ α 
θοῦ οὗ Ραϊεπὶ ἰοησίπφ, ποῖ ἴῃ 1ϊβε ἢ δαὶ Ὀοοδῦϑο Οοὰ 
σίυείλ ἴν δο ; αΑ Ἰοησίηνς τ ἢ ο ἢ τοδοβοι ο, αὐγδί δε 
οἢ, δηϊογίηρ τἱτθϊ τὴ ναὶ], δηὰ Ὀομηὰ ἔδδὲ ἢ τὴς 
[ὔγουα οὗ .--Μ.] 

γον. 19. Κεῖ, : ΤΏ δυδαηάοητηθης οὗ ἰάοἷαι 
δηὰ πιϊχοίὰ γε] χίοῃ 18 ἃ οὶ οὗ ἀϊνίηθ ρτδοθ νιὸς 
ΤΌΠΟΥ ἴΠ6 ᾿οδγὶ δὰ ἢ115 ἰδ τ ἱεἶἢ δΌΒοτγθηοο οἵ 
ἰΔΟΙΔΙΓΥ ἴῃ 118 ζτοβϑ οὐ γοβηδὰ ἴοσιιδ. 

ψεγ. 30. ΟἿΪΥ ἔδϑὴ οδη τηθὴ ᾿ΐνο τὶ εἰ [Ὁ}} δη- 
)ογτηθηϊ δηὰ δϑευγΥ ἴῃ τΠ6 τγοῦ]ά, θη ΤΠΟΥ ἴτε] 
δδϑατγοα (Πδὶ (ΠΟῪ ΠΑΥΘ 8 τηογο Ὁ] αοά. 
[ΜΑΤΤΗΣῊ ΗΕΝΕΥ : 7γαησιίίηις ἴδει; ἰγαπρειὶ!- 
οπηζα. -- Μ.] : 
γεν. 31. ΕΙΕσκα: ὝΒοη [80 Κὶπὰ Δ] ατίτις οὗ 

Οοά ἤπα δηΐΓδηοο ἰπἴο υδ, Βα; ἰδ οποδδ δῇ δη- 
ΒΟΥ ΟὗἨ ὨσπΙΌΪ6 Ῥαπίϊθηοθ, ἢον ἔπ 6 ἔλα] Οοά 
ὈΘΟΟΠΙΘ8 ἱποὶ] δὰ ὃο πιδίκθ 4}} εἷβ σουθηδῃϊ ποοά ῖο 
8, πρὸ ἴο ἰοῖ ἢο φοοὰ τΐην ΓἈ1] οὗ 4}} τῆδλδι Ηθ ἢ δ)ε 
ΒρΡΟΚΚΘΏ. 
ΑΞ Βιδείιοεγξ : ον ΧὮΪΥ δτὸ ἴΠ|6 δου] 

οὗὨ Ὀδ6]ονογΒ δαεθοιηθὰ ὈΥ αοά ἐμαὶ Ηδ βῃουϊα Ῥο- 
το Ηἰπθ6] Γ ἴο ἐΠδπὶ, δηὰ (μδὶ ἴο οἰδγηϊν, δηὰ 
Ργόθοπὶ ΗΪ πιδο]Γ απὰ ἢἷ8 ἰουθ ἴο ἴΠθ πὶ Πἰ ΓΑ ΠῪ δς 
πεῖν οση Εν ἰῃ (Πἷἰ6 Ηθ Ῥγϑδοηῖα ἴο ἴΠθπὶ ἰκ 
ἀθαὺ τὴρη !θοιβηθ88, ([Π6 τὶ δοῦβη688 οὗἨ ΟΒτγῖξι, 
νγῃΐ ἢ 18 οὗ ἱπβπίιο ποῦ ; Ηο δοαυΐϊδ Ποῖ ἱπ 
ἡυάχπιοηι ; Η αἴδρ]8γ5 ἰονγατὰ ἴθ πὶ ΤΏΘΓΟΥ δα 
ΘΟΙΡΔΑΒίΟἢ ὈΥ [6 ΤΟΥ ΥΘ ἢ 685 οὗὨ βίῃϑ. Ἦδ δύβϑῃ 
Ὀδῖτουῃ 5 Ηἰπβ6]  ἴὸ ἔπη ἴῃ δὶ Ὠ ] 685, πὰ τδῸςΣ 
πὰρ Δη ἐδ6 ἴταο ἱπον]οᾶρο οἵ Ηΐπὶ ἰῃ {Ππ6ὲτ δ08}]5. 
Ῥτογυϑ, Ο βου], ποῖον του τὶ 88 ἰηςπλδῖο τὸῖτἢ 
Ηἰπι : θοδε ἴποῦ ΘΠ)ΟΥ πὶ Ηἶπιὶ ἃ Ὀϊεδδοὰ δπὰ 
ἴγαθ οοτημπιπηΐοῃ οὗἩ ἰονγοῖ ὙῺΥ ἰ8 ἰδ τη τῆαι 
ἴδου ἀοθὶ 61}}} Ιονὸ 8ὸ ζητοῖ ἴπ6 νου] δηὰ βἷπ, διιὶ 
(πδὲ ΠΥ ταϊηἃ ἷ8 αὐ οοσπρίοα ΣῈ οὐδοῦ ΟὨὐδεῖς 
1δδη “Ψ9ε888 ἢ 

[ϑβλινὸΔ ΒΕΈΝΑΒΡ: ΗΟ οδη ἰδ δὲ [δὶ 50 
ΠΛ Θ ἃ κἰηρ 5ιιου ]ὰ Ὀδοοπιθ ἃ Βυίἀορτοοπι, ἴμδὶ 
10 ΟΒαγοῖι δου ἃ ὑ6 Θχα! δα πο ἃ Ὀτὰ6 1 ΤΉ δι 
8ΪΟΠ6 ὙΠΟἢ ἰ8 αἰ -ρονγοτία}] ΔΙ ΡΟΘΥ (ῸΥ τπΐε. 
ον τπαΐ 8 δίτοηρ 848 ἀϑδαῖϊι. ΗΟῪ βμου]ὰ {ἰτὰὶ ἠοὶ 
Γαδ ΠΟΥ ὌΡ, ὙΠΊΟΒ ᾿848 ΑἸτοδαυ τδὰθ Ηϊϊΐηιὶ ἴυ 
δῖοορ ῖ 1 Ἦο διοῖῖι οὶ δειθὰ 88 ἃ δροῦδο, ἱζῦ ς 
ΒΑ ποῖ Ἰονγοὰ 828 ἃ δροῦδο, ὕθδιι ἴθ] οὔβ δ α 
ϑροῦδο, ἴπθη Ποοίϊαιθ του τὸ τὨΐπκ {Πγβοὶ 66- 
Ῥουφοά.--- Μ.] 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΕ 1Π. 

Με. 23, πα ἵει ΤΩΝ πὸ τ 5,  οτὺ Ὀ6 
δραϊηδί τ8. ἘδΙΓἢ Ὑ11] 888 ἴῃ 8 Ποδυηρ. 
Βεδοίά, 41} οσθαϊγοβ 81 τοδαν ᾿Α ὑπαολ, νει όγεις 
Ἐγνειγιίηρ, τοδὶ ΠΡ διοδϑίηχβ ὕροῦ ὑπ 61. 
Ῥγαυε. ΜΒιδείμετκ ; Οοὰ ρμοῦχε ἀονῃ ἀροῦ 

δε] ϊονογα ἔτοη ἔθ ἸΟΩΥ Βοανϑῃ οὐ 18 ἸὩΘΙΟΥ͂ ἃ 
ΣΏΟΥΤΕΓ ΟἿ ερί γῖτια] ρΊ 8, γ68, θυθ [6 οἱ] οὗὨ [6 
Βοῖὶγ ϑρίγίι Ηἰπιβεὶέ. 10 18 Οὖγν ραγὶ ἴῊὸ ορϑῃ ἴπ6 
τοῦδ οὗ ουγ μοαγί, δῃὰ τηοϑὲ Θαρ ΓΚ γϑοοῖνθ [ποαθ 
υοβδίησβ γῃΐ ἢ (ο᾽ 5 ΙΩΘΙΟΥ͂ γουο δϑ [68 [0 8. 

ΜΆΤΤΗΕΥ ΗΈΝΒΥ: 8600 Ὑδδῖ ἃ Ῥϑοῦ] αν ἀ6- 
οὖν ἰθοδο ἰμδὲ δζὸ ἴῃ σονθηδῃΐς αὐτῇ αοά μηδ 

ὁ ἴῃ {πεῖν ογοδίτγο οΟμ ΓΒ, ἃ5 δοοίηρ; ΤΠ 61 
οὐπιδ ἴο [μ6πὶ ΤΌτΩ [86 μαπά οὗ αοά ; {ΠΥ Ἔδῃ ται 
ΠΡ 4}} 1ὴ6 5Ξιγθϑιῃδ ἴο, 16 ἑοπη τίη, δηὰ ἰδδὶθ οονθ- 
Πδηϊ [0γ6 ἰῇ ΘΟΙ ΠΟ τη ΓΟΐ68, Ὑἱἱοἢ τα ῖςοθ ἘΠοΣὰ 
ἀου}Υ βισθεῖ. --- Μ 

γεῦ. 35. ῬΥΑΕΕ. δΒιδείιρετα : ΤΏΘΓΕ ἰδ ἐΠπ8 
αἴπναγε της Ἰεῖς ἴοῦ γοροηίδηςο, δηὰ ἰδὸ 1οτὰ 5861}] 
ΤΌΒΟΙΥΟΒ 8, δορὰ ἴοτ Ηϊἰπδοῖ, σὰ ϊο Ηθ σα κθα 
ἱ} δπὰ ἱποθδδεβ. 1 Η ἴμθη ἰ8 8ὸ τίεϊι ἰπ 

ἸΏΘΙΟΥ, Ὁ 16ὲ τὉ8 ὈΘΟΟΙΠΘ ΓΕΔΟΥ͂ ἰοῸ τϑοσΐνα ἰτ ὈΥ ἃ 

48 

ἴγυθ ἰδηόοο δηᾶ οοηγογβίοη, δὰ ηοΐ δὰ 
δαὶ [Π18 χεϑδῖὶ σογὶς ὁδῇ ὍΘ δοοοιρ δηθὰ ἰη ἃ }ϊ{ὁ- 
1686 δρί τὶς ΟΥ τἱτἢ δ ἢγροοτ 168] ὑΘ δυο. 

π: Τγοθ (Αἰ Κηον5 αοά ΠΟΙ ΟἿΪΥ 88 
αοά, Ὀπὶ 85 15 Οοά. 
Βιπακε : ΑἹ] ἰπ ἐπὶδ 1} 6 τἰαῖ 18 ὑγᾺ] ροοά ἰδ 1π- 

οἰαάοά ἴῃ {πἰ|8: ΜΥ Οοά! ἰἢ βαϊά ποῖ τοι ὨΔΌΪ, 
Ὀὰὲ ν 1} 6 [1 6 ἴο 118 πδ6.. ὙΤἷ8 18 ἃ ννοσὰ οἵ 
(αὐτὰ, ὈΥ πΐοἢ ψγὸ ρἶδοθ οἷν ν ἢ 016 τοὶ θ προ 
186 δἰ πλίρδεγ, ἴσιο, δπὰ οοτηραβδίοπδιο αοὰ ; ἰδ ἷξε 
8' νογτὰ οὗἩ ΠΟρῸ ὉΥ ΒΟ ἢ ψγὸ γον θ ΟΌΥΒΟΙΥ θα 
ὙΠ} 41} ῬοτροΠΔ]}]1Υ ἰη » ἯὮΟ 5. ἃ ἤοοκ 
οὗ ἘΣ, 8 νοτὰ οἵ ἰουθ δηὰ (ΒΟ υδῃΐρ Ὁ 
ὙὙΒΙοὗ τὸ ἀο6Ἰ ἰχδ οὔ γβαῖγϑα ἴῃ 1}16 ἜΠΟΙΒΕΙΣ οὔ οὶ, 
δηὰ ρῖνα Οὔτ  ] γ 68 ΏΟΙΪΥ ἂρ ἴὸ Ηΐπι. 

[Ῥυδξτ: ΤῸ β8Ὺ τ , 6 ἴ0 ΟὟ δὴ δχοὶυ- 
εἶνο τοϊδθοῃ ἴο αοἄ αἰοπθ. 11 ἰ8 ἴὸ 64 Υ, τὴν Βορίη- 
Ὠΐηρ δῃ ἃ τὴγ Επάᾶ, τὴῦ Ηορϑ δηὰ πη δδαϊνδιίοῃ, ἰῃ 
ΟΠ ΔΙΟΠΘΙ Μ{}} Βορθ, Ὑοπὶ δίοπο 1 π|}} ἔδασ, 
Ἰονθ, τογεῃὶρ, ἵσυδὶ ἴῃ, δηὰ ΟὟΘΥ, δηῃὰ δοενο, πιῖῖὶ 
811 ΤΩ δολγί, δοῦϊ, βίγθηρσι, δπὰ τα, τὴν Οοά 
δηὰ γ ΑἹ]! --- Μ.]} 

ΟΒΑΡΤΕΕ 11]. 

Τὴε Ζουο τολίολ υελουαλ 
πη ἱπ ἤουε τολίοῦ 
δεπίεά. 

ξόγυθς ἰοισαγας ἐλ “ Αἀμίίεγοιε᾽" ρορίο, απά ἐδ ΟΠλαείθη-" 
ὁ μη αογίαζος 70. ἰλεὶγ Οὐπυογείοη, ἀσαῖη δυηιδοίἐοαἱῳ τορτο- 

1] ΤῊΕΝ βαϊὰ [(δὸ 1 οσὰ [πὰ Φοβονδὴ βαϊ 4} ἀπο πιθ, ὅὁ γεί,} Ιονθ ἃ σοαδη δοϊονοὰ 
οὗ λὲν ἔγίθηᾶ, γοῖ δὴ δ] θγοβθ, δοοογάϊηρ [0 {Π6 Ἰογϑ οὗ {μ6 1,οτᾶ [οι ον] ἰοτναγὰ 
186 ΟΠ άγϑη οὗὨ ἴβγαϑὶ, ψῆο Ἰοοὸῖκ [δηᾶὰ ὑπο ν ἴαγη] ὑο οἶον ροάβ, δῃὰ ἴονθ βδροῃβ οὗ 

2 πῖπθ 3 [ΓΑ]βἰ πη -οα 685]. 801 Ὀουρὰῦ μον ᾽ [0 Ιγ6 [ὉΣ ἃ Βοιηοῦ οὗἨ ὈΔΙΙΘΥ δηᾶ ἃ Βα! - ΠΟπιοῦ 
ὃ οὗ ὈΑΡογ. ΑΠΑΙ μαϊὰ ποίο πορ, Τοῦ βἰι]} δϑϊάθ [τϑυγδὶμ ααὶθὶ] ΖῸΣ πὶ την 

ἄδγβ; ἴδοι δ[4]Ὁ ποὺ ΡὈ]ΑΥ͂ [86 Βαυ]οῦ, δῃᾷ ἰδοῦ βῃδ]} ποῖ Ὀ6 Ὁ ἀποίλεγ τωδῃ : 80 τοῦ 
4 1 Αθὸ δὲ ογ ἴθ. ΕῸν {86 οὐ] ἄτθῃ οὐὗἁἨ 1βγϑθὶ 8114}1 δ] 40 ἤδη γ ἄδγβ πὶίπουί 8 Κίηρ, 

δ δὴ 
Δα πππουὺΐ 8 ῥγίμοθ, δᾶ πιίίμουΐ ἃ βωογίῆοθ, δῃὰ πίίβουῦ δὴ ἱπιαρθ, δηὰ πὶίποῦῖ 

δᾶ τοὐλοιέ ἰοταρῆα, Αδοσνσαγα 8}}4}} (86 οὨ! ]άγθη οὐὗἨ ἴβγϑϑὶ] γϑίασιη δηὰ 
8661 [60 Τ,ογὰ [δοβονδῃ] ἐποὶν αοά, δᾶ αν ὑμοὶν Κίηρ, δῃὰ 8881} ἔϑαν αὶ [π0 1ογὰ 
δηὰ ἢἶ8 σοοάῃθββ ἴῃ [(μ6 ᾿δίῦου δ Υ8 [ἐμδὶὶ ἐσααθιο ἑοπαὰδ σομονδὰ δοὰ ἰοπνασάθ μἰο ξοοάποδι δὲ (ἢ 
συ οὗ ἰδ ἀ8γε]. 

ΤἸΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ας. 1, -- ΤῊ τοῖχοι, οδρϑοίδι!γ ἰο καΐῃ ἃ σοϊδέϊο ἐὸ ΠΡΙΆΓΏ (1. 2), Ὀ6 οοπιοοϊοὰ νὰ “ΘΗ. Βυὶ ἴδοτ ἱπ 

Βο δαυδδείοδέ ξτουπὰ [Ὁ ἃ σδηρο ἴπ ἰδο δοοοηϊπιδοῃ. ΤὯδα τοβεϑωοθ ἴὸ ομδρ. ἰ. 2 ἰκ οἱδδσ Ὁ. ἴπο οοπποοοη πτ Ὁ. 
[Σ Υ͂ου. 1. --- Το ἰσχδιηδιδεΐου οὐ ἐδιο ἰαδὶ πο ποιὰβ οὗ υϑε. 1, ἴῃ ΙΒ. Υ͂. : "ϑαροῦο οἵ πίῃθ,) ὙΒΙΟΝ ἰ6 ἰλαὶ οὔ “υαοίυε, 

Τγαυβεα, αενὰ οἰμοτε, δοιὰ ἐμ τατίουδ οἵδον σϑηδοσίηζε, μα τὸ ποὶ Ὀ6θῺ ἀπ ἰο ἀϊβοτοως σοδάϊηβε, Ὀπὲ ἴο χαϊδοοποορξουι 

οἵ ἰδφ τοοοειΐης οὗ δ, Το ΟἿἹΥ γτοσιδεοο οἵ ζοδ 8 δοοῖλ (ὁ δυο Ὀθο ἐμδὲ Βεϊὰ ὉῪ Α40}16, τμοῸ ἐχϑπδίδίρα: 

παλαιὰ, πανΐαρ τεδὰ ὗν, --ΜῚ] 

[8 ας. 2. -- ΣΤΟΡΕῚ Βα Βυτο ἀδρθοθῃ -ἑοτίο ρορασζδεῖγο. 8.0 Θτεϑῃ, Ον., ὃ 24 ὁ; Βπα]ὰ, δ θ0 ς (δ) ; Βδέξοϊμος, δ 229, 

8; 800 ὁ (λ Νοίο ἰδο τοροείου οἵ ὩΝ ὉΪΦ ὧδ οδαγβοίοτίδι!ς οὐ ἰδο Ηδῦτον. ἵεὲ τοῖχας 6 δοὶθοσ ἰο δυο ἐμ ἴκϑ 
ἐοπαίχοσυίοι ἴῃ ΒΕ οσίϊοι, )6 ΤΏΔΕ ἰἑανο ἄοτο, ὉΥ͂ τοι οτίηρ : ἃ Ὠοπιοῖ-δη-8- Ὁ 1 οὗὨἩ ὈΆΓΙΟΥ. 866 ἔδο οχροαί(ίοι. --- Μ.) 

4 γα:. δ. -- Χ ὙΤΓΙΊΞ ἰδ ἃ ὑσεκυδοὶ οομοι συ οι : ἐσθ Ὁ} (Δ οὐτη6) ἰοπασὰ ϑοβονυδὰ δὰ ἰοπασζὰ μὲδ φοοάηοδα. 

ἘΧΘΟΒΤΊΟΛΙ, ΔΝ ΟΒΙΤΊΟΔΙ, 

ΟἸμδρίοσς 12). πιδτυδίθθ ἃ δϑοοη ὦ βγιθο} }ς8] δοοι, 
ἰῃ ψ ὐελ ἐμ6 ὑγοροὶ δ δρδίῃ ἴ0 τὸ εἴ ὮΥ ἷ8 

Βαϊ ΔΒ τοραγὰβ τπῖ8 τοϊδείοι, ἔμδι Ἡ ΒΙΟἢ 18 τὸ Ὀ6 ᾿χὸ- 
δοηϊοὰ ἰο 186 θ6Π868 18 6666} 118}}γ ἀἰβθτγαπὶ ἤτοι 
[δὲ ψΒ]οἱ 186 δγτι ὈΟΗ 8] δοῖΐοπ οὐ σμδρ. ἱ. νγα8 ἴὸ 
παρα ἢ ΤΏΘτΘ [Π6 δἷπ οὗ 18.860] γγ88 ἴ0 ὃΘ Βγ1ὴ- 

᾿ϊσοὰ, ψῖῖμ τ80 ἡπάρτηοος πεῖς Φοδουδὴ που]ὰ 
τεϊδιίοῃδ ἴο ἃ γοζωδῃ [δ χεϊδιίοη οὗ Ὁοὰ το [δγδεὶ. 1 ἰπθ!ςς ἀροη ϑγῶθὶ ἔον ἐποὶς [10] Δ. Ηζο ἔδόγο ἰβ 



“τ 

οἵ ᾿ῖθε} Γ τμαὲ ἃ δίταρ]θ τεροιἰἰοπ οὗ 116 οοπιρδγίβοῃ 
που] Ὀ6 ἰπδά πιῖ881016. 76 τηπδὲὶ γαῖποῦ ὀχροοῖ δῃ 
δάνδῃοθ. ΤΗΐς 18 Του πὰ τῆθη τὸ οοηδίἀδν ἑπδὶ 
ὍῸ ΔΓΘ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ δὲ [Π6 Ὀερίηηΐηρ᾽ 85 ἴῃ σἤΔΡ. ἱ., 
δας ἴπδι τ06 νῃυἷο ὀχροϑὶ ἔοῃ, ἔγοτῃ οἤδρ. ἰΐ. 1 οη- 
ναγὰς, 1168 Ὀθεΐνγθοῃ, δηὰ οδροοΐβ!γ [Π6 φδοειίοη ἱΐ. 
4 ἴ., ἩΒΟΙῸ ἰδ ἰδ οἰ ΘΔ δίδιοὰ τπδὲ ᾿δγϑοὶ γν}}} Ὁ 
ἀοδογυϑα! Υ ραηἰδῃδὰ, Ὀ81 ΟὨΪΥ Ὀθόδιιϑο οἔὗἩ οὐ ΒΊΟΥΘ 
ἴῃ ογάογ {πδὶ| ΠΟῪ ΤΊΔῪ ΟΥ̓ ΟΠδδιϊβετηθης ὃὕθ 16 ἴο 
τοῖαγηῃ δηὰ βοοῦσζο ᾿ἷ8 ἔανοσ. “Γἷ8. Δ ΠΟΌΠοδιηδπε 
5 Ῥγθδααρροδοάὰ ἰῃ ΟἿΓ ομδρίεγ, τ οῖ ὩΔΙΌΓΑΙΥ 
δῖδπ 8 ἴῃ οἷο86 τοδί οη ὕὸ οἤδΡ. '. Βυϊ 885 ({π ἰδῖ- 
ἴοΓ σΠΑΡΙΟΓ [ΌΓΙῚΒ ἃ ὈορῚΠηΐ ἢ, 80 4150 ἀοθ8 ἷξ ἔοττηῃ 
ἃ Ἑςοποϊπβίοη. ΒῸΓ ἴθ 6 ἤλτο ποῖ ἴο ἀο τὑ2| ῖ|Σιἢ 
[π6 ἡπάἀρπιεπηῖ, 88 δυσὶ, τυ οἷ 16ΓΔ 6] ἢ86 ἴο δυ}ἘΕΈΓ, 
ἴπ ααρπηεηι οὗἉ γελεστίοη, δας πεῖ [86 Βγπιθο τ] 
ἀδοϊαγαίίοη, ταὶ (ἀοά ἰονοθ [δγαδὶ, τησδὲ οἢαϑίθη 
ἰἰοῖα, Ὀὰϊ ἀοθ8 8ὸ ΟἿ ουὲ οὗἁ ΙἰοΥϑθ, ΟὨΪΥ Ὀθεδαδθ 
Ηδ ν1}} ποι οδϑὲ τποπὶ ο, ΤΟ δγιθοἸ ἰσιηρς οἵ τ}}}5 
Ἰονὸ οὗ Οοὰ ἐδ ϑίλονττι Ἔχ ρ τ ϑϑὶγ ἴῃ υδσ. 1, ἴο Ὀ6 [Π6 
τηδίη οὐὐοςῖς οὗὨ τἢ]8 ῬΟΤΟΙν ΒΥΤΩὈΟΙΪΟΑΙ ἰγδηδδοιίοπ, 
δηὰ ἴΠ6 ΘΙ ΡἢΠδ518 18 ἡπεγθίογο ρδοδὰ προη ἴΠ6 οΟπὶ- 
τηδη, ἴο “Ἰονθ,᾿᾽ ἰδἰὰά ἀροῦ ὴ6 ρῥγορδοῖ, τὶς ἢ 8 
ἱπδογιθὰ ἀοεϊσηρδαϊγ. 86 δεα6ὶ ββονς οἵ τὶ 
ἰϊηα τι 12 ἴονα 8, δηὰ ψῆδὲ 18. 1.5 αἷη). Ὑ6Γ8. 1-8 
ἀοβοσγίθθ [6 δυπθο 64] δοῖΐοη. Ὅτ. 4, ὅ αὔοτὰ 
1:15 Οχρδηδίοη δηὰ ἱπίοστω 8 οἵ ἰ(8 οὈγδεῖ. 

Ψεγ. 1. Απὰ ϑοδβονδὰ δαὶ ἴο σὰ: 80 ΟἿ60 
ΤΔΟΣΟ, εἴς. ΤῊ ταίδγεῃος ἴὸ ΟἤΔΡ. ἱ. 3 8 οἰθδὺ ἐυθη 

ΝΥ 6 οοἸ]οοδιίοη οἵ ΤΡ διὰ ἹΝ ΓΝ ἴ6. 65- 
560 [14], 88 ΔΙΤΟΔΑΥ͂ πἰηιοα, δΔηὰ τῃογοίοτθ οδπηοῖ Ὀ6 

τοοάϊβοαὰ Ἰμΐο 8 πηϑῦὸ ΓΠ) (1. 2) [ΞΞΞ- ἰδ κῸ], οὔ δο- 

οοπηὶ οἵ τι Τ.2 ὙΦ, πίοι ΟΧΡΓοδϑ08 ἴη6 τερεῖϊ- 

ιἰοη οΥ̓́ΤΠ6 (Ὅλο δοϊΐοθ. ἴς ἰδ ΟὨἹΥ [86 ἘΠῚ 
[Πδὲ ποοὰβ ἴο Ὀ6 Τοροδίθα, ἰῃ τοϊατίου ἰο {π6 ποϊηδῆ. 
Βυὶ νῆδὶ ἴδ6 Ῥτορῆοῖξ ἰβ ἴο ἀο (8 εἶπη ἰῃ τϑβρϑοῖ 
ἴὸ ἴπ6 υοσζηδῃ 8 ΠΝ, ΤῊΪ8 Τηῦδὶ ΟΧΡΓΟδ8 ποῖ 
ΠΟΙΟΥ͂ ἃ αἰδροεί(οη ἴο ἴον (ἴῸ᾽ ἃ οοπιπιδηὰ, δηὰ 

ΟΒΡΘΟΐ ΠΥ {Π6 οοπιηδηὰ Ἡ, του ἃ ποὶ ἀσγοθ Ὑὴὰ 
τ ῖ8, ΟΧρτοδδίηρ 8ἃ5 10 ἀοςβ δὴ ουϊναγὰ δοι), ὈπῈ τῇ 
διϊεδίδι θη οἵ οἰοιπδῖίοη οὗ ἰΙονθ. Ὑεῖὶ τΠἰ8 ῥΓΘ- 
ΒΌΡΡΟΘΟΒ ἈΠ ἱποϊἱπδιίίΐοη ἴὸ ἰονθ; ἰῃ δὸ ἔδτ ἰξ ἰδ ἀθ- 
τοϑηοὶ οὗ [6 ὑσγορίιοι. ΕῸΓ 116 18 ἴὸ γοργθδοῦϊ [86 
ἐοπάπει οὗ Οοά, δηὰ ἴῃ δαὶ πἷα ἀΐδρίαγα οὗ Ιονθ 
δρτίπρ' ἔτοπι ἃ Ἰονίης πυὐϊπὰ. ΤῊ Ριόρδοῖ ἰδ ἴο ἴον 
ἃ ἭΟΠΙΔΕ ὙΓΠ0 18 ποῖ ἴῃ [86 6881 ὙΟΓΙΒΥ οὗὨ [006 --- 
ῖο ἴον Ὑῃοπὶ ΟἿΘ ἴθϊβ δῃὰ Ἵδῃ ἴδοὶ Ὡ0 ἀθδῖγο. 

ΣΙΞΕΘῚ 9» ΓΩΠΝ πον, Τωοοκίης ἴο ἴΠ6 δος- 
οπὰ ορίτποῖ 106 86:56 8 ΟΙΘΔΣ : οοτητηϊ πα δάυ]: 
ἴοτγ. ΤΠα8 ἴΠ6 ρτορἢδῖ τηι8ὲ ΤΠΔΓΓΥ δὴ δά] ΟγΟυ 8 
νόομδη. 1 ἷὶ8 ΟΠ ΘΟΔΙΌΘΙΥ Ὁ6 Δ ὙΟΠΙΔΏ ὙΠῸ [88 
ὕδοη ἀπίρ Ὠ ] τ0 [εγ πιδιτίαχο ἢ δποῖποῦ. [ἰ 
πιϊρσς Ὀ0 Βα ρροθοά, ἰἱηάοοά, [δὲ 88 ἢκὰ ὈοΘῃ 96 
αγαιϊοὰ ἴτοπὶ ἰοῦ πυδυδηά, δηὰ ἰτ υουἹὰ ὃ αἰ ουὶϊι 
ἴο ἰονὸ δυο ἃ ΟΠΊΔΠ, ἃ38 δῇ ψίνοβ ΠΟ ζΌΔΥΔηϊοα 
οὗἩ ποῦ Πά 6] γ. Βυῖ ποιμίηρ ἰ8 βαϊὰ οὗ δῃγ δυςὴ 
βεργαιϊίοη ἔγοπὶ Ἀποῖ μοῦ, δηα [Π6 ἐεγίμπε οοπερατα- 
τἰοπὶδ ἰ8 }ι8ι 1ἴπ6 χες ἴμδὲ ἴΠ6 ργορδοῖ δοῖδ δῆοσ [ἢ 6 
ΒΠΑΙΪΟΡΥ οὗἨ Οοά, ἀπά {πεγοίογο πηιϑὲ ἴον ἃ οι δῃ 
ὙΠῸ ἰ5 πη 1] [0 ΒῈΓ τηδττίαχζο πὶ Ὠἰπιβο]ῇ. 
Βυιῖ τὴ6 αἰ σα 1168 πῃ [η6 ἱπαοϑηΐϊδηθ88 οὐὔἉ (ἢ 

εἶπιο ἱπάϊοκιοὰ Ὁ ἴδ6 μαγὶ. ΓΙΌΜΣ. οὶ! ταῖκοβ 
ἷς ἴο ὃὈ6 δια Ξε νῆο νν}}} Ὀοοοπιθ δαυ]οιοῦδ: 
πδιθγδ! νυ, ἰ τἢ6 ποπηδη ἰϑ ὁπ Ὑ{ὴ 6 ἢγει πιδιεὶϑὰ 
ἴο {πὸ ργορῆεῖ. Βυῖ τ1Π6 ἀἰβίου ιἦθ6 το δἰιοπὰ 
ἐ6 ΘΧρΙ πα οἢ 85 ἔπ ΓΟ ἀγο 1688 ραίοηϊ νι 16], 

ἴον ᾿6 τεμαγάὰ8 Ὡ ΤΙΣ "πα Γ), π οι, ΠΟΎΤΟΥΟΥ, 18 δὺ- 

Ὀἐιγαῦγ. ΠῚ πὸ ἰδκοὸ ὩΣ 86 ὩΣΤΝ ἰὰ ἰς Εἰς ἰαι- 

ΒΟΒΕΑ. ἃ 

ὯΟ ἀἰκεϊποι τοίσσθηοο ἴο ἔπθθο. [ὲ πιΐσῃι Ὀ6 δδδυπηϑὰ 1 τηο δον τθδὲὶ ἰδ σδηποὶ δ6 δἰ ΠΡ 6 ζαΐατο δά ]- 
[δὲ 8 ΠΟΙῸ τδϑηϊ. [ἱ 18 τηοληῖ ἐπδιὶ ᾿ονα οο- 

οχίδῖδ τί Δ] ΓΟΤΥ δὲ ργεβοηὶ οχί διῖπρ,, ὈῪ ἩΒΙοΣ 
Ιονθ 8. ποῖ ἀοδιτογοά, Ὀαὶ ταῖδον ἰδ Ἰαγεοὰ ἴο 
[86 δάἀυ]δγοθθ 85 ἴπδὶ ἩΠο ἢ δὴ Πδὰ ἰτιῇοὰ πῖτὰ 
ὈΥ δεν ἱπῆάο]γ. Ηδηοθ Ἰονο 8 ΠΘΓῸ ΓΑΙ Σ δοπι6- 
τπΐηρ τηδὲ 5 ἴο (Ὁ]]ονν. ΟἿ]Υ 80 ἰδ ἷἰς [6 
Γοβοηίδῖῖνο οὐ ἴπ6 διιἰτϊυὰθ οὗ αοἂ πιΐοἢ ἰ8. ΠΟΓΘ 
ἀερίοτοὰ. ΕοΥν αοἂ ἢ88 ἱπάοοά Ἰἰονοα Ἰϑγδαὶ, ἱπουιρ 
Ηδς Κπον ἴον νου ἃ δἤογνγατὰβ Ὀ6 πη 1} [0] ἴὸ 
Ηΐπ. Βυὶ ἰτ ἰδ ποὶ ἴδδὲὶ τῆς ὨΔρραποα οποα 
παι 8 ἴο ὃ6 ΘχὨ δ οα Ὀγ [π6 Ῥτορδμοῖ, θυ {πδὲ 
νϑίος ἰδ ΠΟΥ ἐγαηβρί την, [86 »γεδβεπίὶ σοπάποϊ 
οὗ Οοά ἰονγαγὰ8 [8γβϑὶ (65 ἱπ Ἵἤδρ. ἱ. [86 ῥγεβθηῖ 
ςοοπάαυςὶ οὗ Ι5γδο] ἰονγαγὰθ αοἀ, ἃ95 οὶ {Π6ΓῸ σΟΥ- 
ΤΟΟΙΥ ΓΟΠΙΔΥ ΚΞ; 866 ΔῦοΥο). [{ ἰ8 {π|3, ται αοά 
ἀοοϑ ποῖ νἱεϊάγαν [ι18 ἰόν ἔγοπι 8 δρουϑὲ ψὴῆῸ ἢδ85 
Ὀθθη δηὰ βιὶ}} 18 απ]. Βοκί ἀ68, [η6 βρρο- 
δἰτοη οὗ δ Διϊηγο δά! ΥῪ οὐ [Π6 γατὶ οἵ 8 δ 
ὙΠΟΤᾺ ἴΠ6 ργορδμοῦ ἰβ ἴο ἴδΚο, ἴδ ποὶ δ πιῖ881}}6 δο- 
οογάΐϊηρ ἴο δὲ [0]1οὐγ8. ΕΓ ἴΠ6 ργορηοὶ ἵπ ἢιΪ- 
ΔΙ] σ᾽ τη6 οοπηπιδπὰ ταϑκοβ [0,18 ἱτι ροβ51016 ἴοῦ μοῦ 
(νον. 83). Απὰ ἴο βυρροϑο τὶ 868 ΘΟΤΏ115 841}]- 
[ΘΓΥ ἴῃ δρὶτθ οἵ τἷ8 τοι! οἰ τοῃ ἴῃ νϑῦ. 8 ἰ8 ἀγα πϑὶ 
ΥΕΓ. 4; ἴοῦ ἴδογ δ οοηὐϊείοη οἵ [ϑγδοὶ 18 ἀθδοογ θὰ 
ἴπ ΒΟ τῆοτγθ ἷβ πὸ ἰοηχοῦ δά] ογυ (Ἰἀο᾽ ΔΙΤΥ). 
ΕἸΠΑΙΥ, γ͵δ ΠΙΔΥ͂ ϑἷς ἸΏΟΓΘ ΈΠΟΓΑΙΪΥ͂, ΠΟ ΜΘ 
δ 081} ἃ Ὑοταδῃ ὙΠῸ ἰδ [0 σοπιπιῖξ ΘΟ ΘΓ δὲ 

βοπιθ ἔμπίατο {πιὸ, ΓΒ Ὁ ΓΝ) ὙΒοτείοτο 
ΓΌΝΟΣ ἰς τὸ 6 ἰΔΚοὴ 88 ἃ ργοϊουὶ δ Οὗ 88 Δ Ὁτοβϑ- 
δηϊ τε ΟΠ ὙΠῸ ἢδιὺ ὕδθη ΟΥ̓ Ϊ8 ἀη( [Πα] 
ἴο ἴῃθο. Απὰά ἴθ οοπο]υβίοη ἰβ8 ἃ ΠΟΟΡΘΒΑΓῪ ΟΠς, 
επδῖ 8 ποϊηδη 9 δαρροβοὰ τι τ δοπὶ ἴδ ΡῬτορῆοι 
88 ἰγοδὰν πηΐϊϊοά. [{ σουϊὰ [ππ θ6 βυγρτγίπίης, 
ἱ ἰς γόγὸ αὐτο Τογχζοῖῖθη ἴῃ σἤδρ. ᾿ἰϊ. τ δὲ Δ ΤΏ Γ- 
τίασε οὔ [π9 ρτόρβοῖ μδὰ ἀἰε μὴν Ὀθοη ἀοδογ υοὰ, 
δα ἃ ΠΟῪ ΟΠ6 ποῖο ἱπίγοἀποο. Θυςἢ δ Ὀτόκθῃ, 
αἰοτοϊσίηρ πιοιποὰ οὗὨ τερτγοϑοηϊδίίοι οδη μαγάϊν Ὀ6 
ἱπραϊοὰ ἴο ἃ Ῥτορ)ιδῖς Ὑγγδν, Θβρθοῖδὶγ 88 [ἢ σΘ 
8 ΔΌΘΟΪαἴϊ6 ΠΟΟΘΒΘΙῪ (ὉΓ ὉΠ ΘΓ παϊηρ ἃ τοίογοῃοθ 
το ΟΡ. ἱ. ἴῃ [86 ὙΘΤΥ͂ ΤηΔΕΟΥ ἷπ αμοδιίοη. ΝΟ, 88 
ΟἿΣ ΘΠΔΡΙΟΓ ΡΓΘΒΌΡΡΟΘΟΒ [16 ἢ πρὶ ἰῇ ἃ ζόποεγδὶ 
ΜΑΥ, ἰτ ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΘΒ ΟἤΒΡ. ἷ. Β ἢν ; γοῖ ἵξ πδι- 
ὈΤΑΙΪΥ ἰδ ποὶ ἃ γτοροιτίοη οὗὨ ἴἴ6 ἱπιασθ, αὶ δὴ οχ- 
τοηδίοη οἵ ἑἰς. ὙΠοῖο τῃ6 Ργορ μοὶ γγ88 οοτηπιδπάθα 
ἴ0 ΤΏΔΥΤΥ ἃ ἰενὰ ποιλδη (δηἃ ἴ0 Ὀοεὶ οὨἰ] το ὉΥ͂ 
μου). δῆ δβυςὴ δ οπιδη ἰδ τηδιτίοα δῇθ ἰβ ὯὨῸ 
Ἰοῆσεῦ 6 τῆοσο, Ὀπὶ δῇ δ] 6 γο88. ΕῸΣ ἃ ΌΠπΙΔΠ, 

οπος οπιατβοίετίζοὰ 5 Ὁ 3 ὋΣ ΓΥΕΑ, πδιογα!!ν τὸ- 
ἰαἰπ8 ἴθδὶ οἰδγβοίοσ, δηὰ Ἡπθη πιδιτιοᾶ ψ1}} ὃ 

ΓΙΌΣ ΓΝ, ΟΙἐ 8 ἔπαδ τπδὲ 586 Δρρβδτβ ἴῃ 
οἤΔρΡ. ἰϊϊ. Απά 88 ἤγβι [6 Ῥγσομῇθιὶ γγ88 ἴο ΠΙΔΓΓΥ͂ 
8 Δ ΟΣ ἢ ὙΟΙΏΔΗ, 80 ΠΟῪ δ6 ἷἰβ8 ἴοὸ ἴονα ἴ6 Ὑ]οῦῖ- 
8) ΟΠ 88 Τηδγτὶοα, ἱ. 6., Δ δάἀθ]ογουδ Ἡ ]ΐο. 
Οοπιραγοιὶ πῖ ἢ τ6 οἵμον ΓΠ 18 8 ϑοιμοιἰηρ Πρ ον, 
βοιηθι πίῃς πο. ὙΤὴδ ΤΌΠΟΥ ΜπῈμ8 10 Ἔχ δὶς ἃ 
ἀΐδεαγυεα δοῖαδ] οοπάϊτίοη οὗ {πίη 5, --- τὰ οχί δι σ 
ἱπνογϑίοῃ οὗ το ποτηδὶ το] διίοη8 δοίσοοη ἀοὰ 
διά Ιδγαϑ] (πὰ ἴῃ τὴ6 οἰ άτοπ τπ6 ἀσβογνοὰ ριπ- 
ἰδ πηθη Ὁ) ; ἴπ6 ἰατῦοῦ ἃ οοπχίοτγιϊηρ {τατἢ, [ἢ6 ἀοδὶ γοὰ 
τοι τατίοη οὗὨ ἴποδ6 τοὶ αιῖοπβ. (6 τπηἰρηῖ δὰὰ : 
ΑΒ ἴπ6 ἀπργορίπἰοὰθ παπλε8 οὗἉ [π6 οπἰἸάγοη Βανὸ 
Ὀϑϑη ομδηχϑὰ ᾿πῖο {πεὶγ ορροπίῖοβ, [6 βαπὶ τηῖης 
ὮΔΡΡΕΠ5 ἴῃ ἃ οογῖδίῃ 5656 ἴῃ [9 ὨΠΡΓΟΡΙ ΠΟΙ ΠΊΕῈΤ - 
τίαρο. ὙΒΟΓγα τ νγὰ5 δβαϊὰ : ΤΏου πιυδὲ [ἈΚΘ ἃ πὶ 
αθὲ "δοδιδο δὴ ἰδ ἃ οτε, ἀπὰ 80 ὑδββι  {Υ πρλτναν 
ΤΟ  ᾽8 βίη δηὰ οὗἉ τ οἷγ γοὐθοιϊίοη, δπὰ πον : Τῇοιι 

τοῦδ ἴονα ΠΟΥ δ ΠΟ ρΡἢ 8}6 15 δῇ δἀυ] 6 ΓΕ 88, αἢ ἃ 80 
θοδι ἔν οὗὨ 1886] ΠΟΙΟῚ Απά 88 βοιῃοι ῃηρ 6556 ῃ- 
εἰδιὶγ ἀἰθγοης '6 το 06 βγπινοϊἑξεὰ ὮΥ [μὲ8 τοϊδείου 
οἵ ἔἶο ργορῆοὲ τὸ πἷ8 π|ῖΐο, ἱξ ἐν ποῖ ἴο ὕὉ6 του ἀογοὰ 
δἱ --- ποῦ σληῆοῖ ὃ6 ἀσηϊοί, --- τἰπδὶ (86 ἴσττη οὗ 



. ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1Π. 

186 ἀἴδοοιιγθο ἰδ διοὶ ΑΝ δοῃϑί εἰν μργαιλι νὸν 
ἨΕῪΡ ΔΡΡΌΘΔΓΙΕ ἴ0 ὑορχίη, οΥ ταὶ ἰξ ΔΡΡΟΔΓ 86 ποῦ 
(6 Ῥγορῆος 66 ΠΟῊ [ῸΓ [Π6 τθι (πιὸ Ὀδίην 
Ὀτοῦρλε ἰπῖο γοϊδύοηϑ υἱεῖ τπΐ8 πόοπιδη. 70 ἢδνο 
ἤοτο δρδίῃη δὴ ἱπάϊοδίίΐοῃ τπδὶ τὸ ἴδνο οὶ (0 ἀ0 
ψ ἢ ΓΘΔ], δεοίπ 8] ουθηϊβδ. Α πδγγαῖίνο “ἢ δῇ εὐόσῃ 
ταλιτίαρο οὗ {Π0 ριορποὶ ἰ8 ποῖ ρίνϑη; ἢθ 18 ΟὨΪΥ 
οοποοϊγοὰ οὗ δ8 εἰκηοίπέ ἰη ἐπδὲ τεϊδιίοη, δηὰ δῖ ποα 
ἷς 8 ΟἿΪΥ ἃ ἐοΐχηοά οοβαϊείοη οὗ ἐπέπβ, ἰδ σδη ν γῪ 
Ὅ6]}1 θὸ νἱεισοὶ ἢγοι ομ ΟΠ βἰάδ, δπὰ τἰἰθη, ψτἢ- 
οὔδ ΔΩΥ͂ ῥτορασδαίίοπ, ΠΌϊη αἀποίμοτ. Το ποπλδῃ 

ἷβ πδίῃτα ν᾽ οΔ]]οὰ ΤΙΝ, ποῖ ΓΗΓΊ, Ἐν τπ6 
ΘΙ ρἢ 4518 1168 προη {116 ργεάϊςαῦθβ ; ἢΪ8 18 ΔρΡρΘΔΥΒ 
ΠΕΙῸ 85 ΔῊ δ Ὁ] ΓΟ 5 ἡγοτηδῃ τε ἴονα (ἴπ τὴν νυ ἢ) 
δὴ δα υ]θθγουβ πόϊηδι. ΤΏ6 ΔΌΘοΏςΟ οὗ {Π6 Διο] 6 
οδη τβοσγείογο ποῖ ὕο υτροὰ αὐσδίπϑὲ ἴῃς ἰἀδη τ ν οὗ 
τοῖρ ποι δὴ τα [ἢ 6 ἰοττηοῦ. Τ ἰδ ἰἀΘμ ΠΥ 18, ἴῃ 
(κεῖ, ΟἿ] Ὀρροδοΐ ἴῃ [πΠ6 σομμηχηβπα ΟΥ͂ ΟἿΓ 
Μοὶ ἀροῦν 6 τῃδίη ροϊπὶ ἰ8 ἴπεὶ ἴΠ6 ῬΤΟΡἢΘΥ ΤΑΥ͂ 

οὐρῆς οἵ (1) 865 ὑοίης δτεβον πιασιο, (3) 88 
εχροτθηοίηρ ἢἶθ ν»} 65 δα] τ Γγ. ΝΟ ἱτηρογίδῃοο 8 
διξδο βοὰ ἴο {6 Ῥεῦβοῃ οὗἉ [6 ΤΟΊΔΏ, [ὉΓ 50 δεῖπδὶ 
ογεης 15 ἀἀοϑογί θεά, [118 ογα 6 836, ἃ ὙΤΟΙΏΔΠ, 
Ἰἰνίης 'ῃ νοάϊοοκ τὰ 1ΠπΠὸ ῬΙοροῖ, οου]ὰ ποῖ δῈ 
ΒΡΟΚΘΏ οὗὨ 85 {πὶ οη6 ἰδ ποῖα ἀσιογ 6, ἘΎΟπι τἢ18 
ἷτ 5 ανϊάδης ταὶ 'ννὲ δανα ἤδγθ ΟΠΪΥ {Π|6 δυτῦο }1Ζ- 
ἵπμ' οὗἁὨ το] ίουϑ ττατἢ ἢ; 88 Β0Ὸὴ 88 (Πΐ8 18. δεςοιη- 
Ρἰἰοοὰ 1.6 Ρογβοῦ οὗ [6 ἩΟΙΉΔἢ ΡΟΒ868868 Π0 ΑϊΓ- 
ἴ8ογῦ ἰητοζεαῖ. 

Το δυδῆχ ἴῃ ΓΤΊΞΙΝ (γογ. 9), αἶδὸ δρρεδῦβ ἴο ]- 
ἰαάο ἴο 4 νοΐ] Κποτσῃ ποιηλη, πὰ {{π|Ἴἠδ σαπποῖ Ὁ 
ἀϊεροϑοὰ οὗὨ ὮὉΥ Κοαὶ!} 8 τουμαῦὶς [πα [Π6 δι ι δὴ Χ Υοίο τ 
ΦΙΠΙΡΙΣ ἴο [Π6 ποιῆδη τηδητοηποα ἴῃ νοσ. 1. Βὸνγ 
δοοογαϊης ἴὸ Καὶ 8 υἱδῖν Δ ΟΠΊΘΗ ἷ8 ΟἿΪΥ αεδογιδοα 
ἴπ υϑρ. ἢ ; ἴδ 15 ΟὨΪΥ δαϊὰ σψῆδὲ κίηὰ οὔ ποπηδη 8116 
5, Τΐβ σύοτὸ ὑγοάίοδιθ οὗ ἃ υγοιηδῇ Ὑγ.036 ΡΘΓΒΟῺ 
8 88 γεῖ πιθἀοβηρὰ οαπποῖ δἴογνδαγάβ ὃδ δι ρρ] ἰοὰ 
ὃγ8 Δ] ργοποῦη δῖ ρΩ]Υ ὉΥ͂ : ΒΏΟΝ ἃ ὙΟΠι- 
8ῃ, ΟΥ̓ Εἶποα τῃδὶ ΟΧΡΓΟβδίοη ἰδ ΠΠΚΠΟΥΏ [0 ἴΠ6 
Ἠδοῦτεν,, Ὁγ τεροδῦηρ [80 ψ ἢΟ]6 ργϑάϊςδιίθ: ἃ σοπδῃ 
δοϊονοα, οὔε., ἰΥ Ποῦ ἤᾶπιθ ΡΥ ποὶ ἴο ὃὉ6 πίνε. 
Τοε .« Ῥγοῦ. που]ὰ ὌρΡΡΟΒ6 1παὶ {6 ῬΟγθοη 
ΠΑ δα ἰΏ ὙΟΓ. ἴ Ὑ88 δἰτοδαν νῸ}] ἀοῆποα, δπά ποῖ 
5 ΤΏΡΙΥ 8 ῬΟΓΒΟη οὗἉἨ ἴ80 κίηα ἀεδδογυεἃὰ. Βας ελΐς 

. ποηδὴ ἴδ ἔπτίμον ἀοβουυοἃ δε Ψ) 1 Ὡ Ιδὲ, πὰ 
ἴδδε Ὀοίογο πὸ ΟἿΟΣ ῥγθάϊοςαίθ. ΤΠ] 86 η86 ἢδ5 
Ῥροῦ ἵδκϑῃ αἰ γΘγ : (1) Ξε θεϊονοὰ ὈΥ͂ δ ρᾶγα- 
Τηοῦγ, δηὰ {ΒοΣΘΙΟΓΟ Ρ6ΓΔ116] πὶ ἢ ΣΌΝ, οὐ 109 
ἰδῖιοσ του]ὰ ΟΧΡΓΕ6Β ἰἴ5 ΘΟΠΒΘ]ΌΠ6ΠΟΘ : Ὀοϊονοθὰ ὮΥ ἃ 
ῬΑγδιοῦΓγ, δ Πα 80 ΘΟ Πλ τη ρ δά] ΟΥΥ. (2) “ 5ἴηοθ 

5 ἴῃ δέν. 111. 20 ἀεῃοίεβ ἃ πυξυδπα Ὀαϊ ὭΘΥΟΣ δὴ 
δἀὐυϊίοτουϑ Ραγδιπουτ,"" [06 ῬΏΓΑΒΟ ἰ8 ΒΡ Οϑοὰᾶ -ξα 
δεϊονοά ὉΥ͂ ἃ δυεθδηὰ δπὰ γοῖ πεαο δῖ πῈ βάοιίειν, 
Βυι [ε :δ ΘΕσΊ ΔΙ ἱποοιτοοῖὶ ἴ0 δ ἴμδὲ Ὁ“ σϑῃ ὃ 
πηδετείοοα ΟὨΪΥ οὗ ἃ υβθαπά ἀπὰ ποὶ οὗ ἃ ρᾶσζω»- 
ἸΩΟΩΣ, [4 τηθδ8 ἈΙΩΟΌΣ ἴῃ ὅ6γ. 11. 1, δὲ 4]} 
ἐγοΏϊΔ. ἴξ Πι6Δῃ8 δἰ ΠΙΡΙΥ : οἱα υἱτἢ ἩΠΟΩΣ ΟἿΘ ἢ 885 
ἱῃ:ετοοῦΌΓδα, 8 Ποπιρδηΐου, ἀπ ρϑοΐδ!}  ἰῃ {116 ΓῸ- 
ἰδιίοηθ οὗ ἰονὸ: οὔθ ὑεϊονο (866 [Π6 ἸεχὶςοηΒ). 
ΓΙῸ πογὰ ἀοοϑδ ποῖ ἀοίοτιηΐηο ἩΒοῖμον [6 ἰπτοῦ- 
σοΌΣΒα ὕὉ6 ΔῊ] ΟΥ ποῖ. ὙΠπογοίοσο ἰἢ6 ποίύοη οἵ 
16 τοδγτίαρο τοϊδιϊοη τηπδὲ ποῖ ὃ6 ἱπιροτγιοὰ ἰηῖο 
[06 πογὰ, δῃὰ πὸ ζτηῦδὲ σοπιδίη ὮΥ ἰὯ6 Β6η86: ὃ6- 
λογεά οὔϑ (γι, οοπιραπίου). 1{{{ιῈπὸ τηαγγίαρο 

τεοϊδιΐδου ἰδ ἐπάϊςδιοα, Ὁ ἰ6 αὐδίταοϊθὰ ἤγοπι 8 

τοϊδιίδου δ δυοῖ, δηὰ ὙΥ ἦϊδ ἵππον 5146, 80 ἴὸ 
δρεδῖς, {πὸ ἴον ἵΠπδῖ ἰδ (6]ϊ ἴπ 186 πιαττίβα βιδίθ, ἰδ 
ὑτουρδε ἱπῖο τον. Κον ἰϊ ἰε γτοὲ Π|8 ἀΐδροπἰ τίου 
οἵ ἰονο ἴμδὲ δ το Ὁ6 οἸρμαβίζοά ἰη εἶα οοπηθετοη, 

διὰ ἰποταύοτο 9) .) [5 οἰοθοιι ἀδεϊηοάϊγ. ὙΏ6 ποτὰ 

4δ 

που]ϊὰ ἐἶιι5 Ὀ6 7.81 85 δ Δ 0]6 ἀϑοὰ οὗἁ 1]]ἰςς 85 οὗἁ 
οοηΐαχαὶ Ἰυνο. Βα ἐξ 8 Θβρϑοΐδ!!ν ἰη ἕδνον οἵ το 
Ἰδείοῦ (Πδῖ, 80 ἔδγ 85 [Π6 οοηάᾳποὶ οἵ [6 οϊΊΔῺ ἰδ 
διοῦρὮὶ Ὀοΐῖοτο δ, δὴ Βρρεέδιβ 88 (6 (ρ,}} 7} δὰ» 
ἰθεῖ οὗ ἃ ἰονὸ ἀϊγοοῦθαὰ τονγαγὰβ δηοίθεσ, δῃὰ ἱδ 
ὈΒΟΥΘίΌσΟ ἴὸ ὉΘ τοργοδϑη δά δοῦνο!γ, ποῖ μαϑϑείνοὶυ, 
88 ἴῃ6 οὐἦθοῖ οὗ ἃ ἰονὸ ἀἰδρὶαγοὰ ὈῪ ἀποίμοῦ ; ἤθῃοΘ 

6 Ῥαδβδῖνο αχργοβοίοη 9.) ΓΊΏΓΝ, που]ὰ ρίνο 
Δὴ ὉΠ50}8.0]6 86Π660 ἵἴ 1 δῃου ἃ τηθδῃ : δοϊονθά ὮῪ 
ἃ ΡΑΓεηΟυΓ. 15 γ86] 18 6β86 014} }}7 ΟἿ 6 ὙΠῸ ΏΓΗΒ 
ἴο ΡΔΓΔΙΠΟΌΙΒ, ΓυὰΠη8 δίογ [6 πὶ ὈΠΓΟΙ ἰἰηρ]Υ, 
νγὨΐΐ6, οα [86 ΟἸΘΡ μπᾶ, 13Γ86] 6 π6 οὐ͵εοῖ οὗἉ [ὴ6 
Ηαυδῦδηι 8 ̓ονὸ ἴτοπι [ἢ ὑδχίπηΐηρ, δπὰ 18 ἤοτο 
ΤΟΡΓοβθη [ἃ 88 Γεασοίνίης; ἴ. ὙΠογοίοσο ἱπ τπ6 ἣρ- 
υγδιῖνο Ῥγοβϑηςατίοπ 4150 ἴΠ6 ἰΙονο 8 τοραγάθα 88 
δόμοι οἱ ἕγομι, δηὰ ὑοίηρ ὑοϑύονγοι ὈῪ τπ6 πυϑυδηὰ 
ὍΡΟη ἴδ ννῖϊθ. (1 ψου]Ἱὰ ὃ6 ΟΥ̓ Βουτΐ86 ἱἢ τὸ δὰ 

4 ἀἰβδγοῦς ρῥαποιαίου: ΓΏΓΙΜ). Ηθῆοο 18 
8686 ἰδ: ἴζογτε ἃ σόπιδῆ, ἯΏΟ, δἰ τπουρὴ Ὀοϊονοὰ 
Ὁ Βον ἔγίθπα, δι γοῖ Ὀθοομλθ δη δα] ογθθθ. ΗΓ 
δίῃ 5. {Πι|8 ΒΙΔΓΡΙΥ δε πιδυσοα, ἰδὲ (6 ἰΙονθ δῃ- 
)οἰποὰ πιδὺ ἀρρθδγ ἱπ σγθδῖου σοῃίγαβὶ ἴὸ ἱξ δῃὰ 89 

ϑοτρθι ἷπρ ἀππιοσίτοὶ. ΤῊΐθ υἱοὺν οὗ 9) ΓΩΓΙΝ 
ΒΏΟΥΝΒ 411 (06 πιο [06 ἘΠΙΘΠΔΟΌΪΘη 88 ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
Ταΐδγοποο ἴὸ ἃ ποηὰη ψΠοῦλ τἴθ6 ῬΙΟΡδοῖ τηπδῖ 
ὩΟῪ πιᾶγγν. ΕῸῦ ἴπδὲ ρθγαθο που]Ἱὰ τῆθη Δ] πῶὰ6 
ἴ0 ΒΟΠ1Θ ῬΟΙΒΟῚ 0 ΠΟῪ ΘΡΡΟΔΙΒίοΥ [ἢ 6 ΚΓδϑὶ {{Π|6. 
Βιιὶ ψμδὺ τηρδηΐης πουὰ ποτα Ὅ6 π [Π6 σοΟχὰ- 
ταδπά : ἰοΥο ἃ γοηδη ὙΠῸ ν}}}} ΟΥ̓ 158 ἴο Ὀ6 ὑθοϊονοά 
ὈΥ ΒΕΓ Βυθαῃά, ἱ. 6., ΟΥ 1866 1 ὙΠΟ ποίΐοη νοι] ὰ 
ὈΘ ΤΟΥ [Ο]ΘΓαῦΪο ΟὨ]Ὺ ἰἔ ὩΙΓΙΝ δ6 (τ ἢ ΓΚ 611) τηοὰ- 

ἰβεὰ ἱπῖο ΓΤ) πίοι ἴ8, Βονσουθῦ, οουιδί 1} ἰηδά- 

τηΐβϑῖ 96. ΤῸ ποτάβ: δὲὸ ὥϑβονδῃ Ἰονϑδ {86 
ομ]άσϑῃ οὗἨ Ιεσϑοὶ, οἵο., ἱπαϊοδῖίθ ὀχρυθβδὶν μδὶ 
δὲ {Π6 Ῥτορδοὶ 8 ἴο ἀο ἰὰ8 ἃ ΒΥ 0168] τηδϑη- 
πᾷ, δῃηὰ ἀθοίδγου 8180 Ὑδαὶ τὺ πιοδηίΐηρ 8. ΕῸΓ 
ΠΟΥ ΓΘ Ὁ]ΔΙΏΪΥ ΟΣ τ ΤΟΥ ἰο Ὀ6 οοηποοίοα (1 6]}} 
νὰ ΓΌΝΟΣ Ὁ“ ΓΏΣΙΝ ΞξΞ (ἴον) αὶ Ῥοπιδη 
γῦο, Δ᾽ ἐδουρ Ὀεϊονοὰ ὈΥ Ποῦ Ὠυιϑυδηά, οομλμλ 8 
ΔΑΌΪΟτΥ, δληα πῖϊο δοῖδ δ (068 [βγαοὶ, γὙῆο γγ85 ἸΙουοὰ 
Ὁγ Οοὰ δπὰ γοῖ, εἴς. [Ὁ 8 ΠΟΘ ΠΔίΌΓΑΙ ἴο ΓΕΙοΥ 
ἴδαπι ἴο [80 οΘοπηπηδπὰ νος [6 ργορδοὶ γοοοϊνοά. 
ΤΙηΐ8 οοπιηδηὰ οἵ αοὐ, ἴῃ ἐιϑ6 1} 8ὸ δυγρτγίϑίηρ δηὰ 
Θχδοῖηρ,, γϑοαΐγοϑ ΟΥ̓ ἔἤθπι [8 Βγτη 0} 168] Ἔχ ρίδπδ- 
ὕοη. [ἰδ ἰδ ἰαίὰ πρόοὺ ᾿ἷπι ΟὨΥ [μὲ ἢθ τῆδὺ τ 08 
ΧὨ οἷς [Ν6 ἰονγὸ οἵ αἀοά, τῆο Ἰοτϑδ 8 ροορίο δπὰ 
τη δηϊ 6818 [Ππ8ὲ Ἰονο, ἰῃ δρὶ το οἵ ἐμοὶνς Ὀπίλ ἢ 1 πο6ϑ., 
δηὰ ὈΥ 160 Ἰοῦθ δα οίπεα ὭΡΟη Ὠΐτ) ἢ6 ἰδ ἴο ΓΕρτο- 
Βοηξ δϑῃὰ ΔϑϑιΓΟ ἴ0 ἐδ ροορῖίο 1ηἷ8 ἰονὸ οὗ 

ΓΛΞΙΤΝΞ ἄοδδ ποῖ τρογοὶγ ἱπάϊοδιθ ἐῃ6 γθάϑου ὮΥ 
186 ῬΙΌΡδοΣ ἐπ ἴο ἰονο 1:18 ττοηδῃ, Ὀαὲ ᾿ξ ἀθοϊατοϑ 
δἷδὸ Ποῖν ἢ ἰβ ἴο ἀ0 89 : Π6 πηιιδὲ Ποῖ ΤΠΘΓΟΙΥ “ ἸοΥΘ 
ἰῃ τ6 ρθηογαὶ, θπὶ τσδὲ ἴον δῆογ ἴαῇ ἀοβηΐία 
ΤΩΔΈΏΠΟΥ ἰῃ ὙΠ ἢ Φοβουδῇ ἰονο 8 [π6 ΟὨΣ] το οὗὨ 15- 
ΓΒ6] {το 15 δΒῃοστῃ ἱπηπιρα ἰαὐο]γ τπογοδογ). Απὰ 
Ἰονθ σαϊαίτοακόδ. ΤΉθδ6 πΙῖυδὺ πανὸ ὈδΟἢ ΟΘΟη- 
πρεϊοα ἰπ 50Π|0 ὙΑΥ͂ ΜΥΙΙΒ ἰΔΟ]ΔΊΓΟΙ γουβὨρ : ὑΠπῸν 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὀεϊοηροὰ ἴο 186 οὔθτγίη σα ργοβοηϊβα ἴο ἐμ 
14οἷ8, δηὰ οδίϑθη δὲ ἴδ ἰάοἱ-ἰοβεῖνα δ. Ηθησο ὸ δἵὸ 
ἴο ππάογείδηα γε δῇ ἱπηαρο οἵ ἰάο]- ΟΥΒἢΐΡ, ΠΟ 86 
οπἰοὶπο ἀαίπεῖοθ αγὸ οοητγαδιθὰ τὰ 186 Πατὰ δπὰ 
ΒρΑ Τὴν ἴλτε οὗ [06 δοουῦδ χοϊϊίου οὗ Φοβονυδῇῃ. 
Βυς Πΐ6 δροςῖδὶ δδιατγο οὗ [89 ψψογβὶρ ἰδ σῃοβθὴ ἴῃ 
οτγάοτ ἴο δῆου ἴ6 βεγνίοα ἴὸ ὃδ6 ῥέδεμα ῃ 
αὐ τἢ (Π6 θοβἢ, δα  δίγὶπρ [Π6 ΦΟΉδτι 8] πδίτιο ; ἢὲς 
ΘΧρ δἰ [6 ΤΏΟΤΘ ΘΑΘΙΪΥ 156 Γ86}᾽8 δροδίδδυ, πὰ αδἱ 
ἘΠ6 ΒΩ1Ὼ6 ἰπη6 ἱποϊαος ἃ Οἱτ[6Υ ΤΘΡΓΌΔΟΙ : “ ΤΉΘΥ 
ἴογχοι τοῖν Οοὰ ἴον τα βακο οἵ ἀδὶπιίϑα." 

6Γ5.2,8. ἘΒΘΩΣ Ρυγο δοϑᾶ ΒΟῸΣ ΤὉΣ ΤΥ δΟ 
ἴον ὭΘΘΩ αἰϊγου δ, οἴ6. [Ι͂ἢ ΥΕΓ. 3 Δ ΠρΟρδ- 



40 ΗΟΒΕΑ. 

ΒΑΓ ἤηὰ [πὸ [1] Β)Ἴταοης οὗ 6 οοπιπηαπα οἵὨ γοσ. 
1, [80 ὩΤΕ [Ποτο σηὐοϊηοα, ΤῊΐδ 8 ἃ σαἱάθ τὸ [86 

ὀχροαίου. ὙΠ ἸῸΞ τὸ τοῦδε δυρρΡ]γ Ὁ: 
ἢἤοδη δμοῖχθὶβ οὗ εἴϊνοσ. ομμον 8 ἴμ6 πδϊηθ οἵ ἃ 
ΟΥ̓ ΤΑΘΆΒΌΤΟ -ΞΞ ἃ οΟΥ, ΟΥ ἰθῃ ὑδῖῃ)δ ΟΥ δῆ ΘρὮ ΔῊ 

(566 Ἑχοῖ. χ]ν. 11), ΠΩ τεῷ 6} Βοπιοσ. Τ7Τὸ- 
κοί Σ τὶ ἃ Βοπιοῦ δ δ μ41 οἵ ἥδοοῃ ὀρδδδ. ΤῊῸ 
ΠΙΟΩΘΥ͂ ΤᾺ]09 οὗἉ {{||8 φΔη γ οὗ ὈΑΙΪΟΥ σδηποὶ 6 

86, ὈΘΟΔΌ86 
ἤξηοθη βῇοῖ- 

[8 οὗ βἰΐνοτ, [δὲ τῃογεο το ΤΠΘΥ ἀγὸ οὗ θα] γναΐαθ, 
δὰ (πδὺ δῇ Ἔρἤδὴ οὗἁ ὈΑΓΙΟΥ͂ γγὰ8 ότι δῇ δρἤ δὴ οὗ 

ἀοιογιρίποα ; ἴον ἰϊ ἰδ ΔΙΌ ΓΑ 
ἤϊόθη ΘΡἢ Δ} δῖ ποπ Ποποὰ 

ἴο δυ 

οἵ Ὑχὶ 

δἰνοσ. ΑὮ δρτοεπηθῃῖ οὗ 6 Ὠυ θοΓ8 που] τΠθη 
ανὸ ὕδθη δνοϊάθα ; ποίην νουϊὰ ἤανα θθθ βαϊὰ 
υἵ ι0ο ἤΐϊοοη τγΠΕ 5, δηὰ δὴ δἰίοχοῖθοσς ἀϊδοτοηὶ 

δΥ6 ὕδεῃ μχίνϑῃ. ταϊηρ 6 ἴο δ6 τωϑϑδῦγε ποι] 
«οποϊυδεα ἤομὶ 2 Εἰημβ Υἱϊ. 1-18, ηοῦ πὶ Εχ. 
χχὶ. 82, ἱΐ, πιάορά, το ᾿διῦου σδῃ ὧὃθ δὲ δὶ] οοῃ- 
ποοὺρὰ τον (ΐδ γετϑο. [{ ἰδ δὰρ ἐδδὲ 186 

ἴδ ὕχοάυϑ ἘΡΌΠΙ ̓  πᾶς ΚΟΥ͂ ἰ0 [116 ἀβύ σθαι: 
ἴῃς οἵ οὖν δῃ ἘΠΙΓΓ Ρίθοθα οὗ Ξ{ϊγὸσ 
δἃ16 δΘοῦζδς ΠΤ δα Ἀμῇ ἐρρμα ἢ ΤΆ ΙΓΙΥ Ρίθοθθ 
οὔ δἰϊνοῦ δὸ ἔῃ 670 δίδιοα ἴο 06 [Π6 Ῥγίοβ οἵ ἃ δίδυο, 
ἀπά ἰξ 18 ϑαρροδοὰ ταὶ 6 Ῥτορδοὲ ραϊὰ [Π6 βδηθ 
“.π| [0 [6 ττοϊμδη ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴ0 ΒΥΤΏ ΟΖ [6 δίδιίο 
οὗ θοπάερο ἤοτ τ ἰοἢ αοἂ τοὰθοπιοὰ [8186]. Βαΐ 
ΚαχνίΣ τἱρ ΒΕ το θοῖβ (Πΐ6 ΧΡ δηδίίοη οὗὨ [Π6 μδ88- 
ΣΆΒΡῸ ἀπά 118 ΔρΡΙΠςοδιίοη ἴο οὐ ἵ γογθο, οἢ ἴΠ6 στουηὰ 
(Ππῶὲ ἐπογο ἰΐ ἰ8 ποῖ [6 ᾿γίοθ οὗ ἃ δίανο ἱπδὲ ἰδ δ]- 
ἰυάοά ἴο, θὲ 1πΠ6 σοπηροπβδεοη δον ἴου ἃ βίανο 
ΚΙοὰ οὐ δοοουπὶ οὗἉ ἴΠ6 σΑΓΟΙΟ55π688 οὗ δη 6 Γ. 
]π ΓΠ6 ἸΔΌΈΙΟΓ ο486 ἰξ τδρ ἡπιδῖ 688 δ Ο ὉΪ6 δηὰ ἢν- 
εἰν ἰο χ οὔο διὰ {0 δᾶ πὶ6 ὑγίοϑ υἱοῦ 
ἴ0 896, 86Χ, Δηἀά οσοηδιϊιαιίοπ, 88 ἴδ συ! ὰ ἢὮδνθ 
ὙΓΟῺΣ δηὰ (Ὁ ἰδ τὸ χ {Π|ὸ τηδῦκοῦ ῥγίοθ ὉΠΩῸΓ 
180 δδθ σΟὨα  Ἰ0Π8. 
ΚΙ πρ) {πὸ ΤΟΔΡΟ ΒΥ ψγᾶ8 788ὲ 10 8816 ὯΟ 
ταϑιοῦ πῆ [ἢ 6 Βαγα σηϊσξ 6, Δ Β58ΌΠΡ᾽ ΙΔ, ΟΣ ἃ 
ὝΟΙΏΔΏ, ΟΥ 8 ἀφογορὶϊ ΟΥΓ δροὰ ρογβοῆ. Ζϑοϊ. χὶ. 
12 τηΐρις Ὀοιδῦ ὕὑὲ δοτηρατοά. Βαϊ τ} ὲ8 
ἀοθδ ποῖ δρϑδῖ οὗ (π6 ῥγίοο οἵ ἃ δίδυρ, ἀπά Ὀϑβί 68, 
ἰς 8 ΔῺ ΔΙΌΣ ΓΑΙΎ δϑουτηρύοι ἰμαὺ ΟἿΣ ρβϑβαρθ 
ΒΡ6ΔΚδ οἵ [ΠΣ ΒΚ ὶδ᾽ οσγι. 80 τῷϑ  δῖοὸ ββαϊ 
ἪΡ ἢὉ 8ῃ οχρδηδίου οὗ ΟἿΣ ἔτοσῃ ἰιβοὶ 
ΔΙοηθ, Δηὰ Ἧὸ πᾶν ὩὨ0 βιιγο ργομπηά [ῸΓ ὑο] ον πς 
τπδϊ ἃ γοαοιηριίου ἔγομι Ὀρμάδρο ἰδ ΔΙ υἀϑὰ το. Οη 
το οἴοῦ ἤδηα, νγὸ 816 ποῖ υδι1θἃ ἰῃ ἀδ͵οιμιίηρ ἃ 
"ατοβαδο οὗἨ ἴδε οΔΒ ἴσοτῃ ποὺ ρθη 8 Ὑ{0}} [Ὁ 6 
ἰδος8 οὗ δἰ γον, οἵο., ἴον “ ἱεξ οδηηοὶ Ὁ6 βῆονῃ πὶ 

1 γγδδ Δ συ δίοπι 1} [ἢ}6 15γβοὶ θα τὸ ρυτοθδϑο τ1Π6 
ὑυείάθ ποτὰ ΟΡ ρδγοαΐ" (1 6ὲ}}. δ] τποτζοίοσο 
πο] δὲ [6 ἤθοσι β  γο χβ, οἷο., ΚΘ ΒΟΏ)6" 
ἐπΐηρς αίνοη τὸ τῃ6 σοπιδη. ΟΥ̓ οουγδε ἐδ οδηποὶ 
ὕω πιοδηὶ (πᾶ 16 γΐθοο8 οὗ βἴϊνυο, οἵο., σόγὸ ψίνθη 
ἴο 6 Ῥγεϑθῆϊ ραγϑιηοῦν οὗ ἴ6 ψοϊδη. ϑυςὴ δὴ 
οὔκετίην ψου]Ἱά Ὀ6 [1861 δαγρτίδίης : "πὸ γθ σηῦδιὲ 
Α|90 ΣΟΙ Ια θοΥ ἴδδς [16 οτβῃ ἐδ οὶ οοηῃοεϊγοα οὗ 
ἂν δοίης, Δ] οτου δ γ οουηροϊοα ὙΠ δ ΡΑΓΒΙΣΟΌΓ. 

ἯΒδι ποὸὺν ἀοοβ ΓΤ ΘΕ πηοδη} Ιἱ ἴ6 οἷοαν ἐδμαῖ 
186 τηοδηΐηρ “ αἷρ ̓  6 ππϑυΐδῦῖο πογο, ἔοῦ ἴΠ0 6χ- 
Γι οἵ Ηδπηρβιθηδογω, ἴτοπὶ ἔχ. χχὶ. 6; 

ὁπ. χν. 17, ἰδ δίγαηρε δηὰ δυνατὰ. [π αδθῃ. 
ἸΙ. 5; Π θοϊ. ἱΐ. 6; Φοῦ νἱ. 27; χὶ. 80, ἰξς ἢδ8 [ἢΠς 
πιοδηΐηρ : ῬΌΓΟΝΑΒΟ, πιδῖκθ α δατχαίη ; ἴῃ ἴΠ6 |δϑὶ 

ἔννο ραβδῶροδ ὙΠῚῈ ὯΨ οἵ 18 Ῥδύβοῃι οὐ ὑπὶπρ ἴογ 
οὗ δὺους Ἡ οὶ 6 Ὀαγχδίη Ῥ88 τηδὰθ : ἴῃ [0 χες 
πὸ τ τ δ δοοῦβϑινο τοὶ [0 ρυτοδδθθ, ὈᾺΥ ; ἰῃ 186 

ἔγβι τὰ Ὁ, οὔ (86 Ῥεύβοῦ Ὑ50Ὸ ἷ8 Ὀοσρῆῖ: ἰῃ (Ὧθ 

εοοοπὰ υἱτὶ 3), οὐἩ τπ0 ῥτίοο ραϊὰ. 800 αἷδὸ Βοῦϑ: 
Ι γμαγοβιαβοὰ Ποὺ ἴο πη ἴον, οἷο. ΤὨἷδ ΘΟΓΊΆΙΏΪΥ ἀρ- 

Ἐρτ ἴῃ τὴ8 ΤΌΥΠΙΟΥ οα86 (οὗ 

ποῖ ἴο ΜῈ ΟἿΣ Ἔχ ρΙδηδίου οἵ οἰ. 
"1., τίο τὸ δοϊὰ 18 σοποθγηθα τ ἃ πποσλδῃ 
τι ἩΒοπὶ ἐδ ῬΓΟΡΠΘΟ 8 ΔΙΤΟΔΑΥ͂ τηδιτὶοα ; Ὀαὶ 
τἰΐα σο  τϑἸοοἢ 18. ΟἾΥῪ Δρραγοπὶ. ΕῸσ, ᾿βουρἢ 
[Π0 ὙΟΠΊΔΠ ᾽8 ΤηδΙχὶοὰ ἴο {Π6 ργορδεῖ, 88)8 8 γοῖ δῇ 
δαάυ!οτου υἱία, δηὰ ᾽85 (μογϑίοσα τοπουηῃοοὰ ΠΟΥ 
Ὠπδραηὰ (σοπιραγο [8γδο 8 δι(ἱξαἀθ ᾿οδγ8 αοἀ). 
1ἴ ἢὸ ““ Ἰονϑδ "ποῦ 80}}}, δπὰ πουϊὰ ἴο ΒΟΥ 
ἷ5 οηἀδπχίηρ Ἰονο, Π6 τηῦβὲ δεὶ ἴὸ .ιοῦ 85 ΟἿ 
Ἧ8Ο Μδὰβθ ἃ Υἱέο, [6 τηθδὲ Ρατοδδθο ποὺ, ἰΚὸ δ 
δίΣδηροῦ, 1} ἃ ὑγά4] γῆ. [0 τὴῖβ ροΐϊμιδ ἰο {16 
συ}, τς οχίζοιηθ οδιγδησοιηθηϊ οὗὁ [Π0 ὙΟΣΩΔΗ, ἰΐ 
δΉΟΥΥΒ 8180 ἀἰγθοῖγ [π6 ἀπά γδηοο οὗ {πὸ Βα δορπ 8 
Ιονα ὑἐμδὲὶ ὸ βῃοι]ὰ δοὲ ἴπυ8, τΠαὶ πα Βῃου]ὰ ἴτοδι 
85 ἃ ὈΓΙ46 ἃ ἀορταάοά, δ] δοτοιβ πε, ἤοπι τ ποτα 
ἰς γοῦ Ἱὰ Ὅο πιοδῖ πδίτιγαὶ ἴὸ σαϊ ὨϊΠΊ56}} οπεγε 
Ἰοοβο, ἴδιὶ 6 βῃου]ᾷ ουθὴ σῖνα ποῦ αὶ Ὀγ 4] ργοϑοπὶ 
ἴῃ ορροϑίτοη ἴἰ0 41} παίαγαὶ ἰης ! π δῇ οη8]) Υοι τ 9 
8 ποῖ 4 ὈΠπὰ ἰονϑ, δαὶ ᾿ξ φογτεβροηβ τὸ [86 εἷτ- 
συπιϑίδηςοοϑ ΟὗἩἨ 6 886 (σοιῆρατα Οοα᾽ 5 διεἰτα 8 
ἰονγατὰ 8 τόρ τ Ἰονὸ πὰς ᾿πνοῖγεβ ἃ Ὀοποῆοϊαῖ 
οἸδοίοηΐηρ,. 6 18 ἱπάϊεδιοϑα πῃ ΟἿΥ γοῦϑο. [ἐ ἷν 
δδβυσγοάϊ ποὶ σίτδουὶ ἀοδίστ παῖ ἃ ὑγοάἀασξοηυ οὗ 
ὮΔΙΌΓΣΟ ΤΌΤΙΏ8 Ρδτὶ οὔ τη6 οἷῆ. [ζ δονγβ [Πδὲ 1 νγαϑ 
ἰηιοηἀοὰ (Ὁ ἔδ6 δαρροτὶ οἵ 8. 11 ἰδ6 Ῥυοῦδδὶγ 
ἰηάἀϊοδ δὰ ἐας [86 πποπιδῃ 8 ηοῖ γοῖ δ κϑη ἰηἴο τδ6 
Βυβυδη 8 ἤομ86 ; ἴοτ βυςσἣ ἃ ργὶς πουϊὰ ἐΠπθ ἢν 
ὯΟ πηοδηΐηρ. ΕὌσιΒοΥ, [μ6 τὶ 4] οἱ ἰδ δ οἢ ἃ ΟΠ 6 
85 ἴΠ6 πὴϊΐδ ἔ1|ὸ Ἰοαδὶ τσ δὲ ἴο οἰ δίπη οὐ ὀχρδοῖ: 
ἃ ἴοκοη (δαὶ ποῦ Ὠδθαπά ἴουθδ Π6Γ 8[}} δηά υεἱ!]] 
ποῖ οὶ ἢἷπ|86} ΟΥ̓ ΠΟΥ ἕγοπι μοῦ. Δηὰ ἱ ἐμ ῖ8 
σϑηποῖ ὃὉ6 τηδηἰαϊποὰ τ} οογίδίμιυ, ἰδ 18. 511}} 
᾿ἀἀριραυη (ὈΔΥΪΟΥ ψγὰβ διροηρ [6 δησίθηϊθ ἃ ἑσοὰ 
αὐ ᾿ἰ 0160 οβύροπιθὰ) [Πδὲ (Πὶ8 ὙΠῸ01|6 ῥγθβθηϊ νγαϑ 

ποῖ δ 4Α]}] δ στοῦ οὔθ, Ὀπὶ ΟἸΪΥ͂ ὈΔΙΘΙΥ δυβιείσπι, 
ὀδροοίδ!ν ἰἶ τὸ οδὴ 8686 ἴΠδὲ ᾿ξ ΜἨΔ5 [10 85: 
“ΤΆΒΔΗΥ͂ ἀδγο." ΦὙεγ. 8 ρίνοδ δὰ οπμδὶ ἱπέίοσ- 
ἴρϑίίοη 88 10 [80 δοίου οἱ [6 ρῥτορδιεῖ ἀεδετίθοα 

ἴῃ νογ. 2, ὩΣ ὩΩΣ, δὰ ἱπάεβηΐο ρετγίοά οἵ 
Ἰοῦς ἀπγαῦοῃ : τῆ8 ὁπ »1}1 ἀοροῃὰ ὑροῖ ἴδε οου- 

ἄπει οἵ εἶν πῖίο. 2 ᾿Ξ. Κ᾽ τα ιο εἰν, ἐ. δ., 
“410 Κοορ αυϊοεῖ. ΤῊς δ 8θονγβ {πδὲ δύοῖ οοῆ- 
ἄποι νγὰ8 [0 ὈῸ οὐϑεγγοὰ ψῖι ἢ Γαΐδγθοο ἴο [86 Ὠ!8- 
Ὀαηὰ, ἐμδὶ 1.6 80 ἀΐδροβοα οὗ ΟΣ ἔγτοπι ον ἰὸ ΠΟΣΊ, 
ἴῃ ΟΥΔΘΓ ἴ0 ἐτΡΓΟΥΘ δοΥ δηά δἀτποδῖο μοῦ ἴο θδοοτῃ 6 

αἱδ ζαϊεμα] νεῖο.» Ὁ 15 τδογοῖοτε ἄοδϑ ποὶ 
ἴηθϑῃ : ἀνὸ}} πὰ 6. Ὑμδὲ νγδὲ τεϊηδικοᾶ ἴπ 
γοῦ. 2 ῥὑγονοῦ [Πΐ8 δἰγοδάγ, δηὰ ἴΠ6 τηοδηΐπρ οὗ τὸν 
4, οΒροοΐδ!})γ, ποιὰ ποὶ βυΐν βΌσ ἢ 8 Β6η80, ἴ0Γ ἃ ΓΕ- 
ἰδεοη οἵ οοπμπιιηίοη τὴ Οοὐ 8 μετὸ ἀοηϊοὰ, ΤῊ 

ἀϊβῆοα!ς ποτὰ Ὑ )ιὲ ΝΣ ὈΔῚῪ, διὸ Ῥγοῦδογ ἴο 
Ὀ6 χρΙδίπηϑὰ ἴῃ 8 οουτοβροηϊηρ ππδηποῦ τὶ ἢ Ἐπ 0 
ΤοοΘηΐ ΟΧΡΟΒΙ ΟΥ̓: 814 π|ὶ}} Ὀ6 80 τονγαγὰδ ἴῃθ6, 
ὩΔΙΠΟΙΥ, Οὔδοσυο [Π6 58Ππ}|0 σοπάποϊ ἰοπνατὰβ ἴδ66, 
ἴ. 6., αγο Ὧ0 ΟΠ) 058] ἱπήθγοοῦτθο τ ἢ 66. Αἢ- 
ΟἾΠΟΥ οχρδηδιΐοη 8: δηὰ 1 αἷδο νν}} μοἹ] ἃ ταγδοὶ 
ΤΟΒΟῪ ἴον ἴδοο, γαὶξ (Ὁ τῆθ6, ἱ. 6., ποῖ ἴα κθ ΔΏΥ 
ΟἾΠΟΥ τὶ. ΤῊ ἷδ ἷδ Ῥοβδ Ὁ]6 ἴῃ ᾿156}[, Ὀπὲ ποῖ δυϊῖ- 
80]9 ἴο γοῦ. 4, Ἡ}Οἢ σοπίδϊἢβ ἴΠ6 ΟΧΡ αηδέοπ οὗ 
τοῦ. 8. ἘῸΓ εἰ 8 ΤΟΓΒΘ ΟΟΠΙΑΪΏΒ ΟἿΪΥ 8 πορδεῖνο 
πουρῆς (960 οἡ γϑῦ. 4). ὙΠοτθοίογο (ἢ9 β6Ώδε οὗὨ 
{6 Ὑγῆοΐο ἰβ : 16 Ῥτορδοὶ ἀἰβρίαΥβ πππηογὶ δὰ ̓ ουθ 
τονγαγὰ8 Ηἷ8 δά πα] δγοῦ 5 νιΐθ, δοοογάΐην Ὁ ἰὴ ΘΟτα- 

πιδυὰ ΓΝ (οτ, Π1Κὸ δ Ὀγίἀθστοοτι ᾿6 δρϑῖῃ δο- 
αυΐτοβ ποῦ τὴ ἃ Ὀτ4] γῆ. Βαὶ ε1||8 ἴονο 88 
αἶδο ἴου 18 οὐ͵θεῖ [Π6 ἱπηργονοπιθηῖ οὗ ἔπ6 νίδβ, δὰ 
6 τι Γοῖοτο τηδη δὶ Π18 ἴον ἰῇ βο ἢ Δ ΤΏΔΠΒΘΥ 
ΔΒ ἴ0 Βοσιτο ἴπδιὶ θη. Ηδ σδιὸβ [0Γ δοῖ δυρροτι, 
δι ᾿ἰπιὶῖθ ΠῸΡ ἈΠ ονγαῆοο παῖ 806 ΠΥ ἰοαῖτὶ δδὰ- 
ἴΑγν Παπλ]πν. Ηδ πδίαγαυ ἱπίογάϊοι μας δάυϊ- 



ΟΗΑΡΤῈΒ 1Π]. 
᾿ασθοσαντας 

ἰετοῦ5 Βαθίο, θὰ ἀοα8 ποῖ δἱ οἰνδθ γϑυτ)6 εἶδ οο- 
παι ἰηνογοοῦγεα ὙΠῺ ποτ. Τῆβ 8 ἸΠποΓΟίΌΓΟ ἃ 
ιηδηϊδοϊδιίοη οἵὗἩ ἴον οἵ ἃ ἀἶβοὶρ!  ΠΑΥΥ ολαΥδοίοσ, 
ὑαἱ 5611} ὁ6ϑ6ῃ τ18}}γ οὔ ἰου6, ---  8ϑῖ δ6 18 τπδὲ οὗ αοἷ 
ιοναγὰ 1δγδεὶ. 
οσ. 4. ἘῸῸΣ ΣΩΔῺΥ ἄδγε Ἐ1] [86 οὨ τοι οὗ 

Ιοσδο] αἰξ, εἰο. Ὑοτ. 4 ἴ8 εἶπ ὀχριδηδιίοα (9 55" 
(οΥ) οὗ νοῦ. 8. ΓΊΓΟΘ ρμαΐγὰ οἵ οὔ͵θοῖδ δὺὸ πδιηθὰ 
οἵ νος τὸ οἰ ἀτϑῃ οἵ 1δγαθὶ 8}}} Ὀ6 ἀερτίνοα. 
Κίηρ δηὰ ῥγίῃθε -- βο] ἀθγβ οὐ ἔπ Οὗ] σονθσῃσηθῃϊ, 
υἱ ἰο γα}} ᾿πογοίοτθ οϑαϑο ἰη [8γλοὶ. 1.6 νοσ- 
8} ΜΠ] οεδϑὸ ἱτὰ ἰδ. Τ ἰδ '5 χοργοϑοηιοὰ ὉΥ ἴδ0 

πὸ (ο]οτίηρ, ΓΟ, δδουίδος, δὐὰ ΓΙ Ὦ, δἱδῖ: 
.66, ἀοδηΐηρ [16 Θ6Π 56 τηοτῸ Οοἰοβοὶγ. Βοβίά θα {Π 686, 
ἔνο οὐ͵θοῖ υϑοὶ ἃ. ΟΥΔΟΪΘ8 δτὸ τρθπηοηθρά : [Π|6 
οριοὰ, τις ν 83 σἰ γον (06 Ηἰ ἢ -ῬΥ͂Θδ 1 Β 5Π0Ὲ]- 
ἀοι-χατϊτηθηῖ, πὶ τὰ τἢ6 ὕτίπι δὰ ΓΤ απαπικΐπι, τοὶ 
ὙΓ88 Ῥαΐ οὐ οὐ Ὀγοῦρῶι οὔϊ τ ΘΠ ΟΥ̓ΔΟΪ68 ἸΓΟΓῸ σα ΊΤ ΘΠ. 
1. δὲ ἱπῖο νοῦν ἤθτα δου ἀθ Ὁ ποὶ ἰπ σο]δ- 
εἰο Ὁ 186 ἨΈ ῬΠΕΡ δαῖ οὐ δοοσουῃῖϊ οὗ ἰϊ8 οοῆ- 
περι ἢ ογϑοῖθδ ἰῃ ζΌΠΟΓΑΙ, 85 115 030 ὙΓ 88 1Π}- 
ἰιδλοὰ δυθῶ ὈΥ͂ ἰὰΟἸαίοτβ ἰῃ πογϑμὶρ (ὁ πᾶζε8 χΥΪ!. 

5; χυῇδ. 14,11,18, 20). Ὑμὸ ΘΠ πότο αἷδὸ 
πδοὰ ἰοσ τ δ 126 ΡῈΓ . ΤΏΘΥ δῖο ϑαυΐϊναδϊϑης 
ἴο επαίεε ( οΙΡ. τὶς 3; Ἑποῖ. χχὶ. 36), 
διὰ ἰπ [π6 φΡαδδδρὸ οἰϊοὰ ἤγοῃη δυάροθ δῦὸ πηδῃ- 
ὡουσὰ δ᾽οὴς νι τ86 ὁρῃοὰ. ὙΒοΊΠοῦ [δ 6 δΟῺ 86 
δ [πδὲὶ Τετβεὶ ΜΠ Βδνθ ποῖ 6 Ὁ [86 Ὑοτϑἢΐρ οὗἨ “79- 
ΒΟΥΔΒ ΠΟΥ ἰαΟἸ]ΔίΓΥ, γοιηδίηϑ ἀουδιία)!. ΕΌΓ, δὸ- 
οογάϊηρσ ἴοὸ νἶιδὲ πδ6 θϑϑθη βαὶά, ἰ δρῃοὰ ἄοοϑ ποὶ 
ἀἴγϑοευ ἱπυρὶγ 186 Μοσδηΐρ οὗ Φοθουδὰ ; 8611} 1686 

ἄοοο ΓΙ. ῬΓΟΌΔΘΟΙΥ {86 ἀϊδιϊποιίου Ὀοίτγοθη ἐδ 
ἵν Ὸ ἰδ ποῖ ἐπιρ]οα, Ὀαϊ τγοΣΒἢ ἢ δἰ ΡΥ ἱπάϊςαιοά. 
ΤῊΘ ςοπάϊώου οὗ {ΐπρ8 5 ἀδβοσὶ ὑθὰ 85 οὴθ οἵ [09 
ἀερεϊνδοι οὐ ἔδδὲ ψίο δὰ ὕθθῃ 1δγβθὶ 8 δρ- 
ρΡοτὶ (Κίπρ δηὰ ρῥγίποθ) δηὰ ἸΟΥ ἂπὰ Ἵοῃβοϊδίίοῃ 
Ἰηανδ οἰ5.)}; δοὰ ἔδο ἱπιροτίδηϊξ ἔδεϊ 8 ἐμαὶ 
ἀοϊαισΥ δου]ὰ οβδδθὲ. ΤἘΐδ δῃουϊὰ 06 οβοοιοά 
τὐρμυτει 1ετγα 61} ἀοβῖτο, σοῦἹὰ δ 4 ραυῃίδῃπιθηὶ 
᾿ἴκ6 [06 οοδδβδίίοη οὗ τπεὶγ οὐσσῃ ρονοσηηοηΐ, οἰνὶ] 
ἰηἀοροπάεποο ; Ὀαὶ 86 ρυπἰβητηθης ἷδ ἃ οἰδϑίδηΐῃ 
πη Ἰοτο, 6 [κοῦ ἰδὲ ΘΟοα μδα ποῖ ἰογχζοείδη ἴδγδο 
ἶς ἰδ ττῦῦ δαὶ {18 ροδίν Ἰσυῖὴ, οὗ ἃ πιδηϊ(οβίδ- 
τίου οὗὨ Ἰογο, 1168 ἴῃ τὉ06 ὑδοκρτουηά ἰῃ ΟὟΤ ὙοΓ86, 
νι ἰοἢ ΤΘΆΓΒ ἃ Πορ εγο ἀδροοῖ. Βαῖζ [μϊ8 ἰΙονο τὰ 
ἀφοϊαχοὰ ἴῃ τοῦ. 1 ἴὸ Ὀ6 [Π6 τηδὶπ τπουρῶϊ, δηά ἰῃ 
γεῦ. ὅ (ὙΠΟΒΘ ΡΌΓΡΟΓΙ, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ΓΒ ΒΟΘηὯδΒ [ἢ6 
δγτωῦο}) ἰδ ΔΡΡΕΔΓΒ ααἱΐο ΟἸΘΑΣΙῪ ὈΥ [86 ἴ8δ8πι|6 ἴ0 ὃθ 

οὐ)εςὶ ἴῃ υἱόν. 
γεν. ὅ. Αἰοσνδσάα Ὑ{1 [6 οὨΠ ἄνθη ΟΥ̓ 16- 

σϑοὶ σοι σε : ἃ ροδὲ ἀοο ἩΔὶοΟὮ ἱποϊπάοδ, μβονγονοσ, 
Εἰθαυ ἃ ᾿υορίεν Λος, ἱ. 6.,ὄ [6 δἰτπϑιΐοη ἀδδογὶ υθὰ 
ἐπ νοῦ. 4 8 Δῃ 6486} 14] οοῦμογδίηρ ἰροῖου. ὙΨ01) 
δοοῖς ϑοθμουδὰ ἐμοὶν ἀοα δηὰ δον ἐμ οῖν κίντα. 
“ Βοοικίηρ “ὁ μου τ οἷν σὰ 18 οοπηροιοα τι τἶ δοοκ- 
ἴος Πανὶ τμοῖν Κίπρ. ΕῸΓ 88 [δ6 δροβίδδῃυ οἵ ἴδ 
τεῷ ἰεἶδοο ἴτοιῃ [16 ἰησάοπι οἵ Π)ανί ἃ γγ88 ΟἹ]Υ 
180 οοῃδοαύσῃοο δηὰ σϑδο]ὶ οὗὨ 1:8 ἵππον ΔΡΟΒΙΔΔΥ 

Φεδουδὴ, 80 {[|ὸ ἐσθ τοϊυσῃ ἰο αοἀἂ οουὐ]ά πσὶ 
Ῥίδος σἱιμβοῖῖ 8 στοϊασῃ ἴ0 ἐποὶγ κίηρ Ταγνϊὰ, 

εἰηοο οά μαὰ ρῥγομπηϊδοὰ ἔπ Κἰηράοπι τὸ Π)αυὰ ἴοτ- 
Ἔτοσ ἰπ ἷ6 δορὶ (2 ϑὅδιη. υἱϊ. 183, 16) ; 118 Πενία 
ἰΦ το ΟὨ]Υ ἔγιο Κὶπρ οὗ [ϑγϑοὶ --- ἰλεὶγ Κίπρ " (11 61}).} - 
ΤΙ ἔλμν οἵ Παυ  '8 ργο Ὁ] ΠΌΘΟΥ τηθϑῃϊ, 
δηὰ σῆοσο δι τς, ἃ Κίηρ οὗ ἐπαῖ ἰδτλ]γ. ΤΒο οοη- 
εἰαδίοι, “δὲ [86 ουὰ οἵ πὸ ἀαγε,᾽" δ ἀθ5 ἴοὸ [86 
Μαρείδεϊς ρμογοὰ, ἐραρϑθονν ὁ ἴο ΡΓΟΡΒοῖς υϑᾶρθ 6850- 
ψθοτα ; ΒΟΏΟΣ ἯΘ δ1Ὸ ̓πδε 6 ἰῃ δοδαταΐπρ ἴμ6 Μο68- 
δἰδι ἴο ὃς 4160 τηθδηὶ οσθ. ὙΨῚ ἐσουλῦλο ἰονγασὰθ 

δόβονδῃ. ὝὙΓΙΒ, ἰο ἐτεταῦϊθ; τῖθὰ δ 1 ἴχπιε ἃ 
Ῥτεοζιδηΐ ὀχργεδεῖοῦ : (Γο Ὁ] 6 ̓δϑίθπίηρ ἰοτνδγάδ.  ἰπ τολαΓηϊη 
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ἴς ἰδ ἃ δίτουροῦ δχργοδδίου (ὉΣ [π6 Ῥσϑοϑάϊηρ 

ὉΞ -- βοὲκ υυῖτ δηχίθιγ, βίποο ἐμο πϑοὰϑᾶ μοῖρ 
8 ἰουπὰ ἰπ τῃ6 Οπο δουρδῖ; ἐπογοίοτο δουρὴς πὶϊὰ 
βο᾽ οἰτα ἄο, Δ Πουρ ἢ Ηδ δϑβδυγοὰγ νἢ}}] ὈῸ ἰουηά, 
Ὀροδι86 Ηδ ἰβ 1Π60 δ0θ κου 'δ ΟΩΪΥ ἀδροηάθηοθ. ΤΆ ΐδ 
ἐφ ἴμ0.8 τἴ06 ἀἶτοοῖ οοηίγαδὶ ἴὸ [6 ΙΌΓΙΩΘΥ δθδηάοῦ- 
τηθῃΐ οὗ Φοϊιονδιι δηὰ βθοκίηρ μοῖρ ἴῃ ἰάοὶδ. δὲ 
δ βουσὶ ἴῃ αοἀὰ ἰ5 λὰ 688, ΘΒρΟΟ ΠΥ ἴῃ ἷδ 
εἰἴϊ5, οἵὁ νυ ιίοΒ (ΠῸῪ πδᾷ ὕδθῃ ἀορτίνοα (οοταρ. δοτ. 
Χχχὶ. 12; Ζεοϊ. ἰχ. 17). Οπ ἴδ6 ομὰ οὗ [6 ἄδγεο 
806 [10 Ῥγροθάϊηρ ΓΟ ΑΚ. ΤῊ19 ἷἰ8 ἰπογοίογο ἐδ 
θπὰ οὗἉ [86 “ΤΩΔῺΥ ἀΑγε," οὐ ἐμο [Ὁ]1οΓ ἀχρ᾽δηδιίοι 

οἵ ἽΠΕ, 
[16 αἰϑευδαίοι αίνοι δϑονο οὗ {π|8 σμδρίου 8 

80 [}}}} διὰ δΌϊθ, ὈουΪι 88 ἴο 1ξ8 ΤΘΏΘΓΑΙ Ρυτροτὶ δπὰ 
85 ἴ0 18 δροοίΐαὶ (δδίαγοσ, τὩδὶ Π0 δὰ  0}}8 Δ.Θ ἢθ669- 
ΒΆΙῪ ἴτοπι ΔΗΥ͂ ἩΓΟΥ͂ ΒοΟΙἀΐηρ (π6 ἰάδηςγ οἵ 06 
ΜΟΙΏΔΙ Πσ6ΙῸ ἀοδογί δοὰ πὶδ ἰδὲ οὗ οἾδΡ. ἃ, ΤῈ 
ἴοτοο οὗ βοπιὸ οὗ ἔδο δισυτθηῖβ ΘΙ ρ]ογεοὰ 8 ΟΥοσ- 
πὰ ἡβρθανς δηὰ ΟἸΒΟΙΒ, 88 ἐδ ΠΡΟΣ ᾧ ΔΙῸ 
ἴσο Ἰδγροῖν θαδοὰ ΟἹ τηθῖο βροουϊδεοη, γοῖ [Π6 σϑη- 
ΘΙᾺΪ ΓΟΘῸ 5 9Ὸ ἴ0 ΒΟΥ [ἢ δίΤΟΙ όγημθα οὔ 
[80 σοτγθοίη688 οὗ ἐΐ8 Πγροίποβὶβ δηὰ οἵ ἐξβ ΣΟ δ6- 
ἡπεῦτοι ΠΟΤ ἰΒ6Ὺ δδθοϊ [η6 ἰη ογργοιδείου οὗ ἰδ- 
ἱνάπὶ ρϑβδαροθ. Το τγϑοθηὶς ἘΏρ 5. ΔΟΙΒΙΩΘΏ- 

ἰδύογβ ἀρτοο ὙΠ} [06 ΤὩΔΊΟΥΥ ΟΥ̓ ἴῃ πηούογηβ ἰπ 
Πολάϊΐπς [815 τον. Νονοοτηθ δϑάορο ἴΠπ6 οἷά ορίπ- 
οη ἴδδὲ (86 ῬτΤΟΡΒ ΘΙ δ ἔστ οΥ τί ( 6Ὁ) δὰ αἰϑὰ 
ἴῃ [Π6 ἰηΐδγταὶ. Νογοα πίη Κα ἐπδῖ ᾿ξ ἐδ ἱπηπηδίοτί δ] 
ΜΒΘΊΠΟΥ 106 ποΙΘἢ δ8ΓῸ ΔΘ [08] ΟΥὙ ὯὩοΙ. ΤΏ 11]}}- 
Ὧ088 οὗἉ ἴΠ6 ἀϊδοιδαίου οὗ [}} ΒΟΥΘΙΑΪ ΣηΐΟΥ ἔδϑία το 
οἵ {8 δμογῖ ομδρῦδῦ ργϑοϊ θα ἐμ πϑοθβϑὶ ἐγ οἵἉ δά- 
ἀἰείοηθ ἤτοι [π6 τοιρδτίκα οὐ ΑἸ ρβὶο- Απιογίοδη 6Χ- 
Ροϑίζογθ, τ μοὶ ΔΙΘ, ΣΩΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, 188.8}}} οὗ 8 οοτ- 
ῬΔΥΔΟΙΟΙΥ σΘΏΘΓΕΙ παῖαγο. Οἡ ΒοΟΙΘ Ῥοΐηίδ, 8.8, ἴον 
ΘΧΔΙΆΡΪΘ, [86 ΟὈθοῖ οὗ [88 “Ῥυτοί886 " οὔ ἔπ) τροτὰ- 
ΔΏ,, δηὰ [[8 δγ τ ὈΟ]1ς8] πιοληΐηρ, ἴ[μο αἰ βου εἶο8 ὁΔἢ- 
ποῖ ὃ6 βαϊά ἴο ὃ6 γεοῖ Βα :88Ο ΟΥ̓ βοϊνϑα. --- Μ.] 

ῬῬΟΟΤΕΙ͂ΚΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΛΙ, 

Ἰ. Οὐ ἰἢ9 ἴονὸ οἵ Φοβουδὴ ἴο ἴβγαοὶ, ὰιΐο ἢ θη- 
ἄυγοθ ἴῃ δρίϊθ οὗἠἨ 4]} πηι] 688, ας ἀοθα 
ποῖ ἴογχεος ἴο ομαδϑίθῃ, 806 [86 [ηἰτοάποιϊίοη, δηὰ 
ΘΒρΘοΐ ἢν Νο. 1 ἱπ [δ Ἰ)οοση4) δηὰ ἘΠ ἰςΑ] 86.- 
οη διιβομθὰ ἴὸ ΤΠᾺΠ. ἰϊ. 

2. Α οοπάϊθοη οἵ τῃΐηρα, δι ο ἢ δὲ ἴπαὶ τιγοδῖ- 
δηθὰ ἴῃ γυογ. 4, ἐπαγδοίοσσοα τπ6 κίησάοιῃ οὗὨ [86 
ἴθ ἔγθο8 νΒΘη (ΠΕΥ̓ ΜΟΓῸ Ἰοὰ ΔΎΓΑΥ ἴηῸ οχἑ]θ Ὁ 
Αδογτίδ ; δηὰ ἱπ [18 γῶ σϑῇ δ60  ΓἸΔΙΙτόδης, αἱ. 
Τοῦ ποιμίηρ ἰδ βαϊὰ οὗ δὴγ Ἵδριϊυγ, δηὰ ἱπ 
ἴδει ποιδίην οὗἠἨ 106 τηβῆποῦ ἴῃ λοι 11..} εἰν ἀγριε 
δΔηά πουβἢϊρ βου ]ὰ οθα806. [Ὁ ἰδ γϑσγ ἀοπθε!, ἴο 
ΒΔΥ͂ {110 Ἰ688ι, ἩΠΟΙΠΟΣ Ὁ σδῃ οἷδίηι ἴοῦ 1η6 ἰῃτοδῖ- 
ΘΠΙΩΩ 8 6 Ὁ ΥΔΏηρΡΘ, Δπὰ τη 8 Ἐ6 ἰξ ΔΡΡΙΥ δ]8δὸ ἴο 
κίησαοπ οὗ πάλ. Νοιδίης οδη θ6 δα ἀποοά οι 
ἴΠ6 τοϑοι απο ἴο 106 Γπτοδιδηΐης το 186 
Ῥτορδοῖ Ασδῆδῃ υἱξεγοὰ δραίηβι δ πἀ δὴ ἴῃ ἴδὸ ἀαγθ 
οὔ (38 Οβγου, χυ. 23, 4).- ἘῸγ υοσ. ὅ οἵ οὖνῦ 
Ομαρῖου Ροΐπίθ ἴοο οἰθαυὶΥ τὸ [86 Κίηρσάοτῃ οΥ̓ (ῃ9 
ἴθη ἰτἶδεβ, δῃὰ πὸ ἰυάρπιοηῖϊδ δ ῥτοπουπορά 
δρδίηβὶ πὲ πη}}} (Π6 δῖον σπαρίοτβ, πιο θ6- 
ΟΠ 8 Ἰαῦοῦ μάνα ΤὨ6 τπγοδιθηΐπς δδπὰ 
ἴη δεπὰ πιῇ ῬτοΟΙ 86. ΤΏ Ἰδαῖον μο] 5 ουἱ, 
ἢγτεοῖ οἵ 41}, ἃ τοίπγη, ποῖ, Δοοογάης ἴο 186 ποσὰ : 
8..4}} βοαῖς Φοδβονδὴ ἐποὶν αοά, 18 τὸ Ὀ6 τά κθῆ 85 ἃ 
οοῃίγαδὲ ἴο [6 Γοδοτί τηϑδὰθ ἴὸ οἴϊιονῦ φοΐβ (νθζ. 1). 
Αὐορογαϊΐηρ το [86 ῬγοΟχηΐθο ΠΟΥ 711} Α150 Βανὶὰ 
ἐμοῖς κίη. [866 106 ᾳυοιϊοὰ ἤτοπι Καὶ! ἰῃ 
[86 ὀχορϑείςα! δοοϊοη.] Π6 ποῦδϑο οὗ Βανϊὰ ἰς 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ 1800 ἘΠῚ οὔ͵οοὶ οὗ Ιδ6 χοίδγοποο. Εὸῦ 

π6. ΒΟΥ δοκηον)οάμο ἴδὸ ἀἰνὶῃθ 
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σίρε οὗ Πανὶ ἴο ἴπ6 κἰησάοπι. ΤΙ ΐδ Ῥτομπιΐδο ἰδ 
δον ΠΕΙῸ ἱηἀ  Ἰ80]}}γ ἢ 06 Μεβδίδηϊς ΟΥ̓ 180 
δχργαββίοῃ : “ αὖ [πο δηὰ οὗ [6 ἀ8γ8," ὙΠΟ ἢ “΄ ἀοοδ 
ποῖ ἀθηοίο ἴπ6 ἔπΐαγο ἰῇ ρόπογαὶ, Ὀπὶ δἰ ΔΥΒ [86 
οοτΐηρ σοηδυχητηδίίοη οὗ ἴπΠο κιηρσάομμ οἱ Οοά, 
ὙΠ οἢ ἴη8 πὶ τὴο δάνοηιν οὗ ἴῃς Μαεβδίδῃ." 
[ἘΠῚ 9 οδῃηῃοῖ, τπογοίοτο, πη ἴμ6 {6} Πποης 
ἢ ἴδδὲ τδο Παρρεποὰ ἰπ τἰ0 τοϊυγη ἔτοπι ἴῃ6 
ΒδΌΥ]οπίδη οχίϊο, ἀραὶ ἤῸπ) 6 οοπεοίἀοταίίοη 
δὶ [πδὶ ὁνοηὶ δορά πηδίη}ν (06 Κίηράἄοπι οὔ, 
Φυάδι, πη ἷ]6 ποτα τ86 Κίησάοπι οὗ Ιδγδεὶ 18 109 
δι δ᾽οοῖ οὗ ἀϊδοουτεα; ἴππὸ 106 ῥγοπιΐδὸ ἨὙΩῚ58 ποῖ 
ἀπε ΔἸΠΠ0 Δ. Ηθησδο 106 απρδίίοπ ἰ8 δυρροδίδα 
ΠΟΓΘ 8180: β'οθ 118 Ῥγοπ 80 τγδ8 ποῖ []Π]}1δὰ ἴο 
1εγδ6] ουθῃ Ἡΐ ἐπ οοταίηρ οὗὨ ἐπ Μοδυίδη, [85 11 
(Δ]1Θη ἴο τ στοπῃὰ, οἵ ἷν 1η6 Πι}8]} πγϑηὲὶ γοῖ τὸ Ὀ6 
ἐχρεοοίοὰ 3 Αοοογάϊηρ ἢ δὲ [85 ὕδθϑῃ γοιηδυκοὰ 
ὉΠΘΥ ΟΒΑΡ. ἱ., ὈΟΤᾺ ᾳαοδίΐου!β ἃσὸ ἴὸ ὉΘ Δηδνγεγθαὰ ἰῃ 
1.6 Ὡορδῦνο, δηὰ [ἢ6 ΔΠΔΥΤΟΥ ΓΔΙΠΟΥ ἰδ: ΤὙ86 [Ὁ Ηᾳ{}]}- 
τηθηὶ 88 δον ῃ ἰη Ηἰπι, ἰῃ Ἡμοπὶ 4}} (ἢ 6 
Ῥτοιωΐδοδ οὗ ἀοὰα διὸ Υο δηὰ Ατπθῃ, πὶ ἰῃ δηοΙοΓΥ 
δηὰ [δ΄ Βἰσ ΠΟΥ δ0η 80 [δΔη ἴῃ ῬτΟρδοῖ ἱπιαρί ποά, 10 
ΔΩῊ ἴδ6 ροορὶο οἵ Οοὰ ἴῃ [δγϑοὶ δίοθθ. δϑοραγδίηρ 
16 Κοῖποὶ ἔἤγο) [πὸ Ὠυδικ, τἘΘΟ τηυδὲ, προη [ἢ 6 

πηὰ οὗ [πὸ Νονν Οονυθηδηὶῖ, δο 186 ἔμ ]1ποπὲ 
ἢ ἴδ χαδιδοσίης οὐὗἨ δ ρϑορὶθ οὔ Θοἀ δζουηὰ ἃ ἀ6- 
δοοῃάδηϊ οὗ Ὠανίὰ το νγῶ8 τΠδηὴ Τλαν 8 
ΒοΏ; --- δτουπὰ ΟἸγτίδι. Απὰ 50, ἰΒουχὴ {16 ἰδ ποὶ 
ὯΠι0 ΠΠΠ6ΓᾺ] τηθδηΐηρ' οὐ [86 ρτοπηΐθθ, “ Αἰπρ αν! " 
ἴπδι οἢθ οὗὨ 1) αν 8 ΓΔΠλ δ γ 0 ὧδ ἴὸ Ὀ6 δοιρῆς 
δίνου, 15 9 Μοεδίδῃ, [ὦ τι ὅοη οὗἨ ἢανϊὰ ἰὲ ἰδ 
186, του ποῖ γοῖ οοτρ]οῖ6 17. ΤῈΘ ῥτοπιΐδο 
ἷδ 81}}} ἰὼ οοῦγεο οἵ ἢ Δ! ]τπποπὲ, δηὰ ἴο ἐϊ8 ρμογίδοι 
(ΔΙ τλϑηξ ἰδ δροοίδ!!}ν ὨθοΘοΒΑΓΥ [6 ὉΠΙΎΘΓΒΑΙ οοΏ- 
γογείοη οὗ [δγβοὶ ἴὸ (Ἡγίθε, δαὶ, 88 18 τιδίογαὶ, ποὶ 
ΤΏΘΓΟΙΥ [6 Ρ6ΟΡ]6 οὗὨ [86 ὕδῃ ἐγίθεδ, μβοῦο ἸΣΡΘΓΘΙΪῪ 
Ἰηαϊοδιοά. 

ἨΟΜΠΙΞΤΊΟΑΣΙ, ΔΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ψεγ. 1. ΓΌΤΗΞΕ: ἴϑὲὶ τ8 οο886 ἰ0 ἔδασ ἐῃθ 
Ὑ1ἧΛῚ δηὰ ἡπάρτηοπι οἵἨ ἀοὰ οὔ δοοουηξ οὗ ΟὟΓ 

δἰῃδ8, διὰ ὑεϊ ον τδὲ ἴη6 Ῥτορῆθὶ δαγς, ἰδὲ αοά 
6 ἴκ6 ἃ δαδυδπὰ ΤΟ, Δ᾽ ποῦ δ6 ὈρΘΘῺ ἀθ- 
βογίοά ὈΥ͂ Δ δά] ογοῦ τὶ δπὰ ἰ8 ΔΏΡΤΥ (δοτοδῖ, 
ἰδ γοῖ Ἰηογὸ ἱπιρ6 116 ὈΥ ΤΔΟΤΟΥ, [ἤδη υγροὰ Ὁ [ἢ6 
Βἷῃ; οὗἨ τ..6 ΔαΏΪΟΓΘΑΒ, δηἃ ὙΪΐω8 δον ὑδεῖς ἴο ἴδ 
Ιου. αΑἀπὰ τγῸῪ 86 ἴΠ6 Ῥιορδμοῖ ἱπ ΠΥ ΤεθρθοῦΣ 
δεῖ ἔογι στοδὶ ἱῃρδ. Ἐοτ, ἴθ ἴΠ6 τβε ηἷδοθ, ἢθ 
οουϊὰ ποὶ ἀφβογὶ 8 δ: 88 Ὀοίπρ τγοτο ἀτοδα [Ὁ] [δὴ 
Ὧ6 ΠΕΙῸ ΓΣ ἰδ ἰπ [86 κἰη οὗἉ [Π6 δά υ] 6 γο88. Απὰ, 
δραΐίη, δο Θχῖοϊδ ἘΕΜΙΥ εἰς Ιονο οὔ αοἀ ὉΥ ἐδ 
ἰτηᾶρο, 6 ΠΘ δαγ8 ἰδδι Ηθ 8 δηϊτηδίϑα ὉΥ ἰοτρ 
τοσΑγ 5 7.6 δῇ} δ Γαδ. 
[Ῥσβευ : Ηἰἷς ἰονθ ἯΔ8 ἴὸ ουτἶνο Βοσβ, πὶ Ηδ 

ΤΙ ΚΔΕ ὙΠ η ΠΟΥ δὲ ἰδδὲ ἰο ΗἸ πηδο  ϑ.οἷ, αοἀ βαγε, 
8 ἴ6 Ἰογὸ οὗ ἴ6 ,οΓγὰ ἴον [δγϑοὶ. -- Μ.] 

[νετ. 2. ΜΑττΗξνν ΗΕΝΕΥ : ΤΠοδ6 πῆοπὶ Θοὰ 
ἀοεΐστβ Βοποῦ δηὰ οοπιίοτι ἴοσ Ηο ἢγβὲ τηδίζοβ 8δ6Ώ- 
[0]6 οὗὁ ἰμοΐτ οὐ τ ογ  ἢ]οβδηοδδ, δηὰ Ὀτγίημϑ Πθηλ 
ἴο δοκπονθρο 10} 110 ἢ ἷραὶ : ““Ἶ δἴὼ 0 ΣΟΥ 
ὙΟΥΓΏΥ ἴὸ Ὁ6 οΔ]]οὰ τ δου." ῬΟΥΟΓΕ δηὰ ἀΐ6- 
ἔτϑοθ βοτρει 68 ὈΓΟΥ͂Θ ἃ ὮἸΔΡΡΥ ΠΙ6ΔΠ8 Οὗἁ τηδ κῃ 
Βτοδῦ δ ΠΠ6 ΓΒ ρϑηϊθης. ΟΟΏΏΡ. 6 Εἰχορϑίοδὶ τϑ- 
τιᾶῦίβ.---Μ] 9 

γερ. 4. Αἰιδουρὰ ἰὲ ἰδ ἃ ὃ Ρυπίδιποπὶ οὗ 
αοά, ἐδμᾶὶ 6 ρφουογησηθηῖ δου ]α Ὁ6 οδϑὶ ἀονγῃ, ἰὶ 15 
5 ἃ. τοῦ ἢ στοδῖον ραηἰδητησηὶ [Ππδὲ ΠἰὈΟΓΥ βῃουϊὰ 

(Δ ΚΘΏ ΔΎΓΔΥ ἴ0 δεῖγο Οοὰ δηὰ ἰϑδοὴ ηἷο Τ᾿ οσὰ. 
ἔστπξε: ον. δ. ΤΠο86 ἃΙῸ ρἱοτίοιιβ ποπὰβ οὗ 

ἴΠ6 ῬγΥΟΡμοΣ ΒΟ ἴδυδ οοτηθποβ Θοὲ δαπὰ ΟἾσδὲ 
ἴῃ ποθ, δὸ τΠπδὶ, θη Μγὁ 668}} προ ἀοὰά, τὸ 
δου ἀο δὸ [ῃπγοῦρῇ ΟἸγίδὶ ; τμοπ 6 ἢορ6 ἴῃ 
[0 ΠΙΘΙΟΥ οὗ Οοὰ ψὸ δορθ ἐπγοῦσ ΟἸγδε ἴδδὲ 
(οὐ πουϊὰ πανὸ οὔ 8. 

(Ρυβεὺ : ὅὃο Οοά᾽δ γοοάποξβ ογογθονε τὙῈ 
δεῃοῆσθοηοθ δηὰ οοῃδοβοθπβίοη, δπὰ στδοίουβηθβ5 
ΔΙΑ ΤΩΡΓΟΥ͂ δηὰ ἰογρίνίρ Ἴονθ, δηὰ ἰοὺ ἰπ ἱτωραγί- 
ἷηγ Ηἰπιβο ἢ, δηὰ ἀρλϑὲ ρθε υς ἷῃ ἴἢ6 ογοδίαΣοΒ 
πἰιίς ἢ Ηδ ἢ88 τοῖο δη τοίοπηά, τοἀθεοτηοᾶ, 
δΔηὰ βαηοιϊβοα ἴῸσ [8 Εἰοιτ. ΤΟΙ πιδῪ ἰδ οἼγοδῖ- 
ὉΓΕ8 ἐσεηιδίο ἰοισαταα ἷς πὶτῃ δαπιϊ της ποηᾶοσ εἶἰδὲ 
8}} τ}]9 σδῃ ὃ06 τπηθὰθ ἐπείτε! --- Μ.] 
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ΡΑΒΒΊ ΒΕΟΟΝΏΌΏ. 

ΦΕΗΟΥΑΗ ΡΙΙΒΑῸΒ ὙΊΤΗ [ΙΒΒΑΕΙ, Η18 ΒΕΙΟΥΕΡ Βὺτ ὈΝΡΑΙΤΗΡΌΙ, ΘΡΟῦΒΕ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒΒ ΓΡ.-ΧΙ ΓΝ. 

ΕἸΒΗ͂Τ' 18 ΟΟΥΕΒΕ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΙΥ.- ΧΙ. 

Ι. ΤῊΞ ΑΟΟΥΒΑΈΤΊΙΟΝ. 

ΟἸΑΡΊΤΕΒΒ ΙΥ͂.-Υ1. 

Α. αΑφαϊπεῖ ἰδὲ Ῥεορῖίδ αε α Ἰρλοῖδ οπ. Αοοουπὲ οΥ ἐλοῖν' Ἰάοϊαίτῳ απα ἐλ6 Οογτωρίνοη ὁ 
᾿ ἐλοῖν Δίογαϊε (»γοπιοίεα ὃν ἰδ6 γέοδέ). ᾿ 

ΟἜΔΡΤΊΤΕΕ [Υ͂. 1-19. 

1 Ηδραδν [86 νογὰ οὗ ϑοβονδῆ, γο οὔ] ρθη οὗἉ Ιβγαρὶ 
Εν Φοβονδὴ [88 4 ἀΠδγθηοθ τ ἢ (86 ἐπα Ὀἱϊαηίδ οὗὨ [6 ἸΔπὰ, 
Βϑοδυβθ ἔπ. 8 πὸ 61} δῃᾶ πὸ φοοάηθϑββ 
ἈΑμᾶ ῃο Κυον]οᾶρο οὗ Οαοά ἴῃ ἴδ6 Ἰαπὰ ; 

2 (Οη]γ) συγείηρ δῃὰ Ἰγίμβ, 
Αμπᾶ τοσγάοσίηρ δηᾶ βίθα ηρ δηα Δα. ΠΟΥ ; 
ΤΌΘΥ Ὀτγοδκ πη, δᾶ ταῦτα ΘΓ 00]]Ο78 ὌΡΟῚ ΤΌΣΟΣ. 

8 Ἰδογοίογο ψ}} (ἢ απ του ΓΏ, 
Ἀπ 84}} γῆο ἀνγ6}1} ἐμογϑὶῃ 8}}4}} Ἰδη σι θῇ, 
ὙΊῈ 6 Ὀοδδὶ  οὗὨἨὨ [06 δοϊ]ὰ δηᾶ (6 Ὀἱγτὰ οὗὨἨ Βθδυθη ; 
Ἀπὰ {δΠ6 ἤβἢι οὗ (6 868 8180 8}}8}} Ὀ6 διγορὺ ΔΨΑΥ. 

4 ΟἿ]γ οὐ ποῃϑ οοηίδπᾶ, 
Απὰ Ἰδὲ ποῦ γϑρσγοῦθ (δ οί 6) ; 
Απᾶ τὴγ ρϑορὶϑ ἢ ἰ8 1ἰκο [ῃοβθ (μδὺ βέγίγο τὶ (86 ῥγίϑεί. 

ὅ Απᾶ δου 8ι8}0 [Ἀ]] ἱπ {ῃ6 ἀδγ-τη6. 
Ἀπὰ [6 Ῥτορβοί α]δὸ 8}}4}} 1811 τ ῖθ (866 ἴῃ {λ6 πἰρἢϊ, 
ΑΒΑΙ Μ1}} ἀΘδίγου (Ὦγ τοίμογ. 

6 ΜΥ ρῥϑορΐθ δ ἀδβίγογϑᾶ ἴοσ ψαῃὶ οὗ Κηον]ϑᾶχο ᾿ἢ 
Βϑοδῦϑο ἴπου ἀδδρ᾽βοϑὺ Κη] 
80 ἀο 1 ἀδβρίβθ ἐπ665 ἴο 6 τῇ Ῥγίοβὺ; 
Βοοδυθο του ἀοβὲ ἴὈσροί [80 αν οὐ (Ὦγ Οοί, 
1 4160 πὶ} ἱογροὺ ἐμ γ οὨ]άσθῃ. 

«7 ὙΠ τλοτο [ΠΟΥ ἱπογϑαβϑᾶ [}}6 πιοῦθ (ΠΟῪ αἰπηθᾶ ἀραἰηβί ΤΩ ; 
ΤΠοῖρ ρἴοσυ Ὑ|1}1 τη ἰηΐο ΒΒδῖηθ. 

8 ΤΏΒΘΟΥ θα [π|8Κ6 ῥχοῆϊν οὗ [86 εἴη οὗ τοῦ ῬθΌρ]6, 
Ἀμπὰ ἀϊγοοί ἐποὶν ἀθβίγϑβ δἴνϑυ {Π6]} ἰγδῃ ΒΤ ΘΕΒΊΟΙΒ. 

9 Απάᾶ βο ἴὑ ἱβ : δ (Πῃ6 ῬθΟρ]θ, βο {16 ρῥγὶϑϑδῖ, 
ΑῃάᾶΙ κγ}} νἱδὶῦ ὑπ ῖν σσὰγβ προ ἴδθίω, 
Απὰ τοναζὰ ο μοπ {πε 1} ἀοθαᾶ8. 

10 ΤἸπδη ΠΟῪ 888}} δαὶ δῃὰ ποῖ Ὀ6 βϑα βοᾷ, 
Ὑ1 ργδοῖίΐοο τ ογθάομ δηα ποὺ βργοδά δὐγοβδᾶ, 
Βροδῦδβο 1Π6Ὺ ἴογροί ὁ Φϑθονδιι, ἰο τορατὰ Ηϊηι. 



50 ἨΟΒΒΑ. 

11 Ὑογϑάοιη δῃὰ νγῖῃθ δῃα ὨΘΥ ὙΓΠ6 
Ὑ,111 ἰακο (ροββϑοββίοῃ οὗ) ἃ ᾿ϑασγί. 

12 ΜΥ ρϑορϊο' Ἰῃαπίτγοϑ οὗ 1.5 ποοὰ [140]8], 
Αμπὰ {πο ]γ οἰαδ 8}:8}} ἀθοΐαγθ ἴο ἰΐ ; 
ἘὸῸν (86 βρί τὺ οὗ υμογϑάοτα [88 ἀθοοὶνϑα ἴμθπι, 
Απᾶ ΓΒ 6Υ οοπιιηΐξ ττογθάομι (ἀθραγίϊηρ) ἤτοτι ππᾶθν (μον σά. 

18 ὙΠΟΥ͂ βδουῆοθ οἢ {Π|6 βυιτητηΐί8 οὗἨ {116 τηου 8108, 
Αμὰ Ὀυζῃ ἰποθῆβο οἢ {}π|0 811] ; 
Τῦηδον (ἢ9 οδκ δῃᾷᾶ ρορὶδὺ δηᾶ ἐσθ ϊ μι, 
Βδοδαθ86 ὑπο 1 ΒΙΔΟΟῪ ͵8 Ρ]Θδβϑηΐ. : 
Τμογοίοσο γοὺγ ἀδαρηίοτβ οοζηπῖ τυ πογϑάομι 
Απὰ γοὺγ ἀδυρἢύογβ-ἠ ΠΊ ΙΔ Θοτωμὶὺ Δ] ΘΓ. 

14 Ὑδ6ι1 νῖ]}} ποῖ νἱδῖὶ προῦ [ραπίβ!] γοῦγ ἀδυρσηίογα Ὀθοδδ6 {ΠΟῪ οοταγαῖς Ἡβοσγθάοιι, 
Νοῖῦ γουγ ἀδυρ ύογβεΐῃ -ἸΔῸν ὈΘοδΌδο ΓΠ6ΥῪ οοτηπῖ! δα] ίοσγ ; 
ἘῸΓ {δ86γ [γοὰ] ὑπθιβοῖνθδ ΡῸ 845146 νεῖ εἶ ργοβιλέτῦο8, 
Απά εβδογσῆοθ τυ ὑθια ρ]6- σ!γ]8, 
Απάὰ [86 ρΘ6ορ]6 νίϊηουϊ υπἀθτβίαπαϊηρ 5..4}} Ὀ6 οδϑὲ ἄονπι, 

1δ Τῇ δου οομμἷξ πτἢοτθάομῃ, Ο 16γϑοὶ] 
. μοῦ ποὺ ΔΦυάδι ὈΘοοσαθ σΌΣΕΥ, 
6 ποί ἴο ΟἿἾραὶ, 
Αμπὰ δβοθῃᾶ ποὺ ἴο Βοίῃεδνθῃ, 
Αμπὰ βΎΘΑΣ ποῖ : ὈΥ {16 18 οὗ Φοβουδῇ. 

10 ΕῸΣ βγ86] 18 δ ἱπύγϑοίδὉ]9 88 δὴ ὈΠΌΓΟΚΘΙ ΟΣ ; 
Νον Φοδονυδῇ γ11} ραβίαγο ἔποτὰ 
11Κθ ἃ ἰδ ἴῃ ἃ ν|άθ 6], 

17 Ἐγβγαΐὶπιὶ ἰβ οϊηϑα ἰο ἰΔ0]8 ---- ἰοῦ Ηἴτα ὉΘ. 
18 Ὑμοὶν αἀτηκιηρ- δαδὺ 18 βροϊ]ϑὰ ; 

ΠΟΥ Κοθρ οἡ ἡὙποσίηρ. 
ΤἬΠΘΙΡ 8}}16148 [τι] 678] Κϑθρ οὐ Ἰονίπρ' βιιδπιο." 

19 ἼΤμο ἰθιιροϑὺ βϑῖζθϑ ὑζθτὰ ὑν ἢ 118 ὙΥΪΏΡΈ : 
Αμπὰά (ΠΟΥ 5888}} 06 δϑβιδιηθᾶ οὗ (μοὶγ βδου ῆσθϑ. 

ΤΕΈΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 
} 

(1 Υος. 8. --- ΔἕῚ ΓΡΙ͂Σ. Ἃ ἰο προὰ Βοῖθ δὲ ἴω αδω. υἱ!. 21 ; ἰχ. 10, ὅο φρϑοιγ οἱ δουτοοταῖο οὐὐδοὶ; ἰοδίοαϊοά ὃΦ- 
ἴοτο ἰῃ ἰδ) ζϑΏΘΤΑΙ. [π πδαρο, ἰδουφὰ ποὶ ἴω σταπιαιαιίοαὶ Τποούου, ἱε 16 σα αἰναϊσοί ἰο οὖν κνανισίψ. --- 34.) 

[3 Υαν. 4. -- ΠΡ). Νοποοίοο είνεθ ἃ τασίοιυ οἵ σεωσ δίδου δηὰ ἰσδοδροαϊοηδ, ματεὶν ἤγοσι οὐδὸς ϑοΌξουθ, ἔπ οτιδοῖ 
ἴο οδίαϊῃ ἃ τποῖθ Ὡδίησει ϑϑΏδο ἑδδη ἐμ9 οὔθ ὃθ ἄγαπτα ἴγουι ἐμ ἰοχι. Η ϑοϑίῃβ ἴθ ἴαψο ὕϑο:: πιίσὶοὰ ὮΥ [9 ἀἸΛΊστΙ 
βυφεοοιδὰ ὉΥ7 Ἠουδίζαι!, πιο σοιαδσῖκ ἐπδὲ [ἢ οουἹὰ πος ὑὉθ α οεῖπιθ (ο οομίοοά πὲ Ἰἀοϊοίτου ρείοο. Ἐοδο οὗ ΘΟΌΓΒΟ, 

δῖο Ὠοὶ ̓ ποδηΐ. 860 (Π0 οχροαί(ίοΒ. Διροὺᾷ ἰδο δοοίοης ἰσαπαϊδίοεε, "9 ΕΧΥΧ., Ααυϊα, δοὰ Αταδῦ. τοδὰ ἝΝ : Ὡν 

ψγϑορίϑ, ποΐοῖ ρϑαῖϑ τποτθ πδίοσαὶ ὑὈὲ [6 Ὡοὶ ὨΦΟΘΔΡΑΣΥ. -- Μ.) Μοῖον πουϊά ρμοίωϊ ἀἰ ατοι  γ, δον τον ἘΠΟΡῚ : υἱὰ 

δοο, δφαίηδι (Ὡφϑ, Ὡδυοῖυ, θοᾶ, διδᾶ τοδί ἔδο βορείου δου: (98 πὸ οὔθ ὃὉ9) ροῖαοὶ (πο... Τω» 6 ἀποοά. Ἐποὸ 

ΤΟ που!ά ὃὕο ποοοδϑδσυ, δυά ὯὩ ποῦ]ὰ δοὶ ὃ ἰδ) ΡῬεΌροσ ρεοροείοῃ. 

ι8 Υας. 6. -- Ἧο πιυεὶ ποὶ τεοῦ ΓΠὉ ΔῈ Ὁ υροχροοιοάιν (Δέοίοε. Το δυοὶο 9 ὁδοραίιαὶ -- ἨΝΌΝΝΝἢ, Αο- 

νυεάϊηρ ἰο ἔδφ Μδροσα ἔδο ἐδπισά δ 19 δυροτδυοῦμ, διὰ ἐδοτοίστο ρεοῦϑ Ὁ ὁ οὨΙσοσταρδ!οδὶ σττοσ. Ασοοτάϊης ἰο Ἀπαϊὰ ἐξ 
ἐδ δῇ Ασϑχηδίο ρμαυδαὶ ἴοσιω. [Ησθάσγοου : Το ἐμ!τὰ δὴ 16 ποὲ θά ἴῃ ἃ κτοδὲ πυτῦον οἵ Ἐσπιίοοϊε δὰ ὃο ἘοδδχῸ 

“αΔ Ὀδοσ ΡΣ, ὯΟΣ ἰΏ δοῦιο οἵ ἔμο φασῆως μτϊηὐοὰ οὐ! οΏ ; ἰῺ οἴδιοεϑ ἰς 16 ποδτκοὰ 68 σοάπηἀδοὶ, κά α τὶ βενο ἽΌΜΝΜΌΝ 

Ὦ.-ΜῈ 

« γε. 10.-- ἼΘΙ. Μοΐος οὐδμοῖθα (816 ποεά ἰὸ ἔο β0 )ονηᾳ, γοτϑο : ἴο ρεδοῖῖδοο ἰσνάθοιθ, οἷο. Βὺὲ εἶιῖδ ἰ6 ἰοεκοδὰ. 

ΙΗ σοδοτδοῦ οἱδδα ἐδ εἰ αν τίον οὗ βοδάϊδδα, Ασιοϊὰ, διὰ Ἠοχρῖου, Ὀπὶ ἐμ ηκο “ ἐδοτο 'α τορυξιδοὶξ ἰὸ 
Ηοῦτον ὑδαβὸ ἰὰ ἔδο οοτηἰπαίέου : ἴο οὔθοξτο υτηϊοδιίίου, πὶ δὰ ΠΟῪ πίηο, ἐπδὺ ἰξ [6 Δ᾽ ἐοχζοίπος ἰμδαπιίαε 6." Βαϊ 
μὶθ οἰλοΐοο οὗ ἴδιο ὕδτῃλ " Οὔφογυ ᾽" ἰ8 ΔΕΌΪΙΣΕΣΥ. [Ια ἰδ ορροείηβ ΗοΥΒΙΑΥ, ᾽6 ογογίοοῖϊ ἔδο ἢλοὶ ἔπδὶ ἐΠπ6 ἰδείοσ τορϑδγθ: 
[ο αἶνο διϊϑοίου ἰο, 6 δοῆδο οἵ ἔδο ποεᾶ πϑ ἢ ἐ6 Ὡοὲ δὲ 4}} γορυξιιδοὶ (0 ΗΦΌΤΟΝ ὈσλΑο. [1 τηῦδί Ὧο τοοιοιδεεοὰ ἐμοὶ 
(ὍοΥ “ἴ ποχκίοοὺϑά " “ον οὐ ἀσορροᾶὰ ΗΠ τὰ ἔγοαι ἐμαῖς ἰβουσῆί; ἴπὸ διε πμοαὶθ του ἃ ὨΔΙΌΣΑΙΙΥ ὑὕὑό: 0 Κορ ἰὼ τοϊθὰ 
ἰοπνάμουι, οἰ. 716 ἰ9 ἰ)0 οχδοὶ δαρὺ οὗ ἔδο ποιὰ ἴω Θοῃ. Χαχυῇ!. 11 ; Ῥβ. ἐχχχ. 8. ΗΟ σεθΥ᾽ δ ΔΙΚΌΠΊΘΏΙΪδ ΔΙῸ ΣΙΘΙΏΪΥ 

Ὀαδσοὰ προῦ ἔδο ἀοτυθϊο διοσθδὶγ οὗ ἰδ οοῃοίΣυοίου δ ζοσιισεὶγ δοευσυθὰ, ἴω ποῦ ΤῸ πὸϑ δυρροοοὰ ἰο βόγοῖα ἰὼ 

οὐγοοὲ ᾿ρά!τθοιν (δοά ἱστοζαϊδσὶγ) ὉΥ ποϑασθ οἵ Ὁ πίε ἐδο [ηϑηϊείνο, αοά ΟΣ τὲ τοξασάοὰ αϑ φονοσηΐβᾷ (δξαϊωσὶ 

8840) ΓΤῚ ΓΤ ὁ Ἰὼ ἀϊτοοῖ οἾγοοῖ : 0 ϑυεϑοοὰ ἰὸ οδοναῦῆ. ΤῸ ἰ9 ΒΟῊ δἀπιϊίοὰ ὉΥ δοῖῶο ἰο βοόγόσῃ {1 
ἀἰγοοῦγ, δηὰ ἐδ Ῥοζβ. ὑτοῦ. : Αέμὶ, 9 δυρρίοά δον γεξαγχῶ, δ ἴα ἀοῃο ὉΥ δοϊιλοοσ. Βαὶ, ον πίθι ἐδίο οοασινοξου, 

το οαυϊδρίου οἵ μ.0 οἰῤοοὶ 1ω ἔδ9 οεἰξίπδι αἴες ΘΙ 2 που! Ὁ9 ππδοοοπηίοδίο δοιὰ το αὐσαρέ. ΤῸ ἔδιοδο οσειοίάοε- 
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διίομα υδιῖ8 ΟἿΣ ἸΘῪ ὃς δἰδοᾶ, ἔπδὲ υπάοθν ἐπ ρσοδοιὲ ἀἰνίδίοιι οἵ ἰδ τοτβοῦ, γον. 11 [5 τοϑὰθ ὈΒυΦΌΔΙΙΥ Ὀτῖοῖ. ἘΏοδο 
αἰΠσυϊεῖοα ἐπι ἐλ τΔΥ οἵ ἐμο οζάϊηοιῃυ ἐοηβεγιοιίοηδ δου ὰ Ἰοθὰ τ8 ἰὸ χοραγὰ ἰδ διιγοσοίου οὗ ἐδθ τολτὶς οὗ αἰγϊδίοΏ 
Ὀοίποοδει ἰδ γοσϑεδ ἩΠῚῸῸ ΤΩΟΓῸ ΕΔΥΟΣ (δὴ δῃουϊὰ ΟΡΑΙΏΔΙΙΥ Ὅ6 δδονγα ἰο διϊοιορὲδ δἴ διροηδϊηα ἰμ9 ἴοχὲ. ὙὍδὸ Ρτοροδοὰ 
οδδηρθ πουϊὰ ακἶτο (6 ἐσαιιδίκοίοε : Ὀδϑοδῦδο (ΠΟΥ ὮδΥο ποχἰοοίοὰ Φοδοναδλ ἰο δοῖ ἐμοὶς τοϊη δ οἱ Ἡδβοχοάοαι δηὰ πίο δὰ 
ὯΘΝν πίδο, (το) ἘΜ|}} ἰΔΚὸ μοδδοδεῖίο οὗ ἐμ Ὠθδσί. -- Μ.] 

[δ ας. 12. --- Ησυάεσου : “ΤΌ ΠΧΧ. διὰ ταοδὲ γϑσείσω πΆΙΟΒ ΤΌΠΟΥ ἔδιστα οουποοῦ Ὁ στὰ Ὡ δὲ ἴδο δυὰ οἵ 
ἐδ Ῥεοσοιίοᾷ τεέσϑὰ ; ἃ "ποῦ οὗ οοποίχοοίου δἀορίοα Ὦγ Μ|.)6ο115 δὰ Ῥδίδπο, δυὲ οὐμοννίδο ἀἰδδρρεουθὰ ὉΥ τοούθτη 
ἰσδωαίδίοκ. -- Μ.] : 

ὃ Υοε. 18. --- ἸΞΙ͂ ἈΞ5ΙΤΗ ῬοσῦδΡ6 Ὀσϊοις ἐοροίδον, ἃ ρίαϊαὶ ἴοτται ἕο ὩΣ ΤΟΝ, ὁχοορὶ ἐδδὶ (ἢ 9 ἀοπΌης 089 Ὀθθη 

βοραταιοὰ ἰὼ δὲ οχίσβογϊμασυ τοδηηοσ. 1εὲ 15 δλαταΐοσο τὶν ἰμδιεαὰ οἵ ἼὩΓῚ Σ ἸΝΝ, Ὑααρομο που] τοδὰ ἈΞ ΤΙΝ 

ὭΣΤΕ τορος ἴο ὑγοοοάϊος ὮΝ ΥΤΎΔΤΙΤ, [Οἱ ἐδ16 οσπυδιπδου δοο ΞΘτθοῶ, Θ᾽.) 88 92 α, 122,1; Ἐπαὶά, 8 120 
α; Βδιίοξιος, ᾧ 1066 ὁ. Ὑβοδα κτοσηπιδσίθηδ, Δ πη! 86 ἰ8ο ὕὉφδί οὐ [ἠο8 ΚΦΏΟΣΑΙΥ, χοχοξὰ ἰὲ δ οὔθ ποεὰ, Τηο ἕοσαι σὴ ἢ 

ψ ΒΒ 18 19 ὨδΌΔΙΙΥ οοπιρατοὰ ἰ8 ΓΘ, Ρο. Ἰχχχυθ!. 17. Το ἰδοὶ παιοοὰ δυΐδου οδἱϊδ οἷσ Ὅστω ἃ Οείαϊαί, οοσ- 
τοδσρουϊης ᾽0 [9 ἴοξισι δἀορίθα ὮΥ ΒΟΟΣ Ιος. ΤΌο ποίου οουγογοᾶ ὉΥ δυΟὮ ἔοσιθ 18 ἐἶιλὶ οὗἁὨ ἰὨΈΘΏΔΙΕΥ, οΥ τοροίϊείου. 
8ο Ἐπε]ὰ : ἐς ἰδέ, πεδεη διλπιαολ δεὶπε διλιίαο. Οὐμαρ ἰδ τοῃδοσίηςβ οὗ ῬοΙ ἰσβο ἰὼ ἐδλ6 μασδδρὸ δὲ οἰϊοᾶ : τογπίολζ- 
πέελεῖφε. 1 το δινϑοσηδείτο οὗ βοραδίο ποτὰβ ὕὑθ δἀοριοά, 18 Ὑοῦ]ᾶ ὃθ δἰιηοδὲ ὩΘΟΘΘΒΑΥΥ͂ ἴ0 βάορὲ δοιὴο διιοὶ. οχσροάϊθης 
86 ἰδδι οἵ Ῥθηροο εΑἰγεα δῦου; 705 [9 τουδοιίς οἵ Καὶ Υ͂. : Βοῖ τοῦ» τὴ διθσοο ἀο Ἰοτο ; εἴ νο γο, 15 διβοοδέ ποίπ- 
μεΠ!χτοῖα. -- Μ.) 

ἘΧΡΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ἘΟΌΓ δΙΤΟΡἮ 8 ΤΩΔΥ 6 δαρροεοᾶ Ὑ10} οἱ! (το Γ8. 
.1-δ᾽; 6-10; 11-ἰ4; 16-19), ΔΙΙΒοΌ ἢ ἰδ ἐδ ΠΑΓΪΥ 
6 τηρϊηϊδίποὰ ἴῃ ογδαὶ, ἰπαὶ ον Ῥιόρδοὶ οὗ- 
Βεῖτ 68 8 δβιχεῖ βίσορ οὶ ἀἰν βίο. 

ψοετῖ. 1. δας ἴῃ ᾿ττοσᾶ Αὐυῤρς πόσον ΜῈ 8 
γϑῖ ΔΡΡΟΑΙΒ ἀζδίηδι Ιετδ6] 88 8 Φυάρο ({πῶὶ ἷ8, [5- 
Τρ οὗ 1.6 ἀλκῆς αν ὐσὴ ΘΟΠΊΡ. ὙΘΥ. 15), ὙΔΙΟ ΓΑΐβ68 
εἶθ δοοπϑαιίοη, δηὰ ῬγΟΠΟΌΠΟΘΒ [6 δβοηςοῆο. 8βηὰἃ 
Ῥαπίβδιηθοηῖ. Ἶἴἢ ἃ οουίδίπ 86 η86 {Π|8 ἢγβὶ βίγορῃο 
Ομ ἑδΙπΒ 106 Β6Π66 Οὗ ἴΠ6 τΟ]Ϊ6.ἁ. Φομονδ 886 8 
οομέθϑε -Ξξξε Ἰ6ρᾺ} δοϊΐζοη, οοΐρ. Μίοδι νυἱ. 3, δῃηὰ 

τ τεϊδοα το ἐμο μεδίμει, Ζοοῖ 11. 3, --- ΓΟ Ν κε 
{Αἰ ἘΠ Π]Π 685, ἐγαθη 6885 ἴ0 Οη6᾽8 ποτὰ. ὙΟΓῚ ἰ8 αὔξο- 
τίοπ, κἰπάηεβ5, Ιονο. ΤΉ686 48.811168 ατὸ ΘΟ ΘΕ 
τπιρηϊουμοὰ ἰΟρΘΊΠΟΓ ; πΒΌΔΙΥ 848 αἰνίπο διεσθυἴοδ, 

θαι βοιωθίίθθ δἷϑὸ 88 ᾿πτδη Υἱσγίῃθθ. ὝΟΓΙ ἰδ 
[οῦο τοῦθ] δρϑοΐδὶ Κίππουδ ᾿οατὰβ ἔμο [00 0]0 
δηὰ αἰειτεββοὰ [καὶ]). ΤῈ6 ὈΡΡΟΘΙΕ 86 ΡΓΪΠιδ- 
ΤΥ τηότὰὶ ἀοίδεῖΒ. Βυΐϊ [ΠΟΥ ἤδνο Πεῖγ τοοὶ ἴῃ 
τ[8δὲ νυ ῃῖς ἢ 19 157186}᾽ 8 σγτδαηὰ αοίοος, ἴῃ τὴ6 ᾿τυδπὶ οὗ 
ἴ6 Κηονϊεῦχο οὗ Θοά, ἑ. 4., ΠΟΥ ἀο ποὶ Κηοῖν ἐΐα 
Ἐτίηνς ΘΟοά οὐ πον Ηΐπ) δὴ ἰοηροῦ --- Πα ΌΓΑΙΥ 
τπτοῦρ ἢ ὑποῖγ οὐσῃ ἔδυ]! --- 5:06 ΠΟΥ͂ ἀο ποὲ ΟΑΓΘ 
ἴο δεσνα Ηΐπι. 

γεν. 2. Αἰοης τὴ τὰς περαῖνε ἀδβοτριίοη οὗὨ 
[6 σοτττιριίοη νῬῈ δανο τ80 ρμοϑίιϊνο. ΤῈ 8[Π8 δ.Ὸ 
ποῖ ἀοδοσίδοα Ὁ δυδαϊδηιγοθ, Ὀπύνδτο ἀχρσοβδοῦ 
ἴῃ ἃ ἸΙΤΘΙΥ ἸΠΔΠΏΘΓ 88 ΔΟ0}8 ὉΥ γογρῦθ, δηὰ δὶ 
νεῖ οἷἢ δροσΊΔ] οι ἢ 88 ὈῪ 116 ἰηΐ. 080]. ἘΕἾνΘ δ᾽} 
δῖ τὲ πηεοιτοηοα, οοΥτεβροπάϊης το ἦτο οἵ τὴ6 
Τοῦ Οοτμσῃδηδιηθηΐδ, δὰ αἱ 1ῃὴ6 βδῖηδ ἰἰπ)θ (680 
πῃ ἔοστῃ ἃ ἀθῆπιῖο οουίγαβι το δον δηὰ - 
τ688. βυοδσίης βοὴν Ὑἱ{ Ἰγίμα παιϊυτα ν τῷ 
[4150 δ Δι, οἵ, δὲ 81} ϑυθῃΐδ, ὙδῃΪΟη 8 ΝΟΥ. 

ὙΞΞ ἴογτοδ ἴδ9 ἰγδῃδίου ἴῸ ἴΠ6 ἤπί!ο τογῦ ; [86 
Ἰαεῖ ἸΏ γοΘ 8188, ΘΕΡΕΊΑΣ τυ Γ ΘΓ, δτῸ Τεργθϑοη ἰοὴ 
ἴῃ 16 οοπογεῖρ, δηα δὲ [Π6 βατηθ [ἰπ|6 85 Βοιῃθι ἷηρ 
ἔδσ ΠΥ Ῥγεναίεηῖ. [ὙΠ Π{Π6 8] ̓γδηβ᾽ διίου οὐ (Π6 
180 ἰδαῖ ἴπτθδ πογὰδ 18: δηὰ Ὀ]οοὰγ ἀθοὰ ἴοποῆοα 

υἱοοάγ ἀεοοά, ΣΟ  τησδης οτὴρί ΠΑ} : ἄτορϑ οὗ 
δἰοοά, τοπ ἰγαπαίοστοά ἢὸ ἀδεὰβ οἵ Ὀϊοοὰ ἰῃ ρϑη- 
ΕΓΔ], δῃιὰ 1ς ἰ8 δ τοροῖθοῦ ρσοῦδοϊα πᾶὲ (μΐδ ψοτὰ 
26 ἙΟΠΟΒΘῺ ΠΟΙ ἴ0 Ὀγοϑθηξ ἴ0 [ἢ9 ἱπηδρί πδύώοη ἴῃ 6 
᾿ηλφαι οὗ ἃ διῇ βυοσοδβίοη οὗ τηυγἀΘΓΟΌΝ ἀ8881:}18, 
ὉΠοπίπς δὺ Οἰοβοὶυ ἐμ δὲ ἀτορβ οὗ ἔπ Ὀ]οοά οἵὁὨ οὨ6 
νἱειίῃν τοῖρμξ 6 οσοῃςείνοά 88 τηροιπρ' δηὰ τηΐῃ 
᾿ξ τι τοθε οὗ δοοϊμεσ. [ΙΓ 5Βο, [818 ἷβ ἃ βισὶ Κ- 

ἴῃς ΠΙυδιταϊοη οἵ Ηοβοδ᾿β σοπάογία] ΡΟΥΤΟΣ οὗ 
στρ ο ροοῖο 4] ἀο]ηρδίίοη. Ησηάοσϑοη : “ δι 
ἴι6 ῬΙΌΡΠοΣ τηδδη8 18 [πα΄ ΠΤ ΘΓ ΔΘ 50 6ΟΠῚ- 
ἸΏοη (᾿δὶ ΠΟ δρᾶθθ γῶ8 Ἰεΐδ Ὀοϊποοη 18 δοίδ. 
ΤΧΧ.: αἵματα ἐφ αἵματι μίσγουσι. Οονογάα]ο: Ο9 
Ὀ]ου ἀρ γη 688 ἰογοῖ ἢ δποῖμοσ. Απὰ Εἰ οσ8- 
ἴπ8 ῬΟΥΘΥΓΆΠΥ ἰπ 1ι18 ροθῖ6 8] ΤΘΙΔΡΈΓΑΒΘ : -- 

τον δῷ τοι ἥ 

“νκαΐηιν, οἱ δοείεγμΣ πνλίας αι ῖδοε πιοάμευε 6ε1." 

8003 Κίηρε χΥ.; Μίοδῃ υἱΐ. 3. -- Μ.] - 
γον. 8. ὍΣΟ Ὑ|1 ἐδὸ Ἰδιπὰ σοοῦτει, οἷς. 

ΤΏδ Ῥαπὶβιηθης οὗἨ πὶ ἸΏΟΣΑΙ ἀοργίναϊοη; ἃ 
τοδὶ ἀπὰ τπιηίγογεαὶ ἀσοῦρηῖ, ποῖ, 6. σ., 88 Ῥτθ- 
γαὶϊ θὰ ὑπο ΑὮΔΌ, τδ8 δ πιάρτησηὶ οἵ ζοα. ἮἝὴς 
8 ἀοβοσὶ θὰ ἴῃ 18 οἴἶξδοῖβ: Τὴὸ τηουτπίης οὗἉ [ἢ 6 
Ἰδηῃὰ 8 ἃ ᾿ένοὶυ ἥρττγαινο Ὄχργοβϑίοη ἴοτ [ἢ 6 ΒΟΟΥΟἢ- 
ἱπῷ ΔΎΓΔΥ οΟὗἁὨ 4}} υορείδυ]α ργοάδυσύώοηδ, δηὰ (80 
ἸΔΏρτ τη ρ οὗὁὨ δηΐπδὶ ἰἰΐθ, δπὰ ἴθ Ὀθωβϑὶβ ΔΙῸ 
Ὠδιηθᾶ, Ὀδοδαθθ [06 ἀτοῦρῖ ΜγΔ48, δ0Ὸ Ὅο δρεδκ, ἴὸ 
06 ἀεοδου θεὰ ΠΌΤ 15 παίαγαὶ δἰάθ (σοι. Φοοὶ ἱ. 
10 8.). [Ιδἐ ἴ8 δὲ ἴῃ ἐΐ6 οοηάϊείοη οὗὁἨ παῖιτο ρθῃ- 
ΟΥΑΙ ἐπὶ Οοἀ οὀχεϑοιῖοβ ἰυάρτηθης Ὄροη τηδη. 
ΤΒο ἀτουρῃς ἰδ ποῖ ἴο Ὀ6 σοῃοεϊγοᾶ οὗ 88 ὀχίβεηρ 
δὲ ῥγοϑϑῃΐ, δὲ ἴα ἐῃΠτοδιθηοα, 85 ἴ86 ῬΠΟἷ6 ΟΠ ΔΡΙΘΣ 

ΟΠΟΙΆΪΥ ἰ8 οσοαρίοα ΗΔ ἘὨγοδιθηίηρ. ἢ 

ΤΙ ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἀοο8 οὶ τοίδ ἴὸ 1μ6 τηϑῆ ἴξιθῖ)- 

βοῖνοβ πὶ ἰδ βροοϊδοά ὈΥ ἐδο [Ὁ] πίῃς 3.» διὰ 

τποχοίοσο σοΐδσθ ἴὸ δ Ὀθδδίβ, οἵς, [Καὶ]: Ξ ἷδ 
πϑοὰ ἐπ [Π6 οηυτοογϑίίοη οὗ ἴμ6 ᾿παΐνίἀ4}6 86 ἴῃ 
ἄϑφη. Υἱῖ. 21; ἰχ. 10. ΤῸ ἤοσϊπιοβ δῖθ σηοπέοποα 

Ιαβί, δῃὰ ἱπιγοἀποοά ὈΥ 186 ἐπηρδιαίΐο 1 [0 880 
ἴδδι [86 ἀτουρῃὶ νοῦ] ργοναὶ] ἴὸ βιιο ἢ δὴ ὀχίθηϊ 
[δὲ ϑυθῆ ἰδίκοβ δηᾶ οἵἴπον Ὀοάΐθϑ οὐ πδίοσβ που ὰ 

06 ἀτίοὰ ἂρ. ἩΦΝΓΊ : τὸ θ6 οοἸ]εοίοά, ἰο Ὀ6 ἰδκοὰ 
ΔΎΓΔΥ, ἴ0 ΟἰἴΒΒΡΡΘΑΓ ΟΥἩ ΡοΓ8}."" --- Μ.] 

γεοῦ. 4. ΟἿἹΥ ἰοῦ Ὡοῃθ οοὨίοπὰᾶ, ἀμ 16ῦ ΠΟΣΘ 
ΣΌΡσονο, οἷο. Τμο8θ0 πογὰβ δρρϑὰῦ αυΐϊοὸ ὑποχ- 
ἤεπαυ Δηἀ δἴῸ ποῖ αὔἰῦο οἶοατ. ΤὮΘΙΘ ΒΟΘΙῺ5 ἴὺ 

8 νΟΥΌ6] τοίργθηοθ [0 τϑῦ. 1 ; δηὰ ἐξ Δ Ὺ Ὁθ [Πδὲ 
ἴδεοῖο 18 8 οοῃίγαδὶ ἴο ἔπδι οοπιοπαϊΐηρ ἴΠῈΓῸ δῃ- 
πουποραὰ οὐ ἴδ6 ρματὶ οὗ αο. 86 δθηδὸ πουϊὰ 
τη 6: ΤῈΘ Τογὰ ΜΠ] οοπίοηά, θαϊ ἰξ ἰδ ῥὑγθ- 
ΒΌΓΤΩΡΙΌΆΟΙΒ ΤῸΣ πιϑῇ (0 δβισγίγο δζδίηβί Ηΐπ ; ΠΟἢΘ 
ΓΘ ἴο σοῃίδηα ΟΥ Τορσονθ. Οὐ νὸ πιΐρῃϊ [Ὁ 
[ἢ Τοίδγθῃοθ [ο υϑσ. 1, δηὰ οχρίαϊπ ζΌΠΟΤΑΙΥ : ἰοὶ 
ΠΟΘ Θοπίοῃα ΟΥἩ ΤΟρΙοΥυΘ! 
οὗἩ [16 ΡΘΟρ]6 που]ὰ ἐπθη ὃ τοίοστοά ἴο, γιὸ που]ὰ 
᾿ἰβίθῃ ἴο ἢ0 σοῦυ ΚΘ. 80 πίθος δἴτοσ ἴῃ Υυἱρδῖο: 

6 δογιἰδηοα πραγ : 



δῶ 

γεῖ Ἰδὲ ἤοπὸ τοῦακο, οἰο. Βαι ΝΣ ἰδ τθσε ΓΔ] 66] γ 
τοπάἀογοά. [ς ἐξ ηοὶ “αἰ γε. ὙΠΟΓαίοΓΟ Οἴμογ Βο] ἃ 
πὲ (ΠοΓῸ 8 ἃ ἀδιηδηα “ οηἷγ ᾽ 10 πορίεοϊ ρμ]οδά- 
ἵηρ πιῆ δηὰ του κίηρ ἐπ οοτγαμρὲ ροορὶθ. ΤΉΘΓΕ 
τοῦ ἃ ἱπάσοά ὃ ππποὶ ἴο τοῦαϊκο, δαῖ ἰς τνου]Ἱὰ 6 
ἴο πο ρα (Κε}). Βαει (δϊ8 τπουρῆνῦ ἰδ ποῖ δυϊὲ- 
ΔΌ]6 ἴἢὸ ἴ180 οοηΐοχί. [ἐ ἰδ 8 οἡ (ἢ6 ρατί οὗ Οοά 

τπδὲ 100 3 Ὁ ἀοε8 ἰδῖκο ρίδοθ, δῃὰ ἐδ ποῖ {π6 ὙΠΠΟΪ6 
Νὴρ ρρύλν ἀἰθοοῦγθο ἃ τοῦυκοῖ ΟἾΠΟΓΒ δίρροδο 8 
οθβδηᾶ ἴ0 ([Π6 Ῥϑορὶθ ποὶ Ὁ χοϑδίδὶ Θοὰ δηὰ ἢ ΐ8 

ἡπάκτιεπι. Βαι ΓΙΝΞἾΓῚ νὴ} τοὶ δαὶε Ποτα; ἰΐ 
ταιβὶ Ὀ6 (Δ Κ6η ἴῃ [Π6 δ60Ώ560 οὗ οοπδαυγίπρ : εξ ΠΟΠΘ 
οοηβῦτο ἀοὰ ἀπά μἷ8δ ἀοοάδβ. 16 Ὄχρίαηδίίοη οὗ 
Ὑ ὕμϑοδο ἰδ τπμογοίοστο Ὀθίζοῦ : ἰδὲ Ὥοπο αυδττοὶ τ ἢ 
δηΟΠοΣ δὰ διυγ δα! ἴὸ εἶτα (Ὧ6 ὈὉΪ]4Ππ)6 οἵ 16 σδ- 
Ἰδτηΐγ. Απὰ ΓὮΥ Ῥϑορῖο δὲ ἰποδϑ ψγ8ο οοπίοια 
ψὶϊὰ [86 χίϑαί, [παῖ ἰδ, ἃγὸ ᾿ἶἰκὸ ἴμοδ6, εἴς. ὙΝ 
ἴΠ6 ἤγϑὶ οχρ᾽δηδίίοη οὗ 16 Ῥγοοοάϊης πογάβ, τ 6 
ΟΠ 68 ΠΟῪ Τοοπβίἀογοὰ νου βαττουπὰ [πο πὰ τὴ 
81}}} στοδῖοσ ἀ Β] α 168 : ἰοῦ ΠΟπ6 ὁοπίοπά --- υἰογοὰ 
ὙΠ τεδροοὶ ἴο 186 δρί ϊ οὗ Ἴοοῃιγδαϊοϊίοῃ διαοηρ 
[86 ῬΘΟΡΙΘ --- ἀπὰ {ΠΟῪ δεῖ 85, εἰς. ὙΠ ἴδ 6 δ00- 
οηὰ εχρ᾽δηδίίοη [Ὧ6 πογὰβ βοῦν [0 δυρροτῖ [δθ 
Ῥτοοοάϊην, ἤἢ0 βῆονγ 180 τιϑοββηθϑα οὗ οοηϊοηάίηνσ 
δυὰ τοθυκίηρ : γοῦ (ΠΥ ῬΟΡΙΡ δῖο Ἰίκο, οἷο. ΤῈ6 
εχρ᾽δπδίίοη οὗ Ἦ᾽ ὕἄπϑομθ δῆονδ [16 δεϑὲ σοῃηθο- 
ἄοῃ : (16 Γρδδοη ἱβ σίνοη ὙΠῪ ΠΟΩΘ 8ῃου)]ά τοὸ- 
ϑωδαρ 186 ΟἾΒΟΓΒ: (6 ἩΠ|0]6 ῬΘΟρ]6 δῖα δἰΐκο. [Ι͂ὴ 
ὉΣ ΒΟΥΓΘΥΘΥ (16 ΒΟΉ ΘΏΟΘ 8 ποῖ Δ ΘΟΠΗΓΙΩΔΌΟΓΥ 

οΠ6, δαίπρ' δία οοὔτάϊπαιοά ὕὉγ ἢ [ΤΙ οὐἦθο- 
(ἴοη ἰ8 ποῖ οοποϊαδῖνα. Ἷ ὙΘΥῪ οὔἴδη ἰηϊτοάτμοοδ ἃ 
ΤΕΔΘΟΗ. τϑϑη, Ον., ξ. 387,1. ἘΠ ορἱπίοῃ 
ΘΡΠἘπΕς τὸ ὙΥ ὕπροϊιο 8 ἐμδὸ ποῖ Οη]Υ δαορίοα ἴῃ 
Ε. Υ. θυῖ δρρσγουβὰ ΟΥ̓ πιοδὲ οὗ ("6 σϑοοθπὶ ηρ δὴ 
ΘοΟπιπθηϊλοῦθ. ΝΟΥΘ8 18 16 τίονγ δβείρπϑα 
δῦονο ὕο Κοὶ!. Οπ αἰνοιηρίδ ἴο δπιοπά ἴμ6 ἰοχὶ 
ἴου ΟἿΠΟΥ τοηάἀογίηρβ, 806 ἔἢ6 Τοχίμαὶ ποῖο.--- Μ.] 
Οομίοπἃ υὲῖὰ [86 »χσίοοί --- δὴ ἀπετρσιεῦ 6χ- 
Ῥτοδδίοῃ, βογθδρδ ἴο ὕο δχρίδίπηθα Ὦγ 1ζϑαυι. χυὶϊ. 
Ἰ2 1. ὙΠ} ρθορίβ δίϑ ᾿ἶκθ τῆοϑϑ ψΐο ἰπ τπ0 [ΔῈ 
Α͵Ὸ ἀοφοτίθοα 8ἃ5 τοθοὶβ δραἰηεῖ τπ6 δὰ οσ Ὑ οὗ (ἢ 
Ῥγίεδι. ὙΠΟΥ δῖὸ ἐπογοίοτο ἴμοθ6 ὙΠῸ που]ὰ ποὶ 
ΔΊΟΥ, ἐποτϑοῖνοθ 0 Ὀ0 αἀἰτγοοῦθα ατίχῆς ΟΥ̓ [056 
ὝΠΟΥΘ Ργειορδνο ἐξ γδα (0 ἀΐγοος τμεπὶ (Ηθηρ. 
δι ογς, Ἐκ ο61)). 

γεν. δ. 2 Φ παιαγα!!γ τείδεβ (ο (86 ραπίβῃ- 
τιθηΐ [88 [6 σΔ86 οὗ 6 [Α]1 (ἀοδιτυοίοη) οὗ 16 
Ῥέοριο πΒΟΙΩ [Π6 Ῥγορμοὶ πον αἰγός] κἀάγοεϑρα. 
-- Μ1 Ῥχορβοῖ, πδίιγα!!ν Ξε ἴα [60 ρυορἢδίδ (οοτρ. 
1 Κίηρε χχὶϊ, 6 8..), “πο [0] ονυθὰ ργορμοδγίηρ 88 
ἃ δοιτθο οἵ ρμαίΐη." [Ι͂ζ [2.6 ἀδΔΥ, --- Ὁ εἰδῃῦ: ἃ 
ρουτγδενο γεργοθοηιδιίοη ἀϊκιγί θυ ϊοὰ δοοοσάϊης ἴο 
16 ΘΠ ΌΘΥΒ ΟΥ̓ ἴ86 ϑεηύδῃοθ. ὙΠῸ πιοδηίηρ ἰδ: 
[86 Ῥϑορὶθ δηὰ ριόρδοῖδ διιδὶἱ [8}} 4}} ἐῆθ εἰπιθ. 
ΑΣΔ1 Μ]} ἀσδίσου ΤὮΥ τΩΟΪΟΣ τα (ἢ 6 τὴ0]6 π6- 
τῇ ων οὗ δδ ἴῃ6 πιοῖποῦ οὗὨ [86 οὨἱ]άτοπ οὗ 

τδοὶ. 

Μοῦ. δ. ἩΜἘῸῪ ργδορῖὶο [5 ἀδείσογοά. ἐγ 15 

ΓΝ ΉΤΙ, ποὶ : ππαύγατοα (Μείοτ), δαὶ : δοτα τδηὶ 
οὔ Κηοπ]οάρο [6006 ὅταπι. ποΐθ], ἱ. 6., οἰϊοῆγ, 
ΚηΟΝῚ οὗ Οοά. Υοῖ Π6 δχργοδβίοῃ ἴδ ἰὸ 
ΚΑΚΟῚ ΡΓΙΠΔΙΪΥ ἰῃ [15 ΠΕΏΘΓΑΙ ταίδγθηοθ ; σΟΙΡΘΓΟ 
1η6 Ὀερίηηΐπρ δπὰ ὁπὰ οὗ εἰ ποχί βίγορῃθ [γτϑγβ. 
11-14].- Τ δ τδηὶ οὗ Κποπ)θάρο ἰ8 Ὀἰαπιονογίῆν, 
ἃ ἀοδρίδἰπρ οὗ Κηον] ΤῊ βῆονβ [Π6 ΘΔΓῸΥ 
ΤΟΙΈΓΘΠΟΘ [0 6 ἴο τ6 Κπον)οάρο οἵ αοὰ. [16γδοὶ 
οουἹὰ πᾶνε σαϊηοὰ {πΐ8 ἤοπι {Π 6 ἴανν, Ὀτπὲι δὰ ἴογ- 
ποίίοη πὲ αν. Απά 1 ψιῖ]} ἀδορίδο {880 ΦΔΌΣΩ 

ΗΟΒΕΑ. 

ἯΔΕ [Ὁ ὃδ 8 ὈΓΙΘΘΟΥ Ῥοορίθ, δηὰ ἴο Ὀ6 ἴππ8 ἀϊειξη- 
ξαυϊομοα ἔγοπι [Π6 Πεδίπεη, (πὸ ῥτοίαπο. Βαϊ ΤΠΟΥ 
ὙΘΤῸ ἴἰο ἔοσίδις ἐὨΐδ εἰν ἢ ρτεγοσδῦνο ὙΠ6 ποιίοῃ 
ΚΒΟΓΟΙΌΓΘ τὸ “ 8}4}} 06 ΠΟΙ-ΤΏΥ-ῬΘΟΡΙ6,᾿" οἶδρα. ἱ.--ἰΐ, 

γεῖ. 7. ΤῊΘ τθοσὸ [ΠΟΥ ἱμπογθδδϑά, ποῖ πιο Υ 
πῃ πυτηῦοῦβ, δὰ ἰῃ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ, ρον γ, οἷο., --- ἐδ 9 
ἸΏΟΥΘ ἴ86Υ αἰῃηϑᾶ ; σοΙαρ. 1ἰ. 7. ὙΠΟΥ δδοτὶδοὰ 
[μΐ8 ῬΤΟΒΡΟΥΙΥ ἴο τ οἷν ἰάο0|8, δη ὰ 'τσεγὸ (ἢπ8 οου- 
Βγιηθὰ ἰπ ἰάοίδισγ. Αοοογάϊηρὶν [δγ86}᾽5 ᾿ 
σοπυοεΐπρ᾽ ἴῃ τῃοὶρ το 665 ἀηὰ ρσγοδίησιδ, 264}} ἠὸ 
ἱαγποὰ ἰπίο βἤδιης, ἑ. 6., [Π6Ὺ 8.}4}} 1086 τποὶγ σΊΟΤΥ 
δηά δἰδηὰ ἀϊδιοποτοά. 

γον. 8. Α ἐτδῃδίεου ἴο 16 Ῥγίεβιβ, δοοογάϊῃ 
ἴο ἴπ6 ραγροτὶ οὗ 116 πογάβ, δηὰ τπ6 θερίπηΐϊης ὁ 
γοῦ. 9. ΟΥ οδὺῦ [86 εἷῃ οὗ ΤῊῦ Ῥραορῖὶθ. ΤΟΥ 
᾿ἶνθ ρου, ἀογῖνο {Ποῦ εαρροτὶ ἴγομι, ἴῃ δἷη οὗ 1ὴ6 
Ρόορ]θ. ΤὙμαῦ ἴ8 {πεῖν ΕΙΣ ἴο (0 80, [δ πηοτὸ ἴδ 
ῬΘΟΡΪΘ6 δἷη, ἑ. 6., βοῦν ἰάοἶβι ΕΣ τὴ ὙδῚῪ οχίοῦ- 
6π06 ΟΥ̓͂ 1Π6 ἰά0] ῥτγίοβίμοοά ἀδροηάδοὰ προ τθ0. 
ἸάοἰαιγῪ οὗἁἨ ἴπΠ6 Ῥϑορίθ. Καοίϊ, 8ι1}} χηογὸ δρϑοΐβι]γ, 

τΏΔΚοΘ ΣΦ ΓΙΝΏΓΙ -α εἰη-οὔδτιίης οἵ ἐὯθ ρθορὶθ . 
(8ο δἷδο Γπιῃοῦ). ἴπ ἔδο ἔν, ἴΠπ0 υχγίοδὲ νγαϑ δη- 
)οἰποὰ το οδὶ 1π6 θο6βῇ οὐ το βἰη-οἴδγίπρ ἴὸ ὑἷος 
ους ἢ δἷη οὗὁὨ [60 Ροορίο (ἴων. νἱ. 19). Βι τπδὶ 
Ὀοοδπιθ δ'π ἴο ἴΠπ|ὸ ῥυτθβίβ, ὈθοΆτ86 (βδοεοηᾶ τροπῖθοῖ 
οὗ (6 ν6γ86) ΤΠΟΥ αἰτθοῖθά {ποὶγ ἀοαῖγοβ ονγα τ 8 
1μ0 ἰγδηβρτοδδίοη οὗ ἰδ ρϑορὶβ, ἰδὲ 8, νἱδμοὰ 
τποἷν ἴγϑῃβ ἰοΏδ ἴο παι] εἰ ρὶγ, 60 88 ἴο δοαιΐτο ἃ 
ἰαγρο ΚαΡΉΙν οΥ̓ ἰσοὰ ἔτοπι ἔπεϊ οβετίπρβ. ΤΠ 
σα ΔΓ ΟΧΡΓεβδίοῃ : οδὲ 16 δίῃ, ἸΏΔῪ 8Ώ}}} ὕδδὺ δἰ τι- 
βίοῃ ἴο εἶα βου βοῖαὶ ττι]. Βαὶ ἐδ ποιίοη ἰδ ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ἸΏΟΙΘ βΌΠΘΓΑΙ: [ΠΟῪ ᾿ἶνθ ΠΡΟῚ ἴδ Βὲῃ τες 16 
ἰὰοἰ ΔΙ οὐ 186 ῬΘΟρΪθ, 89 [ΠΟΥ οδὲ ἔΐ8 β68} οἵ 116 
ΒΘΟΓΊΒοο οὔθγοά τὸ ἰάοϊθ. Εἰ ἴα Ὡρ ἰδ δοὺ 
ἰονγασᾶδ -ΞΞ ἀΐγθοῖδ ἷ8 ἀδδίγεβ ἰονασγὰβ. ΤΏο δἰη- 
βΌΪΑΡ βΒυᾷχ 8 δποιηδίοπ; ἐξ ἰδ βέμερε ἀϊοισὶ θπ- 
εἶνθ : οδοῖι οῃϑ 18 ἊΡ [ἰδ δο}]. ΓΘ πιοδηΐηρ οἵ 
6 8016 του]ὰ ὃὈ6: 5΄π60 {Ποῦ Ἰἴῖνο προῦ ἐδ6 5}: 
ΟΥ̓ ΤΥ ρΡΘΟΥΪΘ6, ἸΠΘῪ τϊδὶι [ῸΓ ΠΟΙ ΒΙ Πρ; ΙΏΟΓΕ ΘΑΓΠΕΒΕΙΥ 
ἴδῃ τῆδιὲ [06 Ρθορ]θ βου ὰ Κορ οὐ εἰπμηΐῃρ ΠΊΟΓΘ 
ΔΠἃ ΠΊΟΙΘ, ὨΔΙΊΕΪΥ, ἰη ἰἀοϊαίγγ. [80 116 ἜΧΡοδίίοΥΒ 
ΘΕἝΏΘΓΑΙΪΥ. -- Μ. 

γες. 9. Βἴποσ (δ ῥτίοδίδ ρὸ δδηὰ ἴῃ ἢδηὰ σὴ ἢ 
1Π6 Ῥϑορῖὶβ, ἔπ ρθορὶβ βογυΐης ἰάοἱβ απὰ 1:6 ρυῖςδῖ 
ἀοδἰτγὶπς τἘποῖν ἰἀοἰδίγυ, δ 16 ρυηἰβπιοηὶ 11} οΥοσ- 
ἴδ κα [π6πὶ 4}}. [Ηηάδσγθου : “ ΤῊ Γϑηκ δηὰ ἡνο δ᾽ ἢ 
οὗἉ τα ρτγίθβίβ μἢ}} ἢοὶ ὀχϑιηρὶ ἔπ θπὶ ἔγοσι βμδγίης 
(ἴα 88π|6 ἴδιϑ τῖτἢ [Π|6 τοδὶ οἵ 1Π6 πδίίοη."-- Μ.} 

Ὕεγ. 10. ῬΏΟΥ Ὑἱἱ}} ϑαὲῖ, οἴσ.0 “δὲ γχοΐδυε 
ΌΔοκ ἴο νοῦ. 8, δηὰ ἐπογοῖοτο [ἢ 6 ὈΥΪΠΊΔΓΥ τοίσγθηοα 
8 ἴὸ τ)9 ῥγίθδιβ --- ΤΙ ὙΤμ6 588] ἴοτοο οἵ [86 
ὨΐἱρὮ]] τ θά εἶθ ἴο πϑοσοάομι, νου ἃ Βαγὰϊγ καὶϊς 
Βογο, δ που ρ ἰδ ἰδ [ὴ6 »τίοδιδ ὙὮΟ 86 ϑρόίϑῃ οὗ 

ΤΠ δἀαϊείου ΕΡᾺ Ὑ2Ν, ἰς πηευιδῦ]ο ἢ τὨΐδ 
8686, ἴοΓ δῇ δχίδηδίου ὈΥ̓͂ {6 Ῥγοεγοδύοῃ οὐ ςἽὨἱ]- 
ἄτγοπ, νι ἰῇ ἰ8 Ποτο ἀδηΐοα οὗ ἴποπ, οου]ὰ θ6 ργοάϊ- 
οδιοὰ οὗὨἨ τἢοβδο νῆο οοιητΐξ Ἡϊποτοάομ, Ὀαῖ ποὶ οὗ 
τποδό 0 ΟΠΙΥ ϑεάυοο οἵδιογα ἰπῖο ἐμαὶ εἷη. ΤΠ οΓο- 
ἴοτο ἰδ ῬγΟΌΔΌΙΥ πεῖ 8, ἘΠῈ ΕἸΒΕΠΟΣ Καὶ, δὲ ἴῃ συγ. 
18;.2 του. χχὶ. 1858. ὙΠ6 ᾿ἰϊογαὶ δἰχοϊβοδιοι 
Ἑσδπηοὶ ΠοΙῸ ὑῸ οχοϊυάοα, ἱἢ τὸ ἰδ ἰηΐο δοοουπὶ 
ἔδ6 σοποϊησίοη οἵ [1:8 γεγϑο, δηὰ 68 Ἰγ ἐμιο μαν- 
Αἰ16} 16 ἢ “ οαἱ.᾽" Ὅτ. 11], δἰδο, ποοδδεϊ διὸ 
186 οοπ͵ ποοη οὗ ν]ογοάοπι «ἱτῃ " πϊπο δηὰ 
τσὶ ᾿Ξ ἀοαυοιοῦυ, δηὰ [Π08 ΒΌΡΡΟΓΙΣ ἴΠ6 ]1- 
ογαὶ ἱπιογργοιδιίομ, δα αἷδὸ ἴῃ σϑγβ. 18, 14, (Π6 
δα  ῦοτβ δύθ βαίὰ ἴὸ Ὀς δοῖιδὶ Ὑποσθθ. Βαὶ γοῖ 
ΑΙ} τὴῖδ ἰδ ΟἾΪΥ 188 οοηδθαποποθ οὗ δρίτγιτιδὶ 
ἩΠοτγϑάοι -Ξ ἰὰοἰδίσυ, δὰ ἱπ οεἰοϑοεὶ ὀοηηθοϊοη 
πὶ ἰες. [κε ἰ6 {πὶ τεσ ἢ ἰδ τὸ Ὀ6 τοῦυκοᾶ, δηὰ 

Ὀοίτις 6 υσίϑαῦ ἴο τωθ. Τῆΐ ἀοδα ποὶ τείεν ἴὸ 1π6 416 ἤρτγαινο δϑῆϑο ἱμογοίοτο Ῥγοδοιιϊπδῖθα ἴῃ 
Ῥγθοῖ οἰ πὶ ρ]γ. ΑἹ] [δγδοὶ, δοοογάΐηρ ἴὸ ἔχ. χίχ. 6, νοτ. 12, Ὑθοσο ἰβοϊδίτουρ ῥγβοῖΐίοθθ δὰ δρες δὶ 



ΟΒΠΑΡΤΕῈΒ ΙΓ. 1-19. 

ἀεπουποοδᾶ, ἱπ ἔθ οχργοβϑδίοῃ : βρὶγίὶ οὗὐἠ Ὑὑδογθ- 
ἀοα. ὙΒογθάομῃ 88 δ σοῃβεαιθηοο οὗὨ ἰᾳΟ]ΔΙΓΥ, 
διὰ 65 οοηῃηοοιδὰ τῖτἢ ἰς, δη ἃ ἸΔΟΙΑΙΣΥ 1:96], δΓῸ 
ἴο 86 ῬτΌΡΒος Ῥϑγίεου ἰἀεπεῖς 8}, Ὀθοδαδϑο ἴπ8ερ- 
ΔΙΔῸΪν υηἰϊοὰά. ΤΠ τοδϑοὸῦ ἩΠΥ ΠΟΥ Ὑ1] ποῖ 

6 8ειεβοᾷ οΥ ὃ6 οχῖοπάοα, γος ΓΘ πεχδενο 6Χ- 
Ῥτοδείουβ αϑϊτταίπρ δίγοπρὶν {πεὶγ ὁρροπί!ο, 8 [ἢ δι 
ὍΣΟΥ ΤΌΣδΟΟΙΚ ἴὸ σοχασγᾶ. 76 ΘΧΡΓΟββΊοη ΓαίοΓθ 
ἴο δοιονδὶ : [ΠΟΥ͂ ἕοτθοοῖ Φοπονδῖ, ἕο Κορ Ηΐω, 
ἴο , ἴο Βοῦον Ηΐπι (οοιρ. Ρὲ. χχχὶ. 7; του. 
Χχυΐ!. 18) ΞΞ ΒΟΥ. ἔογβοοκ Ηἰἷπὶ δηὰ οδαδοὰ ἴὸ τὸ- 
ξϑατά, ποῦοῦ Ηΐτα, (896 γϑια. Ὠοῖθ. --- Μ.} 

γεν. 11. ῬὙΒογθάοτῃ δῃὰ νὶπα δηὰ ὩΘῪ Ὑγΐῃθ 

ἴ8κο5 ροδϑεβείοῃ οὔ [Π6 ᾿θασί, 32, “4 1Π6 σθπῖγο οὗ 
186 ἩΠΟ]6 βρὶ ταδὶ δπ ἃ τροταὶ ᾿118, [6 ἡ ἀογβίδηἀ- 
ἰηρ, ἴῃ6 Ὑχῖ}}, δυὰ 10 βϑῃβὶ ὈΠ |6 6" (ΝΥ ἅπβο με). 
Ηέδποο [Π6 οδρίοτο οὗ [86 Ποϑγὶ τε [ἢ6 οὐδβουτγίην, 
δηὰ ρεγνογβίου οὗ ἴπο ἀηἀογϑιδηαίης ἀπά ἴδ6 Μ}}} 
οΧ ἴῃς ΞΘΏΘΓΑΙΥ [86 1πι6}] Οζα Δ} ΕΥ̓ δῃἀ ΤΊ ΓΑΙ ]Υ͂ 
ροϊϊ εἰς ἰπθαδποο οὗ ἃ ᾿ϊΠΠ8 σίνοη ὩΡ 10 δϑηϑιιδὶ 
δπ)ογιαθπῖ. ὙΒοὴ ἴῃ 106 ἤγδθι τλοταθεῦ Οὐ γῸΓ. 12 
ἃ ῥγοοῦ οἵ (δὲς ἰ6 δἀἀυδοὰ, --- ἃ Βρεοίδὶ ἱῃδίϑῃοθ οὗἉ 
ΔΡΟΔΙΔΑΕΥ ἔγοσω [0 λιν σοά. 

γετ. 12. ἸΞ. 3 να, ἰηαυΐτο οὗὨ ἰάοἷ5 ἔγατηϑὰ 
οἵ ποοὰ, ὀδρϑείδ!!ν ἱογαμμΐτη, ἰπ ογάθγ ἰὸ ζαΐῃ ἃ 

ἀϊνίπιο τονοϊδίίοη ; ἴῃ ἀΐγεοῖ οοῃίγαδι [0 πα 

ΓΝ, ὙὯῸ τΟρτΌΆ ΟΣ ἰβ πιδὰθ ΚοΘηΕΓ ΒΥ [86 ὁΘοῃ- 
ἰτδδῖϑὰ ποσὰδ: '᾿γ ρεορίο, ἐλεὶγ ποοά : [ῃ9 ΡΕΟΡΪΘ 
ὍΠΟῸ αὐτὸ Φοθουδἢ 8 βοὸς τὸ ψοοά, ἡ οἢ ἰδ. τρδὰθ 
τοῖς χοὰ ἱπειεδὰ οἵ φοβοναῖ. Τμαὶν πδ΄ 8.}4}} 
ἐποίχυος ἐβοῶ. ΤὨΐ8 δὰ [ἢ6 580-60 816ὰ ΣΔραΟο- 
ἸΏΔΠΟΥ : ἴὋπὸ δίαγοδ ρδοοὰ ἀργίας γεγο δον θὰ 
ῖο δ νεμι]ο ἰῃοδηϊδιοῃβ οτὸ ὑδϊηρ τερεαῖθά, δηὰ 
δὴ 0 Δ΄ ΓΟΔΌΟΏ86 139 Β ρΡροδβϑὰ [0 ἢ ρίνγϑη ὈΥ 
180 αἰτοςιίου οἵ 118 [4], Ὀδοκ νασγάδ οὐ ἔογννασάϑ, ἴὸ 
ἴδ τὲ ΟΥ ἴἢο ἴ0ο 1εἴ. [0 ἀοϑοσγυθα ΕΥ̓ Ογτί! οὗ 
Αἰοχαπάσίδ. Οὐμλρδίο [6 080 οὗ ἀϊνϊηϊηρ-τοάβ 
οἵ πὶ ρ-τοῦΣ.--- Μ.)͵, ΤῊΐδ οουγθθ οὗἨ δοῦοῃ 18 
ἜΧΡΓΟΘΘΙΥ αἰἰχϊθαϊοά τ0 [16 ἰπβαδῃοθ οὗ ἃ δρίγ 
τολογεείοιε : ἸὰΟΙΔΙΓΥ (τὰ σοηπεοιίοη Μ] ἢ 118 οοη80- 
Ὡδηςοδ, Ἡδογοάοιῃ δηἃ ἀουδΌσΠΟΓΥ) 8. 8 βοάυο- 

εἶνα, ἀοπηοπΐδοδὶ ρΟνΕΓ, νυ ἰοδ [ΠΟΥ ΘοὨ] ἃ 0 Ἰοηκοῦ 

τοαῖδι. χὰ ΓΙΌ, Ἰἰροτα! γ, ἔτοπὶ ὑπᾶογ ἐμοὶ 

Θοὰ, ἱκο ΠΤ (ἰ,. 2), [θ ποσπιδὶ τοϊδύϊοα ἴὸ 
οὰ ἴΦ ποῖ τοσδιγϑὰ δ οὔθ οἵ δυδ)εθοιίοη. [ζ ἰδ 
ἴτοσῖὶ ἐἰ9 ταὶ ΠΟΥ πὶ Πάτανν 1Π ΟΠ ϑΟ  γ68. 

Ννεσ. 18β. ὕρουῃ [6 αυμητϊα οὗὁἨ ἁ [86 ΣΩΟΏΣ- 
ἰδίπ 5, οἷς. (οοπιρ. δεῖ, χίὶϊ. 3; ζ6γΓ. 11. 20 ; ἰϊϊ, 6; 
Ἑσοῖ. νἱ. 1858).. Μουπιδίηβ δηὰ ἢ{Π|8, 88 18. γγ0]]} 
Κπονγῃ, ὙΟΙΘ ἰδυογίίο ρίδοοϑ ἴογ ἰάοϊδίγου 5 ΜΟΥ- 
διΐρ. 80 αἷφο ΜΕΘ ϑτοθι δῃὰ βδῆδαυ ἴγθεὲβ ἴῃ 
Ὀἰοαεαῶΐ ρίδοο; (ἴοῖο βροεοϊβεὰ ἱπυιεδὰ οἵ [86 
τδῦδὶ φόποῖαὶ ἀχρτοδείοη, “ὈΠῸΣ Ονοῦν θ ΘΘῃ 
τϑο "). “ Ὑδβοτγοίογο᾽ Ξος Ὀθοδ8 ἐἰἸο ρ΄ δοθα οὗ ἰαοἱ- 
σοτε Ὁ ΘΥΟΙΥΤΠΘΥΘ ΔΙΤΔἢ Κδνὸ δϑιηάδηϊ ο 
ῬοτίππιΥ, ἐβογείοτο γοῦν ἀδςῃίογ σοταητιὶς 6 γα- 
πεϑα (α]})}]. “Τά ηοδ8᾽᾽ ἰδ ΠΕΓΟ, δὲ 4}} ουθῃΐῖδ, 
Ὡδοῦ ἱπ ἐϊ6 ἐἴθγαὶ δϑῆϑε, 8006 θϑρϑοίδι} Υ νοῦ. 14, 
δβοοοηὰ ρα. ΤΠ ργοβεπῇοη οἵ. γουπρ πιδίἀθη8 
δηὰ οὗ πῖνεδ ἴὉ δὴ δεβδοηι4] ροτγιίοη οὗ 86 8» 
τογο- χορ οὗ Βαῦγίοη δηὰ ὕδηδδη. 1 ψου]ὰ 
ϑοϑῖ) ἔγοτα [ἢ9 τϑοπιοη οἵ ᾿Ῥδρ 6: 10}5 ἴῃ τογ. 14 
τδδι τ6 ποσϑΐρ οὐ Αϑίδγίιβ, οὐ δοιῃμοιηρ 51 Π}}}8γ, 
ἐς ἱπιριἰοά. Βαξ, ἐνδη δραγῖ ἔγοπι εἰΐ8, ἐ}6 δοΠϑΌΟΙ 8 
οδασγαοῦον οὗ ἰάοΙΔΙΓΥ σΟΙΠΙΟΌΪΥ ἱπὰποοὰ ἀπο δδίθ 
Ῥτδοιςε. 

νεῖ. 14. ΤΉ ΟϑΟ ΠΟ δσὸ γοπηςβ οδαποὶ ὃὈ6 ὈΪΔπιοὰ, 

δ8 

ἴο ρῸὸ δαίάθ ἴπ οτὰοῦ ἴο ὃὉθ δἱοῦθ υεῖτὰ {πὸ ΓΙ}. 

ΤΟ ἰς ὁπὸ ψ0 8 οοπδεοσζαιθὰ 10 [80 δβοσυΐοθ οὗ 
Αϑίδγίθ, ΟΥ βοῖηθ βἰμιΐ ας Οδηδδϑηἑ ἰδ αἰνίηΐγ ; 
ΜΟΠΊΘἢ ὙΠῸ ῥγοϑε θα ἘΒΟΠΊ 86 γ68 0 χα, ΟΒῈΣ 
τὰ [86 ὑθσο θυ τ]: ἃ δ: ἢ ΤΏ οτ δὶ [Π0 
Α]ῖδῦ. Τὸ δύο δῇ οχίθῃης ᾧ ΠΟΥ͂ ΟΔΥΓΥ [Βοἱγ ἰπὶ- 
Ῥυάδηοθ δηὰ δβῇῃδι)θίθββηθϑθ. Αἱ [8 οπὰ οὗ [9 
Βῖγορῃο ψϑηὴξ οὗ παογδιδηαϊηρ ἰ8 δραὶῃ ορἢδ- 
δἰχϑὰ ; ἰΐ 8 τηϊ8 {πὲ Ὀτίπ χα τ[μ6 πὶ 10 τμοὶγς (Δ]}. 

γοτθ. 15-19 οοπιίδίη ἃ ψδγηΐϊην ἴ0 ψΔυάδηῃ ποὶ 
ἴ0 ρματοϊμαῖο ἴῃ [5γΓ86}᾽8 ἑἀοϊδίγΥ δηὰ βδπιθ]θϑϑ 
οοπάυοι, ἢ οΥάον ἴ0 Θϑόᾶρο ἔδθ ἀγοδάξα! γα ΐϊῃ οὗ 
186 [Ογηθγ. 

ψεσ. 15. Σζίδου, Ιαγ80], ἀοαὲ οοτοσζοΐ ἩΒΟΣΟ- 
ἄοτα. Ὁ ποτγθάοῃι '8 Βεγὸ ργϑάοπιίη δ} 1 οπιρίογοά 
ἴῃ [8 ΙΩΘΙΔΡΏΟΤΙΟΑΙ, δας 1Π61 0.468 180 ([ἢ6 ᾿106ΓΑ] 
86η806. Α ματγιϊεϊ ρδιίοῃ ἴῃ 15.586] 8 ἰἀ οἰ δισΥ πτου]ὰ 
αν θεοη πάρα ὉΥ Ρἱ χτίπαρο8 τὸ ἔπ 6 δΈΓΙΠ65 
ΟΥ̓͂ {[πΠ6 ἴαπ ττῖθο8, “ἰ αι 8111}, ῬΓΟΒΟ Δ ΌΪΥ, ὙΘΤΘ 
τηρὯθ. ὅς Ρ]δοο8 ΤΟΙ: ΕἾ χαϊ, δου τοδὶ ἴγοτα 
ΒΆΪΟΝ, πον Ὁ] |α}}}18, οστηθγὶγ τμ0 βεδὶ οὔ ἃ 
8. δο0] οὗ 1π6 Ῥτορδεῖβ (2 Κίηρ 1. 1 ; ἰν. 88) ; Ἰαῖοῦ 
ἃ βοαΐ οὗ ἰᾳοϊδίτουϑ ἩΌσβἢΐρ, δηὰ τηθητοήθά 48 
ΒΌΟΙ Ὀαδίἀ68 ἱπ οὔξ Ῥτορῃδοῖ, ἰχ. 15; χίϊ. 12, δπὰ 
ΑΣηοθ ἷν. 4; νυ. δ; δπὰ Βοῖδοὶ, δου οὗ ΟἸΪσα!], 
ΠΘΆΓ ἴΠ6 ὈογάοΓΒ οὗἉ [8.86] δηὰ Φαάδδῃ; πον Βοιίη. 
ΤΗΐδ ἴβ ργο ΒΟΥ πιοαηῖ παγθ ὈΥ Βοιμ-Ανθπ, ἴδ0 
ὭΔΙΏΘ ὑθιηρ ἱπίθη ον οἰδηρσοὰ ; ΘΟ Ρ. ΑΠ108 
Υ. δ᾽; ΤἸηδρῃτοηοθα 8180 ἴῃ Απιοβ ἱγΥ. ὁ αἱοῃρ τὶ τῇ 
ΟἹ] ΒΟΟΣ ποῦ: ὮΥ ἰδ6 18 οὗ ϑοβογυδῆ. 
18 σδῆποι ὑθ ἰοτυϊ θη ἰῃ 1186}, ἴον ἱπ θαι. νἱ. 
18; χχ. 201} 18 ἀΐγοοι!γ οπ)οϊηοᾶ. ϑυγοδυίης ἀρρὶ ἰοὰ 
ἴ0 ἴ}6 βοσνΐοϑ οὗ ἰᾳοἰδΊσ τσδὲ ὃὉθ τηοδηῖ, δηὰ ἰδὲ 
ἴα 100 ὕνγο ρῥἷδοοβ δρονθιτηοπηοηθά. [Ὁ ΔΡΡϑασῶ 
ονάδης ἤπδὲ οογίδίῃ ἰοσιλ}}} 48 οἵ δινοδγίηρ οἰ γδο- 
ἰοτίϑς οὗἨ Φεμονδἢ 8 ογβηΐρ γογῈ Θπιρογοὰ ἴῃ 
ἰἀο]αῖγοιι8 βοεσνίςο, δπὰ (δὶ ἴυγ [Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οἵ ρὶγ- 
ἴηᾳς ἴο [86 Ἰαῖτοῦ ἃ δοοιιΐηρ υϑιδοδιίοη. 

γοΣ. 16. Το ρυπίδῃπιθης οἵὗἁὨ ἴδγδοὶ 18 ροϊῃη θᾶ 
οὔϊ ἴῃ ογάοσ ἴὸ διγοηχίποη τ ψαγπίηρς τὸ δυάδῇ. 

ὝΠΟ, ἱπιγδοίδθὶθ, βία δθοτα, Μ1}} ποῖ Ὀ6 δι θεῖ ἴο 
αοά. ὟΑὐοὰἀ ἐδδη αἷνοα ἰθπι Δ ἴτ8 9 ΠΟΌΓΡΘ “--- Ὀἰτ06 
ἴΤΟΏΥ, -- κ6 ἃ ϑἤθαρ οὔ ἃ πϊάο ρἰαίῃ : [ΒΔι 18, [ΒΟΥ 
811}8}} θὸ ἀΐδρετβεὰ ἔα δῃὰ νἱάσ. ρον 
“4ΤῊΘ6 Ἰδιζοῦ ᾿ιϑμχἱ δες ἢ οομ τδὲπα τ[ἢ6 ᾿ἰδησυδρο οὗ 
ἸΤΟΏΥ. 4.8 δι ῦ8 ἅτ [Ὁ πὰ οὗ ταπρίηρ δὲ ἰάῦρε, δας 
ΔΘ ἴῃ ἀδηρον οὗ Ὀεΐηρ Ἰοβϑὲ οὐ ἀουουτγοὰ, δο αοά 
ΚὨγοδύθη8 ἴο σεηονο ἴθ [δυϑο] ο8 ἰηο ἃ ἀϊβίδης 
δηἀ [Δ΄ 6 ΘΟΌΠΤΥΥ, ἩΕΓΟ ΤΏΘΥ Ἰ᾿ουΪὰ ὕ6 δορατδιθὰ 
ἔτοιη [ἰἸο86 νγῖ ἢ τυ ΒΟτὰ ΤΠΕῪ δδϑοοίδιϑαὰ ἰῃ ἰάἀοϊδίτουβ 
τΟΓΡΙΐρ, δὰ τι α8 ὃ6 Ἰεῖϊν Βο  ὰΥΥ δὰ οχροβοά 88 
ἱῃ ἃ υἱάούηεββ.Ό ΤὙΠ6 ῬΉΓΑΒβ6, ἴο δοοὰ ἴὰ δ ἰδυῶθ 
ῬΪδοο, 18 δἰβογβοῦο πδθα ἴῃ ἃ χζοοὰ δ6Ώ86. 12. Χχχ. 
23." -- Μ!} , 

ψες. 17. Φοϊποά ἴο :δο]4, ἑ. 4., Ἰοϊηθα το ἴδ πὶ 
80 αϑι τΠπῶὶ ΠΟΥ͂ οδηποῦ οἷν [μ πὶ ΠΡ ; ἐμογοίογο 

ῬΓΟΌΔΌΪ Ἵ ΤΊΩΓΙ ΞΞΞΊοΣ τθο, (ῃδὲ ἰ8, ΚοοΡ οὔ, οἱ 
τπδτ δοῖνθ ἰά018 ἰογονοῦ, 186 Ραμπίϑῃμηθης Μ1}} οὶ 
ἀοίαγ. ΕΡἢγαὶπὶ γγ88 86 τηοδὶ ροπογία! οὗὨ {Ππ|0 ἴθῃ 
εὐὔῖδο8, δὰ τηογοίοτο οἴθῃ δῖίδπαδ ἴοσ [Π6 ἴθη {Ὁ 68 
οθογαῖγ. [186 οἵδος ἰογργοϊδιίου, ποῖ 80 0} 
ἴανογοὰ, θὰῖ πυμρουτίης διοηχδί [8 δα ρρμοτίοτθ 
Δεγοπιο, ατοιΐυβ, Βοθοητη ον, μὰ Μδατγοσ, ἰδ (μα 
τη6 ἰδ Ὀὐδη 5 οὗἨ Φυάλῃ ἃγὸ οοτηπιδη θὰ ἴὸ ἢδνθ 
ποίῃΐης ἴο ἀο πῖϊ ἰδ ἰάοΙ ΔΊΣ οὗ ἴδγβεὶ. Τὶ 
ΥἱονῪ 88 8190 116 διιρροτῖ οὐ Οον]οθ, ας τ[δ6 ΟἾΠΟΓ 
δ δρργονοὰ ὈΥ 1π6 πρδήοτίγ οἵ [π0 Επμ δ ὁχ- 
Ῥοδίτο τ. -- μὴ 

ἴοτ ἴβοϑα ὙΠῸ δγὸ οἱοσ ἃγὸ τγοῦϑθ 8ι}}}. ὩΤΥ͂ : τθογτα Ὑτ. 18. Α ὄἀϊδῆσα!ε οη6, Ὁ Ἰίᾳφαον, ἐπδπ: 8 

παυδαηὰσς διὰ ἴδίνεγα. ὙἼΞ, δοῖο ἰπιτδησίεῖνο ἀγιηκίπρ δου. Εγες δεβδίμημου ὑυοοίάοθ “Ὁ τὸ 



δά ΗΟΒΕΑ. 

(ΓΗ δϑιθ, δδοῖθενῦ  ἴοὸ ὈοδΌσθ ὙΌΣ ἢ ]6 88 ΟΥ 
οΟΥΤρῖ, ΠΟΙ τ ἴο ὃΘ Ἐρ0 οἷ: δο δἰεὸ Κοὶ [β8ο 
Αἰ80 ἔὕπνα!α, Ηοσεου, Ῥιιβογ, δὰ οἴδμογθ, τυ ΕΣ. 
Υ. -- Μ.]. Μείεν ἰδῖκοβ ἴὸὲ ἴῃ 186 υδὰ8] δθῆδθ, ὕο 
ὃὕ6 τοαπιογοά, ἀἰβαρρθαῦ : {πεῖσ σαγουβίης 845 ἀἶδαρ- 

τεὰ. Ηϑ τπδῃ ἴδἶκοβ (Π6 Τ0]] ον 88 ἷπ 86 η56 ἃ 
δρεπάβρηϊ βοπίβῃςδ: ἴΠ6 σαγουείπρ᾽ οὗὨ (ἴοδα ψῆο 

οοϊμσηϊς ὙΠοτγοάοπι, τ ο86 8ἢ16145, οἷς. Βαϊ τὴϊ9 
δ ΤΑΙΠΟΥ δος]. Τὸ 6 βῆτο, ἴῃ6 τησποη οὗἉ [Π6 
Ῥυπίβῃμπηθης πρὶ Ὁ0 αχρεοιθα ποτα, μας ἰτ ἰδ 7π5ῖ 
ἂ8 δ} Δ Ὁ]6 {π80 γϑγ. 18 βδῆου ἃ ἀδβοῦῖθο ΟὨΪῪ ἐΠΟΙΡ 
γι οκοὰ οοηάαςῖ, ἀπ γογ. 19 ρἱεῖατοδ ἱμοτ 88 Ὀεΐϊη 
εοὶζρα ὉΥ 8 βιίογι)- νὰ ἰῃ ἴδ6 πιϊάδε οὗ ἱξ. [Πφη- 
ἀοσϑοῦ γα πὶ αῦδβ ἴΠ6 γε οἰδαβα: δ ΘῺ ΠαΙ͂Γ ΟΔΓ- 
Ο[6818 ΔΙῸ ΟΥ̓ΣΡ [ΠΟΥ ἱπάυϊρε ἰη Ἰονάποασθ. Ἠδτθ 

ὯΝ ἰφ βαρροθοὰ το Ὀ6 ομιὶ το. Οὐν]οβ βαρρεβίδ 
[86 ἱπαροδδὶθ]6 ἐχρίδηδίίου : Ηδ (ΕΡὨγαῖπι) ὃθ- 
ΘΟΣΏ68 ἸΏΟΙΌ δροδίδίο ἔγοπι αοὰ {πτουρσὰ δίγοης 
ἀπηκ. ---Μ.|})͵ Αἰοὴς νἱτὰ τποὴνς ἀοῦδος [Π6Υ 
οοσηταΐς Ἡ ΒΟΥ ΟΠ), --- δραΐη ἴῃ [Π6 ἀοαθὶθ δοῃδο. 
[οτ τὸ οοπδιγυσίοι οὗὨ τι6 ποχὲὶ οἰδιιθα, 806 ΟΥ̓ΔΏΙ, 
ποΐθ. -- ΚΜ.}] Ὑὸ δῆδιηθ πο [ΠΟῪ ἸΟΥο ἰ8 ποὶ 
ἐχριθδβοθά, Ὀαὶ 18 οἴου ἀπουμὰ οοηίδίποὰ ἱπ 1ἢ6 
[ΔῸ Ῥγοοθάϊηρς διοιγ βίο 9, ἐπογθίοσο τα δμδσηβία] 
ςοπάποὶϊ ἰῃ 8 ὩοΥ8] 8086 ; Ποῖ πὶ ὙΠδὶ Ὀγίηχε ἀἷδ- 
δτδοθ Ὥροῦ (ποιὰ ἰη 118 ρυπίδη πιο. Ηῖοχ βιλοϊᾶὰδ 
Ξε ΒΟΥ ῥγΠοοδ, 88 ἀοίθῃ οὗ ἴμὸ ρϑορὶθ. “Ἡδογ᾽ 
ΓΟ ΟΤΘ ἴο ΕΡηγαίηι, τοραγάθὰ δ5 1|6 πὶβ' Τδπὸ 
μγΐποοϑ ΔΙῸ παιρρὰ δρϑοὶδὶν : [86 τῖ0}]6 πδίΐοη 18 
ἌςοΥταρι ἴγοπι [86 ἰχῆθδι ἰο δ6 Ἰοτγοϑῖ. 
τ. 19. [πὰ 106 πιίάδι οΥὨ ἐπεὶν δἰῃ 5 ἀθειγαοιίοι 

σδυσίθς ἴμότὶ ΔἸΝΑΥ |{κὸ δ ἰδιμροδὶ ὙὙἱ1}} ἱστοδί δ Ὁ ]6 

ἴοτοο. 3 -- υἱπὰ ἰοροίμοτ; ϑεῖχθ προῃ. ἴδ ἴδ 
186 Ῥτορδοῖς ρῥγοίογίθ. ΤῈ6 τοπιροδὲὶ 16 τοσαγάοα 

8.8 ΔΙΓοΘ ἐγ ργεϑθηῖ. ὩΠΓΠΩῚΌ δ 2), ΤῊΐδ τη68}5 
οἰτμοῦ Γδδὲ ΠΟΥ͂ 8}}4}} 06 βιδσαθὰ δΌΑΥ ἔτοπι (Ποῖ γ 
εϑοσίβοδβ, ὕθοβηθο ΠΟΥ͂ ΟΤΘ ὑτουϑὰ ποῖ [Ὸ Ὀ6 8Δ0}6 
ἴο μεὶρ (πεῖ, οὐ ἴμδὲ Ὀ6 δ’οζμιασησὰ οὗἉ {ποῖν 
δδογίβοθδ. Τὴθ δοῆδο ἰδ (δὲ ὈΟΤ ΠΟΥ δηὰ ἐδμεὶγ 
Βϑοῦβοθα τοῦ] ἃ ὕ6 Ῥπὶ ἴο 8 8Π|6. 

ΘΟΟΣΒΙΝΑΙ͂, ΑΝΌ ΕΤΉΠΪΟΑΙ, 

1, ΊΩι Ὀοϊὰ ἤγοοάομι δὰ τ ΠΟΥ οδγηθϑίῶθδα 
10 Ῥτορθθὲ Π6ΓΘ ἀἰδρίαγβ ἃ ρἰοίυγο οἵ ἴδ τοὶ χίουδ 
δρᾶ ΤΌΤ] οογγυριίοι οὗ [56 πδίοη, Ὀαίογο Ὑδῖ ἢ 
πὸ ΘΩ]6. ΗΘ δαθ δὴ 6γ6 ορδῃ (Ὁ. ὈοΙΝ, δπὰ 
Ἔχργϑῖδοδ τοοδὶ οἰθαυ 110 Ἰπβορασαὺϊο οοῃῃοοίίοη 
Ὀείνοθη σαὶ σίοι διὰ ποσὶν. Νοςξ ΟἿ] ἷθ ἰπὶ- 
ΤΑΟΓΑΙΥ οδηδατγοὰ, δὰὲ (πὸ χοϊ σίου ἀσργανδοη 
8150 {γ 6.8. 1-ὁ, 10--ἰ2, 18), 80 ἢπιδὲ ἰδ ΤΩΏΔῪ ὯΘ ΟἸΘΑΣΙΥ 

ἱνϑὰ τὺ (ἢΐ6 τοϊϊκιους ἀθοϊΐηο δ 106 ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ 19 Τηογ8] οοττιρἕοπ, απὰ ἐπογϑοίοσγο τμ6 (ἰσ06) 
Τεϊσίοη, ἐπᾶὲ Ὀεϊϊοῖ ἱῃ Φεοδονδὶὶ ἰδ [6 τοοῖ οὗ δἱὶ 
ἸΏΟΓΘΙγ. Οὔβεγνο ἰοῦ ον [6 Κηυον οάρο οὗ 
Εαοά ͵ἰ8 ἐχ ἰδἰιοὰ 48 [Π0 δδοθῆθο οὗ το] ίοη, δπὰ 
[06 τδηὶ οὗ ἷἱ6 Κπονίοθαχο 85 [0 τοδὶ οστοῦ ἰῃ 
οοπῃοροιϊίου ΜῈ τοϊρίου, Αροδίδδ ἤοῸτα Οοὰ 
τπογοίογο οοπβίβίδ ΟΥὁἨ 16 τοοϊϑὰ ἴῃ 186 ἰοδα οἵ ἴδ 6 
Κοον]οάκο οὗ Ηΐτ, ποῖ ἱποὶ δ ποῖ πηοΓΟΙΥ ἃ 
ἐμοογοις 81 οοφηϊώοη, αὶ δἷδὸο θα ἱοῦ ἰπ Ηΐπι, 88 
6 βοϊ γονοαὶοά αοά, δηὰ εἴ δοηυδίπίδηοο δπὰ 
ἱπύύτηδον τ Ηΐπιὶ ᾿μοποο ἀγάπῃ ὑχ οχρεσίοποε. 
1 ἰ6 ττ8 (δὲ Ηοδβοα ΟἰΕ ΠΟΣΘ Αἶβὸ ἰῃ εἰδῖδ Ὡροη 
1.0 “ Κηον)εῦχο οἵ Φεοβουδὴ"" (ν. 4; νἱ. 8, δηὰ 
ἘΡΡΠΕ 6). [ἴῃ οοῃίγαδὶ δ ογοῖο πὸ ἰἀοίδῦον ἷἰ8 
ἀοδβογίθοα 88 ὁῃ6 ἮΒΟ ἰδ “ ᾿οἰπϑὰ ἰο ἰὰο}4 ᾽ (νοσ. 17), 
δηίογ ἰη0 σοη)υζαὶ ἱπίθγοοῦγεο τὴ} ἔμθ. ΤῺΘ 
Ῥιορμδεῖ, ονονοῦ, ἀο068 ποῖ, ἰπ ἃ οῃθ-οἰἀοὰ αϑμίοη, 
ῬΘΥ ΟΧοϊαβῖνο δἰὐθπίίοη τὸ ἴπ6 οοπάπςϊ οὗὨ 6 ρΡθὸ- 
ΡΙο τ αἱ ταεροοῦ τὸ τοὶ σίου, ὑμὲ Ιαγυ δὲ δ πιῦο 

ΒΙΓΟδ6 ἸΡΟῚ [10 Τηογα] ἀδίκμραρ, ἐρρίρδαμι οἵ ιδοῖγ ἀρὰ 
ἴουβ ἀδοϊῆοθ. ἴῃ [εἷδ 86 Ῥἰοίαγοα 0 ὈΓδΠ 5 
δΠ0} μωρώδι ἴδ6 ἀερτδυδῶου οἵ ἜΟΤΕΣ ; πδηϊ οὗ 

ΕΥ̓ δπὰ ροοάποδβ, βυγϑασίησ, ἱγίπρ, διθδἤηρ, 
τηυγάογ, δηὰ δά] ΣΎ. δε τἀο τὰς κήὶ δΙΘΑΠηΕ, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἱποϊπο8 δἷἰδο ἀϑϑάβδ οὗ υἱοΐϑηοθ οοπιρῖ- 
ἰοὰ δραΐπδὶ [0.6 Ῥοοῖ, ἀοίδηφοϊοδθ, οἱο. ϑροεὶ 
ΤΟΙ πη ἰδ ρίνοη ἰ0 δἷπδ δραίηδε {(π6 δίχις 
ϑουδῃι}} Οοτμπιδηάτηοῆξ, Ἡἰΐςῖι, οἱ [26 Ὀδδὶβ οὗ 

ἸΔΟΙΔΙΣΥ Ταροὰ 50 Ὑἱ οἰ ΕΥ̓ ἰπ σοηδοαῦθῃοθ οἵ ἐδ8 
ΤΟΣ ΤΙ ὉΪ6 ἱπογθαδο οὗ πηοπιδδίθ ῥσγδοιίοοθ ἀπγίπρ 16 
ῬγονΆ]θηοο οὗἨ ᾿ιϑαίμϑη γοϊϊσίοῃ δηὰ σχίιϊ. δὲ 
ΠΙΟΓΑΙΪΥ ἀοειτυςνο ἰηδπθηοθ οὗ ἀθνοίίοη ἰοὸ βϑη- 
8.8] δηὰ βθβηγ 818 ἰ8 ΔΡΟΪΥ ἀεϑεγ θοὰ ἴῃ [δα τὸ- 
ὈθΚὸ οἵ γεῦ. 11] : 1ξ ἴδίκεβ ροβϑοβδϑίοῃ οὐ [6 μοδγί, 
δηὰ [Π0 οχίοηϊ οἵἉ [πεῖ ἰηἤπεποοῦ ἱδ βῆονσι ἱῃ νοῦ. 
13, 14, ογο [86 σοπιρίοιθ ἀοϑιγηςείοι οὗ 4]] τηο- 
ΓΑΙ ΪΥ ἴῃ ἀοπιαδιὶς Π  ᾽5 ἀεδογ θὰ, Α Ἰδγροὸ δ]οσηθηὶ 

τΠ)0 ΤΩΟΤᾺ] σΟΥτ ΡΟΣ ἰ6 [89 ἱπθυεξηςο οχογιθὰ Ὁν 
[80 οογγαρὕύοη οὗ τ)6 ργθδίϑ Ὑ}|0 πιδῖκο ζαίῃ οἵ [᾽6 
ῬΘΟΡΪΘ᾽ 8 δῖπ8 (γθγβ. 8, 9), ῬΆΓΕΥ δδὸ οὗ [᾿9 ργορὴ- 
εἰβ. [ὲ ἰδ αἷδο Πεῖθ ἴῸ οἴου τά πον, οὐ ἴδ6 
οἶδεν παπᾶ, (πθ τοογαὶ οοετροη ᾿ιδδϑιθδ {Π6 τε- 
Ἰἰχίουδ στη οὗὨ 116 Ῥθορὶθ, ἄγανσῃι δ {Πμ6Υ̓ δ ἜΥῸΡ 
ἔασι μοῦ ἤοτι Οοά, δῃὰ ἰοὰ ἀδορον ἰηθδοὸ ἰάἀοϊαῖτυ, 
δι ρογδίου, δηὰ ὑπρεϊ οί, Ομ. τοῦ. 13 ἰῇ ζτο- 
ἰαϊΐοι ἴο γδγ. 1]. Τη νϑσ. 12 Ὁ, ἴξ ἰδ ΟἸΘΑΣΙΥ ἰηὰϊ- 
ςδιοὰ δὲ τροη, ᾿Ἰπγουρὰ ἐδοῖς ἐδισαηροτωθηὶ οωι 
οά δῃὰ {ἰοῖγ ἱπη ποσὶ οοπάαοϊ, Ἰο86 [Π6 ΡΟΝΕΣ οὗ 
ΥΟΪΌΠΙΔΓΥ δβο ἐ-ἀοίοττηϊπαϊοη, δηὰ ὑὈδοοτὴθ δβυδ᾽οοὶ 
ἴ0 ἃ ῬΟΥΤΟΥ, δηὰ οὐἱἹ “δρίστις, το ΠΟΥ τοσδι 
οἰ ον, δηά, ἰῃ τὴ6 επὰ, δρδαίηδι τοῖν υἱεῖος ἴδαὶ- 
ἷπρε. Ὑ͵ΉΘΓΘ δυςἢ υηΐνετβαὶ οοτταριίοι οὐξαὶπ ἢ 
δρί τὶς τὰ} Ῥγον δὶ! ὉΥ͂ το [86 ἐπάν πα] ἰδ θα πν 
ὈοΓΏΘ δος τὰ ἢ ἴδ (οοτῃΡ. 41|8ὸ Ἐπαρ. Υ. 4). 

2. Φεπονδῆὴ [28 ἃ οοπῖοροὶ τ [6γ86] (νου. 1). 
Τὴ ΟΧργοβϑίοη οΥὐἀθΠΕ} τοδῖδ προ ἴπθ οογθηδηῖ- 
τοϊ δου ἴῃ Ἡιϊοῆ ἧτο ρῥαγεῖθα δδδίο οὐϊραῖοης 
οοηὐϊιϊοηθὰ οα Ὀοΐ εἰθβ. Ιβγδοὶ ἢ Οοὰ διὰ 
Οοὰ υἱτὴ Ιδγβὸὶ. ΤῊ τοϊδύοη 8 ᾿πογοίοτο ἃ ἰορ αὶ 
οη6. ΤῊ ὁΠ6 ΡΑΓΙῪ [8 Ρουῃπαὰ ΟὨΪΥ 80 ἸοῺρ 88 ἔϊα 
ΟΥΠΟΡ 1119 ἷ8 ΟὈἸ  χδοης ; ἱἶ οὯ8 Ὡοῖ 
(1611 τοπι, τὴ0 ΟΥΒΟΙ ΠΙΑΥ δοῦῦδο ἢἴπὶ οὗὨ δὴ ἰῃ- 
ἔπηχεσιεπι οὗὨ ἴπ6 οοἴηρδοι δηὰ ἰβδιίαῖο ἰεσ 8] ὑτὸ- 
οδοάϊηρα ἀραοϊπεὶ τ. Τησδ Φεδονδὲ [86 8, “" δυϊϊ- 
αἰοϊδν "ἢ πὶ ἰογϑοὶ, Ὀθοδθδο ἔθ ἰδιΐδεῦ αἰὰ ποι 
[18}} 105 ΟὈ χαϊίοπδ. [Ι͂ἢ ΦΖοσδὶ ἵν. 3 {1:6 Ἄχ ργεδείοῃ 
[28 Δ ΠΊΟΙΘ ΦΈΌΠΟΓΑΙ Δρρἰϊοδίίοη ἴὸ ἴδ Ἰυάρτηοδι 
ΜὨἰς} ἀοά ἰδ ἴο ἱπῆϊοι ἀροη ἐδ ποιρίθθα ; ἴὺΣ 1ῃον 
ΔΙῸ 8150 Γοϊαυθὰ ἢ Φεοβουδὴ δὲ ἴδὸ [ογὰ οὗ {τ 
ποσὶ, .Ηδ ΥὙ1}} ποὶ θ6 πη͵τδὲ τ τοῖα, γιὶ}} ποῖ 
Βοος τποπὶ ἴὸ αἀἰεδανδηίδροθ, δὰ ἨὙΠῚ ποῖ ἀὼ 
ἴποπὶ ἰη͵) υδιίοθ τὰτοῦσ 8 ᾿ψῳ ἴο; Ὀπὲὶ ΒΟΥ ἀγὲ 

τσ 5, διυοῦρ ὙΔΟἢ ἐς ποῖ ἴῸ ἰηίγίηρο ρΟοΩ ἰιἷ8 
ἷ5 δρϑοὶ διίοη ἰο ἰδτϑοὶ. ἊΑἰιδοκίης εἰἱΐς, ΒΥ 
αἰδοῖ Ηἷπὶ δἷ8ὸ: ἤδῆοθ (δ ΘΟΠΠΌΥΘΙΒΥ νει 
(Βο. Βαϊ δἷδδ! ποτ ἰδ ἃ ἀΐδρυῖο Ὀεϊπνϑϑα οὶυ- 
νϑῦ δηὰ ἢ18 ὑσῦ 6: ἰηδοδὰ οἵ δεΐηρ ἀὴν το 
ΠΟΥ δῖὸ αἰνὰ ᾿πίο ἵτο ορροδίπρ τιῖοα. Β.- 
μρὲ 106 ἰδπά, βιοσῃ οὗ δά δ) γ, 668, οὐς., ν 
Ὀγουρὶξ ἴο βιαπιὸ του εἰδ διὰ ἰηῇλπηοῦθ ἀεοὲς 
(νογ, 1, 2), ᾽ 88}8}} τοῦγηι δηὰ Ἰδερτ δ (γοσ. 8) 
-- ὕὸ νἱδὶ υϑὰ ΌΥ ἀτουρῆι --- 8 (π6 ρπηϊδηταθεὶ ἀ6- 
εγεοὰ Ὁγ αοὰ. [1 (μὲ “ Ἰδησυϊδηίηρ " ἰδ ὁχιομοὰ 
ὄν ἴο τδ6 πηἰηιτεϊ!σοῦὶ ογοδίίοη, δ80 }} 8 ἀξ 
οι που]ὰ ὌΧργοδδ ποῖ τ ξοὶυ [6 ἀχίοη! δηὰ ἀθ- 
στοθ οἵ 186 νἱβίιδιείοπ, Ὀπὲ που δον (Ὧ0 Ἰοτεῦ 
δηΐπ)8}8 ἴ0 ὃὉδ δἷδο ἱποϊυάοὰ ἰπὰ (δ6 Ῥυηίϊδατηοδι. 
Μάη, 88 ἰοσὰ οἵ Ἵγοδιίοη, 88 ὉΥ͂ ἢὶθ δίβ. Ὀγσοιρῶς 
Ῥυηϊνηπιοης ρου ἴΠ6 Τοδὲ οὗ ἴδ δηΐπλδὶ Ξ 
1βοῦρἢ [8680 ἤδνο ποῖ δἰπηϑὰ, [ΒῸῪ τοποὶ δυδες 
στ τποὶν τβδαίοῦ οἢ δοοουπὶ οὗ δὲ5 ρυΐς. ΤΈΣ 
Ραμ βητηθης [8 δἰθονγθο το αἶδο θεῖ ΟἸ θ ον ραγα}]ε] ἰὼ 
150 φυϊε: ἐξ νὸσ. 9 δῃά οδρϑείδ!γ ἰῃ τεῦ. 6 ; ἔε- 
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ελπδοὸ ἴογϑεὶ 28 ἀθερίοοὶ δηὰ (Ὀγροϊίο αοὰ, Ηθ 
8..4}} αἰδο ἀθϑρὶβθ δῃά ἴογχες βοω. [Ι͂ἢ ραγσυϊαδγ, 
180 δον τι πλϑεῖνεδ ΠΏΥΤΟΥΙΏΥ οὗὨ [86 Βἷσῃ ῥγα- 
τορδᾶνο οἵ Ὀοὶηρν Φόβον ῥγιθεῖ, ἰο ἢ ὉΠῸΣ 
ΤῸ ΓΕΔΙ}Ὺ οα!οά Δ8 ὑὈεΐηρ (Π6 σπυθεη ῬΘΟΡΪΘ. 

8. Βοίοοδ [δγαοὶ δηὰ Ψυάδὶ ἰπογΘ ΓΔΒ ΔΙΎΑΥΒ 
Δ ἱπιρογίδηςϊ αἀἰδιϊ πο ἢ ΤΠΟΓΑῚΪΥ δηὰ ΤΟΙ ΊΟΜΕΙΤ' 
Ἦδηοο ἐπ κΚίησάοῃιμ οὗ [ϑγ6] δου]ὰ ὑο [νο]ὰ ὑθίογο 
τὸ ἴἴο κίηράοπι οὗ Φυάλῃ δὲ ἃ δυπίηρ οχϑιῃρία. 
Απὐὰ μὲβ τηῦϑὲ ὃδ ἀο8ὁ6 : ΤῸΥ ἰξ ΤἸΏΔΥῪ ΘΑΔ ὕθ πη- 
ἀετειοοὰ πον 6 αἀχδβιρὶ οἵ [δδοὶ νῶδ πιοδὶ 
ἀδηρεγοῦδ ἴὸ υάδῃ. 9 ἴδοὶ εἰθδῦγ, τ πθη [ἢ 
Ρτορδοῖ ἰοῦ τ6 νδγηΐηρ : “1 τποὰ ἀοδὲ σοΟμ- 
τη ψοτούομι, Ὁ. 1δγδοὶ, ἰοὲ ποὶ διά ὈδοοΏιΘ 
ιν," ΠΟῪ ὙΓΑΛΤΔΙΥ ἷκ ποαγὶ Ὀοδίδ ἴοὸῦ ὁπάδῃ. 
[ Φηάδῃ ποῖ σροοΥ 88 ἃ Κίηράοιῃ οἵ 

κἰράτοα οτἱσίη, Ὀαι δ8 [16 οὔ Ἡδίςἢ, δἴτον ᾿δγροὶ 8 
Υ, τοργοδϑηϊθὰ δίοπθ ἴΠ0 ροορὶο οὔ Οοά, δπὰ 

τῷρι .)ὸ τηυδιὶ Δ}} {πΠ6 τροΐὸ ἀθδὶῖθ ἴο δδνὸ Φυάδῃ} Μ 
ἔτοτῃη [δγϑ6}᾽8 νᾶγδ. 6 ρμοϑίὥοῃ οὗ 8 

δοῖὶ ἰκὸ Ηοδθᾶ, νὴ ψὲ ἃ οἰ ζο οὗ [Π6 
ποείδοιτι Κίηράοπι, νγγᾶβ ροςα δτ. [Ι͂ἢ δπ6 ἀϊδοοτὰ 
δὲ οχίϑεοῦ Ὀθοΐπχοδη [8γδ6] δὰ Φυάδῃ, δυο Μασ 
ΜΆΡΒΕΙΥ πὶτ [Π6 ὁπ6 πουϊὰ δαγὰϊγ ὕο ὀχροοϊοὰ 

τ ἃ εἰσου οἵ {πΠ0 οἴοῦ. Βυὶ νῖτἢ 4 Ῥγορθδὶ οὗ 
δοδονδὴ ἐπθοσσδς ἐβοϊϊησβ, εἰσθοσς τπδὴ Ὡδίαγαὶ 
οὔ68, ταιδὲ ργουαί!. [πη Φυάκἢ ττᾶϑ Φογαβαίοτα τὶ ἢ 
ἴθ ᾿σαρῖο; ἴπ δυάδι 1τἈ600 Ηοσδο οἵ ανϊὰ τεἰοὰ ; 
δυάδῃ νγδδ δἰ Ταγ8 σοι ραγδείνοιυ πιόσε δι Π(Ὁ] ἴῸ 
Θοάὰ, δοὰ ταὶ '᾿ν88 ἀδοίοῖνο. Ηἰ ποδὶ τοσδὲ ἐΠ6Γθ- 
ἴοτο απ ἰοταγὰθ Φυάδι. Ηο οου!ὰ τεχαγὰ τῃ0 
δοραγαίοη οὗ [δγδοὶ ἔγοια Φυάδῃ, ἸΥ 1 86 ἢ 
δηὰ ΑΓ οἡ Δοοοῦηϊ οὗ [15 αἰδαβίτουῦδ ΘΟΏ50- 
4υοποδϑ Θορθοΐδ!} γ τὸ [δγδοὶ, Ἡ ΒΟ. ΕΓ 80 οἰθδυὶΥ 
τηδηϊδαϊοά, ΟἿΪΥ 88 βοῃῃθι ἰπρ τοιοῦ ἔλθ δηὰ 
ὈηΓ σΗϊοοΌδ, 88 δῇ δοὶ οἵ ἰη]πδίίοο, πὰ που]ὰ ὃ6- 
βοϊὰ τ παδιίοῃ οὐἱυ ἱπ ὑὈοι Κίπραοτμδ, 80 ἴδδὶ 
(80 ἰδοσοταῖῖς οοποορεοῃ Μῶϑ ἰπ ἴΠ6 ἃ Β6Ώ.86 
δίϑο (86 πδῖεγαὶ οη6. ΥὙοῖ ἰῃ {8 ἣν ἀπραγωῖ 
μὲς μαισίοείϑευ οὐδ ἰῃ τοῦροϑοῖ ἴ0 ̓ 8 ὭΘΑΥΟΥ ΒΟΙΏΘ, 
7ον ἴὰ 8. δαγηεϑὶ ὑβειπιοΩΥ δραίηδί [89 ῬΓΟΥΑΙ!- 
ἱπρς οοττυρῆοη, ὙΠοθῸ σΟΠδΟαΌΘΠΟΘ Ἠἢθ0 ΤΌὈΓΟΒΑῪ 
πουἹὰ ὕο οσογίαΐῃ τυΐῃ. [}1ο05606 ΟΟΓΙΔΙΪΠΙΥ ἀοθ8 τοὶ 
εχρϑεῖ τιιῖδ τιιΐη τὸ 06 αυεγυθὰ, Ὀαϊ ΟΠΙῪ Ἔχρθοίδ 8 

Ἰοῦδ δη ἃ πιογδὶ γοπονδίοῃ τπγουρἢ 18 ἰηῆα- 
οὗςα, πῖτἢ το 86 οουἹὰ ἢος Ὀυὺΐ 666 [06 τοϑίοτδ- 
Ὧομ οὗ Π6 πδιίϊομαὶ ὑπ} ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΥ πηϊοὰ. 8.66 
ἔσῖμος Νο. 4 ἱπ τη ])οοἴτ 8] δῃ ὰ ΕἸἰμίοαὶ ϑοοιοη 
98 οσὔδρβϑ. νυ. δβῃὰ νἱ. 

ἩἨΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΕΛΑΟΤΊΟΑΙ, 

Γύτηξκε: Κοῖ.1. ἯΠ0 νὴῖ}} δίδπὰ ἴῃ 186 υὰς- 
Ἰδδοὶ ἰὰ ἩΒΙΟἢ ἢ 18 δοουδοῖ ὈΥ Οοἀ 7 Ἐὸοττποη ἷς 
ψ{Π1 θῸ6 πο αυχυσιθηὶ οἵ τοῦδ 88 ὈθίογΘ 80 ΘΔΓΙὮΪΥ 
πάσο, θὰ τὸ οὐγδοίνοῦ Ὀτίης δραϊπϑὶ ΟυγϑοΪ νῈ8 
186 ᾿ΘΕΕΠΠΟΠΥ Οὗ ΟὟΓ ΟΟηδοίθμοοδ 8ἃ8 ΟἿΓ ἱπάϊοὶ- 
θεης. Ππαὶ ἰδ [100 8οῖτο0 οὗ {πὶ8 ΟΥ] ἱπ [86] απὰ ἀουδαςοβοιγ 

Ἰρηάο τας δα Ῥ- δῖ ᾿ἴκο στοδὶ δηά ργϑοΐοιι 
οννοὶϑ ἰὼ ἃ Ὁ δἰθὸ δ.Ὸ ρδίεσπδὶ οοηθάρηςς 
δηὰ ἰονὸ δῃὰ μι δηὰ (ΔἸ 1] ργθδοθογ οὔτμο Ἦ ογὰ 
οἵ αοἄ. ὅ.ο τποῖρ ἰ8 πο σγοδίον ποοὰ ἤδη Ἡδθη 
[1680 ὑμὰρ δ δῖο δυβοπι; δηὰ ϑβρϑοὶδι]γ τβϑη αοά᾽» 
Ὑγοτὰ δηὰ ρῦγο ἰθδοδογδ' δηὰ ΠΟΙΒ Δ΄ ΝΔηϊ- 
ὍΕ Το 18 106 ἰοπηίδίη οὔ 81} οὐ. Εον Οοά᾽5 

ογὰ Κθερβϑ βίῃ δὲ ἃ ἀϊδείδῃοο. ΠΟΥ ἴξ 8 ηοῖ, οΥ 
ὝΒΟΓΟ ἴΐ 18 ποῖ ργθδοῃοα ἴῃ (8 δἰ πιρ οἱ ΠΥ δηὰ ̓ μκά νι 
οὗ 60 Ὑ{Π]1 ποῖ Ὀ6 τοργονυνθὰ ΟΥ̓ ἱΐ, ΠΟΥ (ΟἿΟῪ 1ἱ, 
ἸΟΥ διηθηὰ {ΠῸῚΓΡ ῬΑΥΒ, ποτα οὔθ Ὀϊοοά- “πη 85 
δηὰ ἀθδά!γ εἷη ΖΟ]]ΟὟ δου δηοίδογ, πὰ 8}} κίηἀ: 
οὗ εὐ] Ὀσθδκ ἰῃ 11Κὸ ἃ βοοά. 

[Ῥύυδιευ : ϑροοι!διίνο ἀηὰ ρῥγδοῖδοδὶ Κηον)οᾶρο 
δ΄ Ὀοπηὰ ὯΡ ἰοζοίδπονῦ, ἐπτουρἢ ΓὯ6 ΟΠὨΘη668 οὗ [ἰπἸ0 
τοϊδιίοη οὗ ὑπὸ βου] ἰο ἀοά, ὙΠοῖθοΣ ἴῃ ἐϊ8 τους 15 
οὗ Ηΐπι ΟΥ δοίϑ ἴονυδιάβ Ηΐη. Ῥσοηρ ῥγβοῖοο 
οοττιρὶβ ὑο οί, δῃ ἀ τα ἱβυ9 167 οοττορῖ» ργδοιίοθ. -- 

ΘΓ. 4. ὑὍὙτη8π: [ἰ ἰδ ποῖ δὸ 8 οὔθδηδο 
ἴῸΣ Τυϑη ἴο β'ῃ 85 [0Υ ποδὶ ποῖ (0 Ὀ6 ἩΠΠἾΡ τὸ 
δ ογ (Π6 ΓΟΡτΟΥ δὶ οὗ δἰη. ΕῸν πθῃ ΠΟΥ ᾿ἶνο ἰὴ 
ΒΟ ἢ ἃ ΔΥ 846 (Ππδὶ (Ποὶγ πθγῖ8 πανο 8 ΒΟΙΤῸΥ οὗ 
1Π|0 σὔΓο οἵ (Ποὶν τηδδάγ, ραπὶθπιθηϊ ΟΘΔ ὯΟ ἸΟΏΦΟΓ 
ἀοῖαγ. Τὶδ δἰη ἰδ 106 τπιοδὲ οοπιπιοῦ οὗ οὔ {{π|6. 
Δδυδὲ Ιοοκ δὲ ΟἸ γδιίδη ὁπ ατοῖθθ, δὰ γοῦ Μ|}} 866 
ΘΥΟΓΥΘΓΟ τὲ [ἢ6 ὑδδεῖίογα δΓο μδῦθαὰ [Ὸγ σϑῦυκ- 
ἴῃς βἷῃ 80 ἔγοὶυ. Βυῦ 18 ΟἾΪΥ οχοὶτο (οά 5 
ἨΔ ΣΟΤῸ ΠΟΤΕ Υ ΔΕΘΙΠΕΙ 8. ΕῸΓ ποὲ τδῃ δυὶ 
οὐ τοθυκοα δπὰ Θηρο8 [9 δ ΠΏΘΓ. 

γεν. 6. ὟΟοὰ Υυἱ}] ποὲ ὃθ τηοοεἶκοὰ. Μϑη ΠΙΑΥῪ τὸ- 
ἐπ Θοά, ὃπὲ Ησ ἰδ 56ε}}} Ὀδοΐὰο ἐπϑῖὰ, δηὰ δῇουνβ 

δῖ δ ἰδ [8610 ἴῃ ἰκιΐβ 18. ΤῊ δο᾽ ἀοςοΡ- 
τίοη οὗὨ βἴη : ἰῃ τεὐοοϊίίηρ ἀοὰ (ἰογχοϊηρ ἷβ οοι- 
ΤΩΔΠἀ8) ἰΠΟὉ ἀοοβὶ 80 88 οὴ9 ΤῸ 8 τελοοὺθα ὈὉγ Ηΐη). 

ΜΑτΤΗΒῊῪ ἨΕΝΕΥ : Ἰρπούδποθ 18 80 ἴδ. ΠῸΓᾺ 
Ὀοϊηρ εἶα τιοῖποῦ οὗ ἀδνοῦοη [δὲ ἱἰξ 18 [86 ΣΔΟΙΠΟΓ 
οὗ ἀοϑιτιοίοη. ᾿ 

Ῥύδεκυ : ἴῃ δὴ δἀναποοὰ δίὶδρο οἵ βίῃ, "80 ΏΔΥ 
ΘΟΠ|6 ἴ0 ἴογχοὶ ν δὲ ΒΟΥ οὔοθ ἀοϑρίδθα. -- Μ,.] 

γετ. 8. ΤΏοῖο ἰδ ποίπἱηρ ἸΟΥῸ Βιι διαί} 8. 
ἴο ἄγαν ὑγοῦϊ ἴτοπι [86 βίη οἵ οὔῦν ποίου, δηΐς 
1Π8 ἴο ΒίγΘη χύΠθη ᾿ΐπὶ ἱπ ἢΪ8 δῖ, ΟΥΓ Ὀθοοσηθ ἴἰο 
οσολβίου οὔ 1.18 βἰπηΐης; ἀΟΌΌΙΥ 68 Π)61] 1 νγὸ 
τἰῦγῃς οὖν οὗἷϊοο δπὰ πιοῖς οχδϊίθὰ ρμοδίοη ἴὸ 
ο 80. 
[ᾧῬυδευ: ὙΠ)αὶ ο56 8 ἴο οχίθηπδίθ οὐ Πδιῖογ 

δἷη ΠΔὴ ἴο (ἰδοῦ !}6 ἱϊ, ποῖ ἴο 866 ἷξ, ποῦ ΟΡΘΏΪΥ 
10 ἀδποῦῃοθ ἱξ, ἰοδὲ τ ἰοεθ ΟὟ ῬΟΡΌΪΔΥΥ, ΟΥ 
ΔΙομαῖθ τἤσδο τῖῆιο σοπιτηὶΐ ἰΐ 1 -- μἢ 

[νετ. 9. Ματτηξν ΗΈΝΕΥ : ϑ δ Γοῦ ἰῃ βίη 
πλιδῖ Ἔχρθοῦ [0 ὕ6 ΒΙΔΓΟΥΒ ἰη γαίῃ. - Μ.]} 

[γὸνι. 10. Ῥσδϑυ : δίηχὶο τιδιγίδαμο, δοοοσαϊηρ 
ἴο Οοὐ δ ἰατν : “ΠΟΥ τὐγϑίῃ 6}}4}} Ὁ6 οὔθ β68},᾽" 
16] 46 ἴῃ α πδίΐοῃ ἃ ᾿δῦρεσί πογοδϑο [Π8ῃ ΡΟΪΥΡΆΙΩΥ. 
Ἰϊοίς ἱπιογοουγθο αοὰ ἔαγη8 ἴο ἀθοᾶγ. Η18 συγβς 

ἐδ θρο ἰϊ, --- Μ.] ' 
ΘΓ. 11. ΓΌΤΗΕΒΕ: ΤΠοθὸ ἔνο υἱοϑϑϑ, Ἡπογοάοιη 

, 80 ἴΔΚ6 ροδβϑοϑϑβίοῃ οὗ 8 πιδὴ (δαὶ 
νοῦ, (μδὶ ποιμίηρ ἵγὰθ ἰ5 Τοπηά, Ὀπὲὶ Θυοσγὶπρ } Π6 ἀο68 ποὶ ΚΠΟῪ ναὶ ἢ6 ΓΠΐηἶκ8, δροδῖκβ, οὐ ἀοοἷ. 
δ ἀσδδ ἤοτὰ ἃ ἴδ᾽βο ποαγί, δπὰ (δδὺ ΠΟΥ ΠΟΙῸ οδῃ 
ΔΩ ονἱάοηςο οἵ ποποδὲ κίηάπεοεβ Ὁ6 δοοπ 3 ΤῸ 
ΤΕ 13, Ὀδοδίιθα ἴθ 8 ἢ0 Κπον]οάζο οἵ Οοὐ 
ἰῃ 16 ἰδληθ, ἱ. ε., Ὀροδῦδο πηθῇ ἀσερίδο αοα᾽ ογά. 
[Ματτηξν ἩκκΕΥ: δίῃ ἰ9 [πὸ ζτοδὶ σα ἰβοῃϊοί- 

Ἰδοῦ: ἰὶ θονγ 5 αἰδοογὰ Ὀείτοοη Οοὰ δηὰ [εγδοὶ : 
Οοά᾽ε οοηεγουογϑίοδ Ὑ1]}] ὕ6 ρτ]οδὰθὰ ; ρ]εδάθαὰ ὉΥ 
1Δο ἱπάρτοεειεε οἵἁ ᾿ἰ5 πιοσ τα θείοτγο {ΒΟΥ τὸ ρἰοβδάϑα 

Ὑ ὩΝ γιθείσου : 
μι ἴῃ 41} Ηο ἀοίδ, δῃἃ ΠΠΔῪ ΠΑΪκ6 ἴδ ΔΡΡΌΘΑΣ 
ἴδει Ηο ἀοοα ποὶ ἀοδῖγθ ἴπ6 ἀθδίὴ οὗ δἰππογβ. Απὰ 
Οοὐδ᾽ ρἱεδαϊησα οὐρὶ ἴο ὕο διἰεπ δα ἰο, ἴογ Βοοποῦ 
οΥ ἰδίος ΠΟΥ 88.4}} ἤδνο ἃ πδαιΐηρ. -- Μ.] 
γα.2. Ἡὕπτ. βυνν.: Βαϊ ]ηεα8 δηὰ βἰη- 

Ὦ οὗ [εἷ8 Βαπὰ, ἴπαὶ Ηθ ΏΔῪ Ὁ, 

ΤΌΘ ὈΟΥ ΟΥγταβ ἴῃ Χοπορίιου δἀπιγΔΟὈ]Ὺ δαΥβ, (Πδὲ 
ὙΪη6 8 τηϊχοὰ τί ροϊδοη. Απά 1868 βαγίηρ οἵ 
ΑὐοΒ]οοΐναα, πεῖ ἢ γϑίδγθηοο ἴο ᾿πιρᾶτθ ἰόντα, ἰδ νγο}} 
Κηονῃ : --- 

ἔχενεν, “ἰ Πολλὴν κατ᾽ ἔρως ἀχλὺν των 
κλέψας ἀς Αὐτὸς ἐμά ρρρφϑπῶς 

ΕΟοπμΡ. [εἶ χχί. 84; ΤΡ γ. 18. 
γος. 12. ὕυτηξκε: Το δρίτ! οἵ Ἡδβογϑάομι ἰ8 

ἴπδιὶ ονἱ] δρίτς πίονι ἐδ ῖκοα ΔΊΤΔΥ ἔγοιι ΤΠ 8 ὨΘΑΣΙΘ 
ἴγτῦο (μβουρθῖο οὗ Οοὰ, δῃὰ οἰτμαῦ ρογνυογίδ ἐμ ῖγ 
Ὀδαγίβ, οὐ δη γον βυδάποδ (πὲπὶ ὈῪ ᾽ς (ἢ 6Πὶ 
πἰΛἢ ἐγαδὲ ἴῃ 16 στοδίυτο, πὶ 18 ἔσθ δηα βἤθοῦ 
ἰδοϊαίτγ. ον ἰάἀοϊδίγυ ὠοθα ποῖ οοῃδ8ξ πηϑγοὶν ἢ 



δθ ΒΟΒΒΑ. 

οΔΙἰπρ προη ἰάοἾθ, Ὀμὶ δἷδὸ ἴῃ ὑγαδὶ ἰἢ ΟἿΣ οἾ" 
τἰἢθουδηθ85, τοῦδ, δηὰ βογυΐςα, ἱπ το μθ5 βηὰ 
δυτηδη ἱπβαθηοο δηὰ ροσοσ. Απὰ {Πΐ8, 88 ἰξ ἰ9 {Π|6 
Τηοϑῖ ΟΟΙΠΙΏΟΏ, ἰδ 8150 {86 τηοϑὲ Παστηῆι! ἰἀοἰΔΊΓΥ. 

(Ρυβξγ: ΤῈο δἷπβ οὗ 00 {λίπ ογ ἀοϑοθηὰ ὙΘΥΥ 
οὗζθπ ἴὸ ἴπὸ σμ] άγοη, θοῖ ἱπ ἘΠ6 ὙΑΥ οὗ πδίυγο, 
τῆι τΠ6 ΟὨ]άγοη ἱπἢοτὶς ἐπῸηρ δι ρίδι ἢ 8 ἴο {ποῖν 
ΡΘγθη δ᾽ δἰη, δηὰ ὈΥ ὙΑΥ οἵ ΘΧδηρ]6, {Πᾶὶ ΠΟΥ 
ΡΤΘΟΑΙΥ ἱπιιαῦθ, οἴδβη ὀχαρρογαῖο ἤθη. Ῥ ουδὲ 
πο ποῖ ἢδνο οἰ άτεη ποῖ ποὺ πτου]άθε υνὶδἢ 
ὉΠΌΟΤΙ, τείογπι {Ὠ γ866}. -- Μ. ; ; 

γεν. 13.  ὕκτ. ϑύυμ. : (γροσθαὶ δηὰ βρίτὶῦ 
08] τδβοτοάοπὶ ΔΘ ΘΟΙΠΊΟΙΪΝ υὑπ|ϊ6, Δηᾶὰ τηπῖι- 
ΔΙΙγ ἀδροῃάθηϊ. ΕΓ ΠΟῪ 8ῃο} ἃ ἢ6 ὙΠῸ ἀο68 ποῖ 
ΔΌΠΟΣ ἃ ἀδρατγίιτο ἔγοπι αοά τπγουσἢ ἸἀοϊδῖΓΥ, δὺ- 
Βοτ ἃ 116 δραπάομῃοϑα ἴὸ θ68}}Υ δῖ  ΕῸτ ἸΔΟ] ΔΙΓΥ 
δ. 8 τ οἢ ρ,ΘΑΙΟΥ δίῃ [ΠΔῚ ΘΟΓΡΟΓΘΔῚ ἱπἀπ]ΠρΌ 06 : 
6 ομο οἴξηδβ δραΐποὶ [Π|6 ἤγϑθι {80]6 οἵὗἩ ἴπ0 ἸΔῈ 
δηἀ ἀραίηβε αοὰ Ηἰϊπ)δο]ῆ, Ὀπὲ ἴδ οἵποῦ δραϊπεὶ 
6 δοοομὰ ἐ80]6 δῃηὰ οὔν ποί  ΠΌΟΥ. 
5ΤΑΒΚΕ: ΥὙΥ̓́ΠΘη ὙΟΥΒΕΪΡ ἰ86 φεγίοτιηθα θὰ ΒΥ 

ΟἾΠΕΥ ἬΔΥ (πδῃ Οοά 888 δρροϊπιθά, αοά ἰδ Βοη- 
οτοὰ πὸ ἸἰοῃζοΓ, ἀπὰ ἰἀΟἰΔΙΤΥ 18 οοτϊηπ θὰ. 

γεν. 14. Ἐχροτγίθηδθο ἤθϑοῖοδ τη δι ΟὨΣ] ἀΥΟὭ ΔΙῸ 
Ῥίοπς ἴο ἱπιίῖαῦο [86 Βῃδπηοία] δη προμδϑῖθ ᾿ἶνγο8 
οὗ ἐποῖνρ ρβαγεπ. ὙΒΘη δύο ἴα ἴ[Π6 οΆ56 [Π6 ῬδΓ- 
Θη8. ΓΘ πιοδὲ ΓΕΒΡΟΏΒΙΌ]6 ; ΓΙΟΥ͂ ἀοϑοσνο [26 οἰίοῦ 
Ραμ β πο ηϊ. 
στηξε: 1 Οοἀ ρἷνεθ δἰ. ογαά ἴο τηϑῃ, δηᾶ 

ΤΟΥ Μ|1 ποῖ τοῖν ἢἷδ. ἰηβιγυοςίίοΏ8, ὙΠδὲ 6180 
διου]ϊὰ Ηδ ἀο ψῖϊ ἔμοῖι, τδη χῖνο τΠΘ τὶ ἪΡ ἴο 8 
Τορτοῦδίο τηΐηά, ἑ. 6., ἰοὲ τοὶ ᾿ἶγὸ οα δοοογάϊηρ ἴο 
(ποῖ ἀνὰ ΘΟΌΏ586] δπὰ ρῥἰοαϑᾶτο, πη1}} ΤΠΟΥ ἤη4}}ν 

ΤΊΒἢ 3 
ἌΡ ὙὮ11ὁ ἰἴοτθ ἰδ ἦορε, [Ποῦ ἰδ ΟΟΥ̓ΤέΟ- 
(ἱοη. 

Ῥυβεξυ: Τὸ ὕ6 οἰιδδίθηθα ϑου γον [ὉΓ Ἰο5θ6Γ 5 ἢ 8 
δ ἃ ἰἸοκθϑῃ οὗ τπ6 χτοδῖὲ Ἰονὸ οὗ ἀοὰ ἰοναγὰ υ8. Τὸ 
δὶπ οὐ πϊπουϊ ραηϊδῃπιοηὶ ἰ8 ἃ ἴοκεη οὗ οὐ Β 
οχίγοιηδδι αἰ] δογο δπὰ ἃ ἷρῃ οὔ γερτοδδιίοῃ. 
ὁ τοδὶ ἰ8 ἴδ οἥξηδβο, ἱΐ, οη του δαβὶ δἰπηρὰ 
ἴδοι δὶ υππαοβογνίηρ οὗ [16 τἩγδῖὰ οὗἩ ἀοἀ.᾽ -- Μ. 

Β. 4ππ Αοοιιβαξίοη δερεοϊαϊῃ ασαΐπεὲ ἐδλα Ῥτγίαεία απὰ ἰδ6 ἤογαΐ Ποιιθ. 

σι απ “Φ ΦΦΦᾳᾷῇᾷΦΠπΠὌΟΙ ΠΝ “τ οσ  Ν Έ 

γεν. 15. ΡΓΑΡΕ. ΒΙΒΕΙΎΕΕΚ: Υο ρῥίουβ δηὰ 
ἔγιθ ὈΟ] ον τ, 1δΣ πος ἴΠ6 υῃ χοῦ! Υ δοάοθ γοῦ (0 
(ο] ον τοῖν δίβρϑ, θυ Ὀονγαῖθ οὗ ἐἰεει Ἰο8ῖ γ0 8δ|90 
Βδνθ ραγί ἴῃ τοῖν Ρυπἰϑπιθηῖ. Βαϊ γὲ δἰ πῃ τ, ἰἴ 
γ6 Ὑ11]} κὸ οὔ βἰπηΐϊηρ, ἀο ποῖ δεάυοοϑ [86 ἱπηοςθηξ, 
δηά {πι8 Π6ΔΡ Ὁρ τ τηθαβογο οὗ γον ἰηἰαυ 168. 
ΤῸ 64]. υ. 9. 
[ΜΑΤΤΗΚῊῪ ΗΈΝΕΒΥ: 16 ΠΟΑΙῸΓ Ἧὃ ΔΙῸ ἴο {86 

ἰπέδοιίου οὗ δ'π, [86 τλοσο Ὡδοὰ δυὸ 6 ἴ0 βίδηὰ 
προη οὖν χυτὰ. ὙὙλοθο τπδῖ σοι ]ὰ 6 δἰοδαγ ἴῃ 
1Ποἷν δπογθποθ ἴο ἀοα πιδὲ Ῥοβ86838 {ποτηδοῖνοϑ 
ὙΠ δὴ 8,2 δηἃ σονόγοῃοθ οὗ (οὐ, δηὰ δἱνψᾶγβ 
ΠΕ οὗ Ηἴπι 10 βο θυ ΕΥ̓ δηὰ βου ΟἸΒη 688 ; ΤΟΥ 
ῖ ἯΠῸ Οδη ΤΏΔΚΟ ἃ 6δὲ οἵ ἴΠ6 ἰσῃο ἀοὰ γ{1}} 
ΤΩΔΚΟ ἃ ροὰ οὗ δγιβίηρ. -- Μ. 

γεν. 16. ΤΠε Ῥγορδοῖ διαριογα {Π|8 βἰ αλὶϊο οὗ δ 
ἰατιῦ ἴῃ {πὸ ἄσϑογε, Ὀοσδῦι80 ποιμὶηρ 18 ΤΊΟΓΟ ρἰΕἰδ0]6 
(ἤδη 8 11{|6 Ιδτ νυ ἰο ἢ 888 Ἰοϑὲ 118 Βῃθρηῃδσγά. Εοῦ 
[86 Β6π10 γϑάϑοῃ Ο(Ἶγῖδέ θη ρΊ ΟΥ̓ 8 (Ὠἷ8 ἄριιγε οὗὨ 116 
Ἰοϑὲ βοορ, βοὴ Ηδ ψου]Ἱὰ δ(ιονν [86 ριΐθουβ οοπ- 
αἀἰείου οὗἨ [86 βίηποῦ, απ [ιἰ8 ζτεδῦ οοῃμηρδϑβίοῃ ἴο- 
ὙΔΓὰΒ ἢ Π. 
ΒΟΒΜΊΕΡΕΕ; Ηθ νῆο ΜΠ} ποὶ βαῦταηϊξ ἰο 80 

Τοδίγαίϊ πί8 ἱπηροϑοὰ ὮὉγ αοά, δ64}} οδίδίῃ δ ἔγοθάοπι 
ὙὨϊο ἢ ψ1}} αἵ 1680 Ὀδοοτηθ τηρεῖ ἱγκβομα. Τ ἷ8 δρ- 
ῬΙΐο8 θΟΓΝ ἴο παιίοηϑ δηὰ ἴο ἰπαϊν ἀπ 418. 

[ϑοοττ: ὙΥΜΐ 6 ϑἰμποῦθ οὐβιπαίου ταΐθοῖ (ἢ9 
ΘΒΒΥ γοῖκα οὔ ΟἸ γίβι, [ΠΟῪ δγὸ Ὀγίησὶπρ ἀονη τὯ6 
βοανυ Ἰοδὰ οἵ 8 νγοπρθδηοο ὩΡΟΙ Υ68, 
Ῥυβετ: Ἧοο ἷβ ἐξ το τῃδὲ πιδῃ, Ἡοπι, ἤθη ἢ 

τἱεπάγανθ ἔσο ΟἾΣΙ 8.8 ΘΑΔῪ γοΐκο, ἀοὰ ρετηλὶῖα 
ἴο ἴ8κ6 ἴῃ6 ὑχοδὰ τοδὰ πὰἰο Ἰοδάθιἢ ἰὸ ἀεδβίσγιο- 
ὕοη. --Μ.} 
ες. 19. τλπκα: αοα ἀοοθ ἱπάοοι ὕδδὺ τὶ τ 

ΒΙΏΠΟΥΙΕ ἴῃ ρτοδὶ ρεώοποο διὰ θη 6 ϑυ ἤν ΠΉΕ; διὰ 
641}18 ἔποπὶ ἴο τϑρϑηϊδηοα; θὰ θη [ΠΟῪ ἀο ποῖ 
διηθηᾷ, Πΐδ Ῥυρἰβηγηθηῖ 18 δν)ἶ. 1 Τ688. Υ. 8. 

([ῬῦδεΥ : ὃο ἀοϑϑ αοὰ, ὈΥ Βοδ] ει] ἀϊβαρροϊηῖ- 
ταϑηΐ, πᾶ ΚΘ 8 δϑῃδιηϑὰ οἵ βοοκίηρ οὔὖὐ οὗ Ηἰΐπι 
τοθο σοοὰ ἐμίηρβ ψμΐοἢ Ηδ αἷοῃθ πδι, δὰ Ὠδὲὲ 
ἴῃ δῖοσο ἴον ἴθι ἴπδι ἰογο Ηΐπι. --- Μ.) 

7Τῆ6ε μπέλεο- 
ογαΐέο οϊτοψ ὁ (λ6 Κίπσαάοπι ο7 Πεναοἶ ἵπ δοοξίπσ γ0Υ Ποΐρ ἐο Αεευτία 

απά συ» ἐδ ἀοπομποοά. 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ Υ.--Υ 1. 

1. Μαϊηϊν ασαϊπδί ἰλ6 Ῥτὶοδίϑ. 

ΟΕΔΡΊΕΕ Υ. 1-1ὅ. 

1 Ηδαν {18 γο Ῥυίϑδίβ, 
Αμπᾶ σρἶνο οδγ, ἔπου Ησοῦδο οὗ 1βγδοϊ, 
Απᾶὰ ἸἸβίθῃ, δου Ηουδο οὗ {16 Κη, 
Βδοδῦδο ἐπ6 Ἰυἀστιηθηῦ 18 ἴογ γοῦ, 
Απᾶ γοῦ ᾶγθ Ὀθθῃ ἃ Βηδτ ον Μίσρδξ, 
Απὰ 8 ποῦ βρτοδᾶ ὕροὴ ΤΟΥ. 

4. Απὰ {86 ἀροϑίαίθ8 πιᾶῖκθ βδαρ μοῦ ἄθορ [870 ἀθθρὶγ δαπὶ ἴῃ δἰ δαρ  ογ], 
ἈΠ41 δι ἃ οἰιαϑίθῃϊης; [ῸΣ ἴδοι 4]]. 



ΟΠΑΡΤΕΒΒ Υ͂. 1- 01. 11. --" 57 

8 1 πον ΕΡΗγαδΐτη, ᾿ 
Αμὰ ἴβγ88] 18 ηού μἰἀάθηῃ ἴγοϊα [6 ; 
ΕῸΓ δυϑὴ ΠΟΥ͂ [ιδϑὲ ἔμοὺ οοϊημ θα τ ογϑάοιῃ, ΕἸ Ρἢγαΐπι, 
[8Γ86] 18 ἀ6Η]θά. 

4 Ὑμοῖν ἀθϑάβ ν}1}] ποΐ βυβον " ({Π61ι) 
Τὸ τϑίυσῃ ἴο ὑποὶγς αοά. 
Βϑοδιβθ [ἢ6 βρὶγὶῦ ΟΥἨἁ σΜΠοΟΓΘάοσα 18 ἰῃμ {πϑὶγ ἱμτνναγαὰ ρᾶγίβ [{μοὲν ἰππλοβὲ Βϑασὶ] 
Αμὰ {Π6Υ ἀο ποὺ ΚποΥν εουϑῃ. ᾿ 

ὅ Απὰ (δπ6 ρῥγίάβ οὗ 1βγ86] ἰββιιῆββ ἴο 118 ἴμοθ, 
᾿Απά [βγϑ6] δηὰ ΕἸ μισγαΐτη ν1}} ὑοϊύθσ, {μγοῦρ]} {πεὶν συλ, 
Αμὰ ΨΔυάδι ν}}} ὑούδθν τὶ ὑμθι. - 

6 ὙΥΗῈ {π6ῚΓ Βῆ6 60 δῃᾶὰ οδίῦ]θ 
ΤΉΘΥ Ὑ11]1 ρὸ ἴο βθϑὶς Φϑβουδῇ, 
Βυΐ ψ1}1 πού πὰ Ηΐμ ; 
ΗΘ δδιὰ νι μάγατῃ Η Β617 ἤτοι ἰδ 61. 

ἡ ΤΌΘΥ ἢάνα Ὀδ6θὴ Ψ811}]688 ὑοὸ 6 Ββουδ, 
ΕῸΓ {Π6Ὺ Ὀθροῦ βίγδηρο οὨ]Π]άγϑῃ ; 
ΝΟΥ͂ [6 ΠΟῪ τΙηοοὴ Ὑ1]ὶ1 οοπβυταθ {μιὰ 
Τοροίθοῦ τ ὑπ 6 ὲγ ΡΟΓΙΟΙΒ. 

8 ΒΙον ἴμ6 ποῦπ πῃ ΟἸΌΘδἢ, 
ΤΣ συταρού ἴῃ δι}! 
ΟΥΥ ου ἴῃ Βοιἢ-Αυϑὴ ὃ 

“ Βρῃϊηᾶ ἰμ66, Ὁ Βθῃ)ασζμίη ! ἢ 
9 ΕΡἢΓδὶπλ ν71}} ὈΘΟΟΠ1Θ ἃ νγϑϑίθ 

1η [86 ἀΑγ οὗ οδιαβιεϊβειηθηί, 
ΑἸλοηρ [Π6 {068 οὗὨ 18Γ86] 
Ηδνο 1 τηδᾶθ ηονγῃ δῦ 18 ΒΌΓΘ. 

10 Τα ῥσγΐποοβ οὗ υσδῃ Βανθ Ὀθοοιῃθ 
ΤῚΚ6 [86 ΓΟΙΔΟΥΟΓΒ οὗ ᾿Δη ἀ-ἸΔΆΓΚΒ : 
Ι ν}}1 ροὺγ οαῦ ὉΡΟΩ {ποτὰ 
ΜγΥ νταῖ {|Κὸ νγδῦθυ. 

11 ἘΡὨἢγαΐτα 18Β ὀρργοββϑᾶ, 
Βἰιαιιογθα ὉῚ ἠυάρτηθπί," 
ΕοΡ ἴὸ ἱπουρσῃΐ ροοα 
Τὸ ΦΌ]Π1ονν 14ο]-τηαροβ." 

12 ΑΠΑ1 (81) ΚΘ [16 τωοΐῃ ἰο ἘΡΆσϑια 
Απά [Π|κ6 τοὐύβῃῃ 688 ἰο ἴῃ6 ἤουδο οὗ δυάδι. 

18 Απὰ ἘΠ τγαΐὶπι βἂνν 18 ἀΐβθαβθ, 
Απὰ Ψυάδῃ 1185 νοπηᾶ, 
Ἀπὰ Ἐρῃγαΐπα νγϑηὺ ἰο Αβδγσγῖδ, 
Ἀπὰ βρη ἴο 186 ψΆΓΠΚΘ ΤΩΟΠΓΟᾺ ; 
Βαΐ μ6 ΨΜ1}} ποὺ 6 8016 ἴο ᾿68] ὺ" γου, 
Αμά ν}}}} ποὺ γϑίδονθ γοὺγ ποπῃά, 

14 Ἐὸογ 1 δὴ |κὸ 1}6 Ἰίοῃ ἴο ΕΗ γδίτω, 
Ἀπά |{κ {πη6 γουηρ ᾿ΐοῃ ἴο ἴ6 ἢου86 οὗ Φυάδῃ, 
1,1 11} τοπᾶ δηᾶ σὸ οἡ (γθπάϊηρ) 
ὙΨΊ1] ΟΑΥΓΥ͂ ΑἾΑΥ ἀπὰ ἔπογθ ν}}} Ὀ6 πὸ ἀρ] νοῦν. 

161 νὶ}} γὸ δραΐῃ [0 ΤΥ ΡΪδοθ, 
Ὁὕπῖϊ ἐλ Ὺ πλᾶκθ ϑχρίδιίοη (ΌΥ βυβοσγίηρ), 
Απά δββϑδῖκ τὴ ἴδοα ; 
Τὰ {ποὶν αἰδίγθββ ὑπ 0011} β6 6 1 τη6. 

--πτπτ Πρ .5τοΠ'ΓῤῬ---πτ.-- “1 1ΚΧ6Λὲ.----0ἷΞ-- --π΄ῬῦῸἃΧ Ἠοιὐὕς.. ....θ..ἡὕ-...-.....Π ὡνὐ τῷ 

ΟΒΆΡΤΕΕ ΥἹ. 1-11. 

1 “(Οοπιθ ἰθὺ 8 γοίαγηῦ ἴο Φομουδὴ ] 
Ἐν Η16 Βιδίἢι ἴογῃ, δπὰ Ὑ}}} ἢθ64] 8, 
Ηδ Βιδῖ βπιϊ θη δηὰ νν1}} Ὀϊηα ἃ8 ἀρ. 

2 Ηδ "1}} τοῦῖνθ ὯΒ δέϊδσ ἔἐνγο ἄδυβ, 
Οη πὸ τπϊγὰ ἀΔΥ Ηδ 11] γαΐβθ 8 ἀρ, . 
Ὑμδΐ τἬα ἸΏΔῪ ᾿ἴνα Ὀεΐογο Ηΐπι. ᾿ 



δ8 ΗΟΒΈΕΑ. 
“8.56 πῈ 

8 Τιοὐ ὺ8 ποῦν, [0] Οὐ οα ἴο Κπονν, ϑόβονδ : 
ΔΚ [86 ἄλτγῃ [ιῖ8 ΟΟμαϊηρ' 18 ΒΌΓΘ, 
Ἀπά Ηδ 8}}4}} οοσὰθ [1 [Π6 ΓΑΐῃ ΤῸΓ 8, 
ΤΑκ6 16 Ἰδι ον γαίῃ (16 }}) τγαύθσβ [86 βαυί." 

4 ὙΠαί 58}8}} 1 ἀο ἰο {1π66, ΕἸΡΗΓΑΐτα ἢ 
Ὕ8δὶ 8}).4}} 1 ἀο ἴο [μθ6, ιιά4} ἢ 
ΕῸΓ γοῦγ Ιονϑ ͵8 ἰκ [Π6 τηογηΐϊηρ' ο]ουά, 
Αμπά Ι||κ6 ἐμ ἀθϑνῦν, γϑδῃϑῃϊηρ᾽ ΒΟΟῚ ΔΥΤΘΥ. 

ὅ ἸΤΠογοίογο 1 πᾶν δια θη" (6 πη) ὑΒγουρἢ (6 Ῥτορθίβ, 
Ἀπά β]αίη ἴμθπὶ τι [ῃ6 ψγογάβ οὗ τοῦ του ἢ, 
Απα ΤΥ ᾿υδρταθηΐ ρΌΘ68 ΟΣ ΚΘ ἸΙσ ί.δ 

6 ΕΟΓῚΙ ἀεὶ ριῦ ἴῃ Ἰονθ ἃπα ποῦ ΒΔου]Ηοθ, 
Απά ἴῃ ("6 Κηον]οαρο οὗ (ὐσοά τηοτϑ ἴμδηῃ Ὀυγπὶ ΟἸΓΙΏρΆ. 

7 Ὑδ6ι {860, 1ἶτ0 Αἀδπι, βᾶνθ Ὀγόκθῃ (6 οοΥθηβηΐ, 
ΤΏΘΥ τ ΓΘ ΓΆΣὮ]688 ἴο τη6 {Π6ῃ. 

8 (ΟἸ]οδα 18 (11Κ6) ἃ οἰἵγ οὗἨ θυ1]-Π06Γ8, 
Βοβιιθαγοα ψὶἢ ὈΪοοά. 

9 Αμπὰά 88 {πὸ ΓΟ ΘΓ ἸγἾκ8,7 
80 (4068) 84 Ὀδηά οὗἉ ρῥγϊϑβίβ. 
Ὅροι {π6 ᾿ΐσἤταΥ (ΠΟῪ τυγα ον (8086 ροϊηρ) ἰο β'οθομθσω, 
8 τῃ67 σογαμῦ ἡ] ΚΘΑ 688. 

10 Ιῃ (86 ουβθ οὗ [8.86] 
1 6614 δὴ δου δ οη, ἃ ΠΟΙΤΟΥ : 
ἘΣ γαὶπὶ οουαχ  ὑθα ΥΠΟΓΘΆΟΙΩ, 
18Γ86] (18) ἀ6Η]6α, 

11 ΕοΥ (866, 4150, δυάδες, ἃ παγνϑβὲ 18 ργοραγϑαᾶ," 
δα 1 ἴσγῃ ἴΠ6 ΘΔΡΟΙΥΙΥ οΥὗἁὨἁ ΤΥ ΡΘΟΡΪϑΘ. 

ΤΕΈΧΤΌΑᾺΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γα. 8. -- ΓΠΟΓΊΩΣ 19 Ῥτουαδὶν ἐδο Το. ΡΙοὶ ἤοτι ἸΟΓΙ͂Ο), [1 19 ἔδο [πΐ, δὐβοὶ. πτὰ ΓῚ Ραταξοκίο. ΤΌΘ τεβ- 

αἷδὲ ἕοστο πουἹὰ ὕθ τρτην, δα: ἐπ Καδιροὶδ- μδιαρῃ ἰδ ουδηροὰ ἰο Ῥαύλο. 866 ὕτοθω, Ογ., ἃ 119, 8. Τῷ οου- 

εἰταοίίου νἱ τὰ ἐπο δηϊὶο τοτὺ ΤΟ] ον αὶ ροου δ ἰάϊομ, οοιπτηοῦ ἴῃ Ἠοῦτον. ΤΏ Ἰἰίοταὶ μον κθθς ἐδ : ΤΠ6Υ Ὦδνο τηδὰο 

ἄδορ ἴὸ δἰδυσίιῖοετ. ΟΌΣΌΡ. 16. χυχὶ. 86. Ἐπα)ά, οοτηρασίης τὶ ἰχ. 9, πο] 45 ἐμδὶ οσ ποσὰ ἰδ ἃ βι1δο σοδάϊης ἴοσ τ, 
Ὀυϊ (66 ἰα ὯὨῸ τοαδοῦ ἩὙΠΥῪ ἴπθ Ῥτορθοῦ δου ὰ ἢοΐ ἤδγο τἰϑοὰ Ὀοδδι ὀχργοβϑαίουα. --- Μ.] 

[3 γον. 4. -- Ε. Υ. δυὰ ποδὶ Απρὶο- Απιϑσίοδῃ ϑχροδίογ δάορὺ δῃοίμονς οορδίτυοθοα ἴῃ ἴδο ἄγει μοτοϊδιϊοη, τομδστίως : 
(ὮΘΥ ΜΠ τοὶ ἤταπιο ἐμοῖς ἀοίηκα. Ηογαίου, πιῖὰ ὅλ6 Ὀθδὲ σου Ὠϑοΐδὶ οτίεἰοδ, ργαΐογβ ἐπ 9 του οσίηβ πο [6 κρίνοι ἴὰ ἐπ 9 
τοδγκίη οἵ Ε. Υ. αῃὰ δἀορίοά ὉΥ βοπιο  ]οΣ. ῬΌΔΟΥ ἰ4 ππἀοοϊάοά, δηὰ ἰηὐοοὰ ἰς ἰδ ἀἰδῖῆοιξ ἰο ἀοίοστωίηθ πιο ἰ6 ἔδτο 

ἔχ νἱον , [Ὁ᾽ η0 ἱπιροτίδῃοϑ [8 ὃ 6 αἰἰδοδοὰ ἴο ἐδ οἰῥοοιίου οὔ Ἠσδπάοχου, ἐμαὶ ΓΝ ποιὰ τοχαΐτο δὲ οἰνοοὶ εχ- 

Ῥιοοδεὰ [ἴ ̓ ἰδο οορδιτιοίίου ἰδΔδὲ σοίογστοὰ ἴο πόγα ἴπ σοχτοοῖ ΟΏ6.-“ Μ.] 

8 Υοτ. 8. --- Βοῖοτο ἢ Ἰδὰ 3) βαρρΙν 3), 

4 Ψαν. 11.-- ΨΥ 19 ἴπ θ19 οοπακίστιοϊ. διδὺθ Ὀδΐοτο ἸΏ, ΙΕ Ια τρί -- Ὀγοκσῃ, Βασβδοοὰ ἐπὶ ἰδντ, τϑὶο αι ἸῈ οὐ- 

δυλίλθϊο δοτο, Ὀπσὲ τὸ ὙΠΞῚ 8 ξεπίιἰτι εθιεϊεπιΐα, δρᾶ [5] 2. πα ̓ἰπάκηιοοος, δ ἰῃ γεν. 1: οτυδμοὰ Ὁ ἱπάρτοοθς. ὁη ἔδο 

οοαιθ!διίου ὙΠΣΠ ὈΥΣΠ, 800 Ἐπαὶὰ, ᾧ 285, 6. ΤΏο ποχὰδ δῖνυ οοὔσάϊπδαίθ. [860 Θύθθω, δ 289... ΤΉ]6 οοπδίταοῦου ἰα 

ἀοφυσοΐξ ἴῃ Ηοφϑθ ; οοπιῷ. ἰ. 6; Υἱ. 4. --Μ|.) Εὔτει ἀκοα ὙΞ ἰὰ ΟἿΓ Ρβδδαβὸ.-- ὙΣ, 6 ΡΠΠἸΔΡ, Θαρθοῖδ}γ 6 διρον- 

Ροδέ. ΠΟ, Ββοπονθσ, Β88 ἐδο δοιγδοίαθ ἐδια 1 κα ΣΥΣῈς ΓΝ, δον, ἀϊτε, αοὰ (6 κα ἘΝ ΟΣ, ὩΛΗΝΞ, Ἰάο]α, 

τὐὰ πουϊὰ ἐποη ἀκο ΝΥ Ἵ δοα ὈνῸ ὦ ὃὍο 1οο δὲ (οἵ τ ϊο ἐμδο Νριδὶ ΟΟΟΌΣΕ) τὸ 6 πῶϑ ἰοοϊξει, δοιὰ 2ο)])οποά 

δῆλον δι( ἃ (ΔΙ ᾺῪ Ἐ20]- ΤΟΣ). Α ΟΣ ΒΟΥ σοι θοϊχο 16 ἐπδὶ ἰδ ΠΙΔῪ Ὅδ δῷ Ἐρἢταιτα 4} ταοᾶο οὗ ττίτίης ῚΣ (ΨΦοὺῦ συ. 

91) -- ποϊϊορ, τδϊγ. ΧΧ. : ὀπίσω τῶν ματαίων. 
[8 ΟὨδΡ. νΥἱ. τὸσ. 1-8. --- Το ἔσχυο οοὐεϊζυοῦοη οὗ ἐδ γασίουδ δοηϊδοοοῦ ἴῃ τἰιοδο γόσϑθα ἰ8 ῬΡΥΟΌΘΌΪΥ 8 δ ον : Το ἤχει 

ἸῺ οὗ τεῦ. 1 οοαϊδίηδ δὴ ὀχῃοσίδοη, ἴπ6 τοσιδίμἀος οἵ ἰπδὲ δὰ ἐδο (οἱϊοπίης τετρα οοππὶδείηρ οὗἩἨ Δευβτιθωιδ ἐὰ δοΡ- 
Ροσὶ οἵ ἰτ: δηὰ ἴΠ6 ὅτβι "πὸ οὗ τοῦ. 8 οοηίδί ῃ8 8 μβαγδ) οὶ ὁχῃ:οτίδίίου, ἑοϊϊοτοὶ ἰὼ ἐπ 6 τοδί δον οὐ ἔδι6 γεῦβθο,, ὉΥ Ῥατδ})οὶ 
δικυϊυθοίδ. Α βκἰδλῆοθ δὲ ἐδ γογβοα ἰὼ (ποὶν σοπηδϑοίΐου τὶϊϊ μον (ἢ 6 δρργορτίδιδηδδθ οἵ (ἷ8 ξϑυθσσγαὶ νον. Τηδὲ τῶο 
ορροεῖθο ἰς ἔγυο οὗ [80 οουερίσυοςοῃ δἀορίοα ἴῃ ΗΕ. Υ. δηὰ ὮὉΥ ἴῃ Επιρὶκη οχροακίϊοξδ ΘΘΏΘΣΔΙΪΥ, αοοοτάϊηκ ἴὉ π ΒΟ. ἴδιο 
ορδϑοΐης οὗ τοῦ. 8 ἰκ τεοχασάοα 88 ἃ οοῃ ἰπυδύύοῃ οὗ ἴπ6 τοδϑοῦδ ίοτ τοϊατοίης, ἰ5 ανϊάσηϊ Ὀοΐῃ ἴγοαι ἐδθ ππδίσιοοα οὗ ἐμδὲ 
᾿ἰἴωϑ 86 δῃὲ διαυϊηϑηῖ, διὰ ἤτοι ἴδ οουκίἀοταῖίου ἰῃμρὺὶ αἱὶ (δ6 μῖοαβ βἀἀυοοᾶ ἰῃ δὶ ἔτθὸ γοσϑοβ δῖ ἄγανσεῃι ὕοπι ἀχροοὶα- 

ομδ οὗ ἔνινον ἴγοιῃ; Θοὰ Ηϊΐδο. ἸΤἸμο ἕοστα οὗ ἰῃ6 δ. ῥτοὶ. {τὶ Γ ρασαχοσίο) Ποῖ οι ρϊογοάᾶ, 8190 οουδττωδ μὲς 
νον. Βὺὶ ἰποῖο ἰδ 0 ποοὰ οἵ δοὶϊάϊπξ, δοοοσάϊηρ ἴο ἔμ νἱον ὑγείοττοα ὉΥ βοῃῃπιοίίοσ, ἔπδὲ δῺγ οὗ ἔδο [πιεττωράϊαδϊο 
νοῦ ἰπἰτοάθοθ Δ οχπογιδιίίου. ΤῊ ὈοΪὰ ποδίκοῦδ (Ὧ6 ἴοσοο οὗ ἴδ ΔΣΙᾺΥ οὗ ρ͵ε88 βυοοεκεί γεὶγ δἀἀυοσοὰ διὰ τοδτο ἰδ 

τοξαϊοσ δοὰ Ὀσλαιι εἰσυοϊυτο οὗ ἐπο βοσου. ΣῊ Φ 3 (τες. 1), 1} δοάᾶϊ ΤΌ ΤΊΣ, (ταξ. 8), ἰδεξοίοτο, Ὀδίρ μῶσι»» 
ξοκὶο ἰπϊυτοα (ἀγϑοῦ, δ 91, 1. ἀρὶη, τς οὐποιίκανν ἢ ἴδ ΟὈΪΥ οοδοεταεῖνοο ἴῃ ἐδ δεοῦοα. --- --Ἐ] 



ΟΗΑΡΤΈΕΈΕΝ Υ. 1- .. 11. ὅ9 

ὁ αν. δ. --- ΤΟ οἰῤοοί οἵἡ ΣΙ ΥΞΓΤ ἰδ [0 06 Ξαρρί!οὰ ὉΥ δαιθοῖρδίίου ὅρα ὩΣ ΓΊΓΊ, ΙΓαβίοδά οἵ ΒΞ ΘΣ 

ἭΝ, ὅο Ραποιλείοι διὰ ἀἰνίδίο οὔὐἠἨ ἴῃ ποσὰβ 15 ῬΣΟΌΘΌΪΥ ἴὸ Ὀ6 ομδωροὰ δεοοσγἀϊηρ ἐο ἐβθ δηςοθηξ γογείοῃδ, διὰ 

ΣΝ ὌΞΙΣΝ ο νο τοιὰ, Τὴο Μαβογϑῖϊο τοβάϊηβ [5 ϑωουιιδαγοὰ ΝΣ ἴσ0 ἸΏΔΩΥ αἰ διου]εοα, 
Ἱ Ψας. 9. --- ΝΞ ΓΤ ἰ6 τος ΓΞ ΓῚ ΞΞΞ ΓΛῚΞ ΓΤ [οοπδὲς. Ἰαζ ΡΙοΙ, φᾳαϊταϊοαὶ ἰο 8 μασες!ρῖΔ] ποῦ. [1 16 δὴ ἰγωϊδείου οἵ 

ὅλο Ομειάοο. Ἡφυάοτβου οοτύδοίασοα ἐμαὶ (86 ἴοστα ἰδ ος ὙΞΓΊΣΩ, ΡΙοὶ. Ῥατί. -- ΓΟ ΣΟ, ΤῈ ἐτβαι δέου οἵ Ἐ. Υ͂.: ὉΥ 

οοπϑοεῖ, 86 δείθθῃ ὕγοεα ἐδ Τασσυσα τουδοσίηρ, ὝΓΙ ΏΞ : 059 θηου ον. ΤΏ γον [8 ὩΟὟ δἰσηοδὲ δ οκϑῖμος δΌβυ- 
ἀοπεὰ -- Μ.} 

ὃ ὕες. 1.-- 9 υδοῦ ἐπιρογϑοθ  !γ, θαΐης οααϊγαϊθηὶ ὑοὸ ἃ Ῥαδεῖυθ 8080 [010 δοίδι ὈΣΘΡΑΙΘΣ ἃ ὨδΊγοδὶ τὸ Ὠιδυγυοοὶ 

ἰο μγορασγοὰ. --- ᾿ἴ.] 

ἘΧΈΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΘ ἱπηΐηρ ἴῃ τοῦ. ἴ (οογτοδροπᾶϊηρ ἴο [86 
ορεπίηρ' οὗ σἤδρ. 1ν.}) βῆονγβ ἴηδν (ῃ6 ἀϊβοοῦγδο ἤθτγθ 
ΘΟ ΠΘΏΟΕ68 8Π6 7. ὙΠΟΌΡὮ σοηηροιϊοα ΜΠ} σἢΔΡ. 
ἷν., τηϊ8 σα ρίοῦ οοηϊαΐηβ δῃ δοουβδιίίοη πα τῆγοαῖ- 
ἐπίηρ ποτὰ ἀοβηϊοὶγ ἀϊγοοῖϊοὰ ἀραϊηϑυ 1ῃ6 ργεϑι8 
δίοηρ σῖῦ ἴΠ6 Κίηρ δηὰ [ἷ8 ΘΟ Π80]10γ8 δηὰ 
ῥγίποββ, γαῖ πἰτποῦῦ Ὀεΐηρ οοπποα ἴο {Π|8, ἔογ τἢ 6 
ἀἰβοοῦγϑθ ασϑίη ὈΘΟΟΙ68 σΘΏΘΓΑΙ, ΔΡΡΙΥ ΩΡ ἴο [ῃ6 
ἯΠ01]6 Ρεορὶθ. ΑἸοηρ ὙΠῸ ᾿ἀΟΙΔΙΓΥ ἩΒΙΟΝ ΠΘΓΘ 
δσαΐη ΟΠΊ68 ῬΓΟΙ ΐπθηΐ 85 ἴῃ6 55 οἵ ᾿ἰβγβϑοὶ 
(ἐβρθοΐδ!γ ἴῃ ΠΡ. Υ.) ἀηαὰ ρτόβϑδ 518 διηοπρ [6 
Ῥέορίε (ἀσσεοῖς, το ΕΓΥ, τηαΓάογ, οἢ8}.. ν].), [8Ὠ6 οοη- 

υςὶ οὗἨὨ 1π6 σουγὶ ἰδ ΔΓ ΤΑΓὰ8 ΒρΟΟΙΔΙῪ Γορσουθα, 
Ὀυϊ ῬΆΤΗΟΣ ΜῊ [16 [186 ῬοΟΙ ΟΥ̓ οὗὨ βϑοκίηρ Π6ΙΡ ἴῃ 

τα δηὰ Ερμγρὶ (νι ϊοἢ 1561 7 ῬΓΟΘΌΡΡΟΘΟΒ [86 
θεστηηΐηρ οὗὨ [Π6 Κἰηράοπι᾿Β ἀδοαγ). Οὐδπδρ. ΥἹἱ. 18 
ἱπβθραγαΪΥ οοπποοιθὰ σε} Ἔπαρ. ἡ. Βαῦ ΠσΠΘΡ. 
γΥἱὶ. 15. αἰδο χοϊδιοὰ ἴο οι οὐ {ἤθσ, [ῸΓ ἃ ΠΟῪ 866- 
ὥοη δαρίηβ ΟἿΪΥ τὶ οἸδρ. Υἱΐ. (866 Ιπιτοάας- 
τοη.) Α 5βὲπρ]θ Θρηγὰ] δηα σΟὨ ΓΟ]; ἰά68, μονν- 
ΟΥΟΓ, ἘΔ ἢ ΠΗΓΙΪΥ 6 ἱπαϊοδιθὰ ἴῃ ἴπ680 ἵνο ΟἿ δΡ- 
ἴδΓΒ, ΟΥ ἴπ {π6 βοοοῃα ρατὶ οὗἩὨ 176 ὈΟΟΚ ΘΘΠΟΓΑΆΪΥ. 
Τῆς ἀἰδοστΓδθ ᾽θ ἴοο οχοεϊϊοᾶ, ἘΟΥΙΠΕ δι άθη]}Υ ΤΌΤ 
οπς ΤῃουΡΣ ἴ0 ΔΏΟΙΠΟΥ, ΘΒ ΡΘοΙ ΠΥ ἔγοῦι δοσιυδδιὶοη 
10 τ γοδι Πρ, δηά υἱοε ὑδῖδα. 

Μεγ. 1. Ἐδδὺ ἰπὶβ, γϑ υσίϑαϊβ. [ὑ '8β ἀουδιῖη 

ππεῖποῦ ΣἸΜΣ Γοΐδοτϑ ἴὸ τῆς ἑογοροίηρ, Βαϊ ἷτ ἰδ ποῖ 
ἀργοῦ Ὁ]6 τπᾶῖ ἴτ ἀοεβ8. 716 βοϊοηῃ ἀϊβοοῦγδβα 
ἦπει ἐπάεὰ ψου]ᾶ ον Ὀ6 Δρρ]ἰοα ἴο τ6 Ὠυδτίβ οὗ 
ἐποδο δρϑοΐϑ!}ν δαάγοϑβθα ἤθγο, ἀπά [Π6 οοητηπδ- 
ὥοη οἵ μὲ ἀϊβοοιῖιγβο σοι]ὰ τῆοη 6 διιδοῃθα ἴο ἴ. 
Ηοιδο οὗ {89 κίτν --- [ὴ6 ΤΟΥ̓Ὰ] ἔμ ΠΥ, ΟΥ ροβϑεὶ- 
ΠΥ τὔοϑθ ὑνῆο βυτγγουπαρα ἢἷπὶ ογάἀϊπαυγ. ΤῺΘ 
κιησ τοΐεγγοἃ ἴὼ Ἵσδῃηοῦ Ὀ6 ὙΠ οογία ΠΥ ἀοίογ- 
ταἰποὰ, 61] σοπ͵ροϊιγεβ ΖδΟΠαγ ἢ οὐ ΜοπδἤθΩΣ, 
οὐ Ὀοϊῃ. Αςοογάϊηρ ἴο 2 Κίηρβ χγυ. 19 ἢ 16 τὸ- 
βοτὶ ἴο Αβϑϑεγυγὶδ νου] βυΐϊν ΜϑηδΠοτα Ὀοίογ (ἢ 8η 
Ζεαοδβαγίαῃ. ΒῸΣ [89 ἀρ μανην 18 ἴοι 7.5. ΓΙ8 
Τεΐευβ Ξρεςίδ! ῦ, δοσοταϊηρ ἴ0 116 δοῆᾳποὶ, ἴο (ἢ6 
Ῥυοβῖς δὰ εἰς Οουτγι. [“ἘΠὸ υάστησης ̓" 15 {παῖ 
δηποπηοοὰ ἴῃ [Π6 ῬὈγοοθαϊην» σΠΑΡΙΟΡ ; ἴΠ6 δρθοῖΐδὶ 
εὐδβαναθι ἷκ το ἰιογο. --Μ.)] ὙΤΠῈ συΐϊοῖ οὗ 

᾿ ῬΘΟΡΙΟ δῖὸ σοι Διο ἴ0 ἃ 5ηλ10 δῃά ποῖ. ΤΠ6 
Ὀἱγάβ τοτὰ ΠΟΥ πᾶν ΤΆΚΟΠ οὐ Αἰ γρὰ τὸ ἀδβίγιο- 
ἴοῃ, δα 1πη6 ροορίθ. ΜΊΖραἢ οαπηοῖ ὃ6 ἴπ6 Μὶ2- 
ῬΔῊ διτί ΠΥ 80 οΑ]]οὰ ἴπ τμ6 ἰγῖῦ6 οὗ Βεοηϊαπιίη, 

θαι τῆσδε 6 -- ΓΞ 9 κπὰ ἐμοῦ τες ΤΡ 2 ΓΒ 
δη εἰεναιδὰ ρ]δοο ἰπ ΟἹ]οδα, ρουβδρ8 ἰάθη 8] στ ἢ 

ΒΞῸ ΓΙῸ ἰπ τι6 ετἷδο οὗ θ8π. ὙδΡοσ, οἡυ 

εἶνϊ5 εἰὰθ τὸ Φοτάδη, τοῦ ]ὰ σογγοϑροηά ἴὸ ἔπ οἷ6- 
γδιοὰ ροΐης οὐ ἴπῸ Οἴδον βἰ8θ6. Ὑθθ86 ὑπὸ μυ͵ϑο 68 
86 ῬΓΟΌΔΌΪΥ δεϊοςιοἃ 88 ὑὉτοιηϊῃθηῦ ΡΟΪπὶβ (0 τορ- 
τεβοης (Π6 016 ΘΟΌΙΓΥ ; [ῸΓ ἰδ 18 οὶ Κηονγῃ 
ἴδδιὶ {ΠΕῈΥ σοσὰ ρ᾽δοοβ οὗ βδογῆςθ. 61} ΘΟ) οο- 

ἴπγ68 [Πδὺ [ΠΟΥ͂ 816 σῃμοβθη ἰη (ἢ18 ἰπηαρρο ὈΘΟΔῸ 56 
[ΠΟΥ ὙγοτΘ Ρ Δ 8 8118 0]6 ἴογ ὈΓγά-οδιοὨΐηρ,. 

γεν. ῶ.  ΘΣΤΙ, υὸ πλαῖτο ἀθορ. 1λτογα!]ῦ : [Π6Ὺ 

Παᾶτὸ τἸηδ6 Β]δυῆϊονῦ ἄθ6ρ ΞΞ [ΠΥ πᾶν 8 πΚ ἄθαρ 
ἴῃ τ. ΒΙΑΌ ΟΣ πιὶσηῖ οὗ 1156} Β6 ἀπ ἀογβιοοα 885 

ταυγάοτ, δαῖ ἴπ6 (πουρῶι 8 οατγίοα μιγῖμοσ. ὉΙΤΙΣ 
18. 1.8118}}07 Θρ] ογοὰ οὗἁὨ [0 5'διρῇτον οὗὁἨ Ὀδοδβῖβ Ὁ 
βΔΟΙΗοο, δηὰ [ἢ 18 τηοϑῦ βυϊαῦ]6 ᾿ογα ἀοοογάϊηρ 
ἴο [π6 ἰογεσοϊηρ, ΠΘγΟ πὸ 60}} ἰηδιθηοο οὗ [ἢ6 
ΓΌΪΘΥΒ ἸΡΟῚ [ἢ6 πδιίίο 18 βροκβϑη οὗ, δῃᾷὰ ιεἰ}18 Θοῃ- 
δἰδθα ἴῃ ἴῃ6 ἰἀΟΙΔΊΓΥ Ὑ ὨοὮ ΠΟΥ δανν το πὶ ὈΓδο- 
τἰοο, Βαν [18 βου βοῖηρ 18 ἰηταπιοπ ΠΥ ο8]16ὰ 

ΟἾΪΥ βἰαγίηρ, δηὰ βαρρεβίβα ὉΥ 1. ὩΔΟΙΪ ἃ ἀσ. 
λεγ. 8 υποοτίδϊη. Τὴ6 ταοϑὲ ῬγΟΌΔΌΪῈ ἜΧρΪδΔη8- 

ἄοῃ πιδκεβ ἰδ τ ὩΘΌ »ἀροβίδίθαβ. ΤῊΐβ 8. τ δα 
[10 Βα ]εοῦ οὗἩἨ ([ἢ6 Βοηΐθηςο, ὙΠΟ πσοιἹὰ θ6 τϑη- 
ἀοτοὰ : 106 δροβίϑίεβ ἃ ἀΘΘΡΙΥ Β.ΠΚ ἴῃ τηυγάθγ. 

[Καὶ], τὰ οὐ γβ, [8 Κ68 ἱξ χα αἰ ΓΘ ΠΕ : ἴγᾺΠ8- 
ΡΒ ΤΟΒΒΙΟΉΒ, ΙΏΟΓΘ ΠΘΓΑΙΠῪ : ἀσνίδομθ. ΗΘ ΧΡ δ΄ ἢ 8 

ΓΙΟΓΙΖ δἴχον ΛΓ, 1 Ἐίηρβ χ. 16 ἢ :᾿ ἴο βίγειςμ, 
βίγοι οἷ δ] οὴρ; {Πβογοοτο : ἀον δι! ΟΏ8 ; (ΠΟΥ αγθ 
πιδᾶθ ἄθορ ἴο βίγοιοῖι οὔ τ ΠΟΥ πᾶνο ΟΑΥΓΙΘα ΓΠ οἷν 
ὈΓΔΉΒΡΤΟΒΒΙΟΠΒ Υ̓ΟΓΥ ἴδτ. Βιῖ ψμαὶ ἃ τουΐ00}8 
τηοάς οὗ οχργαββίοη : ἴ0 βίγθιο }Β. ουὖῦ ἀουϊ 008 ! 
[ΤῊς Απρ]ο- Απιουίΐσδηῃ Οὐτητηθηιδίουβ σΟΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
δορὶ ἴπῸ ΤΌΓΠΙΘΥΙ ΥἹΟΥ͂, γοπἀογίηρ, : ΓΟΥΟἾΓΘΓΒ, ΟΥ̓: 
Δροπίδιαβ. --- Μ.] ! 

γον. 8. ΤΏ βοοοῃᾶ [4] οὗὨἉ τι 18 γοσβο [6115 ῃδὶ 

αοα ἀΐδβοοτηβ ἴῃ Ερθγαΐπι δῃὰ [Ιδγθ]. ΤΣ: 
ΠΟΥ͂, δὲ ὉΠ]8 ΥΟΥῪ ταοτηθηΐ, Ροϊητπρ οὔ, ἃ8 δὴ 
δοῖθ 8] ἰδοῦ, [δι ὙΠΙΟΝ δὲ ργθβοηῦ 1168 ΟΡΘπ ἴο ἴῃ 6 
ογο οὔ ἀοά. [Ηδροηάεδγδβοη : “ΤῸ ΘΧΡΓΟΒ8 δῇ 8.886Γ- 
[10 ΠΊΟΤΟ ΒΓ ΓΟΠΡῚΥ, [6 Ηθῦτγοτβ ρὺΐ ἰξ ἢγδῦ ἱη (86 
ἴοτπι οὗ δὴ δῇδγιηδλῖινο, δη δου γβ ἰῃ 16 ΤΌΤΤΩ 
οὗ ἃ πορϑδιῖνο.᾽" ---ἕ Μ1.] 

γεν. 4. ΤΏΙ. ἄθϑάκ Ὑ711} ποὺ ΔἸΙονν, οἷο. ὙΠ οὶγ 
ὙγΟΥ Κϑιδίδηα ἴῃ {Π6 ὙΔΥ οὗ {ποῖγ γεϊασηῖηρ τὸ αοά; 
[ἴὉΓ 1Π6Υ δῦ ποῦ ἰβοϊαῖθα τΐηρ 8, Ὀπὺ ἀγὸ 106 ΟΧΡΓΙΘΘ- 
βίοῃ οἵ ὑπεῖγ ἱπηθῦ πδίατο, δηα τῆι 18 Π6]ὰ ΒΘΟΌΓΟΙΥ 
ὉΥ {π6 βρὶ τῖξ οὗἩἨ γ᾿ Πουθάοτῃ (ἰν. 12), 88 ὈΥ ἃ ἀϑιῃοηΐδ- 
οδ] ρόονοῦ ἡ ηϊοῃ [48 5εἰΠ6ἀ τὴ6 Κηον]οᾶρε οὗ ἀοά. 
ΤΠΟΥ δτὸ ᾿πογοίοι ποὶ ἔγθο --- ποῖ Ἰογὰβ ΟΥ̓ΘΥ {Π 6 Ι- 
ΒΕΪν 68, Ὀὰϊ δανεβ. [ὙΠῸ τοηάογίηρ, δἀοριθὰ Βοσθ 
8 [δῦ ρίνοπ ἴῃ [Π6 τηλγρίη οὗἩ [6 ΕΠ] 5} ΒΊΌ]6, 
Δῃα ἀρρτονθᾶ ὃν [Π6 τ δ)οσί τυ οὗ [6 ΕΧΡΟΒΙ ΤΟΤΕ 
οὗ Οοπεποηϊαὶ ἔξατορθ, δησίοηϊ δηἀ τηοάδγῃ, δηὰ 
ὈΥ ΗουβΙοΥ͂ ἀπιοπρ ὑἴπ6 ἘΝ ρ] 58} οπθ8. Βαὶ [8610 
[6 8848 δ]οπο, 811 οὐδοῦ ΑὩρίο Απχοτίοδῃ ἸΓδΏδ- 
Ἰαίοτβ διἰοριϊηρ [86 τοηἀογίηρ : ΓΠΘΥ Μ11 ποῖ ἔγϑσωθ 
τπεῖν ἀοίΐηρβ ἴὸ τοίπση ἴο ἴ06 1οτἅ. ΤΟΥ ἢαᾶνὸ 
ὈδΘη ἰρά το {μΐ5 νίονν ὈΥ {π6 τη ϊδίδ κοῦ ποίϊοη ἴδδὶ 
16 οἵδεν τγδηβίδτίοη ἱπνοϊνοὰ 8. ρται 8108) ἱπη- 
Ῥοββι ὈΠΣγ. 866 αταπι. Νοῖδ. --- Μ.]. 

Ὑοεῖ. 5. ΤΏ ῥχίᾶο οὗἉ ΤΈΕσ8 61 δοσογαϊπρ ἴο ΒΟΏ16, 
ἀφηοίο8 αοὰ, 85. Οηδ ἴῃ Ποπὶ 15Ὁ86] ταῖς ᾿ᾶνο 
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Ῥτίάθ. Ὑη6 βϑῆϑο ψου]ὰ {πὸπ δ ἐπαὶ αοά, ὈΥ 8 
υάρπιεπ δ τε5}}Π 658 ἴῃ [Π|6 ΥΟΥΥ ἔπος οὗ Ιβγβοὶ. Βαϊ 
δυςἢ 8Δῃ ΘΧΡΙΑΠΔΙΙΟΩ 5 ἰοτοθ. 09 ΠαῖΌΓΑΙ ᾿π|- 
Ῥιοβϑίοη, ου γεδάϊπρ ἴΠ6 ψόογάδ, 18 γαίθοῦ ἴμαὶ 18- 
γδοὶ δηὰ [8 σοπά πες 18 ΒρΟΚθῃ οὗ ῬΠογοίογο τῇ 
“ΟΡὰδ ἃγὸ ἴο ὈῸ (8 ΚΟ 88 (ἤογ βίβδηᾶ; {Π6 ῥγὶὰβ οὗ 
Ἴδγαθ] το811ῆ6 8 ἴὸ [18 ἔσο, πδιηοὶγ, ἤθη τῆ ρυη- 
ἰδ τηοηΐϊ οἵ δβιιοῖ ὑτίάθ ἰ8 Ὀεὶῃσ διυβογοά. [1 νὴῖ}} 
6 τπ6η (6]ς ναὶ ἴς 18. ἴο τοὐοοῖ Φο μόνῃ ἰῃ το" 
διπιρίιποιυβ 586] το]ΐδποο { Ὗ ἄπο μα). Φυάθῃ 6186ὸ 
ἰοϊϊοσβ τὰ ἴθ. ἴῃ ἷν. 15 ΨΦυ0Ἃ6ἢ}} 18 τι θα 
ποῖ ἴοὸ ὃὈ6 ρματγίδκοῦ 'π 5γαθὶ 5 συ; θὰ (8 τσὶ 
ἴανο ὑθοη ἀοης ὕθοδιιδα δυς ἢ Ἰρηπε ἀνθ τὰ 85 8]- 
τοδὰν ὈθαΌπ, ΟΥὉ ύγοθθθη 848 Αὔοιϊ ἴ0 Ὁ6 48ϑ1ι1π͵|66. 
Οἱ τδὸ οἴποῖ Παπὰ ἱπ ῖ. 7 Διιάαῃ 8 ἀοδιηγ 18 αἰδιΐη- 
ἐυϊδιοὰ ἀσῆηϊιοὶγ ἤτοι {Ἰᾶὶ οὗ Ιδγϑοὶ. [Ἡρθηάοῖ- 
800 δηὰ οΟἵοΥΒ δεοοῦπὶ ἴου 118 βϑοιηιΐηρ ἀΐβοταρ- 
ΔΏΟΥ ὈΥ δϑϑυτηΐης [Πα 0}}|5 ἘΠΆΡΙΘΓ ννὰ8 τ ἴοη δἱ 
8 νογϊοὰ οοῃβί ἀογΔΌΪΥ διθβοαυθπε τὸ τμαΐὶ οὗ τῃ6 
υἱϊοταποο οὗ 186 ἰαβί. Βυῖ τ[Π6 ονίάθποθ οἵ [6 
οοηποείίοη Ὀοΐγθοη {ΠΠ|6Πὶ ἰβ ἴοο βίγοηρ ἴο δά ῃγι 
οἵ τι:ἷ8 δυρροδὶ ἴοη. Τῆς βοϊιτίοη σίνοη δθονθ 5 
τπογοίογα ργΟ Δ ΌΪΥ τ[ῃ6 οοΥΓοσί ΟΠ6. -- Μ. ᾿ 

γοεῖ. 6. ΤΟΥ 5888}} 8δὸ τὶ ὑμοὶν Βοοῖκα δηὰ 
σίῦλ (μοῖρ μΒοσάβ. ΤῈ ἔτι] Βθη 688 οἵ [8γαθ]᾿ 
ϑϑου ἔσοϑ νἡτπουὉ δ πιὶπὰ δηϑινογίηρ ἴο 1Π6 οὔει- 
ἵηρ, ἰ8 ΒΕΓ 8ῆονη (οοιῃρ. νἱ. 6; 18. ἱ. 11 δ΄.; 26. 
γἱ!. 21 δ΄. ; Ῥδ. χ]. 7; 1. 8 6). 

γον. 1. ὝΔΞ,, το δοὶ (ἈΠ 68}, οβρθοΐδ}}γ οὗὨ [ἢς 
ἰηβάο! ΠΥ οὗ α νἱΐ τὸ ΠῸΡ Βυπῦαπα. ὙΤὴΘ Ῥγοοῦ 

("3) οὗἩ βιιοῦδ ἀπίαἰ τι] 688 οΥὗἨΙΒΓΑ6] το Φοῃουδῇ, 
16 Ημπδθαηά, 5 τΠοη μίνοη. [Ιπϑιοδά οὐὗὨ ὑδδσίηρς 
ΟὨΠ]Πάτοη ἰο ἀοἂ 'ἰπ σονοηδηῖ ψ τ Ηΐπι, τηοΥ Δα 
ταίμον, ὉΥ τιοῖγ ΜΠἰοῖς ἰπίθτοοιγθε τυ τἢ ἰάοἷβ, Ὀο- 

[ἴδ βίγδηρο, {Πορἐτἰπιαῖθ οἰ! άτοη, σὨΠ]άτθη ποῖ 
Ἰοηρίπρ ἴὸ ἴπ6 Βουβεπο), ἑ. 6., οἰ] ἀγοη ΠΟ πὶ 

[86 τὰ οαηηοὶ βοκηον οάχε 85 ἢἰ5 ονη. Τῆς 
Ῥυῃπηθης ἰδ {πη ἀπηουηςοά: ΤΏ ΤΙΘῪ ΣΏΟΟΏ 
Ὑ{1 ἄθνουν ἴμθτὰ. “ΤῸ ΠΟῪ τηοοθῃ ἰ5 [Π6 ἴοδία] 
δ 5οὴ οἡ νη ϊσῇ 5δου σα 9 νοΓο οὔτοι, ἀπά 18 ἤθγο 
οιηρίογοά ἴον ἴΠ6 5δογ ἴσο τῃοιμδοῖνοθ. ΠΟ πιθδῃ- 
ἴῃ ἰδ: γΟΌΓ ἔδϑιδὶ Βδου σ 5. ΔΓΘ 50 (ᾺΓ ἔγοι ὈΤΙΠρ- 
ἧηρ ἀο νοῦβποθ 88 ΓΆΓΠΟΥ [0 ἱπάτποθ γουγ γαὶῃ ᾿ 
(Κεῖ). ὍΤὴὸ βοπίθηςθ πιβῖ, δ τη6 βαπο τἰπ|6, Ὀ6 
ππαογβιοοὰ ἰπ δ ΕΠΊΡΟΓΆΙ] 86Π86 - ἴπΠ6 τἰπ|6 Υν1}} 
800 σοτηθ ὙΠῸῚ ΠΟΥ νν}}} ΡΟΥΙ5ἢ, 88 4180 ΔΡΡΘὮΓΕ 
ΟἸΘΑΥΥ ἤῸπὶ τοῦ. 8. ΤΟΙΣ Ῥοσίζουδ ἂἴὸ {Πποὶγ 
Ροββεββίοηβ, ρᾶσί οὐ ὙΠΐο}} ΤΠ6Υ̓ Ὀτου} 88. οἤΐδι- 
ἸΏ 58. 
γον. 8. ΤΙ Ἰυάρτηδηϊ 18 βοὴ ἴἰπ 1[Π6 ϑρίτη δ8 

Ὀεὶπο δγοδαγ ἰηβίοιοα. ὙΠ6 ἱηναβίοπ οὗὨ 6 ὁη- 
ΘΙῺΥ ἰδ ἴ0ὸ ὑθ6 δηῃοππορᾶ ὑγ 186 πούῃ πὰ τἢ6 
ἰαπιροῖ. ἀΟἰθοδῃ δπὰ Ελπλδἢ Μοῦ πιοβί 814 Ὁ]6 
ἴον γί νἱηρ᾽ βίρτιδ]δ οὐ δοοουπὶ οὗ {πεῖν ἰοτν δἰτπα- 
ἴοη. Βοῖἢ οτο οἡ (πὸ πογίπογη ὈΟΘΠΟΩΛΆΤΥ οὗἉ 
Βοπ͵δηη. Τλ5 Δυδῃ 8 δἰγοϑήγ τηθπδορὰ (866 

γαῖ. 5), δῃὰ [8186] δοίιδ!]ν οοσυρίεα. ΘΠ, τὸ 
Ταΐδα ἃ βῆουϊ πε τὸ ϑυυηὰ [6 Δἰδύτα πῃ ἀΔΠΡΈΓ. 

Βοιπ-ἄνεὴ ἀραΐῃ - ΒΕΙΠοΙ; 2 18 ἴο 6 δυρρὶἰοά. 
Βομέπᾶ (μθ6, Βειξδσωίη. [16 ἀβηρον νι ἰςὶ ἰβ 
εἰσηαϊθά, [Π6 ΘΠΘΙΏΥ, ἰδ οοταΐησ. ΗΕ ͵8. ΔΙΓΘΔΟῪ 
ο]οβο "οἷ πὰ τ 66. 

Ὑεγ. 9. Ιβγμο] 58}|4}} δδβαγθαϊυ 6 ἀεβιτογοϑὰ, δηὰ 

ῬΘΙΙΠΔΠΟΠΓΥ αἷβδο: ΓΙ ἢ τα δηάδυτίπρ, ὑπαὶ ἴδ, 
Ἰαβιῖηρ πιϊδίογτιυηθ (σοιαρ. 1)ευῖ. χχνὶϊ. 59). 
Οὐδοῦθ πιᾶκα ἰϊ τὸ ἴγσὰθ, ψπδὶ ψ 1] δατγοὶν Ὀ6. [ι]- 
ἢ]1.ἀ. [Τπὸ Ἰδιίοσ νον 8. ργοίογδθῖθ, απὰ 18 δρ- 
Ῥγονοὰ Ὀγ πιοϑὶ ἜΧροϑίιοῦβ. - Μ. 

νοῦ. 10. Τὐἰκο ἴὉἈ86 σϑζῆοόνοσα οὗ Ἰδῃ ἀσηδυῖκ. 
15 το ΐϑ τὸ θ6 ταἰκοι ᾿ἰτογ}γ 1 [ζ 15 οεγίδίη (Πα νγο 
δῖ ἠοῖ ἴο {πϊηἰς οὗ Βοδ:}}6 βαϊζυγοβ οὐὗἨἁ [6 ΕΓ ΟΥΥ 

ἩΟΘΕΑ. 

οὗ 5γδοὶ, Ὀαϊ [Π6 ἐργίζενε σον. 18. {6 σῦγϑο τυ ἢ] ΘὮ, 
δοοογάΐηρς ἴὸ Ὠοιῖ. χχνὶϊ. 17, 15. Ἰαϊἃ προη τῆς τὸ- 
ΤΏΟΥΑ] οὗ ἃ ποῖρη ον 5 δ πάτηδγκ - ΤΠοΥ ἤανὰ ἀἄοπ6 
βοτῃδι πη ὙΟΓΙΠΥ οὗ συγοΐηρ. ΤΠΘ σατθο διίοηά- 
ἵησ ἴῃ6 τοιηοναὶ οὗἩ τὴ6 Ἰαπάππηλτκ8 πιαδὶ τῃογεΐοτθ 
Ὅ6 τοραγάοα ἤθγα 89 βοτῃο ἶπρ νὸ}}] Κποση. ΤῈΘ 
αυδδιίοη ΠΟ ΑΥ868: ΨΠΔΣ 18. ἰδ {π80| (ΠΟΥ ΠΑΥ͂Θ 
ἄοπϑ ἱποισγίηρ ἃ οὐτθο. Καὶ! δπὰ ΗἩδηρβίθηρθετς 
τη πκ [Πδὶ δ δρί γί} τοιονδὶ οἵ ὈουηἀΑγο8 ᾽6 ἰἢ- 
ἀϊοαιοά, δ βιιθνθγβίοη οὗ {πΠ6 Ὀοππᾶβ ΟΥ̓ }ιιϑ[ϊ66, 
ΠΆΙΠΘΙΥ͂, ὈΥ̓ ρΑΤ οἰ ρα τίπρ ἴῃ τπ6 ραϊ! οὐἩἨ ΕΠ γαῖπι 
ΠΟ ἢ {πον αἰὰ Ὀγ Ὀτγεακὶπρο ἀοτγη {Π|ὸ ὈΔΤΙΙοΓδ Ὀ6- 
τνοοη Φ6πονδὴ δηᾶ τῃ6 ἰάοἶ8. Απά ἰξ 8 ἴγπο ἴδδῖ 
1π6 ῥτίποοβ οὗ Φυάδῃ δτὸ ἴὸ ὃ6 τοραγάδα ἂβ8 ἴῃ ἃ 
ΒΡΟΟΑ] 80ηξ6 ἀϊνιἀοα οΠ 85 δραϊηϑι 5γ 0] δηὰ ἰδ 
ἰαοἰδιγυ, Ὀγ νἱγῖπθ οὐὗὁἨ [π6 ἴτας ἤὰ ἢ ψν ΠΟ 51}}} Ρτο- 
γα ]οὰ ἐπ δαάλῃ 88 σοηίγαβιοα ἱτἢ [5ΓΆ6]. ΝᾺ 
56η86 ΨΟΙ]ὰ το Ὁθ6: ΤῊΘ Ὀγίποοβ οὗ Ψυ δὴ, ὈΥ͂ 
ἐποῖν ἰδνογίπρ ἸΔο]αῖγγ, Ὁ [Π}3 ἰγαηβρτοδεὶηρς οὗ 
βρὶ γιὲ 1 πεῖς, ἤν Ὀόσοιηθ {Κὸ [ἢ086 ΜἢῸ ΤῸ 
τοῦθ ἴΠ6 ᾿Ἰδηἀ-λγκα οἵ ἤοϊάθ, δηὰ τ ὈΘΟΟπΘ 
βγεῖ ἴὸ [6 οσυγβο. (οὐ Β ΔΗΡῸΥ Μ|}] 8626 ὑροῦῃ 
ταπὶ Εἰ Κα ἃ [Ὁ}} βίγϑδηι οὐ υγαωῖογσ.0 Οορ. "8. ἰχὶχ. 
5; ἰχχῖχ. 6᾽; ὅογ. χ. 35. 

Ψ ογ8. 11-δ ἀφοῦ {πὶ ὄνθη Αβϑυτὶα σδπποῖ 
περ, δηὰ τπδὲ 1π6 νη Ὑ ΟΥ̓́ 41} ποὶρ ουϊδῖ 6 οὗ 
(οά, ἀτῖνοβ 1[5γ86] ἰοὸ Ηΐπλ. 

γος. 11. χὰ }“.}) αὐὰ ὙΨΣῚ δγὸ “ υαπἱτοὰ 4180 ἴῃ 
Πευῦ χχνὶὶϊ. 38 ἴο ἀδποῖς τ86 οοπιρίεῖα βυθ)υ χα, 
το οΥ̓ ἰσγὰθὶ ἀπάογ Θημοπιΐο8 ἴῃ (ἢ ὄνθῆϊ οὗ δροϑ- 

1480 ἕο Οοὰ" (Κεῖ). ὙΞ ὀοξατβ ΟὨΪῪ ποτ δπὰ 
ἴῃ 18. χχυνὶὶ. 10. [ἢ 1[Π6 Ἰδίίοῦ οα86, δ 8]} ουθηϊδ, 

ἴς τς ΓΤΎΒΘ, οοτηπιαπὰ, 850. ΠΙΔῊΥ ἰοτὸ αἶδο: 8 
Ὠυχηδη βίδιαϊο [“ἴπ οοπίγαϑὶ ἴο {Π0 ογἀἰπδῆοο8 οὗ 
(οὰ " αἰ πάϊς ἴο 116 νροσβϑῃϊΐρ οὗ Ἵϑὶνοα (ἔζ6}}). 
[8ε9 Τοχῖμα) ηοίο.] . 

Ψνεγ. 12. ΑἜὄὕπιοῖἣι δῃηὰ γοι δ 6 38 ΔΓΘ 5Υ1η}0]8 οὗ 
ἀφείτογίης ἰπθυοποοθ. ΤῊΘ πιοῖῖ 18 αἰϊπάθα τὸ ἴῃ 
τὴ 8Β8π|6 ΨΔΥ ἰπ 18. 1. 9; ᾿ϊ. 8; Ρβ. χχχίχ. 12; 
Ῥοῖὴ αηἰτοὰ ἰη Φοῦ χὶϊ!. 38. δῇ ἱπἤιθηοοβ αἷ8ὸ 
ἀδΒΊΓΟΥ 8] ΟΥΥ Ὀαϊ ΒΌΓΟΙΥ : Οὐγία Μεὶ )ιυαϊεα (( 4} 
νἱη). 

γεν. 18. »Π επὰ ὙΠ, ἰηὐαγγ δηὰ νουπὰ, 
ἸλΡαΪγ ἄοποῖθ τοὶ ρίουθ δηὰ ΤΩ ΟΤᾺ] ἀοργαυδῦοι 
(Κ ε}}} ; ἴον ἴτ πνουἹὰ βοάγοο Υ πᾶν θη εϑιὶ τη δὲ 
Ἐρμγαΐπι ρογοεῖνοα ε]}}5, δὰ1 [86 ἡπάσπιοηι οἵ σοά 
τισπίϊοποὶ ἰπ νοῦ. 12, νος δοοογάΐηρ τὸ (ἢ ς 'πὰ- 
δ ἴποτγο οπιρ ογοὰ 18 ποῖ ὁη6 νγ ἢ Ὀτΐπρβ δα άθῃ 
γαΐη, ὕὰς ἃ Ἰηοτὸ βδογοῖ οογπιριίοη, οὗἩ ψῃῖςῃ, 1Π- 
ἀορά, πιοταὶ ἀθργανυδίίου [ΌΥΤῚ5 ἃ ρϑᾶτί, υϊ ΟἿἿΥ 89 
8 ἡάρπιοεπὶ οὗ Οοὰ. “ΠἸιδῖ ἃ αἰνῖπο ἡμάσηηοῃϊ δ ἴῃ- 
τοπάοιὶ, 18 οἰολν ἔγοπι ναὶ ἰ8 8814 οὗὨἨ [Π6 νη} οὗ 
ἸΘΙΡ ἴπδὺ 9 βουρῃῖ, οβρθοία!Πν ἱπ [Π6 θεααοὶ, δπὰ 
τοῦ ἴῃ6 στγτοιπὰ δδβδίμηϑα [ῸΣ ἰϊ5. ἰπδι ΠΟΙ ΠΟΥ͂ ἴῃ 
νο". 14. Αδβυγία 18 ΠΟΘ παπηθα [ῸΓ [Π6 ἤτϑ[ [}1Π6. 
Ιηῃ τπ6 βυδδοαποης οπαρίογ [Π6 ῬΙΌΡΒΕΙ ΓΓΘα ΘΠ 
Γθοιτδ ἴὸ ἴΠ6 [8186 ΡΟ Υ ΟΥὗἁ δοοκίηρ ΠΟΙΡ ἔγοπὶ 4. 8- 
δυτῖδβ. Οηὶν Ἐρἢγαΐπι 8 παπηθᾶά Βοσϑυ86 [8γ86] ἷ8 

α τηδίῃ δυδήοο. ΦἁΔυάδῃ 15 τείουτοα ἴὸ οπ]γῪ ἰμοὶ- 

ἀδηία!γ. Φ.Ν, ἃ οοπίοπαεγ, ἢ ορί ποῖ ἀονίδοὰ ΒΥ 

("6 Ῥτορδοῖ ἴο ἀθποῖβ ἔπ Αβϑγγίδη Κίπρ. 
ψεν. 14. ΤΉΟΥ οαη 88 11{π||6 ἀείεπά {ποπηβοῖνεθ 

ἤτοπι Θοά Β ἡυάντηθη 8 86 ΠΟῪ οδὴ ἴτοηιν ἴΠ6 αἰδοῖ 
οἵ Ἰίοθ8. (Ὀοωρ. χίϊ!. 7; 18. ν. 29; ϑαϊ. χχχὶϊ, 
839). 

ο΄. 15, Τα ἤχυτο οὗ τ Ἰίοπ 8 οοπηϊηυοα, 
ΑΚ ἴα Ἰίοη, νίϊμουῖ ἴδαν οὗ Ὀοΐηρς διϊδοκοά, υἱεῖ 
ἀγανβ ἱπῖο [πὶ Ἰαΐγ, 80 ἴ6 [μογὰ τ ὐτΠπᾶάγαννβ ἱπῦο 
δδνθη; ποπὸ οδλὴ οὐ ἄδσγε ο]}] ΗἾ ἢ ἴο δοοουῃῖ, 
ὉΚΣῸΙΣ 0.607 σωδκο οχρίϑιοιυ --- ϑυῆογ. Τὴ δπξ 
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(τη 88.411 ἀτῖίνο ἴπεὶ ἰο αοά. ὙΠ -- βθὸκ 
δδστιθβϑιὶν. ΟὐμΡ. ἰΐ. 9 δὰ εις. ἷν. 29,30, ὙΠΟ ΓῸ 

σΟΙΏΡ. δίϑο [86 ἜἘἐχργθιβίοῃ Ἢ ἽΣ3. 

ΟΒδρ. νἱ. νυϑῦ. 1. Οόσωθ 1ϑῦ υ8 σοί σ ἴο ὅθμο- 
ψδ. Γδο ογάβ ἅγῸ Ρ] ΑἸ ΠΥ οοηηθσοῖοα τὴ τἢ [86 
Ι6φὲ νοτάς οἵ οἴαρ. ν. ὑγποτα ἃ βεαεκίηρ οὗ σοἂ οἡ 
με ρμϑγὶ οὔ το ρδορὶβ ἰ8β τηδηυοη6α 48 τῃ 8 δἰτῃ δῃὰ 
οοπϑοηῦεηςο Οὗ τῆ ἀἰνὶπα Ἰπύριηοηι. ᾿'Γ]Ι6 ορίη- 
ἰοῦ ἶ5, πογοίοτγο, (ἢ 6 τηοϑδὲ παιδὶ (80 ΙΓ αν τῃ6 

1,ΧΧ.) τθδὺὴ ΠΟῪ ἄγ ἡυ8ὴ 1Π6 οχργαβδίοη οἵ ἴπὰΐ 
δοοκίηρ, ἴπαὶ ἴῃ τῆοπὶ [8.86] ἈΠΟ ΙΏΟΘΒ 18 ΓΕΒΟΙ͂ΥΘ, 
διὰ ἱπηπηο το] Ἐπογο ον ἴΠ6 ΠΟρα οὗὨ ἔλνου οἢ 
16 στουπὰ οὗ με τείατῃ. ὙΠ ΥἹΟΥ͂ οὗἁ Καὶ! ἴν 
1668 διιζιαῦϊο, (δι το πάνθ Πογα δὴ δχἰιογίδιίίοη δά.- 

ἀγεβδοὰ ὃγ τῇς Ργορποῖ ἰπ τ6 παπιὸ οὗ ἀρὰ ἴο 116 
Ρεορὶα σῆοπι οἱ [88 διιίτοπ. Ὑπὸ γογὰβ ἃ ΓΘ 
ΟἿΪΥ δηὰ παιονα!ν μὰ ἰπ τῃ6 πιουτ8 οὗἁ τῃο56 
«0, Ριπίδιοιὶ ἔον {πεῖν βίηθ, νου]Ἱὰ σοῖαγῃ ἴὸ ἀοὰ. 
[Τῆς Απρὶο-Ατηθγίςσδα Οὐπιπηθπιδίοτβ, ΚΤ ΘΏΘΓΑΙΥ͂, 
δάορι πὸ Υἷονν ποτ δανοοδίθα. . Πδηάθυθοη {1ν68 
τα δαάϊτίοπα! μἷοα εἰδῇ ἐπα θεαγίης οἵ νϑῦ. 5 ἔβνοῦϑ 
τὸ ὨΥΡοΟΓ 518. - Μ.}] ΕΌΣ δ Βαΐῃ ἰοσχι, οἷς. 
(οοαρ. ν. 14). διίτοηρ ἍΠ}. Ὑ8ὸ [τὰ ψ}10 πιὰ 
δρόκοῃ ὙὙΠῊ σας ἀπγοδίθη πρβ, ἀπὰ βυςοἢ ἱτηρίδο- 

ἸῈ κανογῖ:ν, οιὰ γοῖ ψῖνα βαϊνβιίοη (πὰ ποι 
Αϑϑγτία, νοῦ. 138). ὙΤΠ8 νου] αἷδὸ ὃ ἴτας ἴἢ 186 

σοτάβ ΜΒ, ἸΣΏΓΤΟῚ ἀγὸ Ἰδκθη 88 ὌΧ ργθβ8- 
ἴω 8. τρὶδἢ, υγῃς ἢ ἰδ ΤΟΒΟΠΥ δυρρεβιθὰ ὈΥῪ ἃ ἴθ᾽ 

ποπὶ ἀδαρὸ οὗἉ ὃ νεότὰ [86 διΐυτε : δηὰ τἸηΔΥ Ηρ 
Ἐ64] 8, οἴς. (80 4͵80 ἰπ 18:6 [ὉΠ ον 86 ῃ 16}068). -- 
ὟΣ, ὙΤῊθ τόβοϊνο ἴ0 τοίη που]Ἱὰ τΠθη Ὀ6 διγοηρτῃ- 
οὐρὰ ὈΓΥ ἴδθ ΤΑἸαμα ΠΥ ἩίομΒ Οοά δοπάβ. [1 

Ὁ ΓΤ Ὅο Δ Καῖ ποῖ 88 Ὄχαργοδβίῃς ἃ τὸ βὴ ὑπαὶ 
δ᾽ τα ἃ ΠοΟρΘ ἴῃ ἀεἰοτταϊπδύύοη ἴἰο τοίιστι νου ]Ἱὰ 
ταῖμοῦ δὲ Ξ: Γοηρσιποηςὰ ὈΥ {π1|8 ΠΟΡΘ, 48 ἴπ6 ἢ[68]- 
ἱῶρ,, οἷς., που] ὕθ τ1πὸ ἴγαἰς οὗ 16 τοίση. [ἡ 
1.6 τὰ δῖοι] δηὰ Ἰορῖς8] οοππῃδοιίοι οἵ το αἱξ- 
ἔτοωι οἰδιδοα οὗ [6 ἤτδε [ὮγῸ6 σόῦϑοθ, 866 ὐΆΠι. 
πΒοῖο. -- ΜΙ Απ αἰ]ιιίοη ἴο Πθαϊ. χχχὶϊ, 89 σδὴ 
Βασὰν Ὀ6 τλϊδίακοη, δὐρεςοίδ!]}ν 1 γγ6 Ἰοοῖ ἰο υϑγ. 2. 

Μοῦ. 9. Ηὀἠὺ υἹἱὶ}] σονίνο ' αχϑίη, οἰ. ΤΤδὸ 
ἀοῆπῖιο ᾿ἰπ8: ὑνὸ ἀαγ 8, 8ηἃ : ὁ ἴδ6 {μἰγτὰ ἀΑΥ, 
Βοίάᾳ ουὖἽε τ ρτοθρεοὶ οὗ [Π6 ΒρΡΟΘΑΥ δηὰ βυῖο τῸ- 
Υἷνα] οἱ [εταθ]. “Ὑνπο δηὰ τῆγθε ἀδνϑ ΔΓῸ ΘΕ 
δῃοτί γνεογίοάβ οἵ ἔπι; δηά τ86 ᾿ἰηκίηρ οὗ ἔνο πὰ π)- 
Βεῖβ (υἹ]]Ἱονίπς τῃ6 οη6 ὌΡΟῚ [6 ΟἿΠΟΓ, ΟΧΡΓΘ8868 
10 οεγίδίητν οὐ τ ἢδὲ 8 ἴο ἴδ κὸ ρίδοθ νυ ἱ πη 116 

ἰἸοὰ παπιοά, [δὲ 88 ἰῃ [6 580-616 πιιηιδεγ-δαν- 
ἴῃ Απιοβ ἱ. 8; Φ4ο0Ὁ ν. 19 ; Ρτονυ. νΥἱ. 16; χχχ. 

15,18, ἰπ νι εἰσὰ τ ἰδδὲ δηὰ ργγϑαῖθδὲ ΠῚ ΘΓ 6Χ- 
16 εἰμχῆσδι οτ αἰπιοδὺ οχίοπι οἵ τῆ τη ίοΓ 

ι τ "ἢ (Κεῖ). Βοῖμ τπ6 ΒΑΌΡΙηἷςα] ἱπῦδτ- 
Ργοείδιῖοπϑ οὐ [Π696 πυπιθοῦβ (6. σ., [πα ΠΟΥ͂ Τα δῖα 
τὸ τῆς τῆγοο οαριϊν 165, ὙΠῸ ἘΕΥΡιῖαπ, τη6 ΒΔΌΥΪΟ- 
πἶϑἢ, πὰ τη Ποπιδη) ἀπά τῆς ΟἸιγβιίδη, βοουγά- 
ἴηνσ ἢο νυνιίςϊι ΟἾ 815 τοϑαγγθοτίοη οἡ τῃ6 τηϊ]γὰ ἀδΥ 
ἰο ἰηάϊςεαιοα, ἀγὸ πδίυγα ΠΥ ̓ πϑατη βδὶ Ὁ]6. ΤὮΘ ]Ἰαῦ- 
ες ἰ5 ὁ χοϊυάοὰ ονθη ὈΥ [ῃ6 ψΟτΤά 5 ΓΠολθοῖνοθ. [8- 
ΤΆ6] ἴ5 16 Βα ])6εῖ οΥ̓ ἀϊβϑοοῦγεα : “1 18 ἴΟΓΗ, κιηἰτίοη, 
ἰδία"; ποιίπίημ 15 βα[α οὔ τῃ6 ἜΧῚΪΘ ἰἰδ6] ἢ, θα ἴῃ κοη- 
613] τποτο 8 δεῖ ἰοσί ἢ {Π6 ἱοττηϊδιίοη οὗἁὨ ᾿ΐ8 οχἰϑβῖ- 
δος 88 8 ρΡθορίθ τῃγουρἢ [πὸ αἰνίπθ ἱπάρτηρηιὶ 
(νὩϊς ἢ ἴο Ὀ6 διγο ψὰ8 ὈΓΟΌΡΉΣ 10 ΡΆ588 ΟΥ̓ ΤΠΘΔῃ8 
οἴ 186 6χῖ]6). 5.86] ὀχρεςῖβ, ἴη ἴῃς ὀνϑπὶ οὗ Ἄοοῃ- 
γογπίοη, 10 ὕ6 ἀοἰ νοτοά [ΤῸ 118 δἰπδοη δηὰ ἴὸ 
6 τοβίογαιὶ, δηὰ τηϑὴὶ βροϑθαΐγ. [Ὁ 8 ΠαΙΌΆΓΑΙΙΥ ποῖ 
ἔθ δυσακεπίηρ οὗ ἴμ6 ῬΠΥΒΙΟΑΙΪν ἀοδὰ ἐμαὶ ἰδ δῃ- 
πουηορά : δεῖ ἰδ ἰθ ἃ β'ρηιηοληῖ ἴδοι, τῃα΄ δας ἢ δῇ 
διυυα κοίτην ἴ5 οἰ μ]οΥ οἱ το [Πα δῇταῦα τΠ6 γεδιογαιίοη 
αἵ Ἰετϑοὶ, ἴον ὃ πιᾶν ἰεδ τ18 τὸ που τπδῇ βυοῇ 8 
Βεϊ  ε αν τοὶ τ ἤτζου τ᾿ ῬΤΟΡΠοΙ᾽ κα ταὶ, (Οτρ. 

[Ὁγ ουν γοῦδο, 18. χχχνὶ. 19 4. (δηα ἴογ {Π|ὸ γῆ 0]6 
βθοιοη, γ6Γ8. [6--2]}, πα οΒροοῖ δ! γ [Π6 νγο}}- ΚΟΥ 
γΥἱβίοη ἰη ἔζ. χχχνὶ!. 1-14. (ὅθε ἔασι ον ΝΟ. 4 ἴῃ 
[6 Ι)οςσῖΓ 8] ὁδοιίοη.) ἸΟΌΒΙΡ. 1ὴ6 ΓοϊηδτκΒ οὗ 
1261} 2ϑο οἷἱ Φοῦ χῖχ. 25 {ἢ ἴῃ ἷβ Οὐοιππιεπίαγῳ Οὐ 
ἴἢδὺ ὕὈοοκ, Ὑχῃΐϊο οοπίδίπ 186 γα γὑημορ]6 οὗ ἰῃ- 
οἰλὰ ζονὸ ἴῃ δι ἢ ἐα568, δΔη ἃ δι δῖβη 18} 7 ΔρΤῸΘ 
αὐτὴ 1π6 πιοῖποὰ ἀρργονοὰ ὈΥ ἢ πο 6 Γ ἤόΓΘ. 
Ηομάοσθοη δὰ Οὐν]θ9 ἀρτὸθ ἴῃ οχοϊπαλιρ ΠΥ 
δας δὴ Ὠἰβιουῖς Δ] πίοι, ΨΨΠ116 ΗογβίαΥ ἀπ ΡυβοΥ 
᾿ηΔ] 181 [ἢ ΔΙ] ΡΌΤΙ 4] ἱπιογργοίδιίοη, ἴΠ6 ΤΌΓΠΊΘΓ 
ϑθοίῃρ ἃ “πὸ γοῦν ΟὔὈϑειγο, τπουρἢ θυ Δ ΟὈΠαμ6, 
ΔΙ υδίοη ἰο οὐὖὐ ἔοσ  'Β τοϑυγγοσιίο οὐ ἴῆο εἰἰγὰ, 
ἀδγ,᾽ τ86 ᾿δείον τορπάϊδιης ΔΏΥ͂ ΟἾΒΟΙ δρρὶ ! Δ ]00, 
πὰ σαΑττγ; οὐδ [Π6 ΔηΔΙΟΡῪ ἴο ἴΠ6 ΘΧΊΓΟΠΊΘ ΡΟδ- 
510} |68. οὗ ἐμποῖα]} οοπ͵θοῖατο. Π6 Ἔχρίδηδιίοη 
οὗ τλ6 ἵν δηὰ ἴἤγοθ ἀἰλγδ σίνϑη δον ἴδ ργΟΌΔΌΪΥ 
116 ὕἴγαεΒ οὐ. ὙΠ ἰς Νονοολ ὅπ Ηδηάογβοη 
στο. Οὐν]οΣ βιρυοϑῖβ δὴ δ᾽ τδίοη ἴ0 ἴπ6 ἀυγα- 
τἰοη οἵ ἴ86 μοϑίϊοηοο ἰῃ 1ϑγδοὶ δέοι 1λαν 8 ΘΟ 888 
οὔ 1Π6 ρεορίο, ἀπά [πἰηκ5 τῃδν Ὀεπίἀθ5 [Π6ΓῸ “΄ ΤλΔΥ 
ῦ6 ἃ ἰδεῖς ΑἸ] ϑίοη ἴο ἴἢ6 ἔᾳοϊ [Πδὺ ἴῆγος ἀδΥ9 18 
δῦουϊ {πὸ ὀχίοηϊ οὗ ἢππηδη δηάυγαποθ ἀπ 6 γ 6χ- 
ἴγθλθ ρυΪνατοη8 ἀπά πὸ ὐποῦ μὲ --Μ.] Τμδῖὶ νὸ 
ΤΑΔΥ͂ ἰ'νο Ὀοίοσο ΗΐτΩ : “ πη ογ ἢ Ϊ9 Ρτοϊβοτίηρ; 8[}6]- 
ἴοΓ δπὰ ἔνογ, οορ. θῇ. χυὶὶ, 18" ([Κ61}}. 

ον. 38. Τοῦ υἋ ον, ρυσδυο [86 Χαον]οᾶζςζο 
οὗ, θϑόβονδᾷ. 6] τὶ ΠΥ ποθ. [116 6 γ86 ΡΔΓ- 
8116] υῦΐτἢ νϑῦ. 1, δ ἃ {πσῖμοῦ ἀρρθ8]. ΤῊ ΟΧΡΙο8» 

βίου ΤΊΞ ΤΊΣ Ἔδρο ΙΔ} ἱπάϊςαοβ 8ῃ ΔΡΡΕΑΙ, οἵ, δὲ- 
σοτάϊηρν ἴο οὔὖγ νίονν, ἃ δε Γοχ πογίδοη. ὉΠ Ζοδὶ] 
Δηα ΟΑΥΠΘΒίΠ6Β8 οὗ [86 χαϊιγῃ 18 ἴππ18 ρτοδοπιρά, 
“«Κηονν ᾿᾿ Ἰδὲ Ὀ6 τΔΚ6ὴ ἰπ ἴΠ6 δ6η8β6 οὗ ἱἰν. 1, 6. 
Φεϊμονδῖ δὰ Ὀδσομθ δὴ πηκπονη, ἃ δίταησο οὰ 
ἴο {πὸ (ἰἀοϊαῖτοι5) ρθορίθ. ὅϑδιιοὰ κηονίθαμψο [88 
(118 ἃ ῬΡΓΆΟΙΟΔ] δἰτῃ, ἴο δοϊς πον οάρθ, ἴὸ βοῦν Η πὶ. 
Τιια ἰονίος νογάβ ἄθοϊαῦθ ννας ἰ8 πΠοροὰ (ΟΥ̓ ἃ8 
16 ἤγυΐϊν οὗ τλδι Κπον]οᾶρε : Ηἰδ οοτηίως ΤΟΣ ἐδ 
δυχΘ ἰκθ ἴμ6 ἄδνσιι, οἷς. Ὅοἤονδῖ νν}}} Ἀρροδῦ 
Ὀτηρσίηρ βαϊταῖο. ΤῊ 18. βοῖ ἐγ πηάοῦ 1Π6 
ἤφυνγοι οὗ (6 ἀαγύγοδκ δηά ἃ [Ὀγ Ἰἰηρ ταὶη. ΤῊΘ 
Δρρθδγίηρ οὗ ψεμοναδῖι ἰβ ἀοῃηοίθα 88 ἃ γιδὶπρς Ὁ 186 

ἰαδρο οὗ (πὸ ἄσνγη (ΣΝ, ὩβαΔ}}γ ἐπιρ!ογοὰ οἵ [80 
81η). ὙΠῸ ἰτγβηβίποη ἵἔγοπιὶ πίριις ἴὸ ἀδγ 15 βοὲὶ 
ἴοσῦβ!. Οομμρ. [8. ᾿νὶ 1. 8. Αμπὰ Ηδο γὙ.}11} οοχὴθ δὲ 
[6 τδίῃ ΤῸΣ ὑΣ, οἰς., ἱ, 6., τον᾽ νης δηὰ τοίγεβῃϊηρ. 
“1η ]γεαῖ. χὶ. 14 (Ἑςοπρ. χΧαν ἢ. 12 ἀπὰ [μὲν. Χχυὶ. 
4, 5), [86 γαίῃ, οὐ Ππ6 ΘΆΡΙΥ ἀπ ἸδίοΥ ταΐη, 18 πιθῃ- 
οποὰ διλοηρ ἴπ6 Ὀ]αϑδὶησΒ ν ἰσς ἢ τη6 [οτὰ ν]]] 
ὈΘΒΙΟΥ προὰ ἰἷϑ Ροορὶθ ἰζ ΠΟΥ 588}} βοῦν Ηΐπὰ 
ἢ τ[Π6 ὙΠΟΪΟ ποτὶ, 'ΓΏΪ8 ῥγοπλῖθθ τῃ6 [ζοτὰ ν}}} 
80 {Ὁ}Π}}} ἰπ τ[Π6 οὐ86 οὗ ἢϊδ που] γ- γεν ῖγθα ρθΟρΪθ, 
ιἰαι Ηδ Ὠἰπιδε!  νν}}} τογοβ τπθπὶ 1ἰκ6 ἃ ἰδγι}]- 
ἰζίης; ταῖη " (Κε}}}). 

γεν. 4. Ὑνμδῦ ΒΏΔΙΙΣ ἄο ἴο [Π66, ἘΣ ῬΡΕτΑίσΩ ἢ 
1ι 18 οοπηοι ἴοὸ ὑτγοδὶς ΟΥ̓ [δ ἀϊδοουγθθ ἤδγο, 
ΜΓΟΏΡΊΥ, νὴ νοσ. 8. [8 δι ρροβοὰ {πὲ [Ππο6γὺ ἷ8 
Π6ΤΟ ἃ ἤγβι βϑοίίοη σοηιδϊηἰθς; ἃ Ρτοπιΐδο, ἴὸ νν Β]Οἢ 
16 Ῥγοπκῖβο ἰπ οἶδ ρ8. χὶ. δπὰ χὶν. οογγοβροηά, δπὰ 
(Πδὺ ἃ ΠΟῪ δβοοϊίΐοῃ ὑθιὶπδ ἢ ὙΘΥ. 4 νυ ἃ πὸιν οὔ- 
᾿αγρδύουυ αἰβοοῦτθο (ἴζε1}}. Βιιῖ, ἴῃ (Π6 ὅτϑι ρΙδοο, 
γ618. 1-8 (ὁ ποῖ γΕΔΠΥ οοηταΐη ἃ Ῥτομχίδα οὗ 186 
Ῥτορδοῖ, οὐ οὗ σοἂ τπτουρὶὴ ἔα Ῥτορῆθῖ, θα ΟὨΪΥ͂ 
8 ΟΡ οὔτ ροορὶθ ἐπϑπιβαῖνοβ. Απά, ἰπ τΠ6 5θο- 
οπὰ φῬίηςβ, νϑῦ. 4 ἰ8 ἴ00 οἰοβοὶν οοπποοιθα νεῖ τ (86 
Ρτοοοαΐϊπρο (ποῖ 88 8 Ῥχγοπιἶδα οἵ ὐοά εἰδοποά ἰοὸ 
ἴδε ογομοΐηρ), δοοογάϊηρ ἴὸ ΓΖ τΠ 6 γ᾽  ἰγβηϑἰδιίοη : 
ΒΟῪ Ὑ{11 ἀο τ1Π 66 χοοΐ, εἴς. Σ ΕῸΓ γῆν ἄοεδ ποῖ 

Ταρδῃ : ἴ0 ἀο ροοά, δηὰ Ὁ 2 ΤΌΓΙ ἴ5 ποῖτεε τη ΤΏθγον 
ἩΠΙΟΠΟ 1 Ψ}]} βθον γοῦ, απ, θϑρεοία!] γ, [ἢ0 6οΠι- 
Ρατίβοη οὗ ἀοί δ ἕδνοῦ ἰὸ τ[πΠ6 πιογηΐηρ οἰοαὰ απ 
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ἴΠ6 νδηϊδῃίης ἄὸν σουἹὰ 6 ππβιυ 4 0]16.Ύ ὍΠ6 
ὙΟΓᾺ8 ΓΙ ΠΟΥ σΟΠΙΆΪΠ ἃ ὈἱΓ[6Γ ΠΟΙ] δίηϊ οὗὨ [5186] 8 
ἱποοηβίδῃου, δηὰ τηδὲ βυρροβιοα γι5ῖ ΟΥ̓ τΠ6 ῥτθ- 
σραΐηρ νοπί8. Α ροοά πὰ ᾿Ἰου}] {δοϊϊης τ ἃ8 
ἴΠΟΙΟ ΟΧΡΓΟυβοᾶ, 1| [δγαθὶ ΟἿ δὰ ποὺν δυο ἢ ἃ 
(Θο] ρ 88 88 Ὄχργοββϑὰ ἴῃ 16 τνοσὰβ υυῃίοἢ [Π6 
Ῥτορῆθὶ ρα 8 πη (δεῖν τοι ἢ 41 ποι]ὰ ὕὰ νν6]]} ! 
Βιιι [βγβοὶ ἰ5 δῷ ἱποοῃβίδηϊ 35 ἀοὰ 18 οοηῃβίδῃηϊ. [18 
ΠοΟΟάΠ688 18 88 ἴΠ6 χτηογηΐηρ οἰουθα δηὰ ἴῃς δ ὙΠῪ 
νη ϑῃΐη ἄν. ΒοΙΣ [86 ἄἀδν δηά τὴς τηοτηΐϊην 
οἸουα ἀτὸ ἤραγοβ οὗ ὀνδῆθβοθηςο, ΤῊ ἀον ἢ188 8 
ΔΠ1115105 ἴο [6 γαὶπ, νχἱἢ πο ἢ Φοῃονδ 18 ΘΟΠ)- 

τοα ὈΥ ψ͵ΔΥ ΟΥ̓ σοῃῖγαδι; δηά {Π|ὸ πιογηπίηρ οἰουὰ 
ἰδ ρροαγίηρ 80 8000, ῬοΟΪπὶδ ὕδοῖκ 10 [6 ἄστη 

νΥΒΙ ἢ ΒΌΓΟΙΥ Ὀγηρθ ἴΠ ἄδγ. ὙΌΓΊῚ, ον, ἰ8. παῖ- 
Ὁ ΓΔ ΠΥ, οὐ δεοοιηῖ οὗ Οοα Β ἑοπιρ]αίηϊ ἀρδίηβί [86 
᾿ΠΟΟΠΒΙΆΠΟΥ Οὗ [Π6 Ρθορίθ, το ὃδ6 πα ογοῖοοα οὗ ἰονα 
τονναγὰ ἀοα. ΥὙοὲ ἰξ ΤΩΔΥῪ 4180 ὃὉθ ἴδ Κοὴ ψϑηθγΑ νυ, 
διὰ πηϑίῖο ἴο ἱποϊάθ τηϑη 8 ἰουα ἴο 18 ΠΟΙ ὮΟΥ 88 
νν6}}. δῇ 5841} 1 ἀο τὸ {66 1 Ξ-- ΠΟΥ 5}}8}} 1 ἔυτ- 
το Γ Ῥαπἶ8}} [061 ΤΏΘη [Ὁ]]ο8 μὴ Οοά σψου]ὰ 
τοῦ ἀο. 

ψοεν. 5. Ἰοσχοζουο --- Ὀδοδιδο (ἢ6 ΘΠδΓΔΟΙ͂ΟΓ οὗ 
18γὰ0] ννα8 δυσῃ 843 88 ἰσβοσ υθὰ ἰῃ γοσ. 4. ΤῈ6 
τγοχὰδ οΟἵὁὨ ΤΩΥ̓ του ἰ8 ῬΆΓΔ]]6] τὸ ὑπ 9 ῬΙΤοΟΡΒοίδβ, 
Ὀοόδιιδ6 [Π6 ἸΔΈ6 Γ ργοοϊ δἰ πποα (οἀ᾽ δ ΡυΓΡΟδΟ8Β 7 δηά 
(6 ΘΓ γ88 ρογίοπηθα ΟΥ̓ [0.6 Ῥγορῃοῖδ 1ι18ῖ 80 

ἴᾺΥ 88 ΤΠ6Ὶ αἰϊογοὰ τπ0 ποτάβ οὕ αοὰ. ΞΘ, τὸ 
μον ουἵοτοῦ. Το ἔρυτο ἰ8 [πδὶ οὗἩ παρὰ βίοῃηβ 
οΥὗ ποοά ἴο ψ μοι, ὈΥ ποεπίηρ, τπ6 τίρῃξ Βῆδρθ 18 
ἵν, δηαὰ οὐάυγεῖα ἴβγϑοὶ 18 σομορὶνοα οὗ δϑ ἢδν- 

ἴὰς; ὈΘ6η δι δ]οοιοὰ ἴὸ βυο ἢ ἰγοδηθης [0 Υ [8 σοοά 
τὨτοῦρ 186 ΟὈ] γραιτίοπϑ οὗ [ἢς ρῥγορηθῖϑ. δίηι.- 
ἸΑγΙῪ ινιμὲν δον ΦθγΌΙΩ6 : ἴἰΟ ρΡίδπο οἵ“, --Ἴ 6 οχ- 
ΤΟδβίου οὗὁὨ [Π6 βοοοηῃὰ το ΟΥ ἰ8 ΒΙΓΟΠΡΟΥ 881]} : 
ἔεονν ἴθ. Α βἰαγίηρ ἱπῆιμθηοο 18 δβογ υθἃ ἴὸ 
(οὐ Β ψοτὰά. Ηδ ρἶναβ ἴο 16 ορητα ἴ0 δΔη ΠΟΙ 68 
ἀθδῖῖ δὰ συΐη. ἥὰ 1π6 ψνογαδ τῆ δι (ΟἸ]ΟΥ Ἧγ ΔΙΓ6 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἴο οὔδηρθο [Π6 τοδάϊηρ, ἀπὰ ἰγδηϑ]δῦθ ΞΞ 
Δηά ΤΥ Ἰυάσπιοης (ροθδ ότι) 88 Ἰἰρῃϊ. Ἰκα 
οχίθδὶ ποῖο. -- Μ.)] Τῆδ ἱπιᾶρα ΤΑΔΥ͂ ἢΔγο Ὀθ66 ἢ 
οἤόοβοη τ τοΐδιθποο ἴὸ νοῦ. 4: δίπορ γΟῸΓ Ιον6 18 
Εἰκο τὴ6 τηογηΐηρ οἰουὰ δηὰ [ἢ6 ἄδιν, νυδηϊδΐϊης 
αυϊοκὶν, θη ἴΠ16 50} ΥΙδ68, 1 ν0}}} πα ΚΘ βθσῃ ἃ βῃ 
ΓΙΒΘ 88 γοὰ ἀἄο ποῖ νϑῆ. Ὑπὸ υδρηιοηῖ 18. ἤογὸ 
σοτῃραζοά ἴο ἃ δβιιηγῖβο, Ὑν]σἢ 15. οἰδον Π ΓΘ ΓΔΙΠΟΓ 
δῃ ἰπηδρο οὗ ἃ ζγασίοιιϑ νἱδ δ τοπ (ΠΟΠΊρ. νοῦ. 8), 
ρΡδτθδρβ ἰῇ [Π6 Β6η86 τῆι ἡ ἀριηθῃ} ΤΟν6 818 Β[Π8, 
1π6 ψΟΤΚ8 οὗ ἀδγίκη 53, ἰῃ {Π6ὶγ ἴγὰθ ᾿κἢῦ (ΠΟ ΠΡ. 
ἙἘρΆ. ν. 13). 

γογ. 6 δπὰ {6 [Ὁ] ον ην ΟΠ 68 ΠΟΠἤγΙη ΤηοΤῸ ἀοῖ- 
ἱπιιον ἢδὺ 18 βηϊὰ ἰπ νοῦ, 5. δῖ οα νυ βίιοβ 
ἐδ ἰους ἀπ 186 ζνοιοίεαφε 9,7 ασοά. ΤῺΘ Κηον]οάρο 
οἵ Αοὰ (-Ξ ῥοῦ πθγο) ψόοββ ὕὉδοῖκ ἴο 1:8 6586 18] 

ἰάοα οἵ ὙΦΓΙ͂ 26. δι γαοίηρ ἰπ [18 σΘΏΘΓΑΙ 5686, 
Ἰονε ἴο ἀοἄ πὰ πιδῃ, [βουσὶ τῃ6 Ἰατῖον ΠΟΤ ὑτὸ- 

παἀοταῖοβ. [Ι͂ἢ {Π|5 Β6Π86 “Ψ656}}.8 οἶτ08 ἰϊ ἴῃ Μαῖίί. 
Ιχ. 13; χὶ. 7. Οπ τῃὸ τηοδηΐηρ, οὐρ. Νο. δ ἰη 
16 Ποοίγῖμ4] δὰ Εἰ ςα)] βοοιοη. 

γον. 7. Υοῖῦ τἘΠ6 οοπάυοϊι οὗ [ῃ6 Ῥ6ΟΡ]Θ 18 158: 
(6 ορροβὶίθ οὗ Ὑμδαῖ (οά ἀδβίγοβ. Βυΐῦ 86 Υ, ΚΘ 
Αἄδτω, Βᾶνθ ὈΣΟΚΘΩ (86 οονθδηῦ. Τῆα γοίου- 
Θῃ06 ᾽5 τὸ Ερἢγαίηι δηὰ συ άδῃ, ποῖ ἴοῸ 1116 ῥὑγἹθϑίϑ. 

Απᾶ, ἐπετοίοτο, ΘΟ ΤΟΝΞ ἀοο8 ποῖ Ἔχργθββ ἃ οοπίγαδὶ 
ἴο ἴΠ686 ΞΕ οΥ ΠΔΓῪ θη. [1 που]ὰ γί θον ἱπα σαίθ 
ἃ Ἑςοηϊγαβὲ 10 Ερ]ιγαΐπι ἐπα δπάδῃ 848 τ1ῃ6 Ρϑορίθ οὗἉ 
αοά. Βαι εμὲδ τπουρῆς 18 ααΐα Γοηοῖθ. Μ᾽ ὶονίην 
πὸ Ὀϑδβδαρο ἩΪ οαΐ ῥγοὐυάϊοα, [86 τι5ὰ4] χρη ὰ- 
ἰἰοη 8. βοαὴ 1ἴ0Ὸ Ὁ6 [88 τηοβὲ παδίαγαὶ : {6 
ΑἸ]υβίοῃ 15 τπ5 τηδάο ἴο θη. 1]. 
116 ΥἹοϊδίίοη οὗ ἃ εονθῆδηῖΐ : ἴοΥ ὙΠ ἴδ οοπλιηδη 

ΗΟΘΕΑ. 

ἰαϊἃ προῦ Αάαῃι, αἀοάᾶ οπιογοὰ ἰηΐο ἃ τγοϊδιίοη τ ἢ 
ἢΐπι, ἡ ΒΙοἢ, ἰπ δοοογάσπος τ τΠ6 δπαϊορία9 οὗ 
ἰαῖογ δρτθοθΠ18 τηϑὰθ πὴ τηδηκίπα, ταῖρῆϊ ὃ8 
ΟΑἸ]οὰ ἃ οογθηδηῖ. ϑαοι οογαπδην υγοακίηρ 18 ἃ 
ΔΖ, 8. Ὀγθδοῖ οὗ δάο!γ, ΤΒΘΩ ἴον τόσο ὯὩ- 
Τὰν] ἴο Μο, 88 11 σγϑσθ, ροϊπεϊηρ τῖτη [ἢ6 δηροῦ 
10. τῇ νγ6}}- πού ρῥἰδοθβ οὗ ἰάἀοϊαῖτουιβ υγουβῃϊρ, 
6. 9., Βοιῃο!. [βγβ6]᾿8 ροβίἴοῃ, ἐπογοίοτο, ἰ8 οἣθ οὗ 
ΒΡΟΒΙΑΒΥ ἴτοπιὶ οἀ. |βγϑϑὶ Θοῃιγβαΐςβ 118 ἀσβεΐηγ, 
Ὑ οὶ τῦδϑ, τὸ θ6 Οοα 9 ΡῈ 71η δεῖ, τὴ γοῦξα 
ΟΧργοβδοδ [Ὧ6 νγαπὶ οὔ τῆδι οὔθ τπϊηρ νος σά 
ἀδδβίγοβ, {Π6 ψδηὶ οὗ ἴῃ6 “Κηοπίοαρο οἵ Οοὰἂ.᾽ 
Βεοίΐηρ ἃ σοῃαϊίοη οὗ ᾿ῃε ἰδοῦ πῖτπ Οαοά, τ ἰδ Ἰοϑὲ 
1ῃ ΔΡΟΒΊΑΒΥ ἤομ) Ηΐπ.. ᾿ΓΠΘγοΐοσο, αἶθο, [ποτ ἰδ ἢῸ 

ὝΦΓΙ νον. 8 δ. [Νενοοτμθ, Ῥαβου, δηὰ ον ]ε8 
ῬΓεΐδγ [Π6 ἱπιήΡδγργοίδ ἕο τῃδὺ πηἀογείαπᾶ Αἀδηὶ 
ἴο δ6 πηϑϑῃΐ, Ἡδπάδγϑοῃ ταὐθοῖβ ἰϊ, δηα ργοίογβ [ῃ8 
Γοπἀοτίηρ : [Π6Υ (8τ6) {κα τῆθη {Ἰν 0} Ὀγεαῖκ ἃ οου- 
ἐπϑηῖ. ᾿ΓῸ τΠ}8 ἴεὲ ταῖρῆς Ὀ6 οΠήοςιοα, ἤγβε, τπδὲ 
τη 15, ΥΠΐοἢ ἰδ 'π ΔῊν οΆ86, ἃ ῬΑΓΔΡΉΓΑΒΟ, [8 ποῖ [ἢ 6 
πδίαγαϊ τγαηβ διίοη ΟΥ̓ [Π6 ψνογάβ. 1 ἴγ ογο τὴ6 
Δυ ΓΠΟΥ Β πιο ΠΙ Π,, ΕΥ̓ΘΓΥ τοδάθνῦ, ΠΟ ΙΘΙΠΡΟΓΑΓΥ ἩΙ ἢ 
ἰἶπ| ΟΥ Οἰογνν8α, ουαϊᾷὰ ἢν πϊδίδ Κοη ἷτ, οἡ ἴδ 
ἤγβι νΐονν, δ ἰθαδῖ. [Ι͂ἢ τὸ βοοοπὰ ρίβςθ, βυσἢ 8 
ῬογΓΡῃγαβες ὀχ ργοβϑίοη που δ 8 νοῦν [60 0]6, 88 
Ὅ6}} ἃ8 ὑπ 80], ΨΑΥ͂ οὗ οοηνουΐηρ τἢ6 ποτϊτίοη ζηδὲ 
{μον πδὰ Ὀγοκθὴ αοά᾿β οονθηδηΐ, ἰπ τπλυκοά σοη- 
ἰγαδῦ ἴὸ [Π6 αἀἰγΘοίΠ 688 οὐὗἨ 116 σἤαγμο ἴῃ 116 βοοοπὰ 
ΤΏΘΙΔΌΘΥ ΟΥ̓ ΤΠ 6 νοῦθο. Ηδ οὔ)θοῖβ ἴο τῃ6 ΟΥΠΘΥ νοῦν 
[δὲ ΠΟ ΊΘΓΘ 8 ἔποτα τλθητίοη τηδὰδ οὗ οὐ 5 εη- 
τουΐηρ ἰπῖο ἃ σονθηδηςϊ ἢ Αάδῃ. Βυΐ τηϊΐπ ΟὈ]66- 
τίοη 15 ποῖ να] ἐγ ὃς ἈρΡροδσϑ ἰμδὲ ἐπ ἘΔ ΒΟ Οἢ 
ἴπ ψ οὶ αοἀ δπὰ Αἄδηὶ ογ ἢΠ6 μαγιΐοβ 88 Τὸ- 
ΠΥ οὗ [πΠ6 πδίιτο οὗ 8 οουοπδηῖ. ἀπὰ :πδὶ ἴοστὰ 
“18 ἃ δοποῖΐδα δῃὰ οοττοοῖ πιοάα οὗὨ θΘββδυπς 8 ρΡ] αἴ 
δου ρίαγαὶ ἔδοῖ, παηλοὶυ, τπ4ι αοἀ τηδάο ἴὸ Αἀδηι 
ἃ ῬΙΌΒ.Ϊ8Β6 δαθροηάρα ὉΡΟῚ ἃ οοπαϊτίοπ, δπὰ δἷ- 
ἴδεμθα τὸ ἀϊβδουθαΐθηοθ 8 δου ρθη] γ. ΤὨΐ8 ἰδ 
δὲ ἴῃ ϑεγρίαγαϊ ἰδηρηαρο ἴἰβ ηθϑης ὮὉΥ ἃ οΟΥ6- 
πϑηϊ." (Ηοάρο, ϑ'ψείοπιαίἑς ΤΙ » ΥΟΙ. 1. 
117.) Ηἶἴἷβ οὐδὸν οδ)ϑειίοη ἰ8 ἐγί νἱ8), τῆι 1 [ἢ6 
ἐχοθρίίζοη οὗ ἰἤτοο ἀου Ὀεἃ] ραβϑαροβ, οἵ ψ βοὴ τῆ6 
Ργθϑθηῦ 18 ΟὨΘ, Αἀδπὶ 18 ποῖ πβοά ἴῃ 1π6 Ο]ὰ Τοβῖα- 
Ιθηῦ ΔΊΟΥ (86 ἢγεῖ ΠΆΡΟΣ οὗὨἨ ἀδηθβὶβ (89 ῥτγοῦ- 
ΔΌΪΥ πιοϑηΐ ἴῃς ΗΠ} ἃ5 ἃ ῬΓΟΡΟΥ ΠΑΠΊΘ, ΠΟΥ ͵8 ΔΗ͂ 
ΓΕΙΓΘ 66 Πη8646 ἰο ΟἿὟἿ ἤγβι Ῥδιίθηϊβ. Ὅηδ ποασοβὶ 
ῬΔΓΆΙ16] ἴ0 ΟἿΓῪ Ῥαβϑᾶρ 18 ὅοὉ χχχὶ. 38: 11 Πδυθ 
ΘΟΠΟΟΘΔΙ ἃ ΤΩΥ̓ ΤΥΔΗΒΡΤΟΒΒΙΟῊ Κ Αἀδπὶ; οὗ [ἢ οοτ- 
τοοΐπθ88 οὐ τ ἰσ ἢ σοὺ ογηρ ἴΠ6γῸ οδπη Ὀ6 ΠΟ ΓΟδ- 
δΟηΔ0]6 ἀοπδῖ. ΟὐμΡ. [)6]1ς12Ζεοἢ ὁπ τπαὶ ῥδδϑδρθ 
ἴῃ Ὠἷδ Οὐπιπιδηίανῳ οη «7οὐν. ---- Μ.] 

γεν. 8. Οἰϊοδὰ τηΐρης Ὀ6 1 Κ6ὴ Ποῖθ 88 ἴῃ8 
ὨΆΤΩΘ οὗ ἃ οἷΐγν. Βαΐϊ δ ΠΟΥ͂ΘΥ ΟσΟΙΓΒ 49 Βυς ἢ, ΟὨΪΥ͂ 
88 ἴΠ6 ΠΑΠ16 Οὔδ ἀἰδί γιοῦ οἡ [Π6 δαϑὶ Οὗ 16 Φογάδῃ. 
τ τηυβὲ ᾿ΠοΓείΌΓΘ Ὀ6 δβδβυπηθά τμαὶ [6 πᾶπιο οἵ [09 
ἀἰβιεγίος 18 δρρι θὰ ἤϑῦὸ ἴο 1Π6 σοῦ οἱἵγ, ΜΊΖΡδΗ. 
ὧν νὸ πὶρῇϊ Γοπλαὶη ΌὈΥ ἴΓπ6 ποιίοη οὗ {πὸ ἀϊδετίςξ, 
δηὰ 116 ὀΧχρτγοδβίοη ψου]Ἱὰ τΠ6π ὃ6 Ἀ σοπιρατγίβοῃ τες 
ΑἹ] ΟἸἸοδα 18, ἃ8 1 ἼΤΕΓΘ, 8 οἱτγ οὗἩἁ ΘΥ}]}- ἀοογθ, 5 [μ}} 

οὗἩ 1Ππὸπὶ 88 ἃ οἰ ἷβ οὗ πηϑῃ. -- ΓΞ) 9. ΘῺΡ ἰδ δ 
[οοἱοτηατῖ, τὨογοίοσο : ἰγαοκοὰ Ἡ ΠῚ Ὀϊοοά, 1} οὗ 
ὈΪΟΟΔΥ ἴσας κβ. Ηδθτο πηπγάρτουβ δοῖ] 008 ἀγα ἰηάϊ- 
οδιοὰ νἱτμοαῦς δοΐηρ ἀοβηϊἸν παπιοά. 

νοῦ. 9. Βυῖ τ06 τηοδί βῃδιηθῆι ΓΘ 58ΟΙΟἢ 8 
οσόυτγ ἰὴ [Π6 νψνεϑὲ οὗ τὰς Φογάδῃ. ἔνϑιν ρυδϑίβ δεῖ 

{κα τοῦθοσβ. ΤΥ 18 ἃ ργϑάδίουτυ ὑδηά, ἃ δαπά οἵ 

ἔγθοῃοοίοσβ Οὐ τΟῦθογβ, ἰδογοΐοτε Ξ ΤΥΤΣ ἘΝ Ξε 
ἃ σοϊηρδηΐοι οὗ δᾷςῃ Ὀδηάϑ, 4 ΤΟΌΟΥ. ΖΤώκο [89 

ἄδπι. [ἸυΣκίτς ΟΥ̓ ΣΟΡΌΘΣΒ Ξ-ἃ8 ΤΟΌΌΟΥΘ Κ, 8δὸ Ἰυσκ ἃ 
Αἀδηη} 5'η τ 88 | ΘΟΤΏΡΘΩΥ οὗὨ Ὀσίθβίβ, ΤΟΥ ΣΤ ΣάΘΡ ΟᾺ 19 ὙΔΥ 

᾿ἴο ΒΒϑοδοιω. γαυ οι ἴοσβ ΔΓῸ βυγργίβοα ὈΥ ἴθ; 



ΟΗΑΡΤΈΗΕΝΒ Υ. 1-ῷ.. 1]. θ8 

οὔ ἴΐ6 ὙΔΥ ἴὸ Θ'Ββοοῆθημ. ϑΒϑοβθπὶ 8 ἃ ΟἿ οἵ 
Ποίαγε. ῬΟΥΠΆΡΒ τπο86 ΔΙ΄Ὸ τηθϑηΐ ὙΠῸ βουρῆὶ 
Τε ἴΠ 6 γα. 6 ῬΓίαϑῖβ δ8.ὰ ΟΥ̓ ΤΑΔΩΥ͂ που ρΚ ἢ [0 
6 τοδί ἀθηῖθ οὗ ϑ'ῃθοῆοα. Βαϊ ΘΠΟΟΠΟΠῚ ὙὙΔ8 ἃ 
Τονὶῦςδ), ποῖ ἃ βδοϑιίοιδὶ), εἰἰγ. ἜΠῸ οχργοββίοῃ 
που]ὰ τῆρη τοῖον ποῖ ἴο ἴΠο66 αὐ! ]Πηρ τ τΐπ 1ἢ 6 
εἶτγ, Ὀὰξ ἴο τ8οδο νγλτμοιιῖ, τυ 0 [811] προρ ῬΘΓΒΟῚ8 
σοι ἴο ϑ'ἤθοποπι. ΒοΙΠ 6] νγὰϑ γβίποῦ [6 βοδὶ οὗἉ 
16 φῥγίοϑῖϑ. οὶ] {πο Γοίοσο ἡμῶν, “ΤῊΘ ὙΔΥ 
το ϑ' ΠΟ οῖα ἰδ πῃ Ομ θα 88 ἃ υἶδοο οὗ πηυγάογα δπὰ 
Ὀϊοοάγ ἀδοάβ, Ὀθοϑιδ ἴμ0 τοδὰ τὸ Βϑιίποὶ, [86 ῥυη- 
εἶραὶ βοδῖ οἵ σόσβῃΐρ θοϊοηρὶπρ ἴο 1Π6 ἴδῃ {Ὑ1068, 
ἔτοτα ϑαπιασῖα [Π6 σδρὶ 8], ἀπὰ ἰῃ ἴδοϊ ἔγοιῃ ἴἢ6 
ποσοῦ ρᾶσὶ οἵ ἋΠ6 Κιπράοπι ΚΘΠΟΓΘΙΥ, ἰΙΔΥ͂ 
Κτουρῖ {18 οἶἴγ. ΡΠ ρτίτθ ἴὸ 186 ἴδβαβῦβ [ὉΓ {116 
τηοϑὲ ρῥϑί τοοῖκ (ἐπ ῖ8 τοδὰ ; δπᾶ ἰδ ῥτίθϑβ, ὙὙ80 
ΜΟΙ ἸΆΚΟῚ ἤοτα ἴΠ6 ἀτορδ οὗἩἨ 110 ῬΘ6ΟΡΪ]Θ, ΔΡΡΘΔΥ 
ἴο ἴδνα ἰβαἷπ ἴῃ ναὶ ἴογ τΠ6πὶ, ἴο ΤΟ, οτ, ἱπ ολ86 οὗ 
τοϑ βία πορ, ἴὸ τηυγάον.᾽ Μοτγὸ βέγ οἱ Ὶ βροακίηρ, ἱἰ 
τοῦδ βαᾶγα Ὀδοη ἀοηθ οἡ [ἢ6 τοίασῃ Πότ 6.6] τὸ 
ϑμθσῃοη. ΤῊ6 δἰ] πϑίοη 18 οὐ θΠΕῪ ἴο ἃ ἀθῆπὶιθ 
ανὐθηΐ ὈΠΚΠΟΥΠ ἴο 18. ΤῺΘ 88Π|0 ΣΟ ΔὺκΚ ΔΡΡ 168 

ἴο ἴ86 ὉΠ]ονίηνς πονᾶβ. 3 ἰβ οἰϊτπιδοῖς, ΤῊΣ Ξε 
ΒΉΒΙΩΘ, ῬΟΓΏΔΡΒ, Ὁπο Δβγ. [ΤῊΪ5 ποτὰ ἀ065 ποΐ 
τθ658τὶ ΒΠΔΙΩΘ Οὐ ἀἰβῃοποῦ. [Ὁ 18 ῬΓΓΤΏΔΥΠΥ ἃ ἀθυΐοθ 
οὐ ΡΙδῃ εἰϊμεν 6ν}} οὐ ροοά (δοπιρ. ΦοὉ ΧΥΙ. 11), 
του ἢ πδϑπΆ}}Υ [Π6 ἰοττηοῦ. ΤὴΘ ποχὶ τηθαπηρ᾽ 18 
πιο κοάπμθυ8; ΤΏΘη ΒΡΟΟΪΆΙΥ ἃ στηλο σοϑα  πρ ἔγοτι 
ὈΠΟΏΔΒΙΥ. ΕῸΓ ἴ[Π6 οοπηθοῖοη Ὀοίνγθθῃ [6 ὕνγο 
το δ ἷ ΡῈ 5660 [2Υ.ὕ ΧΥ], 1]. -α Μ 

Μεγ. 10. ΤΊ οοπβοαπθηςθδ ο 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὈΟΓἢ ΟΟΤΡΟ 
δῖ ἱποϊυὰοα. 

γε. 11. Α ὔ τ ηγϑαϊοηΐηρ ἰδ Δρροηδοὰᾶ ἀρεἰηϑὲ Ψα- 
ἀδἢ 4158ο. ““Δυάδῇῃ 4150 ᾿ 18 ἀπ νη: ΤῊθ Παγνοϑὶ 18 
88 Οἰβουν ΒῈ ΓΟ 8} ᾿πηΔρῸ οὗ ἡυάρτηοπῦ, ἃ ουτἰπρ ἄο νη 
(οοτηρ. αἰβο 18. χχυνῖ!. 2: ) ὙΨΏΘΕ 1 δ5}8}} ᾿ΌΣΗ 
μο ΘΔΡΌνΙΥ οὗὨ ΤΥ ῬΘΟρΙθ. Τ 8 ΔΡΡΟΑΙΒ, οἢ 
[6 ΘΟὨΓΓΑΓΥ͂, ἴ0 Γοΐδτ ἴο ἃ ἀδ  νθῦϑηθθ, δηα ΓΒ ΘΓΟΙΌΓΟ 
ἴο δ6 8 ῥτοπιΐδθ. Βαϊ 1 χηπϑὺ ὃ6 ΓοΙΠο υοτοα (Πδὶ 
τ86 ἡπιάρτηοης ᾿88 [ὉΓ 118 αἱπλ {Π6 ἀ6᾽ νογὰηοθ οὗ 

Θοά 5 μϑορὶα (9) δϑ αὶ ῇοϊθ. Βαΐ βαςὶ ἀε]ϊ1ν- 
ογϑῦςο ἰ8 οἤοϊοα ΟὨΪΥ Τπγοιρ [Π6 Ἰυδρτηοηΐ τῃδῖὶ 
[Ἀ}}8 Ὄροπ [Π6 56  γ8] Ῥδῦίβ, ἢγϑὶ προὴ [βγδοὶ 
δὰ τποπ προ δυάδι. Τῃα τηϑλπὶηρ ΓΠΟΓΘΙΌΓΘ ἰ8, 
πθθη βγδοὶ, τ6 Το ΤΥΐθ68Β, 58}8}} δανο γοοθὶνοά 
δ ῬΡαπίβητηθηῖ Ἀηἃ Ὀθοη τοβίοτοα, ὁπ ἀδῇ 4160 ψ}}]} 
δ6 Ρυηίδιοα. [Τῆῖΐδ Ῥαγρῆγαβο οὗ [116 ραϑϑαρο 
ἄοοΣ ποῖ ἄστοῦ ὙΠῸ. ἢΒιο γί 8] ἕδοῖ, πα ττϑῖ Το ΓῸ- 
ἴογε ὃ6 Τοὐεοῖοα. ὍΠ6 {{π|ὸ ΥἹΘῪ ϑθθῖὴ8 ἴ0 ὃὉθ μδὶ 

οἵ Κεὶ! : “ ΓΦ ὩῊ πόνον πιθδη8: τὸ ᾿γίῃρ Ὁὅ8οκ 
[86 σαρνεβ, Ὀϊὲ ἴῃ ΟΥΟΓΥ͂ ρΡΑβΘδρῸ ὙΠ ΠΟΙ ἰδ ΟΟΟΌΤΒ 
Αἰ ΠΠΡΙῪ : ἴ9 ἴὰπτππι 186 σΔρΡΟΝΠΥ δηὰ τπδῦ ἴῃ τΠ6 ἢρ- 
Ὀγβῖῖτο ἐθη86 Οὗ γεϑέϊξμέϊο ἴπ ἴπίεφτιπι. “ΜΥ Ῥθο- 
ρίε, ἡ «, τὴ6. ῬΘΟρ]6 οὗ Φεπονυδὴ ἰ8 ποῖ 1βγδοὶ οὗ 
16 Του Ἐπεὶ ὧν {Π6 ΓΟΥΈηΒηΕ Ὠϑίΐοη 88 ἃ ὙγΠ0]90. 
Οοπδοηποπν “16 ΟΑΡΌΙΥ ΟΥ̓ ΠΥ Ῥρορίθ᾽ 8 ἴΠ68 

ἱ ἔμεινα ἐν μία 1586} (οὗ τ6 τ βκῶ θα, μὰ 
δδοη ἐνοῦσαι τῆτουρ 118 ΔρΡΟΒΙΑΞΥ οπὶ αοά, ποῖ 

τ[ἢ6 ρῥγϑοραΐηρ. 
δαηὰ βρί γι] ἩΒΟΣΘΟ ΩΣ 

186 ΑἸΔΥΥΊΔῺ ΟΥ̓ ἐφ κω βὲ ΕχῚ6, αὶ 1Π6 ΤΑΙΒΕΓΥ 
ὑγουρῶς δϑοῦς ὈΥ ἴῆ6 5ῖπ8 οὗ (6 ρϑορὶθ. Οοὰ 
ἐὐαῖ α δύογι {π|8 ΟἿΪΥ ὈΥ )παρτηθῃῖβ, τὨγουρἢ τί ἢ 
το πηροῦ ν᾽ γοσο ἀοείγογοα πὰ τῃ6 ροηϊϊοηϊ οοη- 

ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. Ῥτορμοεῖς τοῦυκο ἀο685 ποῖ ΣΊΘΓΟΙΥ͂ ποὺ ΒΡΑΓΘ 
ΓᾺΪΟΥΒ πὰ Κίηρδ : ἰδ 18 ΒρΘοίδΠ}ν ἀἰγθοιοὰ δρδϊηϑὶ 
ἴοι. ΤῊ 8. (ΟἿ]ονγβ ἔγοτλ [Π6 σοπνίοτίοη οὗ [80 
ἰρσῖι νοσδύοη ἔΐπ6 ΠΠΟΠΔΥΟΌΥ πδὰ τὸ ἢ]. [0 18 
{π6 ὈΘΑΤΟΓ οὗ ἴΠ6 τιϑρίβίοτὶα] οοο, πὰ 849 δβυοὶ 
Ιηυ8ι} Δαπλπίδίου δηα ρυλγὰ 186 αἰνὶπθ ἰανε, δηὰ 
ταῦϑὲ ΓΠΟΓΘΙΟΤΟ οαγὸ ὈΟΓ [ῸΓ [6 ρυ τ] οὗ Οοα᾽ δ 
ΓΒ δηαὰ [Π6 δαἀτϊη ἰβίγαϊου οὗ 7ι811.6. Απὰ 
ἸΓ τ πορίοοιβ ΟΥ ἀϊγθοιν υἱο αῖθβ 118 ΘΟ] σαῦίοῃ, ἀθ- 
ΒΡ͵568 ἴΠ6 ἀϊνὶπο ἰᾶνγ, δὰ Ἔνθ ἰηισοάιοθϑ ἰΔΟ]ΔΙΓΥ, 
ῬογγοΓΒ. ᾿πι8ι166, ΘΧΘΟΙΟΐΒ6Ά 1} 81106 ΟΥ̓ΙΘΑν 68 τ υἢ- 
Ραμ 8ῃ6ά, [δ ὈΘΟΟΠΙ68 γοογεϑηΐ ἴὸ αοἀ, ΠῸΠπι ὙΠ οτὰ 
10 γϑ ον 68 ̓ἴ8 ΔΌ ΠΟΥ Υ, δηἃ ἰΠΟῸγ5 Π8 ρα ἢ ἰΒῃτηθῃῖ. 
Τῆηΐϑ, [ῃ6 ῬτορΒοῖ, 85 ὁοά ΤὨΘΒΒΟΉΡΟΓ, ΔΠΠΟΌΠΟΘΒ, 
δηὰ [8 νοΐοθ 18. Ἰβοσγοίοτο δὲ ἢγβι ἃ γοΐοθ οὐἩἨἁ ᾿ΆΓΏ- 
ἴὴρ ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο Ὀτίπρ' ἐν Ὀδοκ τὸ ἴπ6 ἴγτὰθ ραιῃ. Βαϊ 
[6 ῬΤΌΡΙΘῦ Υτδὶρ δ᾽ ΠΟΙ τη ΘΓΟΙΥ πορ]θοῖ οὐ νἱοΐα- 
του οὗ ἴ1ῃ6 Οδ] ρα ΟΠ 8 οπίδι θα ὈΥ̓ τἶι6. ΟΠσΘ 89 
ΒΓ ἢ, Ὀπὶ 4180 7Π6 ΡΘΥΒΟΙ ΔΙ οοηᾶυςῖ οὗὁἨ [6 ὈΘΆΓΟΥΒ 
οὗ (6 οἷἶοο, τ ἃ ἀυο Δρργοοϊδοη οὔ ἴμ89 ἰηδα- 
6Π09 ΜΥΠΊΟΝ ΠΟΥ͂ ΘΧοΙοΐ86 ὑγ ογὰ δηὰ 811}}} τῆογο 
ὉΥ ἀεεὰ, ἴῃ νἱγίαθ οὗἁὨ ἐποῖγ Πρ μοί τίοῃ. 

2. ““1ῃ 8} ἱηγοδάβ οὗ δἷη δηὰ οουπιρθοη τγ0 δ ΓΘ 
ἴο ΙΦΟΚ ποῖ ΧηθΓῸ] Υ δὲ [06 οιιἱλδινατὰ σγόσκ, Ὀπὶ δὲ 
186 ΡΟΥΟΙ οὗ ἀδΥΚΠ688, [Π6 δρίγιῖ, ἔμδὲ 1165 θομἰηά 
88 ὙΠ|6ῚῚ ταοϑὺ ἀοχίοσουβ δ ἀβιι σΟΠΙΓΟΙ ἰπρ ἰη- 
βαδηοο, τ ΒΟ 11} τηδ ἢ δῖ ἢ τηοϑὲ ΟΕ Ϊγ [18 Πρ 
δηὰ Θλ0186 ; ΘΟΙΏΡ. ΥΟΥ. 4 ᾽᾽ (ΕἸοροτ). 

8. ΕΙΈΘΕΕΒ: “80 ἸοΠρ᾽ 88 τηδῃ πηΐον ἀἰνηθ Οἢ89- 
᾿ιἰβθηθῃ ἴ, ΒΌΡΡΟΒΟΘ ἴἢδ᾽ 6 οδῃ πὰ [6]Ρ δηὰ υχἱτῖ- 
ξαϊο [ἰδ τη] βίογει 68 ΟΥ̓ ἰγυβὺ ἴῃ {Π6 οΥΟδίαγοθ, ἢ6 
ὙΓΒΠΘΘΙΒ ΟΝ ἂ8 ᾿ποῸρ ἢ ἴῃ 8 (το κ ] 688 ὙΠ ΘΓ ΘΒ88, 
ἔγοπι ἴμ6 ᾿ἰν]ὴρ ἸὈππίδίη, ἀπ ταὶρ νῦν ργοοϊπάθ Ὠΐτ- 
80} ἴτοιῃ {0 τοοϑὺ θββϑη 8] 86} πτ Ὀ] πρ, (πὸ 
Κηομ]οᾶρο οὗ 8. ρ. Βιυ πο οὐ Ὀγθβ808 
ἀροη Ὠΐπη ΜΓ ἷ8 Ὠδηα δηἃ ἢ6 88 πὸ ἀοίϊνοσοῦ, 
ΒΘ 8 ααϊοσκοποὰ ἴῃ ἢἷ8 Ποαγὶ ἃ 1Π||6 βοϑὰ ἱπ)- 
ΡΙαηιοα τπογὸ Ὀείοσγο Ὀγ Οοαΐἷβ ροοὰ δαῃά; δηὰ 
ἴλ5 τῃ6 ἰονο οὗ ἀοἀ 18 ᾿Κα ἃ τὭϑηῃ γὙὴ0 [88 βοινη 
δορὰ ἴῃ ἢἷ8 ἰαπᾶ ; ῃ9 σοθ8 ΔΥΑΥ ἴο ἢΪΒ ῥἶδοθ, δῃὰ 
ἀδροηὰβ οὐ παῖ ὙΠσἢ [6 5οϑᾶ νν1}}} ὑγοάποο ἴῃ 
{1π|6, δΔῃἃ αἴἴοσ [η6 τουμῇ νἱηῖοσ." Μοβὲ θοδαῖ- 
ἴὰ] 18 τῃ6 ΘΙ Ἰουρ ἀϑδαταηοα ἢ ὙὙΠΙΟὮ (ἢ6 
ῬτορΡμοῖ τηδκε8 1Π6 οΠαδίοποά δχργθθ8 {πο ῖς ΠΟΡ6 
οὗ ἔδνου ἱΓ ΤΠΟΥ βδουα τοίαση τὸ αοά. (ΤῊΐ5 8818 
ΠΟΡΘ 18 ΘΧΡρΙθυδοα ἴῃ )οαϊ. χχχὶ!. 39.) ΤΠ Π5 Γα8- 
᾿ΟΓΑΡΙΟῺ ΔΟΥ ραϑὶ ἀδβιγυςίίου 18 Ποροα ἔργ, δηὰ [86 
Ὀ]οββθάῃθϑβ οἵ 118 σοδίογδ:οπ 18 ΤὈΥΊΠΟΓ δηα ἢΔΡ- 
ΕἾ ἀοϑοσί θα Ὦν δοτηραγίπρ τ[ἢ6 ταί ἢ ἴΆνΟΥ οὗἁ 
αοὰ ἴο ἐ}ι6 ΠΕ ἀδύγῃ 8πα {πὸ ἀσβοοπάϊησ τίη οὗ 
Ὠδγνοβί, 8ἃ8 Ὀοποῆοοηῖ δηᾷ ΤΟ ΈΡΙΩΕ ἃ5 ἴΠ6 ΟἿΘ, 88 
ἴογΠΖὶ πη δηὰ ἔγαῦζἢνῦ 10} ἃ5 ΤΊ ἢ Ὁ] Βο᾽ ρ8 858 ἴΠ6 
οὔμον, ἰξ βργοβϑεὶβ 18 ᾿πῆμποποθ ὅϑυοἢ ἃ υἱβ Δ οη 
Οὔ Τ]ΟΓΟΥ͂ ὅἷῪϑ τηοδὲ {ἘΠ}Ὺ του βαίρα τῆτουρἢ [80 
Μαοββίδῃ; Ηθ νγὰβ ἴπ6 Παγ-βῖαν ΠῸΠῚ οἡ Βὶρῇ . ἴῃ 
Ηἱπλ οδπιθ ἴο τ8 ἴῃ6 ὅοηῃ οὗ οἀἂ ἴἰη {Π6 ἤρϑῇ ἴ0 
αἰθαθδθ πρὸπ 8 ἴπΠ6 Ηοὶγ δρίτγις 11Κ6 ἐγ ζίης 
ταὶη. Ηδθ Ὀγίπρϑ, {πογοΐοσγο, ἴὴ6 ἴσο ἤρα πο (ὉΥ 
16 Ὀγυΐϑοά, [π6 ἴτὰ6 Ὀἰπάϊηρ ἂρ οὗ 1π6 νου πα8 ἔογ 
᾿ [Δ6 βιλιτθθη, [μ6 ἔστιθ σουϊνιπρ ΤῸ [86 5] αἴῃ --- 8}} 
πἀἡπᾶθν τῃ6 οοηάϊἴοπ (ργοεβυρροβοᾶ Ὀγ τπ6 ῬτορΠοῖ) 
οὔ δ ροηΐϊθηϊ γοιγηΐηρ τὸ αοά. ΤΊιδι τη0 Ῥγορποὶ 

τοτιοὰ. (ΟὈΠΒΘΟΠΘΉΠΙΥ͂ [6 [Ὁ] ον ἰ8 τπ6 τπουρὮς } Εἰ πιθο 1}, ἴθ ραςίπρ τ686 τνογὰβ ἱπίο τΠ6 τηοῦ [8 οὗ 
στ ἢ πὸ ΟὈϊδίη ἴγοπλ [6 γοῦβα : ΤΥ Βοη (οὰ 8})4}} 
ςΟΠι6 ἴο Ῥαηἶβ [πΠδι Ηδ τηδῦ τοοῖ οὔ ππρῸ] π658, 
Δα τοδίουο ἷ8β ῬΘΟΡΪ]α ἴο {Π6]Γ ἴσο ἀρδιΐηγ, Φπάδῃ 
ΜΠ 4δἱϑθὸ ὃ νυἱβϑιδὰ πιτ [ἢ6 λθετλεηι" --. ἨΜ].]} 
Τῆς ν]ο]ς ἰδ. ποῖ ἴο Ὀ6 τεραγάεὰ 88 ἃ Ὀγουηἶδβθ, ΟἹ 
ἔπε ματνοσὲ 898 ἃ πᾶγνοϑί οὗ 07. ΝΟΥ 18 1ὺ ὨΘΟΘ8- 
ΒΑΙῪ ἴο δίίγδοῖ [Π6 δβεοοηα Ποηβι ἢ ΟΥ̓ γογ. 11 ἴὸ 
([δὸ ἔτει τοῦδ οὗ Ομ δρ. Υἱΐ. (6. σ., Μοΐοτ). 

τὴ6 ρϑηϊΐοηϊ, ἐπουρς οὗἩ [6 Μοβϑίδῃ, οδὴ ποῖ ὈῸ 
τη ἰαϊποᾶ. Υο πλυδῦ ΔΡΡΙΥ ἤΟΓΟ 8180 οδθοη ἰδία 
ἄἀονη δῇ οἢ 808. ἱ.--ἰϊ, τῆ δι {π ἤ]ΠΠπιθπΐ τοοΚ ρἴδοθ 
ὨΠΘΟΥ [00 Νοββίδη, Ὀὰϊ ἴπ δῃοθοῦ δηαὰ ΠΊΩ ΠΟΥ 
8686 πῃ ἴῃ6 Ῥτορδοῖ ἔδποὶοά, [δὺ 1π6 νογάδ ἴῃ- 
ἜΠῚ ὈΥ 186 ϑρίγιε οὗ αοὰ πδὰ 8 ἔτ ΠΥ ΓΑΠΡῸ 
ἴδῃ ἴῃ6 Ῥγορμοὶ κηον. ΤῊ}6 “ΤοΥν Δ] δηᾶ [ἢ6 
“ πρταἰβίης "ἢ ἸΠΔΡΙΥ͂ ὈΓΪΔΑΤΙΥ͂ ἃ Τοβίογ ΠΟ. οὗ [8- 
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ξαοὶ, απῃὰ πο δυο ἰη ΕΖ. χχχυ!. 1-14 {Π6 ΘοΟτὰ- 
Ῥἰοιοὰ ρἰςείτιτο οὔ τ πο ΟἿΓ βοτέ βοηΐθηοο ΑΌΓ δ 
{6 οὐἰΐπο8. Βυὲ 1 [Πα {ΓΟ τοβίογδαιϊτίοη οὗ Οσοα β. 
ῬΟΟΡΪΟ [85 ὕδθθη ἃπὰ 15 ποῦν Ὀεΐῃρ δοοοιαρ]} 5 δὰ 
ΟὨΪΥ ΓΒγουρῇ ΟἸιγίδι, τὸ οδῆ ρῸ 8 δῖερ {πγΠΟΓ, 
διά βῇον πὲ (Π6 τουΐνδὶ, ρτοοθοάϊηρ ἴοπὶ Η πὶ, 
ὙΠΟ 8 ΘΒ5 6 ΠΕ8}}}7 δ ῬΔΡΓΙΑΚίηρ᾽ ἴῃ 8 ΠΕ ΒρΙΓΙι- 
τι} |1{ὸ|, δη 48 118 σοταρ]θίοη ΟὨΪν ἴῃ 16 δινδκοη- 
ἴῃς δνθὴ ἴγοπι οογρογθαὶ ἀδϑῖδ (0 ἴ[6 Θπίουτηθηῖ 
οἵ οἴογηαὶ ᾿Πἴδ, οὐὁ 1ποϑ6 ὙΠῸ Βανο Ὀθθη Βρ:Γ (1 8}}γ 
φυϊοκοιοὰ Ὁγ Ηΐπι.. 1 πο, τπογοίοσθ, ἔτοπὶ [πὰ 
δἰδηδ-μοΐπεὶ οὗ 116 Νοὸνν Ταοβίδπιοπῦ, πὰ ἴῃ τῃ6 
ἩΟΓς οἵ οὖν Ῥιορῇοῖ Ὠογο δὴ δ πίοι 0 {πὶ5, 
ΔΓΘ Ὠοΐ ΓΟΔΙῪ 80 (87 ὙΤΟΏΡ 88 τοὶρθΐ θοοη. ΝΑΥ, 
δὲ ἴπ6 ῬτΟΡδοῖ οογίδίη!Υ Βρθδκδ οἵ ἃ σονϊνίπρ ἰῃ ἃ 
δρὶ γί] δθηδ6, 80 6 τητδῦ ἴδ [μδὺ ἰτηδρε ΠΠῸΠῚ 
ΔΏ δοίιι8] τον ῖναὶ οὗ {ΠῸ ἀεδά, 88 ἢθ ἴοοκ ἴπὸ ῥὑγδ- 
οοἴπρ οη 68 ἰῃ γνογ. 1 ποηλ ἔπ6 Ὀἱπαϊηρ δηὰ 64] !ηρ’ 
οἵ ἃ νουπά, δηά {Πὲδ ἰάθα σδηποῖ 680 Τοπιοῖα 
ἴτοι ἢἷδ ἰδαηρτιαρσα, ἐνθη ἰΓ Ἧγ͵ὸ ΟΠ ΒΥ ΠΟ Ποῖα 
(Ικαΐδἢ ἰπ χχνὶ. 19 δυ  ἀθΠΕἸΥ ροοβ ἔστ Π6γ). Α8 
Τοραγὰβ (Π6 δρεοϊβοδίοῃ οὗ {1π|6: οἡ ἴΠ6 ζὨϊτὰ ἀΔΥ, 
ὙΠ οἢ 80 παίυγα ἢ δυχροδῖθ ΟἾγδι᾿ δ ΓΤΟΒΌΤΣΤΘΟΙΙΟΏ, 
---ἰλὸ εοἰηοάσδηςθ ἰβ8 ΘΟ ΔΙΉΥ ποῖ δοοϊἀθηῖδ] 80 
δι ἃ5 ἴΠ)6 τοβυγγθοίίοη οἱ {{|ὸ [δϊγὰ ἀδΥ ἰδ ἴο Ὁθ Γ6- 
᾿τλδῶΝ 88 ἃ Γίκίηρ, ἴῃ “ ἃ ὙΘΓῪ ὑχίεῖ βρϑοθ οἵ {{π|6.᾿ 

45, ἰηάοοα, ἴο ἀΐα, πὶ ποὺ ἴο τοπιδίῃ ἱϊ τῃς 
διδίο οἵ 1π6ὸ ἀρβδὰ δῃγ ἸΟΏΡΟΓ [ΒΔ "88 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ, 
80 ἴο δροδῖὶς, ἰπ ογάογ ἴο πιδῖς ἢἷ8 ἀθδῖῃ δὴ ἰπάυ- 
ὉΠ Γ4Ὁ]0 ἔπος : γδίῃοῦ, δ {86 “Εἶτα Ετυΐϊ," Ηθ 
δου ἃ Ὀ6 βδοοποβδὶ Ὀσγοῦρμῃςξ ουὐ οὗἁ ἀεοδίῃ ὈΥ ἐδ 
τ  ψογκίπς οὗἩἨ [86 ΕΔΙΒοΓ, δπὰ ἰξ νου]ὰ τππ8 
θ6 δον ἰοῦ οομαρ  οἰοὶν Οοά᾿Β γαῖ, Ὀογηθ Ὁ 
Ηΐπι, νγὰ8 πθποῖοα, δηθὰ Οοὐβ ἔδνοσ τοβίογοά. 
Οη το τϊγὰ ἀφ (Π6 βαῃ οὗὁὨ ΠΙΘΓΟΥ͂ {Π18 ΓῸΒ6 οὐ θῇ 
Ποῦ. Δπὰ ὕροπ (ἰἶ8 τονίναὶ οὗὐ ἴθ Μεββίδῃ οὔ 
ἴ.6 {πἰγὰ ἀδγ, ἰ8Β σοηἀἱοησθάὰ 186 τονΐνδὶ οὗἉ δἰ ΠΏ ΓΒ, 
Ῥγοςεδάϊης (το Ηΐπι, ἴῃ {ἰπιὸ δῃὰ οἰδγηΐ. Ἧ'ὲ 
ται, τπσγείογθ, γοραγὰ [ἢϊ6 6 ΟΥ̓ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 88 
δὶ ᾿Ἰομδὶ βἰσηἰβοδης ἔγοπι ἃ ἐπ νεὼ πδεῖ δίδπά- 
Ῥοΐηῖ, ΠΟΥ ἀο νὔο Εἱτ ἰξ γγὸ βαγ, (πὶ τἤθγο ἰ8 ΠοΓΘ 
οοπίδηθα τηογ ἴπδπ (Π6 Ῥτορμοῖ οουὰ οοποεῖνθ ; 
ἐξ ἰδ ἃ ἀϊνίπο ψογὰ γοδοι Ὀ]ηρ ἃ δορά οἵ οοσῃ Ν᾿ ἰοἢ 
ἀο68 ποῖ δὶ ΠΡ Γοργοβοηὶ ψῶδι ἢν ἘΕΟΒΑῚΥ͂ 5 (ανϑῃ 
{πὸ πιοδὲ ργϑοίοιβ δίομθ ἄοθβ ΠΟ πιοτα ἔπη [ἢ}18), 
θυϊ ΘΟΠΟΘΑΪδ ἴῃ {8610 δβοπιοιπρ 6186 ἴδ πἰ ρου, 
τδ6 ροῦῃχ ΜΠ οἢ ἰτ οηΟ]48. 

4. ΟἸμδρ. νὶ. 5. Ταγο ͵ἰ8 Ἔχ ργρεϑοά ἤδγὰ ἃ οἰϑαῦ 
οοπδβοίουβηθ88 οὗ [6 αἷπὶ δπὰ ἸΟΙ͂Ύ φροβίτοη οἵ 
ῬΌΡΗΘΙΤ. τ ἰβ ἀῦονυβ δὶ] ποῖ βοπιδοιῃἱπρ ἱπείάθη- 
[Δ], ὅπ} 15 Θπιυγαοοα ΟΥρδη ο ἶν ̓π ἢΠ6 αἰνΠ6 ΘΟΟΠ- 
ΟΙΏΥ. [15 ΒρΟ(ΙΑ] πιϊββίοῃ 185. [1816 ννῆθη 16 ρθὸ- 
Ρἰο οἵ ἀοὰ ογχεὶ ὑποὶγ ς8]}[ἔπρ', πὰ ἀἰϊδτεραγαΐης 
ἴῃς νοΐεθ οὗἉ {πεῖν οὐγὰ οοηδοίθποο, ΠῸ ἸομρῸΓ βαεῖζα 
ἴπο ἰγὰθ ῥδϑίἢ, ἀπά, μανὶπρ' δἰγθδαν ἐπ υν γα Υ ΘρΟΒ- 
τδιϊ26, αἰἰαίη Οηἷγ ἴο τνοδὶς ΤΌΒΟΪν 8,  ΠΙΟἢ 8 ΤῈ 
πονοῦν ἔμ ΠΠ16 {νοτ, 4).- ΤΒοη σα Δρρϑϑτβ Ὀδίογθ 
ἢΪ8 ΡΘΟΡΙΘ, δηὰ βδοπάβ ἱπθῖῃ (Π6 ριορῃοῖβ, ΨνΠῸ ΔΓΘ, 
80 ἴ0 δρθβῖ, ἃ σοῃϑοίθῃοο βίβπαϊηρ ου 8146 οὗ {Π6Π|. 
ΤΒγουρὴ τποηὶ Ηθ βρϑακβ ἴπ6 ““νογὰϑ οἵ ἢΐ8 
τηοῦ ἢ} "᾿ δηὰ τοῦ Κα8 Ππίβ Ῥθορίὶθ. Ηδ δηποιηοαβ 
τπτουμ ἢ ΤΠ6πὶ πΐβ ἡάρπηθηϊ ; (ποτ ποσὰβ οὐἁὨ το- 
Ὀπκο {ΠΟ ΠΊΒΘΙν 68 ἀΥῸ ἃ ρα Πἰβητηθηῦ (0 [86 ρΡΘΟΡΪΘθ, 
δὶ 4}1 ὀνοηῖβ, ἃ Ρυπἰβμηθηῖ ὉγΥ γογὰθ Ὀοίοτο (ῃς 
Ῥυπίβῃπιοπὶ ὈΥ ἀθοὰβ ἴ5 βϑηΐ, Ὀιΐ γοῖ ΘΕΘΘΠ ΓΑ] 
Ἰαθηῖσα! τυῦῖτἢ ἰδ, ἰηαδι ποἢ 689 ἰὲ 88 ἰπιοπἀρα ἴὸ 
Ῥτοάμπος ἀθ6} ΒΟΙΤΟΥ͂,, ἴο Του ἢ [6 ἱππῸΓ πηᾶπ, δᾶ 
ἴο ὑτίρ μαίη ιν ἴο ὑπὸ οαῃϑοϊοπδπεβε ογ Π}}Π8] 
ΔΡΟΒβίαβυΥ ἔτοῖι αοά, ἀπὰ ἢδ5 (159 ἴῃ Β8Π16 δἰ πὶ 88 
δοῖιδὶ ριυπὶβμθηῖ 88. ΤΊιαΒ τὴ Ββοηάϊηρ οὗ (ἢ 6 
Ργορ ποῖα αὐ θθς πῃ ὁη6 ρδίδαμα 45 ἃ ρῃᾳΠΙΒιηοηῖ ; 
τΠπογοίον αἰϑὸ ἴΠ6 ΘΧΡΓΟΒδΙΟΙ ἡ’ πος δρθικ οὔ ἀοα᾽ Β 
μον ίης δηὰ βἰαγίηρς {πγουσῃ τπεπὶ ἰβ ἐπιρίογοά, 
πὶ (Π6γῸ 15 οομ͵οϊηοὰ τὴ} ἰδ ἱπ οπ6 ᾿ἰπο 1μ6 "“ Γἱ5- 

ΒΟΒΕΑ. 

ἱπρ οἵ ἱπάρτησης ᾿ἴκ6 [Π6 δαπ,᾿ τ ΟὮ ἸΠΔῪ Ὅδ6 τῃ- 
ἀετγβιοοά οὗ ἴπ6 εϊοίεπου οἵ [06 ργόρῆῃοῖβ τθοτὰ- 
δοίνθδθ. [18 ἀθεϊαγοὰ ἴῃ δαοῖ ρδββαροδ δ9 χίξ. 1] 
ἐμαὶ Ῥγόρῆθον δά ἴῃ [56] ἃ ΤἸΏΟΓΘ ΈΠΟΓΆΙ βρη τῆ- 
σδῆοο, 85 ἰδ εἰοοιεά Οοά᾽ Β γενοϊδείοη το τε Ῥρϑορ]α, 
διὰ Ὀγοῦρμι Ηΐπι ἰηἴο οἰοϑο ΤΟΙ Δ Οἢ5 τι ἢ ἐἤοσα, 
δηὰ Μψ88, ἴῃ 80 [ὮΓ, Δ οἰοπηοηΐ οὗἁ [8 ἀἰϑρεηβδίοη 
οὔτπλογου. Απά, δραγὶ ΠῸΠπι [18,85 Ηοθοα αἀἴτγοςι) 
8 ον, ᾽5 8α ποῖ ΟΠ]Υ ἃ Ἰθραὶ Ὀκπι 4190 δὴ αδήθεν 
'ς8] δβρθοῦ Ὁγ ἰϊθ νοοϑ!οη 88 Ῥγοο] αἰ πΐπρ αοαΆ 
(αὐτμ π] 688, ἴῃ νἱγίυο οὗὐἠἨ ψΠῚΟ} Ηδ δᾶ ποῖ το- 
)εειρα Πὲδβ ροϑορῖο θα ἰιδὰ ἀοδιϊποά [Ὁ (Π6πὶ ἃ στοδὶ 
(ἰοἸἑγόσδϑποα. 6, μονονοῦ, ἴξ 5 οσουρίοὰ πῖτῃ 
[6 ταῦθ ἴῸΣ ὙΠ ἢ ἰς τ 88 ἐὐαδανν ἀεοεϊρηοάᾶ, δηὰ 
ἴον ἐπθπὶ ἰδ ργοδοῃϑὰ ραηϊδηπιθης ὈΥ̓ μοϊἀΐπρ' τπρ 
Ὀοίοτο ὕπο πὶ ἴΠ6 αν [ΠΟΥ δα 80 ΘΟΠΙ ΘΙ ΡΙΌΟσΒΙΥ 
νἹο]αιοά ; ἰζ ὈΘΟΔπιΘ 8 ομδβίθηΐηρ τοὰ τῆτουρῆ [ἢς 
γγοτα, δηὰ ἰΐπῶβ ἴο μοϊὰ ουὖἭ ο {86 φροορὶθ 1Π6 
Ρτοβροςῖ οὗὁἩ [86 ἔα το βαϊ γδίίομ ΟἿΪΥ ἐὨγουρ ἢ ἴΠ6 
τηθάϊπχῃ οὗ ρθ πΙθΒηηδηΐξ, Δα τητβῖ 88 18 τηϑίη ἀυτν 
“σαϊ ἴο μίθοο8᾽᾿ δηὰ “εἴαγ.᾽᾿ ΤΠδ Ῥγεδοπίηρ οὗ 
.ὃς Νενν ονδηδης ἢ848, οα {6 Οἴδοῦ παπᾶ, 85 ἰΐξ 
πιϑίη ἀπ, δῇ βρως τὰ ὡς τα ϊβϑίου, τ ϊςἢ τασδὶ 
ὨΘΥΘΓ ὃ6 ἱρποτοά. Βυῖ 50}}} ἴ0 σαπηοί ἀΐβροηβα 
ἢ [56 Ρῥτοδοηϊηρ οὗ ἴ6 10. [ἐ τηυβῖ, ἀσδη 
ἴΠοΓΘ, τοσαν ἴο ἴμδΐ 88 118 ποχὺ ἀπ {Υ ; ἴον [6 Τῶν 
8 16 ἔτι παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν. 

ΤὴῸ ποΥ ΘΒ Π6 88 ΟὗὨ ββοῦῆςθ 88 8 ΠΟΤ ορμς 
ορεταίμπι ἴδ ταοδῖ ἀἰθυΐηςτΥ ἐπι ρμϑδὶζοὰ ὈΥ ρτΟρΠΘΟΥ 
ἴῃ ορροβίοπ ἴο 1Π6 [Ἀ]86 δβίοθπη ἰῃ ὙΠ ΠΙσἢ τ 188 
ο]ὰ, νη ΐϊο ἢ ττδϑ ἃ ἴόκοη οἵ τγεϊσίουϑ δπα τηοσαὶ 
ταῖη, σοΐηρ Παπά ἴῃ παπὰ νἱὶτἢ δὴ ΘΠΊΡΙΥ δβοσυΐοα οὗἁ 
ογπιβ δηὰ ουϊτναγὰ γουκβ. ϑδογῆςο, ἴθ ζΘΏΘΓΑΙ, 
Α8, Δ ἰἴ ΒΟΩΠΊΒ, Γοζαγάθα 48 8 ροοά Ὀδθοβῦβο ἃ ΤῸ- 
᾿ἰσίουβ νοῦκ, ον ἤθη ἰξ γὰ8 ποῖ ρογίοτιηθα ἴῃ 
τ6 βιίγίος Ἰθραὶ Ἰηβηποῦ, θὰϊ ν»͵8 δϑβοοϊδιοὰ πιιῃ 
οδὶ ἢ δηὰ 140]-ΌγΒἢΡ, δηᾶ ἱπογοίοσο τὶτἢ ἃ 1γ8Π8- 
στοβϑίοῃ οὗ ἴῃς [μ4νν (85 ἰπ οὐ οοπίοχὶ ἰΐ 18 01} 
ΒΔΟΙἤσ6 τΠδὲ 5 Βροκθη οἵ, (6 δά ἄγεϑβ θεῖς ἴο [Π6 
Κίπράοῃιῃ οὗὨἨ ὍΠ6 ἴδῃ {γῦ68). [Ιἡ τη }8 ΠῸῪ τϑοὰ 
ἴο ΠΟΩΟΥ Φεπουδῃ, ΟΥ̓ Ργεϊοπάρα ἴο ἀο βἽο. Οὐπὰ 
Υογ. 6. [ἢ τπδῖ Ρ88 ἴΠ0 ΜΟΙ] β5Πη 688 οὔ ἰἧς 
ουϊνδιὰ βδογίθοθ, τ ῃΐοῖ ψὰ8 ΟἸΪΥῪ ἴῃ ΤΟΥ͂ ἃ βθεῖ- 
ἰὴ οὗ Φεμονδῖι, δηὰ οουἹὰ ποὺ ὈΘ 8 βθοκίηρ ἔγοιι 
[16 Ὠροατῦ (νοῦ. 15), 18 ΒΙΤΟΏΖΙΥ Θχργθαϑοά. Οὐ 
Μιῖς. νὶ. 8; 18. 1. 11-17; Ῥδ. χ]. 7, 9;.}. 8 ΒΕ ἸΪ. 
18 (Ἷ : 1 δ4πι. χν. 29, 

Τὸ ἰπίογ, Βούσουοσ, ἔγοται [18 ρο]θπλῖς οὐ ῬτοΡΠΘΟΥ 
ρδίηδι [ὴ6 Ορι8 1, οὗ βδουιῆοσο ( ΑὙΜΝΥ μὲ ῖο 
Δ ἰάᾳ0] 8 ἴο [ἢ6 Ῥτορἢδῖ ΟΠ]Υ͂ δἰδυρπίον), ἐπδῖ ἐξ 
ν δ] 068 ΒΔΟΓΙρΘ ἴῃ ἰἴ86 17 Ὀυΐ 110116, Δηα βιαπὰβ ἃ8 ἴο 
[86 1μανν, οἴδ., ΠΡΟῚ ἃ ἔἴΘῸῚ δίῃ ροϊῃϊ, 18 βββυσγοα 
τόρ. [Γ 186 ῥτορ οίβ τοῦθ [Π6 βίου συδγαϊδης 
οἵ τὴ αν, δηὰ Θβρϑοίδ]}Υ οὗὨ [Π6 τοτβιὶρ οὗ δε πο- 
νΔ}, δηὰ ἀϊγθοιοὰ [Ποῖ γ γεῦυ Κα5 δραἰηδῖ ΘΥΘΟΥΥ͂ ἀδρτο- 
αἰδιίοη οὗ ἴΠ6 ΔῊ ΘΠ ΘΥΟΤΥ͂ ἀροβίδδυ δΌτη Ψ6πο- 
γδῖν, δηὰ {Γ ἸΠ6Υ αἰδό ρἰδοοὰ τῇς σογοπιοηῖΐαὶ οἰδπηθηῖ 
ἴῃ ΨΟΓΒΗΪΡ ἴῃ σοηίΓαβ8ῦ το [Π6 6.081] δηὰ ἱπίσγπαὶ, 
πον ἀἰὰ βο Ὀοοδῦδθο ἢπῸ ἰδίου 8 δυβοπί, δηα Ὀ6- 
οδῦθο ἴδ ΔΙΟΠΘ σΆΥΘ ἴο βδογ σα 118 γ6 4] σόστ. Απὰ 
ἷπ ΟΡ Ῥββαζο ἴδ 18 ποῖ ἴο Ὀ6 ονευοοκοὰ ἴπαι ἤοϑοιλ 
ΓΌΓΏΒ ἢγβῖ ἴο (Π6 δδοιϊορα οὗ ἐπ ἴδῃ τγίρ68, ἴο τῆι6 
ὈΪδοο8 οὗ πη]δυσίι! δβδογίῆοο, ἀπὰ ἀοποῦποοθ {Π6πὶ 
88 ὙΟΓΓΉ]Θ8Β, Ποῖ ΤΉΘΓΘΙΥ ΟἹ βοοοπῃηῖ οὗ (Π6 ΔΌθοΠοΟ 
οὗἉ τ ἱπηθὺ 4081}π|66, Ὀὰ1ῖ ὈΘοδΏ56 ἢ6 βαὶν (ΠῸ ροο- 
ὈΪ6 οηρηροὰ ἴῃ δ οοῦγβο οἵ εοπάποῖ {ΠΟρᾺ] δπὰ 
ὉΠΟΓΟίΌΓΟ αἰ Βρ]Θαβίηρ ἴο αοἄ; γεΐεοιϑ τΠοὲὶν βδογὶ ἔθθα 
δηά τπογοίογ 80 τηποῖ {ΠΠ6 ΤΏΟΓΘ ΟΡΡΟΒ68 ἴο ἴποϑ8 
[6 πη. 408} 1168, Δη δηιοηρβὲ {Π656, 1πΠ6 Κποκ]- 
οάχο οἵ αοάᾶ, ν᾿ ΐοἢ που]ᾶ Ἰεδά Ὀδεκ ἴο σοὰ απὰ 
ἘΠΘΓΘΌΥ 8180 ἴὁ ἴπ6 ᾿6ρ 4] ψογεμὶρ οὗὁὨ Φοδονδὴ συ ἢ 
[6 βαοτἤσεθ. Οἱ [6 χοϊδιΐοη οὗἉ [Π6 δδογι οἰ 4] βοῖ- 
νἷςθ ἴὸ 180 ἕαζατο πι6 οὗἉ βαϊ νγδιΐοῃ, βθ6 οῃ. οῇδρ. 
χῖν. 



σα τα ας ΘΒ ΔΕΤΕΒΒΥ ΞΥ ΕΙΣ ς-ςς Ψ. 1-ὶ. 1]. 

5. “8. Ομδρ. νἱ. 1. “ ἼΒΟΥ μανο, ἴα Αἄδιο, δοκοη) ΗΒΝΟδτΈκΒΕπΟ: ΙΓ ἰδοθὸ ἃ νἱ. 7. ““ὙΒΟΥ Πανθ, [6 Αἄδπὶ, Ὀγοκοη 
1) ἐπιρῥκ δὲν ΤὨο σὉ 8 ᾿ππρογίδηΐ 88 δοίης 
86 ΟὨΪΥ, Ὀιις ἃ εἰεαγ, γϑίδγσθηςθ ἴ0 186 ΕΔ]] ἴπ 186 
04 Τεδίδιωθηι. ΤΒΪβ ἰδ ΡῬτεϑοηϊεὰ κ8 ἃ ἰΓΑΉθρτΘδ- 
δ οὗ τὴ6 Οονεοηδηΐϊ, δὰ οὐ ἰδ τῃογεοίογο οοη- 
οὐνρὰ οὗ 85 βιβῃάϊῃρ [0 ἴῃ ἢγβι ηϑη ἴῃ ἃ σογθηδῃηῖ- 
τεϊίοῦ. Αὐἀδαπι᾿ δ δἷη ἄρροδγδ, ἰπογοίογθ, ἴὸ τ86 
Ῥιορμοῖ, Ποΐ ἃ5 δβοιῃηθιίπρ ΗΠ πρ, θὰ. 88 ἃ ρτοδῖ 

τοβείοη, ποῦ 88 δ] βρϑβκβ οὐ ἰδ ἴῃ [86 
Ερ Ἐρίοῦο ἴο ἴ6 Βοχηδιβ, ἐμουρ ἢ τποῖὸ 18. πούς 
μεἰὰ οἵ ἴ86 σοῃβοηῦθθηοοβ οὗ (Πΐ8 δίῃ προη πιδῆ- 
κἰπά. Απὰ ψ 16 [5 {Γδηδβρτοββίου 18 ἡπουρὰν οὗ 
δδἃ (τὴν ἤτβι) νἱοϊδιϊουῃ οὗ τῃ6 οονοπδῃξ, ἴθ το 18 
Αἰδὸ δδουϊθοα ἴὸ 11 ἃ εἰχζηΐϊβοδηοθ 85 ἰῃβαρποίης [ἰ6 
ἀρδηγ οἱ [λ0 νοι]. 

ΒΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΡΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεγρ. 1. θετ. ϑύυμμ.: ῬΓΘΆΟΠΟΙΒ Βῃου ἃ τὸ- 
θα Κα δὲ θἰπβ οἵ τΌ]ΟΓΒ 8 Ὑ6}} 88 τἰἰοδα οἵ 811 0)6οἴ8, 
80 ἰᾶΐ ΓὨΘΥ ὉΘΔΥ ποῖ [6 σΌΪΠΠ οὗ [86 8ο0}]5 τὶ δτθ 
Ἰοδὲῖ, ἤοϑα ὑ]οοα (οα ν}}}} τοαυΐγα δὲ τποὶγ παηαβ. 

γες. 2. ἀτθδὶ ζξϑαὶ, ουθῦ ὑπουχὴ ἰὸ Ὀ6 ἱπ τΠ6 
ολαξα οὗ Γεϊρίοπ, 18 ποῖ 18 οἰίοῦ τπἰηρ. [0 ἰ8 οὗ 
᾿ιβ6 1 πεγὸ ᾿Ἰ ΟΙΓΥ δπὰ ἢδ8 ΠῸ πιϑυῖϊ, Ὀμὺ 18 ΓΘΊΒΟΣ 
ἴο ὑ6 χτο)οοιοα Τ ἰν ἰδ ἀρδιηβὲ [06 ὑγαι. 
(Ματτηεκνν ΗΕΝΕΥ : Τθοθο ἴθι ἤδγα δροβίδ- 

ἰσοὰ ἔτοσαα ἴπ6 ἴγτἢ8 οὗἩἨἁ οὐ διὸ οἴϊδη {[Π6 πηοβὶ 
80:16 ἀηα ὈαγΌΔΓΟΙΒ ὈΐοΥβ οὗ ἴΠ086 [δὲ 88}}} 
δάποσο τὸ ἴΠπθπ]. -- Μ. 

γεν. «. “6 Ἰοηρεῦ ἐμοῦ οοπίϊητποδῦ ἰπ σἷπ [80 
ἴθογα αἰ σοἷτ ἴδ ἴ86 τεῖασῃ. Ηθ Ὑ80 οοταταῖ 8 δἰ 
δ ἴ6 δογνϑηῖ οὗ εἰη. Αἱ ἢγβί ἢ6 Μ}} ποῖ σοΐαση, 
δὶ ἰββὲ 6 οδῃηηοῖ. ὙΏῸ Βοατὶ 18 πεγάθποάς Τῃ6 
δρὶ τς οὗ νυ βογθάοτω : ποῖ βἰ:]6 δἰπ8 τη δῦ δ γθ ουπι- 
ταϊτῖεα, θὰ Ὁ ἀπ ον] βρί τὶ τίσ ΠΡ δηὰ τακίηρ 
βεξδίοῃ οὔ ἴῃ6 βου]. Τῇ ΠΊΟΓΘ τη6 δίῃ ΜΑΡΙΝ 
Οοά, ἴδ τροτὸ {ΠΟΥ 1086 [πΠ6 Κπον]εάρο οἵ ΗἰΪπι, 
δηὰ [86 τοτϑ αἰ βῆςα! ἷς ἰδ ἴον τλοπὶ τὸ τοῦ ; ἀηά 
(0 186 “μαβιϊϑοιηθης οἵ Θὰ ταιβὲ ΒΘ ἸΏΟΓΘ ΒΘΥΘΓΘ ἴο 
ὑπηρσ τποπὰ Ὀδοκ τὸ Ηΐπι. 
πὸ 56. Οὐοα βρδῖοβ ποῖ δυθῃ ἢΐἷ8 οἵη, τ ἤθη 

Βἰῃ. 
Ε ΥΟΟΗ͂Σ Ηδ νψ0 τιΐηρ]οβ τὰ (6 πηροαϊγ 
Ὑ1}} Ὀ6 ρα 5ηοὰ 1} ἴΠοπι. 
[ΡΌΒΕΥ : [π|ι86 ργϑβθποα οἵ ἀοὰ {Ποτ6 15 πϑοδοά 

80 Οἴπιον τυ πιθ885 δραίηδὺ [86 Β᾽ΠΏΘΡ [8η δῖ ΟΥ̓] 
οοπδοίθποο. --- Μ᾿ 

γε. 6. 5ΤΑΒΚΕ: Οοὰ ΜΠῚἠ ποὲ 6 εἰσ μιοὰ 
πιτὴ τΠ6 οὔ ἐνναγὰ δρρεδύϑησα οὗ ροά 688. [Ἢ αἴ-- 
866 το ὁδοιϊὰ ἱπάοοα δοεῖς αοά, τπουρὰ ποὺ ἴῃ 
Ἰἰγροογίδγ, Ὀΐὰ1 πῃ δὲ πο τ Ὑ. ΟἿΤ τηοβὺ δοσοθρί! Ὁ] 8 
δδετίβος ἰο αοά, ἰ5 τῆς δαγτοπάεγ οὗ ουγδβοῖνοθ, 0 
διμὶ δου], ἴοὸ Ηΐπι. 
γα. 7. ύετ. δυμμ.: Οοα]688 ηἰδ τι50- 

Δὶγ ὑγίης σρ ροά]οεδ φἰδάτθη, ὙὙΠΟΠῚ ατὰϑ 
Ποῖ 8. Ὠϊ8Β, Ὀθ1ϊ 85 δΊΓΔΏΣΘ εἰμ!άτεη, σῃΠ] άγθη οἵ 
᾿Πογεάοτα. 'ΓΒΟΥ͂ 884}} νυὔεν 8 {Πκ6 Ῥαπίβῃπιοηι 
νεῖ ἢ τποῖτ ραγοηῖϑ. Βυς αοἀ ν}}} τϑαυΐγο τῃεὶγ 
Ὀϊοοά δὲ ὑπ6 παπα 5 οΥ͂ [Πα ΐγ ραγοπῖβ, ἴγοιη γΠῸπὶ ἃ 
βοᾶν τοϊκοπίηρ ΜΠῚ ὑδ ἀδπμιπάθα. ὙΠογείοτε 
δγίηρ᾽ ἂρ γοιιγ οΒΠ άτθη ἴῃ [μ0 ἐμαβιθπίῃρ' Δη ἃ δάπιο- 
πἰθοη οὐ τπ6 [οτὰ, δηὰ {ΠΩ Μ1}} ποῦ Ὀ6 δίγθῃρβ 
οδΠάγοη, Ὀὰὲ Οὐ 8, ἀπὰ ᾿ιαὶγυ οὗὅὨἨ ὀβεσηαὶ [ἰ6. 

γεσ. 9. ΤΑΒΚΕ: [ἴῃ {πιὸ οὗὁἨ ν8γ τηϑῃ βἰιου]ὰ 
ποῖ δ6 ττου]οὰ δὸ ποιοῖ ρου [Π6 ΟΥΒΕ ΕΥ̓ δηὰ 

ὩΥ͂ οἵἩ ἐμοῖς Θῃοπηῖεβ, 88 ΠΟΥ δθου!ὰ ἰδτηθηΐ 
διὰ θεν 41} Γπεἷγ δ᾽ 8. 

γεν. 10. ῬΡΑΕῈΡ ΒΒΙΒΒΣΜΕΒΕ: ἀοα ἢ48 βοὶ 
ἔἅπῃ Ὀοπινάβ ὄονθη [ὁ ἴ6 τοῦ ΟΠ68 οὗἉ (18 ΘΑΓΊΗ, 
δηὰ ρῥγεκοσί θ6 ἃ ἴὸ τμθπὶ ἰαντ ΜΠ ἢ ΠΟΥ τασδὶ οὗ. 
δοῖγο. Βαϊ βοὴ [ΠΟΥ τον {8686 πὶ αοά 
Ῥοιγς οὐκ δἰ5 ψγϑι ἀροπ ΤΠ 6 πὶ Π1Κ6 τυ ΟΓ, 

θδ 

ἨΒΝΟΒΤΕΚΒΕΕΒΟ: [{ ἴΠπο86 8.6 ουτδοὰ ὙΠῸ τὸ- 
ΠονῸ ἃ ΠΟΙ ΠΟΥ 8 Ἰδπαπηδγκθ, ΠΟῪ ΤῸ ο ΙΔΟΣΒ 
186. ἯῈῸ ΤΘΙΊΟ 6 ἴΠ 086 οὗἁ Θυὰ] 

ἴϑοοττ: ὙΠμδα Ῥυΐποοθ Ὀγθὰκ ἄονγῃ ἴΠ6 ἴθῃοθ 
οὗ [86 αἰνίηθ ἰανν Ὁγν {πεῖν οἀϊοίδ, ἀθοϊθί ἢ 8, ΟΥἩ 6Χ- 
δὴ ἔα: ΠΟΥ ΟΡΘῃ [Π6 βοοά- αὔθ οὔ αοἀὐ᾿ δ ψτϑῖ : 

ὙΠΘῺ δι Ὁ] οεῖ8. ὙΠ ΧΙ ΟὟΘΥ ὑηροα!]γ δηᾶ 
Ῥθυβεουτηρ βιδιμε8, ΠΕΥ ΤΔΥ ΘΧρθοῖ ἴὸ ὃ6 ρίνεῃ 
ἊΡ ἴο ρτίονουβ ΘΧδΟΙΪοΠ8 δ Πα ΟΡργβϑϑῖοηβ ; ἴοῦ ἀοὰ 
Ὑ111 ἀΐ8 ἴῃ6 ἱπιογοβίθ, ΠΟΥ, δα θοῦ γ Ὑ οὗ 
ἴπο86 νο ἀἰδγορασὰ ἷ8 Βοποῦ ἃπὰ γϑηουποῦ Ηΐβ 
βθΓνῖςο. --- Μ.] 

γεν. 12. ΠΎΌΤΗΕΕ: ὙΠ ΠΕΙΟ ἰ8 ποι Πῖηρ᾽ ΠποΓ6 ἀοὶ- 
Ἰσϑίθ [πῃ ἃ το. ΟἿ6 σϑῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ τουςἢ ἰξ ψ]1Ὲ- 
ουῦ ΚΙΠ Πρ’ ̓ξ, ἀπὰ γοῖ ἰξ 6618 «Βτοι ἢ οἸοΙι, πὰ 80 
ἀεβίσουβ οὔγ οἰοϊηρ. Απὰ τ1ἈΠ6 ψοοά- ΌΤΙ 6δῖδ 
᾿ἰκε]6. Ὀγ 11{|}6 ᾿γουμ ἢ τπθ Παγάθϑὶ ψοοὰ. 80 19 
ΓΘ οὗἩἨἁ 604 ἰ8 ἀδϑῃϊδοα ὈΥ [8 προ γ, 88 Ἰποῦν ἢ 
ἦς ψγοῖ6 ΜιοῦΣ ΡΟΥΘ; γοῖ ὙὙΒΔΊΘΥΟΥ Οοηϊθηθ 
ΜΠ} ἰδ πχαδῖ σΟΙη6 ἴο ἀδεϊτυοιίοη, Δηὰ ὀβδηποῖ ὃθ 
Τεβίοιθα ἴο 1ΐ8 ἰθτιαοῦ σοπαϊξίομ ὈΥ͂ ΔΠῪ πλΐρσϊ ΟΥ 
ἰηθποηοο. ͵ὸ δῇὸ ἴππ8 ναγθὰ ποῖ ἴῸ ᾿ἶνο ου ἱπ 
Βα οἷ Βαουτίγ, Ὀὰϊ ἴ0 δῦ ἢ6 Γοτὰ δηὰ νγδὶκ ἰπ 4}} 
.8 ΨΔΥ8. ΑἹ] βίγοηριτἢ δηὰ ἴοτοο Σου τ [8, 
11} ποῦ ἀοίθηά τ.8 ἔτοπ [18 ΨΎΔΊΉ. 
[Ῥύβευ : ϑο σά νἱβτ8. τὴη6 50] πὶ ἀἰβογοης 

αἰδίγοβϑθα, Ὀοα ἢ γ οὐ ϑρίτ8]. Ηθ ἱπιραίγα, {ἐπ|}6 
ὈΥ {1.0016, ἢθ δ] ἢ οὗ ὈΟΩΥ οἵ ἤποη658 οἵ υπάογβίδπα- 
ἵἴηρ ; οὐ Ηδ νυ πάγανγβ στδοθ οὐ βρί πα] Βίγθηρί, 
ΟΥ̓ Δ]ονγβ ΚΟ ΔΙΙΏΠ688 ΟΥ αἰβίαδβιίθ ἴου ἔη6 ἔδιπρα 
οὗ νὰ τὸ ογθὸρ οὐθὺ [Π6 βου]. Ἴ|686 δτὸ [ἢ 
ξυδνΐηρθ οΟὗὨ τὴ6 πλοῖῃ, ονου]οοκαϑὰ ΒΥ [1168 Βί ΠΟΥ, 
1Γ μ6 ρογβονοίθ ἴἢ ΘΑΓΟΙΘΒΒΉ698 8 (0 ὨΪδ ΘΟὨΒΟΊΘΉ6Θ, 
γοῖ ὈΠηρίηρ ἴῃ [Π6 δηὰ οδητγα ἀθοαν οὗ προ] ἢ, οὗ 
πη ἀογβιδηάϊηρ, οὗ ᾿οαγῖ, οὗἩἨ ταὶπὰ, 1 Π1685 αοά ἴη- 
ἰουΐοσο ὈῪ (Ππ|ὸ τι μεῖοῦ ΠΊΘΓΟΥ οὗ βολαδ ὨΘΑΥΥ͂ ΟΠ.89- 
υἰβοπιθηΐ, ἴο αυγά θη πὶ. --- Μ.] 

Ψον. 18. ὅβ6δῖκς ποῖ τ γ σοηδβοϊδίίοη ἴῃ [86 νου], 
ΠΟΘ [06 ΘΟΠΒΟα!ΌΘΏς68 Οἱ 5} πηᾶΐζα τΠδπιβοῖνϑά 
(εἰς 10 ποῖρβ ἴμθο ἱπάθϑά, Ὀὰχδ ΟὨΪΥ ἴὸ ἀτὰρ [806 
ΘΟΠΊΡΪ οἴθν ᾿ηΐο ἐϊ8 ρούγοῦ, ἀπὰ ἴο οογιδίη ταῖῃ. 1 
τη νοι ἃ ἤδνο 6 ᾿ουπᾶβ οἵἉ 85 διαὶ, (ΠΟΥ 
πιαδὶ Παβύθη ἴὸ ἴῃ ἴγῃ ῬΒγδίοίδη, δπᾶ ποὶ ἴο 78.186 
ΟΠΘ6Β, ῬΏΟΒ86 ἢ6}} 8 οὗ πο δνυϑὶ]. 
(Ματτηεν ΠΈνΝΕΥ : ΤΏοϑῈ πὸ πορίοος αοὰ 

ΔΏ( 566 Κ ἴ0 οΥδαῖαγοΒ [ῸΓ μοὶ 584}} οδυθαὶ ]}]} Ὁ6 
ἀἰδαρροϊηϊεά ; πα΄ ἀδροπά προη τπθαι ΤΥ βυρροτί, 
Μ0| ηὰ πο πὶ ποῖ ἸὈππά δίϊοη8 δυὺ ὈΤΌΚΟΙ ΤΟΘὰ8 . 
πᾶν ἀθροπὰ ἀροῦ ἱμθπὶ ἴῸΓ ΒΌΡΡΙΥ ψ1}} ὅπὰ 1ποπὰ 
ποῖ ἰυπηιαῖπβ δαὶ Ὀγόϊεοη οἰβύθγῃβ; ἴμδὶ ἀδροπὰ 
ΡΟη τῆ 6 πὶ ἴοσ οοτηίοτε δηὰ ἃ οιιγα Μ1}} πὰ [Πθπὶ 
οὐ Νὴ οουηοτίοιβ δηᾶ Ῥῃγϑιοίδηθ οὗ 0 νδ]ῃθ. 

γογ. 14. ΘΤΆΑΒΚΕ: ΤΏΟθΟ ὙΠῸ μᾶνθ δὴ ΔΏΡΤΥ 
(σά, ὁοποθγῃ ᾿πϑιβοῖνοθ ἴ0ὼ ΠῸ ῬΌΓΡΟΒΘ ἃροῦΐ Γο- 
δἰδιηρ {Ποῖ ΘΠ ΘἾ68 ΟΥ ΟἾΠΟΥ πιϊδίοτιι 68. 

νοι. 15. ΓΜΑΤΤΗΕῪ ΗΒΝΕΥ: ΘΠ πλθη Ὀερίῃ 
ἴο σοπιρ᾽ δἰ τότ οὐὁὨ τΠοἷγ 5:η5 ἴῃδῃ οὗ τον δ] ο- 
τἰο 8, ἰβοῖς θορίη ἴο Ὁ68 βοπιο Πορθδ οὐ ἴθ. Απάὰ 
(ἷ8 15. τὰδὲ ψ οἢ οὐ γοαυΐγοβ οὗ 8 ΠΘῃ 6 ΔΙῸ 
πάθον ἢ͵8 σογγθοιῖίης Πα πά, ([Παῖγ͵6 Οὐ ἢ ΟΌΓΒΟΙν 69 ἴο 
06 'πη ίδαϊῖ, δηὰ ἴο ΠΌΡΕ ςοττοοῖοα. -- Μ 
ΟΡ. νἱ. νοῦ. 1. “ἢ Ἰδηράδμο οὗ ἴῃς τορθηϊηνς 

βίππου. ον οἴϊθη ἀοθ8 ἴδ σομ!θ 80 ἰαίθ 88 (8 
Βιιν Ο τηδ8ὺ ἴτὸ που]ὰ ΑἸ ΥΔΥ͂Θ ΘΟΤΩ6 ] Ηον ταυςὴ 
τασδὺ ἰητογνθηθ Ὀοίοτο 10 ΘΟΠιθ8 {(τποἷϊ π86 ΟὗὁὨ [δ6 
[τά 5 ομδβιοπίπρ το) ! δ μουν ρτδδῦ 8150 18 {Π|0 

ἴῃ 1 ΑἸΔ8 δι 1ξ 18. 80 Ὠαγά ἴου πηϑῇ ἴὸ φθ6169 80 ! 
αἱ ὙΠῶῖ ἃ ὑ]6586 ἀθοίβίοῃ ἴϊ ἰδ ] --- Μ.] 
γον. 2. Οοά τονῖνϑϑ τι8 ποῖ ΟἸΪΥ τΠ8ὺ 16. ΠΛΔΥ͂ 

᾿νε Βοίοτο Ηΐπι, ἑ. 6., ἴο ἢἷβ σίουυ δηὰ βογυΐςθ, δαϊ 
8180 ᾿ἶνα ἰῇ [ἢ6 ϑηἠογπιθης οὔ ἷ8 ῥγθϑθηςθ δηὰ 
Ὀϊεπδίηρ. 
γα. 8. ΠΕ ΙΑΥ ἴδ' ΤΠΟτ αἰβαϑίσουϑ ἱπ ποιδίηρ 



06 ἨΟΘΕΛΔ. 

. ἔδη ἰῃ ατπίηρ ἴὸ αἀοα, [ῬύΒΕΥ: 786 Κηον ἴῃ 
ΟΥοΥ ἴο ἔΌ]Π]ονν : πῦρ Τ0]1οὐν ἰῃ ΟΥΘΥ ἴὸ πον. Τύίρεῃι 
ΕΣ 16 ὙΑΥ [ὉΓ Ιονυθ. ονΘ ΟΡϑἢ8 (Π6 τηϊπὰ 
ὍΓ ΠΟ ἰοῦ. Τῆς γ᾽ 8 οὗἩ αοἀ δ. ἰηΐογσνουθῃ. 
ΠΟΥ τὴ ΠΡῚΥ ἀπ τοργοάσποθ οδοἢ οὐδοῦ, ἀπ] τὴ 9 
ΘοΙη6 ἴο {86 ρῬογίϑοϊ βίδιθ οὐ οὐθσῃῖγΥ. -- Μ.] 

γοτ. 1. Ἰτδηβίθης ἢσδῖθ ἴῃ ΤΟΙ ρίοη ἀο ηοϊ 80- 
ΘΟΙΏΡ 8 [Π6 ποτκ ν᾿ Ὠἰς ἢ δι δα Ἀ50Π688 τηδῖ οτονη. 

ΜΑΤΤΗΕῊῪ ΗΈΕΝΕΥ : ΟΟα ΠΕΥΟΡ ἀΘΒΙΓΟΥΒ Β ΠΠΘΓΒ 
111 Ηδ 8668 {Π6Γ6 18 πΠῸ ΟἿΠΕΥ ὙΔΥ νχίτἰ Ἐπ δῖ. -- Μ.] 

γεν. ὅ. ΟΕΚΑΜΕΕ: Τδὸ [ΔΚ 18 [6 τι ἰ ΒΕΓ 
τ πίοῃ, τοῦρη ἴδ Ἰδοῦ, Κ1}}8. Ης, ἱἐδοτγοίοτο, 
ὙΠῸ ἰ8. ποῦ δβἰδἰη δηα ἀο065 ποὶ ἀϊα ἴο δῖη, σδπηοί Ὀ6 
τηϑς δ]ϊνθ [ὨΓΟΌρΡᾺ 16 νοΐοθ οὗ 6 ο8ρεὶ. 
[ῬΌΒΕΥ : Οοα᾽΄ 8 ραβῦ Ἰουϊηρ- Κἰ πη 685, ἢΪ8. Ῥδ1Π8 

(30 ἴο ΒΡ68Κ), πιἷ8 5011. 8108, 16. ἀγα τὶ πρ5 οὗὨ ἢ 18 
σῖδοο, ἴπο τοηάοῦ τηθγοΐθ8. οὗ ἢ͵8 διιβίογο σἢδβίϊβθ- 
Ἰ6 15, Μ1, ἰῃ τ.6 ἀΔΥ οἵ Ἰυδρτηρηῖ, βιίδηᾶ ουΐ 88 
ΟἸΘΆΓ 88 86 ρΕ, Θηα ἰοανο [116 βίον σοηἰοιπηαοα, 
πϊποῦϊ ὁχοῦϑο. [π [015 118 150 σοα᾿ Β πα σ πηοῃ τ8 
ΑΓ 88 8 ᾿Ἰρδν ἢ] ἢ ἔύεαι οττῖι, ΘΠ θηΐηρ ποΣ 
180 ΒΙΏΠΟΙ ὙΠῸ ΡΘΥβῆθ8, δι: ΟἸΠΘΓΒ, ἴῃ 1Πη0 ἀδτγκ- 
Π668 οὗ ἱρπότγαποθ, Οἢ Ῥ ΟΠ ΤΠΘΥ Ὀυγδὲ τ ἃ βυᾶ- 
ἄδη Ὁ]4Ζ6 οἵ 116}}1.] 

γεν. 6. ῦξτ. ϑύμμ.: ΤὴΘ τηθϑηβ ὉΥ πδίοῃ 
ἵγ6 ὈΘΟΟΙῺΘ ΡΑΓίδΚογα οὗ [ΠΘ ΠΟΙΟΥ͂ οὗἩἨ αοάα, ᾶτὸ ποὶ 
οἷν ποῦ δηᾶὰ ἀσδβοσῖ, Ὀθπ0 [86 ἴτὰθ Κπον]θαρο οὗἁ 
(ἀὐοά δπάὰ ἈΠ ἱπ ΟἸιγίϑὺ τ ῖ ἢ σοῦ κ8 Ὁγ Ιουθ, ἱῃ 

ὙΠ] ἢ οὐ Πλ5 πλοτὸ ἀο σῆς δηὰ δδιἰβδοςίίοη τῆ 8} 
ἴῃ 4}1} ουτνανὰ νοσκβ. Απὰ μἰθ ͵ἰ68 ἴπΠ6 βιαιὶ οἵ 
16 ὙΒο]6 ΟἸ γί ϑίδῃ τοὶ] χίοη, τπδὲ νγὸ δα] ΐονα ἴῃ 
[Π6 πᾶῆιθ οὗ ἴπ6 δοὴῃ οἵ ἀοἀ δὰ ἢδνο Ἰονθ ἴο- 
ὙΔΙΓᾺ ΟἿΘ6 ΒΠΟΙΠΟΥ, Ι 

γεν. 7. ῬΕΑΡΕ. ΒΙΒΕΙΎΕΕΚ. ΒΟΊΔΙΟ Οὔ ἸΓΒΠ5- 
βτοββίηρ, ΟΥ̓ ΡΓθϑυτηρίθουϑ βίη, [6 σογθηδπὶ τν ἢ ΟῚ 
ἴποὺ Πδδῖ τηβὰθ ννττἢ ΤΏ αοα. δ ἰδ ἃ στοαῖ σά 
δηὰ ηοΐ ἃ ᾿ηλῃ, πΠῚἢ ἸὙγηοπ ἔδοῦ ἢδ8ὲ οπίογοα ἰηἴο 
ΟὈΠρ δι] οἢ 8. 
[ῦΒευ : Τῇ εγε, Ἠξ ἄοϑϑ ποὶ 88Υ, ιοδετο. Βαϊ 

δγϑθὶ δηὰ ΘΥ̓ΟΥῪ 5ἴηποῦ ἰῃ Ιβγαοὶ Κπονν Ὁ]} νν9]}}, 
γγΠογο. Οοα ροϊῃῷ ουὔςξ τὸ [ἢ οοῃδείθηςσα ΟΥ̓́Θ᾽ ΠΠΘΙΒ 
186 γἴδοθ απὰ (μ6 {ἶπιο, [Π6 νεΎῪ βροῖ, ὙΠοτο {ΠΩ͂ 
οἥξηαοα Ηΐπι... .. ΓΒ 5᾽ ὨηΘ Γ᾽ 8 Θοηβοίθηοθ δηά 
ΤΩΘΙΟΤῪ ἢ] 8 ἂρ ἴΠ6 ποτὰ ἐΐεγο. [0 5665 186 ὙΠΟ0]6 
Ἰδῃάβοαρα οὗὨ [18 δ διουῃα. -- Μ 

ψογ, 10. ῬΡΑΕΕ, ΒΙΒΕΙΛΎΒΕΕΚ: ἤἴοο ἴο ἴδ0 
ἰαηά, ἴπ6 ΟἾΥ͂, ΟΥ ἴπ6 σατο ῖ, ψἤογΘ σά 8668 σοι ἢ- 
ἱηρ Ὀπὲ Δροτηϊηδιίοηδ δηὰ δὶ η8] 

δΥ. 11. ΕΘΝ ΟἿΟ ΤΟΆΡ5 8δὲ ἢθ ἢ88 βοῇ. [1 
ἴποὰ ἀοϑὲὺ Ὀθοοπηθ Ῥδυίακοῦ πὶ ΟἸΠΟΥ ΘΠ 5 518, 
τοὰ πῆ τποοῦ ΠῚ Ποῦ Ῥαπίϑηπηοπι. [{ τΠ6 
σαρΡαν τ οὗ Οοα᾽ἶβ ρθορίθ ἰ8 οογίδίῃ, 80 156 8180 ἀυ- 
᾿νογαῆοο, Βαΐ, οὐ τῃ6 ΟΒΟΡ Πδηῃα 8180, τῃ6 Ρὑτοιῃ- 
80 ὈΓΟΒΊΡΡΟΒΟΒ [116 ΤἸΓΟΕΙΕΕΙΒΕῚ ὯῸ εἰ] νοτϑηοα 
ψουΣ Ἰυἀριηθηῦ Ὡροῦ κπἷπ ; βαϊνδιίίοι σοπιθ8, ὑὰϊ 
ΟἿΪΥ δἴϊον δ ἰοῃρ δῃὰ ἀδυὶς ἰρδῖ. 

9. Ολίεν αραϊπεὶ (δε Οσυτί. 

Οβαρ. Υ11. 1--1θ. 

1 ΘῈ 1 που]ὰ 68] [5Γ86], 
ΤΒΘη (86 ἰπϊαυϊ νυ οὗἩ ἘΡὮγδὶπλ ἰβ πιδὰθ τηϑηϊξοεί, 
Αμα {6 6υ]}} ἀθϑαβ οὗ δϑιμδγίϑ. 
ΕῸΓ [867 μᾶνὸ πουγκοὰ ἀδοοὶϊ, δπᾶ [89 (]οῇ ϑηύθγβ (({6 Βουϑ68). 
Α Ὀαπα οὗὨ τοῦ 68 ρίυπᾶθγβ ἴῃ 186 β γθθί. : 

2 Απᾶ {Π60 Μ1)1 ποῦ ΒΔΥ ἴο {Π6]} Ὠϑαγί, 
(ΤΔ0) 1 αν σϑιλϑιιογϑᾶ 411} [Π|61Ὁ ὑγ ΟἰκΘά ἢ 688 ; 
Νον ἰμοὶγ ἀδοάβ δυο Ὀθβοὲ ἐῆθιὶ σουμᾶ ; 
ΤΏΘΥ ΔΓΘ ὨΘΙΌΓΘ ΤΩΥ ἴδοθ. 

8 ΒΥ {πο ὲγ νι οκοάποββ ἔΠ6Ὺ μᾶνθ ρ]6486α (6 Κίηρ, 
Απᾶ ὈΥ ἐδποὶν []βθῃοοα (6 ῥγΐποθβ. 

4 ΑἹ] οὗ ἴθ (816) δ] ΘΟ Θ 8, 
(ΠΟΥ͂ 816) 1Κθ δὴ ουϑὴ ἢθαίθαΐ ΕΥ̓͂ [86 ὈδΚου, 
ΒΟ τοβίβ, βγσίηρ Ρ (86 8.6), 
Ετοιι {π6 Κποϑδάϊηρ οὗ [869 ἀουρὶ, πη} 1ὑ 18 ταἰβϑα, 

ὅ Οἱ (δ6 (δα80-) ἄδγν οὗὨ ουὖὖ ἰκῖην, 
ΤΠ ῥυΐποοβ θαρίη ἴῃ 186 ποαὺ3 οὗ υγὶμθ 
Ηδ ἄγαν ουὖ ἢ]8 παπᾶ [ρο68 Βαῃᾷ ἰῃ Β8η4] τὶ ΒΟΟΓΠΘΓΒ.2 

6 ΕὉΓ ὑμ6 0 ἄγδνν οἷοβθ ἱορϑῦμον ; 116 (ἢ9 οΥ̓Θἢ ἷ8 
ΤΏΙ θαγύ ἴῃ ἐΐ8 ογ λῃ688 ; 
'ΓΏΘΙΡ δηροῦὃ 816 0ρ85 [86 σΣ816 πὶ, 
Τὴ {86 τηοτγηϊηρ ἰῦ ὈΌΓΗΒ [1Κθ 8. ἤδιηο οὗ ΗΓγθ. 

7 ΑἹ] οὗ ἰδϑιὰ δῖὸ μοαίθα ||κ6 86 ουθϑῇ, 
Απμπά ἀδνοῦγ ἐμοὶ Ἰυᾶρθβ, 
ΑἹ] {ποῖν Κίηρβ πᾶνθ (Ἀ]]6η, 

᾿ 

Αμπὰ {Π6Γ6 18 ΠΟΘ 8:0 ῃρ' ὑΠ6. (Παὺ ΟΓΪ68 [0 ΠΙΘ. 

8 ἘΡΒγαΐπι τιϊηρὶθβ ἢ (Ππ6 ὨΘαΊΠΘΏ, 
ἘΡΒγαίτω 88 ὈΘΟΟΠΊ6 ἃ οδῖκα πού ὑθ 1 Π66, 
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9 ϑίγδηρϑγβ ἀθνοῦν [18 Βιγθη σία, 
Υοῦ ἢ6 4ο68 ποὺ Κηονν [ὖ. 
ΟΥ̓ΔΥ Παῖγβ ἈΓ6 8180 Βργίῃ κ]θα ΟΥ̓ΘΡ Ὠΐτα, 
᾿Απᾶ ἢ6 ἅ068 ποὺ Κηον ἴ{. 

10 Απᾶ [6 ρῥγὶαδ οὗὨ 18Γ86] ἐθβϑὺϊῆθβ ἴο ἢΪἷ8 ἴμοϑ ; 
Υϑῦ ΤΠ6Υ ἀο ποὺ τϑίαγῃ το Φοιονδὶ (μοῖρ Οοᾷ, 
᾿Απά ἀο ποὶ βθεῖς Ηΐϊπὶ σι [1 βρι6 οὗ 7 }} {}}18. 

11 Απά Ερῃγδίπι θβοδηλθ 8 81}}γ ἄονβϑ, σίτπουῦ υηαἀθγβίδπάϊηρ. 
Τὸ Εσσγριί {Π6 0 ο4]16 : 
Τὸ Αβϑυγί ἱΠ6 Ὺ υυϑῃηΐ. 

12. ΑΒ {Π6Ὺ δΓΘ ροΪηΡ᾽ 
Ι Μ11}} βργεδα οὐϑὺ ἐπϑηλ ΤΥ Ὠθῖ ; 
Α8 8 Ὀϊγᾷ οὗ πϑάνϑη 1 ν}}} Ὀσίηρ {[Ὠθχὰ ἄοντη. 
1 Μ1}]1 ομιαβίΐβθ ἔμ 6ῃη," δοοοσαϊηρ ἴο [86 Δῃηπουποθχηθῃξ [0 {Π61} ΘΟ στασϑίίοῃ, 

18 Ὑὔοσ ἰο {μ6πὶ ὑμαὺ ὑπθῪ δᾶνθ ταπάδγοα ἔχοι τὴϑ ] 
ΤῬδβίγυοίίοι ἀροη {δ 6πὶ, ἐῃαὺ ΤΟΥ͂ ἢᾶνθ βἰπηθα δσαϊπϑί τὴ ] 
ΕοΡῚ που] πάνθ γοἀθοιηθα {πϑηλῦ 
Βυΐ ὑΠ6Υ ΒΡΟΚΘ 1168 ἀσαϊηβῦ τη6. 

14 ΤΟΥ αἰὰ ποῦ ΟΥΥ ἴο τὴ8 νεῖ ὑπ6ὶν ᾿θᾶγί, 
ΕῸΥ ΠΟΥ Βμγιθἰκθα ἀροὴ ὑμοὶν Ὀ6άβ ; 
ΕῸΓ ΘΟΥΏ 8Π4 ΠΟΥ Ὑγ116 (ΠΘῪ αἰ. 688 ἘΠ ΘΙΊΒΘΙν 68; 5 
ΤΌΘΥ δροβίαιΖθα ἔγομι ΤΏ6. 

15 Απᾶ 1 ἱπβιγυοίοα ({Π 61). 
Ι βἰγθηριμοηθα {πον στὰ ; 
Βαϊ ὑπου ἀον!βθα δν]] δρϑὶηβὲ τ,6. 

160 ΤΠΘΟΥ ν71}} ποὺ τϑύμγη Ὀρναγαβῖ [0 ΟοάΠ], 
ΤΏΘΥ πᾶν ὈΘοοσηθ [ΚΘ 4 ἀβθοθὶ Ὁ} Ὀονν. 
ἼΘΙ ὈΥΪΏΘΘΒ ν7}}} [811 ὉῪ ὑῃμ6 βυγοσα, 
Οη δοοουπί οὗ [Π6 ταρθ οὗἁἨ {πϑὶγ ᾿οηριιθθ : 
ΤῊΪ87 (τ1}} 06) {Π6Ὶ} βοογῃ ἴῃ {Π6 ἰαπὰ οὗ Εωγρί. 

ΤΕΧΤΟΑ,, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ, 

1 Ψοεςν. 4. -- ΓΤ» 3 δ δοσοῃϊπδίϑὰ δὲ ΜΊ|6], ῬΡσοΌΔὈΥ Ὀθοδῦδο ἐμο λίδδοσγί δξα ἐοοῖς οἰγοοίίσα ἴο ἐδ ἴδηι. ὥοσωι, “ἜἼΞΓῚ 
ὙὉΪΟ [6 ΟἸΒΟΉ ΠαΓΟ Ὠ880ΌΠ]06. ΒῸϊ [80 πδηι08 ἴον ὅγο δηὰ δΌγ ς οοπῃοοίοθα ἐποΣ οΉΪ ἢ δὼ ἰῃ ἴδθ βοι ὁ Ἰδλοχυδροῦ 

ἀρῦδι!ν ἔδυ. Ηδποο ΓΤἼΨ ἰα ἴο ὃ τοξατάθα )ϑ δοξυαὶ!ν ἴθπι., διὰ τ0 δ ροϊαίοά ΓΤ 23) [866 ἋΘτοδτι, Δαδ. ΘΟ. 

Ε 196 ο. --ΓΙΞΌΓΙ. ΥΓΤ ῳκοα Ἰὼ ἔμο οοπαίγυσι 107, ἔμ ἴδπι. δαίαρ, ηκο ᾿)ΩΓῚ (Βεοῖ. χυὶ. δ). -- Μ.} 
[3 Υοτσ. ὃ. -- ΠἸΏΓΙ ἴκ δὴ Ἵχδίηρὶο οὗ ἃ οοηδβέγοῦ Ὀθίοσθ 8 Ὠοὰη μανίηρ ἃ ῥγοροδίιοη. Τμὶ8 ΠΔῪ ἀθηοίο ἰδ ἀϊτοοῖ 

βιὰ ροποτίιυ] ἰηδυδηθο οὗ ἐδ6 πίηφ Ὁροὺ ὕδιθ σουϑὶ]οτθ, οὐ ἦΐ ΤΩΔΥ͂ ΏΘΓΟΙΥ Ὁ 88 ΘΧδηιρὶθ οὗ ἃ ΡΟΘΟΪΟ8] Ὀλαρβθ, Οτθθῶ, 

426,1. -- ὩΣ Σὺν, ἀπ. λέγ. 810 δεθΌ "9 ἃ ΤΟ ΓῸ γεῦ, θαϊ ΟΘοδοπέυ, Εἰἰγαὲ δηὰ πιοδὶ γοργὰ [0 ἔοστῃ ἃ8 Ρὶοὶ Ῥασί. 

οἵ νᾺΘ πἰὰ Ὁ ἀτορροά. Ἠουδίζαπῦ πουἹὰ οὔδηκο ἴμ6 τοδάϊης ἰοῖο ὩΕΌ, σὲ ποοά]οδαῖγ. -- Μ.] 

[8 ψεσ. 6. --- Ηθρῃάοτοοῦ οὐῤοεία, ἴο [0 οἰδαρθ οὗ τοδάϊης ἰο ὩΓΤ ΘΝ, τηδὲ ὑμ]6 Ὥθτον ΘοσΌτα ἰῸ [Π6 60η86. γα, Λτον, 

εογωγι. Ἐδηϊ Δ5 δησοΥ 19 ἃ Τγϑαπθηΐ ΒοΏ86 οὗ ἰὯο ἀ}}] ἴοστῃ, δηὰ δ ἴῃ οχίμϑηοὶθα οὔ [0 0886 δοδῖ; ἴο ἀθιηδηὰ δοῖεν 
τοβϊπα, ᾽᾽ δΟΘΩι5 ΤΟΔΒΟΏΔΌΪΘ ἴο δορί [9 ἐπιοῃδίίοιμ. Τἢθ οου οοίυγο 88 δἰδὸ ἐμ6 δυρροτί οὗ δι ἈΠ, 68 ἰλ9 Ταῦζυῦ 

τουο τ ὙΓΤΤΔΥΣ δυὰ ἐμο 5γυ. «σι δ᾽. ΟἿΙΥ ἴὲ ἴδ ὕοὲ Ὠθοθββαυν ἰο τοίδία ἐδ --- ; [39 ἴοσω κίτοη ἰῃ ἐδ 

Βχροαϊείοη [6 ῬγοΟῦΌΔΌΪ (δθ οοστοοῖ σοδαάϊης. --- ΜΝ.) 

4 εν. 12. -- ΛΘ, ὙΙο ἕοστα ἰδ ἤτοτα ἐμ ΗΠΡΏΙ] ΟΝ ὧς Ὕὶ 

ὁ ας. 13. -- ὈΤΌΝ ἰδ ὁ σοἰμπέαεέθε οΣ σρέαξῖοε : 1 που]ὰ οὐ ποι!ὰ |κθ ἴο σϑάδετα ἔδοζα. 

4 ει. 14. --- Το ΕΧΧ. ματο τοδά ὙΥΤΊΆΓΝ: ὉΔΟΥ͂ πουῃὰ διοιχιϑοῖτοσ. [Βαϊ ΔΙ ΠΟΥ τ ΘΕ φεοροηάοταῖοα ἴῃ ἴδ γον 
οὔ ἴδο τεοοϊντοί τορήίης. -- Μ.] 

Π ψες. 16 -- ὮΨ δ, 1 το δρτοσά ἐμαὶ φμι Ἐδιποέο [5 ἄπ ἴο [δι ρδιδο κῃὰ ἐπέ ἐμ πουτηδὶ ἕοσια [9 9, Οτήεῖου 
δῖοὸ αἰνίώεα δ6 ἰο Ὑἱιοῖμον (5 βουϊὰ ὃθ τοζδτάδὰ δ ἃ ποῦῃ υϑοὰ οΟ]]Θς ΕἾ 6 }7 (ΠΥ τοϊαγῃ -ἰο Ὠσ-ΖΟΐὰδ ἐπὶ ἰ4οἷ8) ΟΥ 88 ΔῺ 
δανεσὺ : ὈΡΜΆΓΩΝ -ῷ 9 ἄδαυθα, το Θοὰ 86. ΤῺΘ Ἡοτὰ πιδαῃδ ῥγορογίγ δὰ οἰονυδλίίοη, Βαϊ ; ἤθηοθ πο ποϊξζοῃ ἐδδὲ 
᾿ξ πικῆ! Ὀ6 υϑοὰ ΓσοΠοτοίοὶν - πηοϑῦ ΗΚ. [Ι͂ἢ χί. Τ {Π|8 δου ΔΙ ΠΥ ϑ0θΠ}8 [16 ἔγυθ πηϑϑδηΐϊηρ. Αμραίη ἰϊ ταϊμῃῦ Ὀθ υϑδοὰ δά- 
ΦΟΓΌΪΩΙΥ, δ ἴῃ 2 ὅδπι. χχ!. 1. Ἐμο Ὀδοὺ Ἰοχἱσοσταρθ τ (Θοβθο 8, Εἰτ8.) ΔΡΡτοτο {ἢ ΦΌΣΤΩΘΓ Β0Ὼ 86 ὮΘΓΘ; ΒΟΙ6 οὗ ἴ6 Ὀδδῖὲ 
Ἐχροεϊίοτν (λίληροτ, πα], Κοὶϊ, δοὰ οὔδιογ8) ὑγοίον [89 Ἰδίζου. Τμὸ Αηρὶο-Αὐγοτίοδῃ οχροαίζοτ, ΕΘΏΘΓΔΙΪΥ, ἀστοο τὶ ἢ [86 

δειεὶ παιοιδ οἰ256. ΝΟΤΘΟΠΙΘ Ὀγοΐόσ ἰο τοδὰ γάλι τὶν, : τμδὲ ἩΒΙΟῺ ὁδοηοῖ Ρχοβί, -- Μ.] -- ' - ΓῚ, ἀπ. λεγ. 
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ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἄοετβ. 1,2. ΘΕ 1 τψουἹὰ .64] ἴαγδοὶ, οἱς. 
ἴι νδβ δὲ ἤθη Οοά διἰϊοιηρίοα το ποηϊ τπθιὴ {παῖ 
{ποῖτ σοττυρίοη ν88 αἰδβρίαγοα “Ϊη ἐτ8. Χ0}} οχτθηῖ. 
ΙΓ ἰξ δα ποῖ Ὀθθη 50 ργοδλῖ ἴ[)6 διοιρὶ ποιὰ ποῖ 
Ὦδνο Ὀεοη ναῖη. Τῆς ἸΔ οΥ οοπδίδιοα ἱπ [ἢ οἢ.88- 
ὐβοτηθη δ ΓΠοΙηβοῖνοϑ, Ὀπῖ 4160 ἰπ [6 αἰβοοιγβοβ οὗ 
1Π6 Ῥτορἢοῖὺ σςΑΠΠ[ἔ[ἔπρ’ τῆθπ ἴο γορθηΐαποθ. Νοῦν [0]- 
Ἰονγδ ἃ ἀοδουριίοη οὐ πεῖς ἀγοβα ἢ} οοπαϊτίοη : 
᾿νίηρ, τοῦ, δια τοῦθεγν. [Ιἢ ΓΠπ6 πιάβιῖ οἵ ἰξ 4]]}, 
τῆς ργοδῖοϑυ ΒΘΟΙΥΥ, ποῦ ἃ δίηρὶα τπουρῆι οὗ ἀϊ- 
γἱἷπα ρυηἰβῃπιθηῖ. Ὑοὶν ἀθοᾶβ μανὸ Ὀδδβοῦ [ΒΘ ΣῺ 
τουμᾶ. Τἢ8 ΟΧΡΓΟΒδΟΒ. ΘΥΙΔΟΠΓΥ τἢ6 ὈΟΙ]άπ 688 οἵ 
τΠ οἷν βδἰπηΐρ Ξε {[μοῖγ βὶπ8. πᾶνο 80 ἱπογθαδθά 85 ἴὸ 
Ὀοοοπηα ᾿πουπίϑὶῃ5 μοάρὶηρ τἤθπὰ γσουμά. 

ψοῦ. 8. Τα βἰιαδίίοη 18 [Π6 πιοῖα ἀθβρογδὶθ 88 
ἦμ6 σοιτυρτίοη οχίοηαάδ ἴὸ ἴῃ Ἰΐσοβ᾽ γάη Κα. 

Μοῦ. 4. ΤΟΥ δ.Ὸ 81} δα υἹύθσοσθ. ΤΠ6 τ Π0]6 
Ῥόορ!β ὅτ δυο, ποῖ ΤΊ ΘΓΟΙΥ 1ῃ6 Κἰπς πὰ ρῥυΐποδβ, 
ΤΠΟΌΡὮ {Ππ| 86 ΔΓΘ ΠΟΟΘΒΘΆΓΙΥ͂ ἱπεϊι θά, "ΓΟ δάυ]- 
ΤΕΥῪ ἴῃ τη 8 οοπηθοιίοη (σοι, νοῦ. 2: γίηρ, τῃϊον- 
ἱηρ, δηἃ ΤΟὈΌΘΤΥ, δηἃ γογ. ὅ : ἀδοδι ΠΥ) 18 10 6 
ἰδίθη ἴῃ 18 ᾿ΠΠΟΓᾺ] 56η886. ὍΠο σοπίρατγίδοη οἵ ἴῃ 6 
Δάυ]οτοῦ ἴο 8 Ὀυγηΐηρ ον ῃ 8 Πογὸ ἀςοϊοῖνα ; τὶς ἢ 
ἄοσδβ ποὶ βυἱϊ δά ἃ] ΙΘΥῪ ἴῃ 186 ἤργατῖνο δρρ οδιοη 
--- ἰάο᾽ αιγν, Ὀαΐ ΟΧΡΓΘΒ868 ΜΝ 6}} (ῃ6 Ὀατηΐπρ οἵ Ἰυ8ῖ. 

ΓΝ Ὁ ΓΤ, ΠΙΤΟΓΔΙΠΥ : Ὀατηΐπρ οαι τ[Π6 ὈΔΙΚΘΟΓ 
τς Ὠραϊοα Ὀγ {Π|6 ὈΔΚΟΓ, ΤὨΐδ θυγηΐπηρ οὗ τ ὀονθη 
δ ΓΓΓΠΟΥ ἀοβογ θεὰ 511}} πιοτὸ Οἰοβοῖγ δηὰ ἔρυτγεα- 
εἴνοϊγ, δπὰ {πᾶὶ σἱτἢ τοϊδιίοι ἴὸ [Π6 ἔπογεδδθ οὗ 

͵ . Φ 

106 πιοαΐῖ, ἐπ τπ6 [ΟἸ]ονΐπρ σοτάβ: Δ4ὴ ΣΙΩΝ, 
Ὕχὕπεεϊε : ὙἼ}Ο γϑβίβ, βεϊ στρ πρ, ἔγοπι τπ6 Κηοδά- 
ἱῃν οὗ τὴ0 ἀουρὴ πη11}} ἴδ ἰ8 Ἰθανοηθά, ἑ. 6., χ ἤθη ἢΘ 
[δὲ Κπολοα τῆ ἀουμῆ, ἢ τγοϑῖϑ, δι οἷ ἔγοηι 
ἱκηοδάϊης, ἡ ίο ἢ 15. τῃ6. πιοϑὺ ἔδιϊζυΐπρ ρᾶγὶ οὗ τΠ6 
ΜΏΟΪ]6 ργόσοθ9 οὗ Ὀγοδλά- θα κίησ, θὰ το ἄοθβ 
βοιηοι ἷπηρ οἶδα, τ ] ἢ οοτηραγοὰ νυ ἱἢ [Π6 ΟἸΠΘΓ 18 
Τοδίϊη, Παπιοὶν, ᾿ἰθαῖβ ἴπΠ6 ϑίονθ δηὰ δι1γ8 ἴ ὑ0 
ἔτοπι ἴῃ6 {πὸ [86 ἀοῦρ 15 Κποδάθὰ ὑπ} ἱξ 18 
ταϊδβοὰ. ἢυγίπρ τη πα ψῃ1]6 (6 ρῥγοοθβϑ οὗ 
ἐδιτησπιδιίοι ἰ5 σοΐπς οἱ, [})6 βίον 8 Ὀδοῖης μοδῖρα 
ΒΟ δἃᾷ ἴο ὑδεοπθ αὐἷΐ Ποῖ, ἱ. 6., Ποῦ Θηουρῇ ἴον 
Ὀδκίπς. ἜΠ6Ὸ Ῥασί. ἐπογείογο 5 ἢοὶ υδοὰ ἴον [Π6 
ἴπῇ. ἀοροπάϊΐηρ οὐ ΤΏ. Ξξξε γῇῆο οδϑϑ08 ἴο βιγ ὉΡ. 
[τ νουϊὰ ὃ6 βίγα προ ἴξ ΘΠ] ΡΠ Δ818 γθγα ἴ0 ὃ6 ἰαϊὰ 
ΠΡΟ. οοδδίπρ, ἰδανίηρ ΟἹ θη (Π6 ΟὈὐθοῦ 18. ἴο 
βῇονν ὑπᾶὶ ([ἢ6 ἢρδδῖ ἱπούϑδβδοθ. Απὰ ὟΥ ὕπβοθο τρ- 
γα τ ρΏΟΥ {πὸ 1 ψουἱὰ ὃὉ6 ουΐ οὗὨ ρμΙδοθ ἴὸ 
ποδὶ [Π6 ονθῇ Ὀοίογα 106 ἀοιρὴ νγ88 ἱπολοοή, 8η6 
τπβο ἴο οδ880 ἽΡΕΠῸΣ τ, Ὀᾳαῖ τ1πᾶὶ [Π6 ΦΟΠΙΊΓΑΓΥ 
Ριοοοδδ 8 ἴΠ6 οπὸ ἰοϊονεὰ. [Ηθηάθγβοη ἴαϊκοῦ 
ΛΥΏ ἴῃ 16 δο6η86 οὗ ποβδηρ, δὲ δἰδο ἀο68 ὐθβθῃ- 
ἰπ8. ἮΪδ δρρ]ϊοδιίοη ἰδ 88 (Ὁ]]ΟΥ8 : "Τὸ ρίδςβ 16 
νἱοϊδηῦ απὰ Ἰποοηῃηθηϊ οἰ δγϑοίοῦ οὗ {Ποῖ αδὉ ἱπ 
ἴΠ0 δίγοηραδβὶ ᾿ἰρηῖ, (Π6 ῬτΤΟρΒοῖ σοι ρᾶγοβ ἰζ [0 8 
ὈΔΚΟΥ δ οὐ ὙΠΟ ἢ6 γΑΐδ68 ἴ0 δυσῃ ἃ ἄξερτοθ οἵ 
πολὺ ἰδὲ ἢΘ ΟἿΪΥ ΤοαπΐΓγο8 ἴο οπιὶξ ἔδεάϊπρ' ἴν ἀπτ- 
ἱῃρ [06 διῃοῦὶ ρουοα οὗἩ ἴπ6 ἐδγιηοηϊδιίίοη οὗ [Π6 
Ὀγεβά. ϑβυοἢ νγδδβ ἴπ6 ᾿ἰδἱἀϊηουβ σἤδγβείον οὗὁὨ 16 
Ιδγδϑ ῦοϑ τμαὺ {πον ἱτρυγο ἰηάπ! ρθη 88 ἡγοτο δα Ὁ- 
7 θεῖ ἴο θὺυϊ δ΄! ῃϊ ἰτοτταριίομ." Βας ἴἰ 8 ονϊάοθπς 
ἴπδὲ τὸ Ῥτορίιοεῖ ἀϊὰ ποῖ ἱπίοπᾶ ἴο 68}} διϊθητοη 
ἴο ΔΏΨ ἰπίοττυ ρου οὗἁ ἱπάσϊροποο (πὰ ἰζ Πα δά 
ἴθ τηοᾶθ οὗἨ οοηνουίηρ τμδὲ ποιίΐοη Ὑουὰ ποῖ 
ἴδΥθ ὈδΘὴ ὙΘΥῪ παίΏΓα]), Ὀὰΐ ἴο ΘΙ δ βὶζο 118 σοῃ- 
δῖδῃς οΟΙΠλἰββίοῃ. ΗΟΓΒΙΕΥ͂ [ΔΚ085 ὝΠΟ ἰη [86 
86η86 οὗ δΒίοἶογ, ὁπ ὙΠῸ δἰΐοηὰβ ἴὸ (86 ἔτο, δπὰ 

ΤΆΔΚΟΒ ἰξ ([ῃ6 δαδ)εοι οἵ ΓΕ 55: “τὸ βίοκεγ ἀθ- 
ἷδῖδ δεν ἴ[Π6 Κηοδάϊηρ οὗ ἴῃῈ ἀουρ πη} [Π6 
ττηοηίδύοῃ ὃ6 οουμρ οἴ6.᾽ Ηο ἴΠθη κῖναβ ἃ πιοβὶ 

ἨΟΒΒΑ. 

δῃο 1] δρρ]οδιίοπ ὦ τδ6 αεὶ οὗ ἱπάυ! ζοηοθ. ΕῸΓ 
ἃ Βυδὶοίοης ὀχρδηδιίοη οὗ [6 ᾿πηδσθδ 566 1πΠ6 1)06- 
πὲ] δηα ΕΠ} 1164] δϑοιΐομ, Νο. 1. --Μμ 

γεν. 5. Βυῖῦ {ΠῈῪΥ 8.6 ποῦ ον δα Ὁ] 6 ΤῸ ΓΒ; ΠΟΥ 
ΔΓ αἰ50 ἀγιυηκαγάβ. ὙΠῸ δΓῸ ποδῖθα τ ἢ τυ ῖ πα 88 
ὙΧ6]11 δκ ν ἢ} 161. ΤῊ τυ ]οτβ ἤογθ Ἰεβα τῃ}6 ΑΥ͂ Ὁ 
τοῖς ὀχϑαιρίθ. [ΤΙ ἴδο ἀδν οὕ ΟΌνὗ κίηᾳ --Ξ οβῖα) 
ἄδγ, ΡιΟ Δ ΌΙγ υἱγι ἀν. Α θδηᾳαθρῖ ἰ8 τοίογγοα ἰο, 
δίνοη ὈΥ ἴῃὸ Κίηρ ἴο 8. ποῦ]ο8. Βγ 6 ρῥῇγαβα, 
οὖν Κίηρς, Ηοβοὰ ἱπάϊοδιοβ [18 οἰ ἰΖεη8ῃϊ ἴῃ [Π6 
κἰηράοιμ οὗὨ [56γ86]. 

ΓΤ: τὸ ΤὨΧΧ., β.τ,, Ομα]4., δῃὰ Φοσγοσηδ: 
ΠΟΥ δόρδη. ΟἸΠΟΓΒ: ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ἀἰξοαβρά. Βαυι τΠ6 

Ηρ] ἀοθθ ποῖ πιδᾶῃ : [ὁ ὃθ βἰοκ--- Δ ΖΕ. 
ΤΙ Κίηρ 18 1τῃ6 δυδήοοϊ ; [ΠΡΓΔ]Υ: ἀγὰνγθ οὐϊ 
Ἰ τε ιε μαι οὐ] ᾿ν8 πδηὰ ψἢ. ΤὨΙΒ Ἰηθδῃβ: πὸ 
οἰάβ οὔ [8 Ἰαπαὰ ΠΟΠΒΙΆΠΙΪΥ ἴο τἢ 6 ΞΞ- Κδθρε 

ΘΟΙΡΒΠΥ͂, ΡΟῸ65 παπὰ ἴῃ δαπά ΜῊ τῆθη). Βοοσῃ- 
ΘΣβ, πο ἍὯΟ τῆτον τί ἀΐσυϊα προ δι 18 βδογοῦ, 
Δα 8 τοζαγάρά 88 βδογεὰ. ὅδιιοἢ ἀογίβίοη ᾽8 δρεὲ- 
ΟἾΔ πδίματα] ἰῃ δ δίδίθ οὗ ἱπιοχίδίίΐοη. Ἡδπος 
186 σοηποριίοη ἰπ ΠῈΣ [Ὁ ἴδῃ ἤοτο τ ἢ ἢ 6 
ἀτικίηρ-υους, ἃ Θοπηθοιίοη ἩΔΊΟΐ 189 ἙΟΓΔΙΠΙΥ͂ ηοῖ 
[οτταϊουβ. 

γεν. 6. Το ἤρυτα οὗ {π᾿ Ποδιοα ονοπ ͵ἰ8 ἀρδίη 
[ἀκοὴ ᾧρ. Βυς ἰδ ὑυθοοιηθδ ΠΟΓῸ δῇ ἱτηαρὲ οὗ [8 
Πποὰϊ ΟΥ̓ αἢρον ὙΠΟ Ὀυτηβ ἱπ (Βεὶγ πεαγῷ, πηϊςι, 
Ὀσϊηρ ΟΥΑΓ]Υ σοησοα]οα, ἀοθδ ποῖ δὲ ἥτε πη κα 1 
56} πῃηδη οι, διε τυ ]ς ἢ ρΤΟ 5. ΟἾ]Ὺ [ἢ ΠΊΟΓΕ ΒΌΓΟ- 
ἰγ, δῃὰ δὲ ἰαϑὺ ὕγθαϊβ οὔΐ ἴῃ θεὰβ οὔ νἱο θῃοα. 
(δ υδὲ 80 5. τ ἴῃ νοτ. 4 ψἱτἢ [116 ἤραῖ ΟὗἨ τ1π6 Ὀαϊκο- 
οὔθ.) ΤὍῆε ποιίΐοῃ ἰ8 ουϊἀθΠ ΠῪ {π|8, [πὲ τΠ6 οου- 
αἰ! 1 οΥ̓͂ [Π6 ρτΠποα8 ἐονναγὰβ ἴΠ6 Κίηρ ἢ ἴΠ6 ὈδΔη- 
ἴων 18 ΟἿΪΥ δρρδγεηῖ, ΟὨΪΥ 186 γϑϑα]ῦ οὗ σπππίην. 
τ οηἀδ τὶτ 8 ἱπβατγθοοη, Δ] ἢ [Π6 τηυγάογ οὗ 
16 Κίπρ, ὙΠῸ [ιὰ8 ΤΟΥ ὨΪΥ Υἱ ὮῪ ἀοβοσυθα δας 

ἃ Ἰοῖ. --- ΔῚ 372. Τῖθ ἰβ ἃ αἰδῆοι!ς ἐχρτεββίοῃ 
ὅόοπηθ : [ΠΟΥ ἢᾶνὰ πιλάς [Ποῖγ ἤδαγὶ ΔρΡρτγοδοὶὶ {γο- 
δοιῦ 6) δπ ονοῦ. Βιυῖὶ (8 ἰβΒ ἰδῃηριι!!ὰ. Ὁ ου]ά 
ΒΩΥ͂ ΟΠ6 ΒΑΥ͂, ἱῃ οαἰνίηρ δὴ {ΠΠ πϑιγατίοπ, [δὶ {Π|6 
ΟὈ)οοῖ γγ88 ΟἸΪῪ “' ΔΡΡγοΧχ τ ΔΊΟΥ Κα τὴ ἱπιαρο 1 

Βερίάθς, 3 σιν ΣΙ πνουἹὰ ΡῈ βυρογβαοιδ. 
61} : τπὸγ αν Ὀγοιρλ {Ποὶγ ποδτὶ πο 1Π61ϊ ἐγαδὶ- 
688 88 ἰηΐο δὴ ονθῆ. Τὴ οὐπηῖηρ 18 Π0Πὶ 
μνὶ τη 6 ονθῃ ; τη ποαγῖ ἢ [6 ἤι6]. Ὑ]5 οἸθασὶν 
ξἶνεβ ἃ ρμἰαΐη βδοῆβδθ. [0 νουἹὰ Ὀ6 ΡοΥΠαΡρΘ ΠΠΟΓΘ 

οοττοςῖ ἴο ἀοίδοῖ 2 2 ΠῸΠπι νυν Παὶ [Ὁ] ον 8. ΔΒ [ὈΓΤη- 

ἱπρ ἃ οἶδ ΕΥ̓͂ (561. δἰ πιβοὴ : ἴΠ6Υ ([η6 οοη- 
ΒΡΙΓΑΙΟΤΒ) Δρρτόδοῃ. Ὑ ὕμπϑς δ, μοῦ ρθ ὈΘΙΟΥ : 
1ΠῸν ἀγανν οἶο586 ΤΟΡΟΙΠΟΓ, ΠΆΠΊΟΙν, ἴῃ {Π6 Ὀδπαποῖ, 
δὲ 4}1 ονυθηΐϑ, 88 ςοπδρίγαῖοσβ. ΤῈ (οἸ]]ονίη 
ΟΣ 8 ΓΘ ΤὨΘΆΠ ΒΙΠΩΡΙΥ : Κ δὴ οὐδῇ ἰ8 [ἢ ΕΙσ 
Ποδτί ἰη ΓΠοῖγ πη8] 1ο. ἔδυς 16 πια] ἐείοιιβ ἤρατί ἱξ 
᾿|κὸ δὴ ονβῃ ΜΠἰοἢ ΟἿἿΥ ννδαῖῖ8 ἰοῦ [10 Κὶ πα] ρ οὗ 

ἃ ἢἤτο. - ΑἹ ΤΟΝ τ; δοοογάϊηρ ἴὸ {πΠ6 Μαδοσ- 
εἴς ραποιδιίου : [ἢ 6 ἩΠΟΪΘ πίρηϊ 8|66 08 τηοὲν ὈΔΚΟΡ. 
Βαΐοῦ νουἹὰ τῃδῃ ΞξΞι ἢ ἢοὸ Ποδῖβ [Π6 ΟΥ̓ΘΉ, ἱ. 6., 
{πεῖς μοατὶ ἱπβδηοδ ἴθ. Βγ {[ὸ ὈΑΙΚΟΥ πρὶ 
Ὀ6 υπάοτβιοοῦ ρμαββίοη (Εὐνναἱὰ, 6}}}. ΤΙΝ 5 που]Ἱὰ 
ταῖθοῦ ὕ6 σοπιρατοὰ ἴοὸ 1τπ6 ἤγθ. “ὙΤῃθ ὈδΚΟΥ 
βἴθορϑ" που!ὰ ἴδῃ 06 ΘΧρ]δἰπθὰ 85 πιοδηΐπρ' ἴἢ δὲ 
ἴΠ6 Ὀδίκοῦ δον κί πα] τὴς (Π6 θΓ6, σαυθαὰ πο τηοτὸ 
αὔουϊ ἰ. Βαϊ 1 πουϊὰ ποῦ 06 ἜΧΒΟΙΥ Βι} 8 0]6 ἴῸ 
οοποοὶνο οὗ “ ρμαβϑίοῃ ᾿᾿ 88 βἰεορίπρ, ἴπᾶὶ 15, ποὶ 
δι γτίησ ἂρ ἴπ6 ἤγο. δου τοίου “ ὈΔΚΟΥ ᾽ ἴὸ ἃ 

τβοη, [6 Ἰεδάδυ οὐ [86 οοπδρίγαου. Βαϊ [ἢ6 0]- 
οὐΐηρ τιϑλθοΥ οὗἁὨ 1Π|6 τοῦβα ογθδῖθδ πιοϑὲ αἰ ῆσυεγ. 
ΔΌΣ ἰηττοάσοοβ ΠΟΙ ΠΟΥ Βδ)οοῖ, ἴῃ6 ονθη. [ς ἱκ 
{ποτοίογο παι γα! ν δυκιποσιοὰ ( Υ ἅμ56 6) ἴο ἴδ σο 

[86 ρμοϊπιίης ἰθτο ΘΥΤΟΝΝ, τε μοὶ δῆμον. ΤΆΐδ ἷθ 
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γοργοδαη θὰ 65 ἢγο, δηᾶ (8 8]θθρβδ ἷπ [16 πίρῖ, 

69 
.--..... --- . ...... ..-.... 

ον. 12. [ἰ ἰ5 τπὸ Ἰωοτὰ ψῆο ἰηνοῖσ 5 τποπὶ ἰπῖο 
ἧ. 6.. ἴὲ Ὀυτηδ οπ, υπρογοοϊνεα, ἀυγίης 1Π6 ὙγΠ0]0 | ἀοϑιγποιίοη. Αοοσοσάϊπς ἴο ἴδ δῃποιποθσαθης 
πἰσιις, ἀπ} ἐῃ {πὸ πιογηὶῃρ ἰδ ὈΘοΟπι68 8 οἸθατ]ν 
δυτηΐης βδμε. ὅ0ο νι τοῖν Δηζοσ. “ Νίρῃς 
αὐκὶ ““ τηουπίηρ ᾿ Δ᾽ 6 ρΥἰ ΠΥ τὸ τη6 ἥσατο οὗ 
ιἰὸ τα, θὰ  ργΟΌΘΌΪΥ δἰ8ὸ ἴὸ τΠ6 τ}λ}ὶπρ; γϑργθϑοηιθα 
ἱϊδεὶ, Ἔαροοῖ ἢ γ ΓΓ 0 θ6 δα ρροθοα {π8ὲ δὲ [9 οηᾶ 
οἵ ἐς [δϑῖ, ὦ! πὶ [48 ἰδδιοα τῃ6 τψ0]6 πὲ ρἢϊ, 186 
ΔΏΡΘΡ ὈγΟδκα ἔοττῇ ἴῃ τ[Π6 τηοτηὶπρ ἢ Υἱοϊθηῦ δοῖ8, 
ΜᾺ ἢ ς ἢ ΘΙ ΤΠΟΓΟ ῬΑΓΓ ΘΙ] ΥΙΥ ἀρπογ θα ἰῃ 

γετ. 7. ΑΙ οὗἩ Ἐμόσω, ρΙΟ ΔΟΪΥ ποῖ ΠΏΘΙΕΪΥ {Π|6 
Ρηποοβ, θαι τ06 σΒΟΪα ρϑορίβ, ἰοσοῖδοῦ τῇ τἢς 
ΡῬηποοβ, ΠΟ σαν ἴἢ6 ᾿πη|ρυ}96 ἴ0 1ὴ6 γοδῖ, ΤΒΘΥ 
ἄονουν ἰμοὶν ᾿πᾶζοα, ἱ. 6., [π6 ἰπμ5. ΤΠ [0]- 
Ιοτυῖπις οἰδιι86 : 841} ὑμποὶν είηρα [11, ἀο68 ηοὶ δα ά 
δην πίη ποῦν, Ὀὰ0 ΟἾΪΤ ΟΧΡΓΕΒ808 νγ δὶ 8 Τηθϑηϊ 
Ὀγ τῃ6 υύρεου. ΓΠΐ8 ἃ Ῥι ἴο τὴ ροτοα βιοοθοα- 
ἱηξς (δὲ οἵἩ Φογοθοᾶπι ᾿ 5. Ώδη ἴῃ δυντ Βα σοοβπῖ0η 
Ζιομαγίδἢ τγα8 οὐου τον Ὁν ϑ'4]} πὶ, 85. 88] }ὰπὶ 
᾿ Μοπάδοπι, ἀπὰ Μοπαμοπιϑ δοὴ ῬΡῪΘΚα Δ ἢ ὃζ 
ὈΚ ΔΉ, δηὰ ὑθεύτννοθη ΖϑΟΠΑυδῈἢ δηὰ ἢ] }υγ οἰ όνθ 

ΥΘΆΓΒ᾽ ΔΠΔΙΟΌΥ ργονδι θὰ. ἜΠ60 Ῥτορῆεῖ δ} 68 
ἵκετο τὸ δυιςς οὐδηῖβ, Θεγιαἰ ΠΥ [0 ἃ πααῦΕΥ οὗ βυοὶ 
ον (μου αρ8 α͵80 ἴὸ κὰν ἐδ τονοϊαὐἱοπδβ 'π [ἢ6 
βυοοεβϑίο), 88 τῆς μίῃΓΑΙ, ἡ άρα8, Κίπ δ, Ρῥἰαἰην 
δῆοτ5. Ὗς (Π6 ρϑγισαϊαν ἀοϑογ ριίοη 1Π γογΒ. 5, 
ὅ, δυσραβς [Π6 οοπ)οοΐατο παῖ 6 Ργορῆοὶ πδά ἴῃ 
πιὰ ἃ 5ρδοίβὶ! σῆδο, ἀπε (ἤθη ἴῃ γογ. 7 χίνδβ ἃ ρϑῆ- 
ΟΓΆΙ Υἱὸν. Απαὰ ἔπότθ ἐδ ΠΟΏΘ διηοῃδαΐ ὑμθσὰ 
ὙΨὯΟ 08}16 ὍΡΟΣ τῶ6. Τ0 Γοίδγεηοθ ργοῦΌΪΥ ἰβ (0 
[6 Κίηρβ. 6 βοηίοηςθ τ 118 πα σαῦο8 Ὀτίοῆγ δὺς 
δ Κίησ ν [Π6 οοιηρίοῖς οδίγβηροιησηῖ το Οοά, 
{πὸ ἀδρ!ογαῦ!α 5πἰταδίῖοη οἵ {Π656 Κίηργα. ΚΚοΙ] βὰρ- 
ἐπ 116 ΠΟΙ πδιίοη ἢῸ δὰ τοίοσγοι ἴὸ : ὯὨῸ ΟΠ6 18 

ἀχὸ ἴο γοδοοιίοη ἴῃ το πιϊάδὲ οὗ {1686 τηουΓῆ- 
[α] εἰγοππδίδηςο5, τμ81 ἢΘ δῃοι ἃ γοίατη ἴὸ ἐπ [ογὰ. 

γεγ. 8. ἘΡἈσϑί:ι τα χῖθα ἐΐ861} ὉΡ τὶ ἢ [89 
Ὠδιίοιια. 'ΓἢΪ5 γοίοσβ σου δ ὩΥ ποῖ ἴο ἴΠ6 ἰηναβίοῃ 
οὗ 186 [ΤᾺ 6] εἰ81: ΡΟΒπ 55] 08 ὈΥ [η6 Ποδί θη, ΠΟΥ 
[ὩΘΤΕΙΥ ἴο Δ᾽ πος ναί τἢ ἐμοπὶ (ν τ. 11), Ὀαϊ ἴῃ δὰ- 
ἀϊοι το βοπιοίῃϊπρ ποῦ ῥτοίουπά, ᾿ξ δι ρροβϑδ 
ἐμαὶ ΕΓ ἀρὰ ἸΔΟΙαίγΥ Ποαιπθη ργαοιίοαϑ γα τὸ [0]- 
ἰονὰ. Οὐιηρ. 5. ον. 835, 86, 839, “νυν ῖἘ ἢ ραβδδρθ 
ἔχη δῃο8 ἃ. ΠΟΙ ΠΙΟΠΓν ὩΡΟῚ Οὔτ" (Υ ἀπθ0} 6). 
Δ, σακθ ποὲ υγηθᾶ, ᾿πηἀ τΠογείοτο Ὀυτης Οἢ ΟἿ 6 
δκίο (8116 τ 185 ποῖ θακοιὶ δὲ 4}1 οὐ ἐδ οὐδ γ). 
ΤΡ ἰάδι 18 μἰαίη. [ἡ τπὸ ργοσοαΐης βοηιθῃςο, 
Ηεπάοτγβου : “ [ἢ ῥβ. ον. 35 ἃ βί πὴ δγ Οχργαβδίοη ἰδ 
υκοὶ οὗὁἨ ῥγοπιίβοπουϑ ἰηιοισοῦγθο ἢ} ἰάο]δίοΓβ. 
παῖ βαοὶν ἰπιογοοαγθθ ΚΠΟγα ν, απ ποῖ βροεί- 
σδιν τη6 ἀπ τογῖ πη ἵπτο ἰοδιγ68 γε τἢ τηθτ, 8 πχοιηῦ, 
ἈΡΡΘΙΓΞ ἔγοτῃ {116 [0] νη αἰδιι8ο, ἰπ τ ἱσἢ, (ο 6 Χ- 
ΡΓέθ8. {ὸ γον Β]οὐδῆθϑθ οὗ τὴ Ερἢ ταὶ πηι ἤϑἢ οἢατ- 
80. 6Γ, 1π6 ρδορὶὲ ΓΘ οοιῃρδτγοιί ἴὸ ἃ οἌΚΘ, νυ Βίςἢ, 
ἔοι ποῖ αν ὕθοὴ τυγποά, ἰ9 δυγηῖξ ἀπὰ ρνοοὰ 
ἴου ποι ίηρ. . .. ϑυςἢ νν»88. ἴΠ0 βίηϊο οὐ 1Π6 ἂροβ: 
πιῖς [Βγ Π 165; τΠ6 } πα σογγαρῆοα ἐποπ βοῖνοβ αἱνὰ 
ποτ ἢἰ ΟοἡΪν' [0Γ το]οοτίοη." -- Μ. 

γεν. 9. Τμεῖν δοίην; θατηὶ ἀθοϊδγοὰ βραγαιίνε! γ 
τδὲ βίγδηχοσ ἀονουγοα ἰμοὶν δίσοηχίῃ. Τ}}8 
6 ποῖ ᾿ποΓΕΪΎ 8η οὐὐναγὰ ἀδναϑιίδτοπ Ὁ ΑΓ, δὰϊ 
Δ 'ΠΠΘΓ σοὨϑυπ) ρου ὑὕγ τῆ6 ἰητοββ οὐ μϑδί!θη 
ΡτΓδοιΐοθθ. [Ιηαϊοδιίομ5 οἵ οἰά αἴθ αἰ8ὸ δῖ δρμδτ- 
ἐπὶ ἴῃ ἴ5γ86] 85 [ΟΚΘη8 οὗ ΒΡΟΘΑΥ ἀεΟΔΥ. 

Ψνεγ. 10. 8566 ΟΠ. ν. 8. 
γεν. 11. Α οοπδοημπθπεθ οὗ ἱπιροηΐΐοποο. [8- 

τοὶ 16 1Κα 8 δίπμρία ἀονο, νης, ποῖ οὐβογνὶπρ [86 
δΏΔΓΕ δεῖ (ὉΓ ΠΟΙ, 15 σδιιρῇς ἴῃ ἰδ (νοτ. 12). ΤΟΥ 
οδ)]οᾶ ουὔυὲ ἴο Βαγνὲ; ἴδον τοι ἴο Αδενσχία. 4.58 
ἐγτία τηγοδϊδηθὰ [5.86]. '“ΓΠο Ἰδιῖοῦ τπὸπ τυὐτγησὰ 
πιο τοὶ ἰὼ Εσυρῖ, Ὁ οὐιλίη μοῖρ ἀραίηβι Α8- 
δγτίϑ, πὰ ραγιὶν βουσὰς τὸ ραϊῃ ἴΠ6 ἔανογ οὔ Α.3- 
Ἐγτὶδ (δ Ρ. Υἱῖ!. 9). Απὰ δἴϊεῦ 8}} {ΠῸῪ 7611 ἰηῦο 
ἴδο ποι οἵ Αδϑδγγίαδ. 

ἰο ὑποὶρ οουχτοχδῦοι Ξ-- ατοογάϊησ ἴο {Πρ ΟΠ - 
Γεροδιϑα τ γοαϊθηΐηρ ἀρσαϊπϑὶ 0Π6 ΘΟ] (στ ἴῃ 
16 [Ὺ, ον. χχνῖί. 14 ἢ, ; ἰγοιϊ. χχυνῖ!. 15 Ὁ}. 

Υοῦ. 13. ΤΏΘΥ δροῖο 1108 σοῃοοχΐηρβ ΤΏΘ, 
δον, [δὲ 1 ψουἹὰ ποῖ Πε]ν ὕπο. Απὶι {ΠΗ Υ, 
ἴῃ οἤεοῦ, 6 Ὑνμθῃ ΤΌΘΥ ἀο ποὶ (4]] οι ἴοΥ ΠΟΙΡ. 

εν. 14. Δμῃὰ (δον ἀϊὰ ποὺ ΟΣ οὖξδ ἴο ΧΩῺΘ 
πὶ πον μθϑασί, ονθῃ ἱ ὑΠπον αἰά ΟΥ̓ ΜΠ τἢῃ6 
τοι. ὙΠΟΙΤ ΟΥΥ ν᾽ 88 ὁ06 οὗ πηθο] ον ηρ, ἀδβρϑὶγ. 

ὙΠ ἼΆ 7, δοοογαΐϊηρ ἴο Εἴγπι, το αἰξίγοϑϑ {Ποτὰ- 
86 | 68, ΡΑΓΑΪ]6] ἴὸ γον, ΟἸἾἤΟΓΒ : 4586} 86 τὨοτ- 
Βοῖνοϑ ἴῃ ΟΥΟΝΑΒ, 1. 6., ΨὙΠῊ ΘΑΡΟΥ ἀοβῖγο ἴῸΓ οΟΓ 
Δπὰ ψὶπθ. [ὅδε Οταπιπηαῖί αὶ Νοιθ.] 

νον. 15. ΤΟΥ ἄονίδο οΥἹ] αχϑίδὺ τῶ, Ππϑσηθ- 
Ϊγ, ἴῃ τηοὶν ἀροβίδϑυ. 

γεγ. 16. ὌΨ, ΡΓΟΌΔΟΙΥ δάνογ Ξξξ αρτναγᾶβ. [866 
ατγατατηαιίςαὶ Νοῖα ] 
Α. ἀδοοίεδαὶ θοὸν : ἃ ὕον ἀροη ΜΠΐοἢ (ἢ 6 ΔΥΟ ΠΟΥ 

σϑηποὶ ἀσροηα, ν᾽], θη ἰἰ6 19 ἰπ τα βοῖ οἵ 
Βῃοοιίηρ,, 6 ἔδει γϑ ΠΙΔῪ σϑι86 ἢΐ πὶ ἴ0 Πιῖ88 [118 αἱ πὰ, 
δο ἀοἄ οδηποῖ ἀδροηά ὑροῇ [5γαθὶ, 18 ἀδοοϊνοα ἴῃ 
[Π6 Δ ΘΥΘΥΥ͂ Ἰηοτηθηῖ, οδπηοὶ τοᾶσῖ (ἢ6 αἷπὶ ἸῬὙ]ἢ 

τῆθπὶ ψηΐο Ηδ ἀοδῖγεβ. ΟἿ 6 Γβ εἰαίπι τ ΓΙ 
ἴπ6 πιοδηΐπρ : 8 Κπ689, ᾿πογοίοτγο, ἃ βἰβεῖς δου, 
ὙΠΟ} σϑηηοῖ ΘΑΥΓΥῪ {Π|6 ΔΥΓΟῪ ἴ0 [06 τηᾶγκ. ΑΘ ἢ 
ταθδηΐηρ ΔΌγ 8 6556} 1|4}}} (ἢ 6 δι τοῦ. ΤΠΘ 
ῬΓΪΠοδ8. ΒΓ ΘΠΊρἢ851264, ὈΘΟΔιι86 ΓΠΘΥ ἸγθῦΘ [Π6 56- 
ἀποοῦβ Οὔ ἢ ροορίθ. Γΐδ (ὙΥ}}} ΡΘΟΟΤ6) 8 δοογηΐηρ' 
ἴῃ [Π6 Ἰδπὰ οἵ Εργρῦ ; τῃδῦ 15: (ἢ6 βοότη οὗ Εσυρι 
Μ1}} [8}} υροπ τπόπὶ ἴῸΓ (8 γοΆ80η, ΠδΠΔΘΪΥ, Οἵ 80- 
οοιηῖ ΟΥ̓ ἴδ6 ΤἈΠερ οὗἁἨ [6 ῥυγίηοοβ ἢ5ῖ πηδητοποά, 
Νοῖ Ξξξι θδοδϑιιδα ΠΟΥ Ῥ]δοθα τῃοῖὶγ ἰγιδῦ ἴθ Εσγρὶ 
δὰ [611 ποῦν Πϑιϑπαὶηρ (1 6}}}, ἔογ τηΐβ Ξε Ε' 
ΓΆΙΒΟΥ ΘΑΓΠ ἴἤσπὶ ἴΠ6 Βοοῖῃ οὗ Αδϑυσγῖα. ὍΠΟΥ 
νου ϊὰ θὸ τἰ ἀἰσυ]οὰ Ὀγ Εργρὶ ὑὕθεδιβο οὗ τ[ῃ9 τγοαῖο- 
π688 γονοδ]οα ἰδ (ποὶγ (Ἀ}}, νυ} }}6 τον δα τηλρηΐ- 
Βεὰ {μοῖν Ξῖγθηρι θοίοτο Εργρί. 

ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝ ΒΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τα Ριορδεῖ δβϑαῖϊς (ἢ 6 Ὀγδοῖσο5 οὗ (δ6 οουτὶ 
σου σΟΙΟΠΊΟΗΥ, 814. Ὀγαπᾶάβ. ἰπὸπὶ ἢ δΟπιθ 
ῬΟνΟΓα] δύγοκοϑ, 85. ἃ σΟΌ86 οἴ "6, ἴῃ νυ ἢ ἢ (18 
ὨΟ}]68 ΔΓΘ Ἀ5 γθϑιὶγ [0 οάγοιιδ8 [ΟΊ ΠῈΓ 88 ἴο “0ῃ- 
δρῖΓο δσαδίπϑὺ ὁπ6 δποίϊου. ΑἹ] αἰδεϊρ! 6, 45. νυνὶ] 
88 ΑΕ] ΑΘ ἐγ, ἰ5 τνδη τη. “ὕνοη ν]Πθὴ ὉΠΟΥ͂ πο 
ἃ ἴδαβὶ ἴῃ οποῦ ΟΥ̓ τοῖν Κίησ, [Π6ΓῸ 8 πὸ οηὰ ἴο 
τοῖν σοτρίηςσ, Ἰοτγάποϑϑ, οαγουδίηρ, οἷς. “ΓΘ ΤηοΥθ 
ΥἹΟΥ͂ τπΠον ὈδΏδνο, [16 ὑδίῖοῦ ΠΟΥ ΒῈΡΡΟϑ6 ΠΟΥ͂ 
81|8}} σα  θῦγαῖθ τ 6 ἀαγ οὔ ἴῃ6 Κη. (δὴ τῆ68 οἴδοῦ 
ἰἰαπὰ, Ὑγμβθη ΠΟΥ ἃγὸ αἰ85 05 ῆς ἢ τποῖς Κὶην 
ΤΏΘΥ ΔΓΘ 848 ΘΑΡῸΓ δηά δηχίουϑ ἴ0 τη το  ἢΐΠι, 83 
ΤΠΟΥ͂ ΤΟΥΤΟΥΪΥ γογ τὸ ἀτίπηκ ἰ8. θα ἢ ἀπ} {ΠΟΥ͂ 
Ὀοοδια ἱπιοχίολιθα.᾽ Πα βρί τὶν τυ μίοῖι σον ΓΒ 
[Π686 οἶγο 68 18 ΔΡΕΥ σομηρδγοι ἴο ἃ ἢγο, ἴοσ ἰξ ἰ8. ἃ 
ΡΟ ΘΓΗ͂Ι] ραϑδίοπ ὈῪ ν᾽ ϊσἢ ΠΟΥ ἀτὸ ἀγίνοη δθουΐ, 
Γον αΙθα π᾿ νᾶτίοι» ἴΌγιη8, ραν ἴῃ τπ6 ἴοττῃ οὗ 
βοηϑθδὶ δπα ἤοκῃ]ν πεῖ, ΜΠ ρᾶγιν ἴπ τη ίογπι οὔ 
ογαίς, ταρο, πὰ ραγιγ-πιτίζαθ. 11} τῆς 1085 οὗ 
ΤῈΟΓΔ ἢ ΠΥ, ἔγίνο Υ ροθθ απ ἴῃ ᾿δπα, ΡΑΓΠΥ͂ 83 
φοπμϑοαῦθηςα 8η4ἀ ΡΑΓΟΥ 88 οδαϑ6. ΤΊῸ σουΓιοῦυ 
τοροῖδοῦ ἢ το Κίηρ ΔΓΘ “ ΒΟΟΙΠΘΓΒ,᾽ ΟΥΤΊΔΪκα 

σοἴηπιοι οϑιῖι86 τὔῦῖὶῖϊῃ τοπι. “Τῇ βοουποῦ, νὉ, 
'ϑ [ηὴ6. ῥγδβιιπιρίτιουβ, πδαρ ΠΙΥ, ραβοά-ρ (ΘΠ ἢ ῖ- 
ΘΠ041) τηδη, ΨὙὴ0 8618 Ὠἰπη86 1} αὔόονο παῖ 5 δπα ἰ9 
τοραγθα 88 ββοιϑὰ, δῃὰ 80 Ῥγησιίοθϑ ἢ 5. δοοῦπ ἢ] 
διγϑοηθη τ." ΟὐὈπιρ. 6'30 νὲγ9. 16: {Π6 ἰπ80. 6809 
οὗ 186 τοησίια. 



10 ἨΟΒΒΕΑ. 

2. ΤῊ ἀοοδν οὗἉ ἴπ6 Κίπράοτῃ 18 ΔΙΛΟΔΑΥ͂ ρδύθηϊ. 18 τα 8 ργθραγθὰ (Ὁ γοῦ ἴῃ [Π0 ΟΥΠΟΥ νου] τυ ἤθγθ 
γεν. 9: Οταν ἢ δίγβ Βῆ0Υ {Πποπηβοῖνοβ. Βαϊ ΠΘΙῸ 
[06 πδίδ Κα 1168, ὨΔΙΠΟΙΥ, ἴῃ ΔΡΟΒΊΔΒΥ τοῖα ΦΘΠου ΔΗ, 
ἴΠ086 οΥ̓͂ [16 ΠΡΡΟΙ εἶτ] 69 1] ποῖ τοραγὰ 1 ((ου ἷΐ 
δ ἴ686 (δαὶ τῆθ ἐτοβποι [85 Βρθοίδ!!Υ ἴῃ ταϊπὰ, 
ΘΟΙΏΡ. 4180 γϑγ. 16). “ΓΒοΓοίογο, ᾿πϑιοδά οὔ σείυγη- 
ἵπρ ἴο Ηΐπὶ δηά βοεκίηρ Ηΐπι (νϑγ. 10), [Π6 Ορροβὶ το 
ΠΊΘΔΠΒ 81Ὸ δεϊζρὰ προῃ, ἩΠΙΟΝ ἤδΥΘ 8 γοβα]ῦ ὑπ δὲ 
{Π6 ορροβίί οὗ ψῆδιὶ ΓΠΟΥ ἀθβίγο : Π6ΙρΡ 18 βουρὰς 
ἧηῃ [6 ν7ὺου]ᾶ-Ροννοτβ (γογ. 11). Νοϊ τρϑύοὶγ [Π6]} ἢ 
ΥΔΉΪΥ Ὀυ {Π6 ἀἰβαβίγσουβ πδίατο οὗ διο ἢ ἀθαὶϊηρ 
8 ὩΟῪ ΟἸΘΑΥΙΥ͂ ΘΧΡΙΘΒΒΟά ; [ὉΓ ἴβγδοὶ 18 }18᾽ ῥγο- 
Ῥδυΐηρ [16 ΔΥῪ ΙῸΓ 118 οὐσῃ σαΐη. [Ὁ 18 Πκ6 ἃ 
ΒΥ ἀονα, νι οἢ ἄο08 ποῖ 566 {1π6 ποί, δη 80 
βί γαῖ ρ ΠΟΥΤΑΥ͂ [Ἁ}}59 ἰηίο ἰϊ, ἑ. 6., [6 νου ἀ- ΡΟ ΓΒ ΔΙῸ 
Ῥγοραγίηρ 118 ἀσϑιγαοιϊίοη. [π ἰσ ἢ, Πού ΘΓ, ἰδ 18 
ἀοα νψᾶὸ ΟΠΡΙΟΥΒ ἴποπὶ ἴο Ῥαηϊδιὶ ἢΐ8 ἔα} 0658 
μΡέορ]Θ (νϑσ. 12). Απὰ {ππ8 1} δ6 1 6]1οὰ τἢ6 
Ῥτγονίοῦ8 δηποιποοηθηΐς οὗ ρυηἰβηπηθηῦ ΟΥ̓ [Π6 
ῬΓΟΡΒΟΙ͂β (Δεσοτάϊπρ ἴο ἴΠ6 ἀροϊαγαιίοη το {Π6 1 Ὁ οο- 

(ἴοη, γογ. 12). [Ὁ 18. ποῖ γοῦ ῥδΓΓ ΘΟ ΪΑΓΙΥ ἴπ- 
ἰοαίοά ον ἴπ6 νου] ἀ-ῬουγογΒ ΑΓῈ ἴο δοσοιῃρ ]  8]ῖ 

τοῖν ἀδβιγιιοίίοη, ποιπίην θοΐηρ 845 γαῖ δαὶ οὗ ἃ 
ἀ ω 

8. 6 πγὰν σΟ]]οοῦ [6 οΥποΥ βοαιίοτο βίτγο κο8 
ἀεἰποαῦπρ Ιβγαε 18 οοπάτοεϊ ἰοιναγάβ αοὰ ((0Υ ἴῃ 
ΔΌΟἢ ὉΠΟΥ͂ ΚΟ 68 ΔΙῸ [6 ΤΊΟΓΔ] δηὰ το]! ρίουβ 
νίον 8 οὐἨ οὔυῦγ Ὀοοῖὶς Θχ 1164). --α Ψ ΟΓ, 2 ἀ δου θ68 
[0 Π56Π 5. ὈΠΠΓΥ οὗὁὨ [6 σοηϑβοίθποο, ψ οι ἰη 000 
σοΟΙΏ Πϊβδίοη οὗ ονὶϊ ἀθοάβ ἱβρηοσεβ οὐ Β ομῃη 8- 
οἴδησθ, ψὮ1|6 ποι ῃῖηρ 18 ἸΔΟΓΘ οογίδίη τἤδη [ἢδὲ 
Οοά Κπονβ {Πππ6πὶ --- [ΠΟΥ ΔτῸ ὈοίΌΓΘ Ὠΐδ ἴδοορ. 

ΗΟΜΙΓΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ῬΡΑΣΕΕ. Δ δεϊισενξ: Ὑεῖ. 1. ὍΘ αοὰἂ [|Δγ8 
ἢἶ8 δηἃ ὕροὴ [6 σομβοίθηοθ δὰ ἢ18 ϑὅρ! εἴ οἢ}85- 
(68 ἴτ, το 8 γδὲ ΤΌΪΥ [610 ΓΠ6 [π688 οὗ 
βῖὶῃ. ΟἽ, {μδὺ νὰ οι! βυθοῦ Οὔγϑαῖνοα ἴ0 θυ ἢ 
σμδείθηρ οὗ [η6 ϑρί τ, ἀπά πὸ νου] δ βανοὰ! 
ΟΕΑΜΕΕ; ἮΠΘ 8 ΒΙΠΠΟΣ 18 δρουϊ ἴο τγαοοῖνο 

ΠΟΙΡ, ἰδ 15 τι εἶπ 88 τ ΤΙΔΠΥ ρϑιίθηῖ8. Τ}6 
οἴξῃ ἀο ποὶ (τὶ ἐμοὶ ἀἴβθαϑο δηᾶ ἀδηροῦ, 1η0} 
[6 Ρῃγβιοἰβη σΟΙ68 Δηα ΓοΥ68]8 [ΠΗ]. 

ῬΕΛΕΡ. Διδοίισετ : Ψαῖ. 2. [τ 18 ρτεδὺ βἰτη- 
Ἰἰο Υ οἢ 1Π6 ρμᾶτγὶ οὗ [89 ππροὰΪΥ̓ ἴο ΒΌρΡροδο ἴπδῖ 
ἃ ἀοοε ὑοῖ ἔσω (Ποῖγ τὶ οκοάμοθβ ΜδιΚ, βοαϊΐ, 

1806 ογεβ οὗ ἴπὸ [τὰ δ΄Ὸ ἴΚ βϑιηθβ οὗ ἢγο, δπὰ 
ΚΠΟΥ͂ οὐθῃ [ἢ6 τηοϑὶ βοογοῖ Τρ ΟΥ̓ ΤΠΥ Ποδγί, δηὰ 
ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΥ Ποὺ ἴῃ 41} [ΠΥ ΘΝ} ὙΔΥΒ. 

Ματτ. εχ: 8 185. 186 8. ΠΟΥ Β δ οἶ5). 
ΑΒ μοοά ΒΔ ὺ {Ποῦ 18 Π0 αοά, 85 Β8Υ Ηδ ἰ5 οἰ ΠῸΥ 
ἱσυογαπι ΟΥὉ ΤὈγροῖπιϊ ; ποὺ τπᾶὺ πάρει ἰῃ (ἢ6 
δΑΙΉ, ἃ5 βὰν Ἦδ γο πῃ ὈογΒ ποῦ ἴπ6 (Ὠΐηρα Ηθ 15 
ἴο ρῖνο ἠυάμτηοηϊ προῃ. -- Μ.] 

ΒΑΡΕ. ΒΒδιδείιυεγκ: Ὑατ. 4. Υα Ἰυδῖπι! πηοῃ 
ΝΟ Ὀυτη 80 ἱπ γοῦν ἰδϑεϊνίου 8 ἀθϑίγοβ, πον (δι 

γοῦ Ὑ{111 θαστι ΤΌΓΘΥΘΓ. 
ῬΡΑΡΡ. ΔΒιδοίισετξ : εν. 7. ὝὮΏΔι ἃ ἀδρίοτ- 

ΔὺΪ6 βἰτιδιίοη πλοη ἀγὸ ἔῃ, θη ΤΏΘΥ ἤαΥα ΠΟ ἸΟΏΡΕΓ 
σομἤάοπορ ἴο ΟΥΥ οἱ ἴο αοἀ ἴὉγ ΠοΙΡ ἰπ ἐμπεὶν αἶ8- 
[Γα58, ὈΘΟΔΊ156 σοΟηΒβοΐθηοο Ὁ6}}8 [Π6 πὶ [παῖ ΤΗΘΥ͂ ἢαγο 
τηδὰο Ηΐπὴ ὉΠποῖὶγ πμογ. Βαΐ 10 ἰδ ἃ »,θδῖ Θοῇβο- 
Ἰδίίοη ἴο ῃ ρίοιβ πὲ, μθη ΤΠ ΟΓΘ 15. ΠΟΘ ἴο δ κα 
ΤΗΣ Ραγῖ, ΠΟΥ Βδνθ γθθ δόοθϑβ ἴ0 ἀοἀ δηὰ ἢιἷθ 
6Ρ. 

ε΄. 8. Βοτατα οὗ ὨΟΔΙΠΘΠἸΒἢ ἀδ5ῖγο5 δ ἃ Ῥγδο- 
ἴσοβ. Αβ δ00ῃ 8ἃ8 ἴῃοῦ ἀοβὶ δάπιλι {ΠΟΤ -- δὰ 
ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥῪΥ ΟὈϊδὶπ ΘΠίΤΆ ΠΟΘ ἴῃ ἃ]} Κὶπεὶβ οὗὨ Βοοιυλϊηρὴν 
ΠΔΓΠῚ]688 ΒΠδρ68, αυθῃ ἴῃ ἃ γεῆηῃοα [ΌΓΠῚ --- {ΠῸΥ ἴπ. 
Ὲ ΤΌΥ τοὶ ρίουβ παῖαθτο. Τὴ6 τϑβυ]ν 8 ἃ βῖπρο- 
γίηρ οὗἨ ἴ[Π6 δρί τίν] βθῆβθ, {π6 1058 οὗἉ ϑρί ταὶ 
[Δ8ῖ0, Τ1Π6 ἢ ΟἹΪΥ͂ ΓΟΠΙΔΙῺΒ 8Π ““ἀπίπγηρα, Ἰπδὶρ]ὰ, 
δηὰ αἰδβρυδιηρ, οΑΚ6.᾽" 

[Ρυβευ: Υογ. 9. “ΤῊΣ ὕ,ΤΑΥ ΑΒ δῖα (ὮῪ 
ΡΔ 551: ρ-Ὁ61},᾽" δ. Υ8 ἴῃ:6 Ῥτγογογῦ. -- Μ. 

ῬΕΑΚΕ. ΔΒιδείισετ : Μεῖ. 10. Μδῃ, ΩΥ̓ 5[η8 
οοπάθηηη {πγβο. ὙὙπ8:} πουϊάβι το Ἔχου μαῖα 
{Πγ861{1 Ἴμπι ΟἾΪΥ ἴο ΓΠΥ σομβοΐθηοο πὰ δβὶς ἴξ: 
ἴς ΜΠ ϑοοῦ ὉΓΟΓ [ΠΥ οοπαοπιηδίίοῃ. 

[Ῥύυβεξυ: γεν. 18. Τὸ ὕδ δοραγαϊοὰ ἴτοπιὶ (οά ἰ9 
[1 βοιγοθ οὗ 411 ουὐ8. Ὑποθνοὺ 866 Κ8 δηγιπΐην 
ουῖ οὗ ἀοά οΥ ἀραΐπβὲ ἢΐ8 Μ1]}, γΠοαν Γ᾽ 566 Κ8 ἔΓΟΙΏ 
ὨΙΔΠ ΟΥ̓ ΤΤῸΠὶ ᾿ἀοΪ8, ἔγοῦλ ἰογίαπα οὐ ἴσοι ἢ 8 οσῃ 
Ρόνοτβ, γῃδὶ (ἀοά δΙοῃθ Ὀθβίουνβ ; ἩΠΟΘΥΘΓ δοῖβ 88 
1 ἀοὰ νγοῦθ ποῖ ἃ ροοὰ ἀοὰ τοδὰν ἴο γϑοοῖνθ τη 8 
Ροπἰϊθηῖ, ΟΥ ἃ 1.81 ἀοα τῶἢο ὙΠ] αὐθηρο 86 δο]͵- 
Π688 οὗ ιἷ8 ἰανν8 δπα ποῖ οἶδαγ ἴἢ6 σαν, ἀο65 ἴη 
ἴαλοϊ Ξρϑδκ 1168 ἀραίπδι ἀοά. --- Μ.] 

γεν. 14. 18. ἴὸ τὦὴ6 ψόγϑὲ τ ἢ [Π66 Ἐ6Π ῥτοβ- 
ῬοΥγ ἰβ ρα51: 5 Τὸ ὲ νοχϑὰ δὲ ἴπΠ6 1088 οἱὗἉἩ ἴδῖι- 
ῬΟΓᾺΪ ὈΪΘΒδί ΡΒ, 186. ἃ τηουτηΐηρ οὗ (18 νγοσ]ά, δὰ 
ἄοοδϑ ποῦ Ἰϑδὰ ἴο |18. 

ΜΑΤΊ. ΠΈΝΕΥ : ΤῸ ῬΓΔΥ ἷἰ8 ἴο ἸΠἶἕ ἀρ ἴδ6 βου] 
πηΐῖο αοὰ ; {8 8 τῃ6 6Ββ6ποα οὗ ὑγαυθγ. [Ὁ τῆδι 
06 ποῖ ἀοῃθ, νογάβ, ἱπου ἢ ΠαΥοσ 80 πν }} οτάοά, 
δγὸ Ὀυΐ πὰ ; δα ἰΓ {Π6γ6 θ6 [Πδὲ, ἰδ 15 δὴ δοοδρῖ- 
ΔΌ]Θ Ῥγάγοσ ᾿πουρ ἴῃ6 ρτοδηΐηρθ οδπποῖ ὃ6 ὑϊ- 
[ογοά. -- Μ. 

[ἑῬύΌΒΕΥ : γογ. 15. Τη6 ογοδίυγο οδπ ποτ ῃοΓ 
ΒΓ ΠΟΥ Ῥγοῆϊ 16 ΟΥθαῖοσ. Βαϊ δίηοο Οὐὰ νουςἢ- 
βαίδα τὸ ὃδ6 {ποὶγ Εἰπρ, Ηδ ἀοβίζηϑα ἴοὸ Ἰοὸκ ὑροῖ 
ΓΠ6ΙΓ ΓΟ 6] 108 88 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΘΒ ΌΤΙ 0 ᾿πη)υτὸ Ηΐπι. 

γεν. 16. ὙΥΒΣΙΠοΥ ἀοβὲ ἴδου τὑτη 1 Ὀρπαγὰϑ8 
οΟΥ ἀονγηναεγάβ 1 : 

[ὃῬυβϑετ: Δέδε α ἀδροοϊ γι δου. Τη Ἰὲκκ6 ὑγαὺ ἄστὰ 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Β' ΠΠΘΥ δεῖ, υδίηρ' ἈρΑἰΙπδὺ αοά ἴῃ [86 ϑογνΐοθ 
οὗ ϑαίδῃ, δ κἰῆβ οὗ πεαίυγο οὔ οὗ ουζναγὰ 
ΠΊ6ΔΠ5, ἰΔ]6ηἴ8 ΟΥ̓́ΤΟΔΙ ΓΙ, οἵ Βίγοηρ ΤΉ, οὐ ὈΘΔΌΓΥ, οὐ 
ῬΟΥΤΟΥ Οὗ ΒΡΘΟΟΉ, --- αοα βάγθ 4}} ἕοτ πἶ8 οὐσι βίου ; 
δηἃ ΤηΔῃ ἴΓΠΒ ἈΠ δϑ:ὰθ ἴὸ (ὁ ἤοποῦ δηα δβογνυ!οθ 
ἰο ϑεαίδῃ. -- Μ.] 



ΟΗΑΡΤΈΗ ΥΠΙ. 1-14. 11 

1. ΤΗΕ σΌΟΜΕΝΤ. 

Α. “ Θοιοίπρ ἰλ6 Ἡγίπα ὄγίπσε γογίλ ἐλ Ἰγλιγιισϊμα α8 α ανυεεί." Οαϊήηρφ 7)ορεπά- 
ὅπο86 ὩΡΟῊ Αἰεευγία. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΥΙΠ]. 1- 14. 

1 Τὸ (ἢγ τοῦδ (86) {86 ἐσυμηροί : 
“ ΤΆΚο [86 οαρὶο (10 18 οοπχῖπ) ἀρομ (16 μοῦβθ οὗἩ Ψψεϑμονδῃ," 
Βϑοβυδο ὑπ6 Ὺ Ὀτγοῖζο ΤΥ Οονθηδηί, 
Απὰ εἰπηϑᾶ ΡΣ ΤΩΥ͂ 1μΔΚ. 

2 Το τὴ8 (80 Υ νὴ] 
“ΜΥ Θοά, τὸ ἸρΩ ΤΏΘ6, (179) [6Γ86]. 

8 Ὑοῖ [6786] [45 τγο͵θοίθα (ῃ6 σοοᾶ ; 
1,οἱ (86 ΘΩΘΙΩΥ͂ Ρυγβὰθ Βίπλ' ἢ 

4 ΤΏΘΥ βοὶ Ρ Κίηρβ, Ὀπὶ ποὺ ὈΥ͂ Π16, 
Μδάθ ργίμοθϑ, θὰ} 1 Κηον ((Π 61} ποῖ. 
ΤΠοῖν βῖϊνοσ δηα (μοὶν χοἹὰ 
ΤΏΘΥ τηϑαθ 1ηἴο 140]8 ἴ0Υ ὑβϑηβο ν 68, 
Τρδί 11 [5118 δηὰ ρο]ὰ] πιϊριιὺ Ὀ6 ἀθδίγογϑά. 

ὅ Ηο Μιδβ ρεὐθοίθα ὑμγ οδ] ἢ, ϑαπιασγία, 
ΜΥ δΔΩΡῈΓ ἰ8 ᾿πῆδπηθα ἀραϊηδϑὺ {8 61), 
ΗοΥ Ἰοπρ᾽ 5.18}} γ8 Ὀ6 ἱποδρ8}}]9 οὗἉ Ρυγγ ἢ 

6 Εν {μαἱ αἷβο [[Π6 9810} ἰβ ἔγομι [βγϑοὶ, 
᾿Π ΤῊΘ ΤΔΔΚΟΡ [88 ἰογιηθϑ 1, 

Απᾶ ἰὐ 15 ηο αοᾶ, 
ΕἘὸγν [9 οΔ]7 οὗἩ ϑαιμδιὶα νν1}}] Ὀθοοῖλθ ἔγαστηθηίβ ὃ 

7 Ἐογν (Π6γ βονγοα ψὶηα δῃα γ}1}}} Γθὰρ ἃ ΒΓ συ ]πα, 
7 88 ὯΟ βίδ!κ, 
(Βα) ἃ βργουΐ ποῖ νν11}} γ᾽ 614 ὯΟ τη68] ; 
1 ἴὸ Βμῃου]ὰ γ]6]ἃ (8}Υ)), 
ΘΟ ΔΏρΡΟΓΒ που Ἱα ἄνους ἱξ. 

8 586] 18 βυν)]  οννοα ὉΡ, 
ΕγΘῺ ΠΟῪ ᾶνθ {πΠ6 Ὺ ὈΘΟΟΙΏΘ δμοηρ' [86 ΠΔ.]ΟΏΒ, 
ΓλΚο ἃ νεββοὶ, ἰὴ ΒΟ ἢ ΠΟ Ρ]ΘΑΒΌΓΘ 18 ἰβ Κ θη. 

9 ἘῸν [Π6Υ ῇἼ)δνϑ βΌΠΘ ἊΡ ο ΑΒβΥτῖδ ; 
(8) 4 νυ  ]-888 σοΐηρ' δίοῃθ ΟΥ̓ βουβοὶ, 
ἘΡἈγαῖπι σανθ ργθβθηΐβ ὁ ([01) ἰουϑ. 

10 ἘΥθη 1 ἸΏΘΥ ρὶνθ Ὀγθβθηΐβ ὁ διμοπρ (ἢ 6 ΠΔΙΟΠ8, 
Ὶ π}} ποὺν ραίδον [ἌΣΤΥ] ἰπθῖὰ ἰοροίμον ((Ἐ11}6Ὁ), 
Απᾶ ἴῃ ἃ 16 [ΠῸῪ Ὑ111] μανθ ΒΟΙΤΟΥΝ ἴον 86 ἐγ θυΐθ οὗἩ ἐπ ΤᾺ οὗἩ {δ6 ρῥγίποθδδ 

11 Εον [βγϑθὶ μδαβ ἱπογθαβϑᾶ δ᾽ ἰδγβ 0. βἰπηΐηρ, 
ΤΟΥ͂ ὈΘΟΆΙΔΘ ἴο ᾿ιἶπὶ Δ] γ8 ῸΓ βἰπηΐην. 

121 ργοβθηϊθα ἴο μἷπιὶ ἃ τηγσγὶδα  (ργϑοθρίβ) οὗ τῶν [νν, 
(60) [067 8δΓθ σοραγάθα 88 βοῃῃθίηρ' βίγϑησθ. 

1δὃ Μγ βδογίβοῖαὶ οδυϊηρβ {Π6Ὺ βδοτὶῆοθ 88 Η68}} ἀῃὰ θαὶ ({86π}) : 
δομονδὰ Β88 0 Ρ] ΑΒΓ 1 ἴμθπὶ, 
ΗΘ Ὑ111 ΠΟΥ͂ Γι ΌΘΣ ὑποὶν σα], 
Αμπὰ ν1}} ῥαηΐβἢ {6 ἷγ ὈΥΪΏσΘΒ ; 
ΤΉΘΥ π|}}} τοίυση ἰο Ἐρυρι!] 

14. ΕΣ [8.86] ἰογροῦ μ18 Οὐθαΐου 
Απάᾶ δυΐν (140]-} ἰθιαρ]68, 
ἈΑπὰ Ψυάδιι ᾿πογϑαβϑα {86 ἐογυϊῆοα οἰ)68 : 7 
Βυ11 γ}}} βοπᾶ ἔγϑ ἱπίο ἢἷβ οἱ 168, 
Ἀπὰ [ἴζ 5118}} ἀϑνοῦγῦ Β6Γ ρα] δορϑβ.ἷ 



ΤΩ ἨΟΒΒΑ. 

ἘΚΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

( Το. 3..-- ὙΠ: τὺ Θοᾶ. Α ἀμειτίθαθνο τδο οἵ ἐμ αἰηξοίας ρεοῦσῃα. βοὰ αἵ ἐμ Ἰαγβθί!θο 'ρ τοργοδαυ ρα 
86 εἱἱδείηξ (9 οχεϊδεροιίου, δεινὰ ἤθει 41} οοευδέηοα δα τοδκίηφς ἰδ Ρεοϊοσίδ 00). 10 οοεμπιοῦ. ἴδτϑοὶ ἰδ ἐῶ δρροοϊέίοσι ἴο 

ἐδο δυϊοοῖ οἵ ἘΣ) Τ᾽, -- Μ.|) 
(5 Υοτ. 8. --- Το τεπάοτίης οἵ β΄. προ ΠαΣ δοϊοτο ἐἶνο τοδϊος ἿΌ ΤῚΝ ἩἘΟΣΝ 8οδ ὩΘΟΣΪ δά Σοοἢ δυΐδοτίεν ([ἰ [οτ- 

δονοῖ οἵ ὃο οδκέ᾽ 5 ΜΆΒ., δοὰ ἔπο πιοσὸ ὉῪ οοσσοοοω, αἰκιὶ οἵ ἐδο πηοδὲ διοίοοϊ δηὰ εἰχίγ.ῖτο οἴδον οὐϊοπβ, ἐμ ὅγτ., 

γαυϊς., Δοὰ Τασῃ..").96 ἼΘ ΤῊ ἰὴ ἰδ Τεχέωο Ἐοοορίυδ, δεινὰ 16 Ῥγοῦ δ ὈΪῪ οοττοςῖ.--- Μ.) 

[8 ὕοτ. 6. -- ὩΣ, ἄπ. λέγ. Τὰ τοοὶ ἄοοθ ποῖ οχίϑὲ ἴω Ηφῦ. [εὲ 19 ὈβΌδι!ν οοταραγοὰ πῆι Ομδιά, 3,3} ἰὸ 

ὕσοακ ἰῷ μέθοιδ. Ησαιάκγθου Ῥταῖνσε (0 οσυαίάες Ια ὨὩ ΘΙ βοτοθδ. δσδῦ. ας ἴο Κιράϊο ἃ ὅτο. --- 1] 

4 ατα. ὃ, 10. -- ὭΣΤ -- ὉΠ, Το ΗΙΡΌΙ καᾶ ἔδο Καὶ Βδνο β6τὸ (29 βαῖοῦ τρδδηϊηξ : [0 Εἶνο ὈΓοδοα δ. 
6 Νοτ. 10. --- Βιπιθοῦ᾿ δοιὰ οἱροτό (σδωδίδίο: κίπα 5υὰ Ῥείωοοδ, βδσηοῖυ, ἴδοϑο οἵ Ιατϑοὶ, τεδετίης ἰο ἔθ ἐσίθαθε τΒοὶ 

[8λ07 Ρ47γ. Βατο δὴ δογῃάοίου 9 δεσιτηοιὶ, οἵ ὩΣ ΦῚ 16 τεδά, αἴον ἐμο δυοίοως νοσείουι:δ δινἃ βοΎ γ] οοὐἀΐοεα. 

6 Υοτ. 12. --- 2, Δοοοτάϊης τὸ ἐδ ΚοιθΌἢ -- ἼΞΙ πὴ ΓῚ ταῤοοϊδά με 10000, ἃ τογτϑὰ. Τὴ Μαροείιοο, ρεοῦ- ἡ 

ΔΌ1Υ Ὀφοδῦδο ἐδπ0 7 βοῦς (π0 οχρτοδδίοῃι ἴο0 δίσουξ, που] τοθχο ἐδ τοβάϊης ἸΞ, του] δξυάφα, ἔτοσα ὩΠ, πϑιο Βον- 
νὸς ἄσοδ Ὡοὲ 6 ΘΟ οτο οοοῦν ἴῃ [6 Ρὶ υΓ4]. 

᾿ς Υ Τ͵τ. 14. -- ἸΣΩΞ,, ΓΞ ΣΝ, Βοίδ οἵ ἔδιοδὸ τοίοσ τρθτοὶῦ ἴο ϑυᾶδβ. 1Ὼ ἔδο ἤθξτδου ἔμ ῥϑορίφ δτὸ ἐβουκδὲ 
οἴ οοὰ ἐδοτοίοτο ἐδ τηᾶδο. διιδῖχ ἰ8 ὀπιρὶογοά ; ἔπ ἔδ6 ἰδέΐον ἐμὸ Θου 7, δοιὰ ἰδοσοῖοσο ἰδ6 ῥκπι. [1ὲ [6 μοδεῖθ!θ, αἷϑο, 
᾿(διεδῖ (δ ἰαϊίος τοῖϑσϑ ἴο ὁδοὶ οἵ ἔδπο οἱ 65 τοραγάοα ἐσ γ μά υΔ}}Υ.“--- Μ.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

νοῦ. 1. (Βδοῖ) ἔδο ἰχυσζαροῦ ἴο ΓὮΥ του. 
Φοδονυδὴ σοτησηδη 5 ἴ[η6 ΡΙΟΡΠΒοῖ, 848 [86 Πογα]ὰ οὗ 
αοά, ἴο ρῥγοοϊδίτ τὶ [δ6 τγαμπηρεῖ οΟΥὨ 1βγδϑὶ 186 
ἱπιροηαϊηρ ἠιάρτηθηιϊ : “ 16ΚΘ ΔῺ 685}9 (ἰ0 5 σοτ- 
ἰης) ὌΡου ἐμ Βοῦδο οὗ ϑϑβονδῃ."" 716 Ἰυάρ- 
ταθηΐ ὙΠ}1 7411 85 ΒΓ ΙΥ 88 δὴ δαρὶθ (οοΡ. ζ)6αΐ. 
χχυΐ. 49)... Τὴθ ουδὲ οὗ Φείονδὰ ποῖ: ἴΠ6 
ΤορΙ]ς, ὑυϊ Ιδγδοὶ, δ [86 Ῥθορίθ δπιοηρ Ὑ ΒΟΤὰ 
Οοὰ ἀνο}}86 (ὁπῃου ἃ ἀπά νου] ἀννε]}}}, σοπιρ. ἰχ. 
8-15.; Ναῃ. χἰϊ. 7; Φ6γ. χὶΐ, 7; Ζεαἢ. χ. 8. 

ον. ῶ. ΤΌΨΟΣΥ οὐό 1 Οὐ: “"Μψν Θοὰ!»" 
Σατ861} ἰδ ἰῃ ἀρροκίτίοη ἴο ἴΠπῸ δα ͵ θεῦ σοηίαϊηοα ἴῃ 
εἶθ νογ [τὸ ΚΟΥ 66, νγ6, [5186}]}}.0 Ὑ ΠΟΥ͂ ΓΕΙῪ 
πἀροῦ 186 Κπονίθάρο οἵ Οοά, πίςῃ, δα εἷβ ρβθορίθ, 
ΠΟΥ δδοαγοα Υ ἰδνο. ΒΒ ἰξ [8 ἃ ἀοδὰ Κπον]εῖρθ 
ψὶ ἢ ΘΔ ὈΓΙΠΡ ΠΟ ἀο] ] νΟΓΔΏΟΘΟ. --- 68. 8 δὰ 4 
δίνον [μ6 ροδἰτἰοη οὗἁὨ [δγϑεὶ. 

εν. 4. ΤΏΘΥ Βδνὸ δοῦ ὑνρ ἰκίτιχα, Ὀπὲ Ὡοῦ Ὁ 
26. ΤῊΪΐδ τοίουβ τὸ [Π6 56] ἔδυ που χοα 80 ἶδπὶ ἔγοπι 
 τογδὶ ἤουϑο οὗ δδενὶά. «ἍΑ4ἀΠ τ Κίηρβ οὔ ᾿δγβεὶ 
ΜΟΣῸ οὶ ἤτοι (ἀοα (ταὶ [06 χονογπτηθης οὗ [86 
Τοῦ Τιθοθ νγὰβ δηπουπορὰ Ὀδοίοτεμαπὰ ἴἰὸ Ψότγο- 
ὕῃυοδὰ ὉΥ ΑΒία ΓΠ6 Ῥιορπδεῖ, 1 Κίηρβ χὶ. 80 ;, 
δὰ {παι Φοῖα τγὰβ δηοϊηοὰ Κίηρ δῃὰ σοπηπι8- 
εἰοδοὰ ὃγ ΕἸϊοῖια, ἀο πος οοπίγαάϊοι ἐΠϊ6, ἕος ἀοὰ 
[Δ Ικοδ υ80 Θνϑη οὗ διιηδη δ'η8 ἴοὸ ὀχϑοῦΐθ ἢἷ8 ἀ6- 
“1666); δΔηὰ Ὀοδβία68, δοςογαΐηρ ἴο σἢδΡ. Υἱὶ. 7, [Π6 
Ῥτορδοῖ ργοῦθϑΌΪν Π858 ἴῃ νον [0 τοαυθηϊ ΥἹἱοϊοηϊ 
ἀοεὨτοποιηθηῖϊθ δπὰ τὑἰϑυγρδιοηβ ἱπαϊνὶ 8 4|}Υ. --- 

ΓῺ. ἸΨῸ: ἴῃ ογᾶδν μδῖ 1ἴϊ, ΠΑΙΏΘΙΥ, [1160 δἰ ἢν 

δηὰ ρο]ά, τπηδγ ὑὕο ἀοδιγογοά ( ΟΡ. γϑγ. 6). ἸῸΝ 
ΟΧΡΓΘδ868 [6 ΘΟΥΙΔΙΠΙΥ ΟὐἁὨ [ἢ6 ΤΕΘῸ] 86 ἱΐ ἰδ πδὰ 
ὈδδΏ ἀοδίσποά. [Μοβὲ αν τοραγάδα [βγϑε] (90 ]- 
ἰοονοὶν) δὧϑ (80 βυὺῦ)θοῖ οὗ [Πἰδ νογῦ, Ὀπὶ, 85. Κζ 6] 
ΒΆΥΒ, [Π6 884Π|0 [Πρ 16 ἸΏΟΓΘ ΠΥ βιαιῖθὶ ἴῃ νοῦ, ὅ, 
δηὰ {Π|6 σοηῃποοιίοη οἵ ἴἢ6 οἰδι86 18 οἶθδγ. ---αΜ 

γον. δ. Ηδ 885 χοἠϑοϊθα ἐγ οὐἱΐ, Βαιρασία, 
δδρηδγὶδ ἰδ πηιϑητἰοηθα 88 ἴῃ σαρί18] ἱπδιοδὰ οὔ [ἢ 
πιοὶο Κἰπράοπι. ΤῈ ΟΔ]Γ ἴθ ΒΘΙΠ6] 8 πιοδῃϊ. 
[Ηεπάογβοη, τῖτἢ πβὴν ΟὈΟπιποη 4] ὙΤΓδηβ᾽ δου, 
Γεπάύοτ: ΤΥ οδ] ἢ 5 δὴ δοοϊῃηϊηδιϊοη, [ἢ6 γοσὺ Ὀ6- 
ἷης ἰδκϑη ἱπιγαποὶ νου. Τ᾽ ἷ8 56 ὈΘΓΟΥ [Π8η (ἢ 

ἰγβηϑἰδίοῃ οὗ Ε᾽. Υ., πο ἢ ἰδ τοϊδί πο ὈΥ ῬΌδοΥ 
ἷῃ ἰἴ8 ΠαῖΌΓΑΙ 5686, δηἃ ὈΥῪ ἩΟΙΒΙΟΥ τὶ} ἃ τποδὲ 
δϑιο ἰδ ΐπρ' ΔΡΡΙοδτοι οὗἩ τπ6 Ἔχργοβδβίοῃ : “Ηδῖθ 
Οοά Πἰπιθοὶ ἢ τὐγῆβ βῆοτὶ ΡΟ ϑδιδυίβ Οὐ 16 
Το Ἴτῖθεβ, πὰ Ὀρθγαὶὰδ τοῖς σοσταρὶ πογβὶ 
Ὀγ τακίηρ τὸ ΗἸ πι86}} τῆο {π|6 οὗἨ δαχηαγίδ᾽ 8 Ἑδ]. 
1 ποπὶ γοῖι ἤᾶνο 80 ἀϊδῃοπογοα ὉΥ βεζεἴης Ὁρ ἐμαὶ 
σοη οι 0}]6 140] δ πὸ βύτ Ροὶ οὗ ΠΥ ρίουυ 
ΠΟΥ͂ ΘΧΡΙΌΒΒΙΥ ἀϊδοση γου.᾽ Τὴθ Ῥδγβ 6] 15πὶ, 88 
Ὑ4}1 828 11:6 σῃο]ς ἀγς οὗ [6 Ῥδεβαρο δοοῦ!β ἢ 
οοπῆσγῃ ἴἰ6 Υἱοῦ δἀοριοὰ δὔονο. -- Μ.)͵ ον 
Ἰοὰ ὙΠ ΤΥ ὈΘ ἱπ͵οΘΡρδΌ]6 οὗ υσὶγ ὃ ἰηοδ- 
ΡΔΌΪΟ οὗὁ ναϊκίηρ ρατγοὶν Ὀείοτο ἴμε οτὰ ἰηδιοδὰ οὗ 
ΡΟ αὐἶρ Ἐπ πιο ῖνοδ ὙΣῺ 140]6. 

γεν. 6. ΣΟ ΤΤῚ ἰς 1πὸ ῥτθάϊοδιδ ; εἰ αἶϑο -ξβα [89 
ΟΣ Ιἔοτρὶ παιοδὰ ἔγοαι τηθη--- ἔτοπι Ιδγδεὶ ᾿γουρἢ 
(06 Ππιλῖκοῦ --- δηα ἰ8 ἰῃογοίοσγα ἢο ἀοα. 

γοσ. 7. Τἷ5 γοβ]ῦ 18 τ[Π6 πδία ταὶ μαγνοδὲ οὗ ἢ 
οΥἱὶ ὁοπίπρ. ὙὍΤὴὸ βαῖμθ ἱπηαρα ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ χὶϊ. 2. 

ΤΙ ἰε δὰ ἰπηαρα οὔ ναΐῃ δαπιδῃ οδοτγία, ἤοτα 
γΥἢἸοἢ γαΐῃ ἰ8 ἀσνοϊοροᾶ, 88 μι ΓΑΙ 885 τΠ6 νὶϊπὰ 
Ὀεδούπηθ8 ἃ ἰδιηροϑὲ. ΟἾδρ. χ. 18; “ῳοὉ ἱν. 8; 

Ρτον. χχίϊ. 8 ΔΘ δπδϊορουβ, Ὑβοσο ἿἸΝΝ ῬῸΡ, 
πὰ ΓΤ δτὸ ἴῃ βοοὰ. ΤῊΘ βονΐηρ οὗ τπ6 πὶπὰ 
ἰδ ἢγδί τοραγάθὰ δ οὔθ ὙΠΊΟΝ ὈΓπρΒ δ δαγνοβῖ οὗ 
ἀἰβαδοσ δηὰ γιΐη, Ὀὰὲ δἰϊογυδγάβ, 88 ὁπ9 ὙῆῃΐςοΝ, 
Ἶκο τὴ0 νυ (πᾶσ οὗ ποι δ πζηθ88, ἔγοπι σι ἢ 
ποίδίηρ οπ οΟπ|6), ἀδοοῖνο5 ἴΠ6 δοῦν, ὑγίηρβ τα 

ἴπ ἢο δασνεδὶ ΓΘ ΤΊΣ : 8 ΟΡ ΡΥ. ΤῈΘ 
Ἰδιῖοσ ἰβ ΠΣ ΟΥΑΙ τηθδ], δου : ῬΟΓΏΔΡΘΒ Ξε ΘΑσΒ, 88 
Ὀοδτΐηρσ ἴ6 γταϊῃβ ΠῸΠῚ τ ἢ ἢ ἴῃ6 ΠΟ ἰδ πιδάα, 
ΤΠ (ΟἸ]ον ίπρ βοπίθησο ἀθοίαγεβ [Π 80 4}1 τῃοἷτγ τ 
ὈΘοῖβ ψογο Ὀϊαθιθὰ, [5β8γδς} 8 οἴου 8 ἴῃ δυοσῚ αἶτθο- 
το δύὸ ἔγυ 085. ΤῊ ᾿υάρσπιοηὶ ΓΠγουσ ἢ Αδαγτὶδ 
δίδηἀβ ῃ 1ῃ6 ὈΔῸΚ σγουπὰ ΔΙ γΘΒαΥ. 

νον. 8 ἰ8 οοηηροϊοα τ} νογ. 7, θα μάταῃοοα 

τῆγου ἢ 186 ῥτεῖ. » 32. 18γδδὶ ἐβ ΠΟῪ --- δἰ τεδὰγ 
“- δοῖθ δ! δυγαϊ οννεὰ αρ. Τὴ6 βοαιι6] ὁἤονγΒ ΠΟΥ͂ 
ἴα. δπὰ ὮὉΥῚ νῆδὶ πιοδῆβ. 1ήΚΘ 8 νϑϑβοϊ, εἰς. : 
ΟΟΠΕΡ. ὅογ. χχί!. 28; χιν . 88. 

γος. 9. 5 ΤῚΞ ΝΒ. Καϊ είνεθ 18 τοθβα- 
ἰὴ ἴθυϑ: ΤΉΝΕ αν "ἃ 865, ἃ 5}}}} δῃΐ δὶ, γοση δὶ ἢ ϑ 



ΟΗΑΡΤΈΕΗ ΥἹΠ. 1-14. 

δίοπαο ὈΥ ἱτροϊέ, ἴ ογογ ἴὸ τηδἰηἰδίη [5 ἱπάδρϑηά- 
ἐἴο, ΕΡΏΓΑΙπὶ θ0 0 Κ8 ἴ0 τ Κ6 δ᾽] δῆοθδ τ [116 
πδιίοῦθ οὗ [Π6 πουῦὶά, [δὲ δῖθ υπηδίαγαὶ δηὰ ἰη- 
οὐ ΡΔΙΣΌ]6 ν ἱτἢ 108 ροβίτοπ. Ὑοῖ διιοἢ ἃ ΘΟΙΏΡΑΓ- 
ἰδοῦ ΟΥ̓͂ ΔΙ Βοδίδ 8 δοιρο τἢδὲ ἰοτοϑὰ. [Ιὲ 18 τη ἢ 
ἸΏΟΓΟ ΠδίΌΓΑΙ ἰὼ σοῃδίαοῦ 88 {θ ἐσγίξμνε οοπρ. ἴῃ 6 
δυγηΐην ἰσαδὲ οὗ {10 ψ1]ὰ 486, διὰ ἴὸ εἴι6 
δεπίδηοθ ἴο 1116 [0] της, ἱπ πος ΕΡΗγαΐπὶ 8 ἀ6- 
δοσῖροὰ 88 ἃ ραγαιοῦς. Ἐ ὕπδοῦθ ἤπᾶβ [6 ἐεγί. 
οὔπρ. ἴῃ 16 δα θοτ δηὰ ᾿πίγϑοῖδ 8 πδίατο οἵ 
180 ΜΙᾺ 888 : [πὶ [δγϑοὶ πηδάθ ἃ ᾿ἶκο ὀχ ῃι υἱεοη ἴῃ 
σοί ἴὸ Αδδουγίδ ἴῃ βρί(6 οὔ 4}} ργορμοιὶς δάτηο- 
πιὔοῃ. [80 Ηοπάργδοῃ δῃὰ, ἴο ἃ οογίδίῃ οχίθπῃς, 
Ῥούοοῖκο, Ηογβίου, Νοινοοηθ, δηὰ Ῥαβου. ὍΤΠΟΓΟ 
8 ὯὨῸ ΤΓΟΆΒΟΩ ὙΕΥ͂ ἴΠ6 ἔνῸ ἰά668 5Ξηου]ὰ ἠοΐ 6 τιηϊῦ- 
εἰ. -- Μ.}] Τιιὸ τηθδηΐηρ, οὗ Π6 [0] ον ταϑιη θοῦ 
ἰδ ΟἸΘΑΥΙΥ [00 δΆ 6 88 ἰῃ ΟἿΥ Ῥἤγαϑο : σου Πρ ΟἿ δ᾽ Β 
ἐποπάδῃΐρ οσ ἰονο, δπὰ νχῖτἢ τΠΐ8 οὐ͵θοῖ αἰνίηρ Ὠὲπὰ 

ἴς, Βδιιογίηρ δΐπι, εἰς. 80 αἱὰ Ἐρἢγαὶ 
οὁουτὶ ἴθθ ἤθη άβρ οὗ Αδβεγτία; ὑαὶΐ (86 ΘΧΡΓΟΘ- 
βίου ἰδ ρϑου ἑαΥἱγ ργορπδης. ΠΟΥ ργοδοι δὰ ἰονο - 
ΠΟΥ σάνθ ῥγοϑθηῖδ ἴῃ ΟΓΘΣΥ ΓΠΘΓΘΟΥ ἴο οὐνιδίη ἰονὸ 
τ [86 γῶνο μἰ 8 [Ὁγ ἸΟΥΘ. 

γεν. 10. Βαῖι (85 ἰ5 41} ἰῃ ναΐῃ. ὥΦΒΏΝΝ 1 
Μ}} ὑγίηρ ἴθ ἰοροῖθθγ, πδη 6, διηοης [δ η8- 
τἰοῃ8, ἑ. 6., Ὑ71}] ΟΔΥΤΥ ἴποτα ΤΟρ ΘΠ οΓ {ΠῚ ΓΠΘΓ. --Ἴ 6 
[Ὁ]οτίη, ψοτὰ8 δ δ ΔΙῸ ΥΟΥῪ ἀἰ ἔς]. Αοοογά- 

ἱὰρ ἴο [6 Μαβογειὶς ραποίαδιίου : ὙΓΊΝΣ, [ΠΟΥ ὃ6- 
ἔδῃ. ὙὙδοτοίοτα ΒΗ. Τδησῆατῃ, δηὰ, δμοηρν τ 6 
τοοάοτηβ, ΕἸσΠΏοσ, Ἐροϑοησα ον, Ηἰ ες, οἱ! : 
ΤοΥ θοσδϑη ἴ0 ὈΘΟΟΙ.6 818}} οπι [86 δυγάθδη οὗ 
τις ἱπὸ οἵ τὴ8. ῥὑγίμοθθ. ΟἸδογβ, ἴον τ86 χχ. 
(ϑνπιπι., Ἰποοάοϊ., ὅγυ., Ν ]..), ἀοάποθ τ[π6 νοτὰ 
ἴοπι τ, Δ τΔῖκθ ἴδ ξξξ ἴο 668.86 ἴτοιῃ, Γοβὲ ; [Π6Ὺ 
ΜΙ τοδὶ ὁ 11π||6 ἔγοια τ86 Ὀπτάσῃ οὗἩὨ ἔΠ6 Κίηρ δηὰ 
Ῥγίῃοθδ : ἴοὼ ὉΘ πηδογδιοοα ἰΓΟηΪςΔΙΪΥ͂ ΞξΞ ΤΠΘΥ ψ1}} ἴῃ 
ἘΔΡΟτΠὙ 6 ἀορτγίνεά οὗ {ποὶν Κεἰ ρδ, ἀπὰ Μ11}1} ἤαν 
ἐποτγοίογο 0 ῬΔΥῪ ἐγ θυ α ἴ0 ἐμ6 πὶ ΠΟ Ἰοηχοῦ. Εν] ὰ 

διὰ Μεῖον τεδὰ ὙΓΊΝ,, αἷϑο ἄοπι ὭΣΤ: τὸ ναῖε, 
δϑδίδίη πὶ δηγτΠΐπρ Ξε δὲ ἘΠΟΥ ΠΙΑΥ͂ ο6886 8 
τὸ ἔτοτα ραγὶπε τἷ5 Βῃδιη οι {γι αΐθ, ἰ. 6., 188] 

δῃουϊα νεδῖϊ ἃ 1ἰπ||6 θαΐοτο ραγίηρ ἰς. Βυΐ γ88 
ἷς δεβονδῃ Β ρύγροϑο ΟὨ]Υ͂ ἴἰο Γοϊΐονθ 6] ἃ δῃῃογι 
ἴθ ἴοπη [818 ἰγτίθυίο ὁ Βίπμδοη σοῦ] τΒΟΓΕΙΌΓΟ 
ἐχρίδίη : [π ἃ 111|}|6 ΘΟΙΤΟῪ Μ|}} δεῖ20 {86 πὶ ἔγοπὶ 
το ἐγίθαία οὗ εἶἰἶ6 Κίπρ δηὰ τΠ6 Ῥυΐῃοο8 Ξε ἰη ἃ 1 116 
1ΒΟΥ͂ Ὑ{Π]1 ΤΟΔΡ ἴῃ ΒΟΓΓΟῪ ἴ86 ἔγι 18 οὗὨἨ [π6 {τθαϊθ 
ὙΠΟ (ΠΟΥ ἱπίοπα ἴο ῬΔῪ 88 {ῃοὶγ ὀβο λυ δηὰ 
πο ΝΣ μὰμ᾿ ἐε ἴΠ6πὶ 8 ῬΓΟΥ͂ ἴ0 ΑΒ5ΥΤΙΔ. 8180 
Ὑὕηδοδδ. [1ἰ ψ1}} Ὀ6 ποιοεὰ ἴῃς Κὶ. Ὗ΄. τ8 88 1} 6 
δδῖιο Υυἱονν ΟΥὗὨ [86 τοῦῦ, Ὀμι ἰΓΔΠΒ]δίθ5 : 1Π6Ὺ 5}}48]]} 
ΒΟΙΓΟῪ ἃ {1π||6 ἴογ ἴῃΠ6 Ὀσγάοη. Ηροπάεγδοη : 
ἘΧΔΟΌΥ : ΠΟΥ͂ 5114}} 5 Πδτ 1π 4 11{||6 (80 166 τηλῖ- 
ἴη4] γτεδάϊπης ἴῃ Εἰ. Ν.) ὃν τϑβϑοη οὗ {πὸ ἐγ θα. 
απὸ Οονΐεβ. ΡΏΒΟΥ {ΠῚΏ ΚΘ τῃ6 πιοδηΐηρ ἴο Ὀσ, 

1δὲ τον 5}}8}} ΒΟΥΙΤΟῪ ὃ ἃ Π{||6 ἤον Οἢ δοοοῦπὶ 
οἵ τπεὶγρ Ὀυγάδπϑ, ἰῃ σοι ρατγίβοη Ὑ1ἢ {Π6 στοδί- 
ἐσ {7816 οὗ [6 Ἄοἀρενίγ. -- Μ.}] ὙΠ γαγίουβ 

γεν ἰδκθὴ οὔ Ὁ Ἢ Ὁ δἵὸ αἰτεδὰν δρραγϑῆῖϊ. 
ἴκ ἰδ ἀδυ δ! δηὰ ρτοῦδΌΪΥ Θογσθ ππαογείοο οἵ 
ἴῃ Αϑδουτίδηῃ Κίηρ, ἰῇ τὴο 5680: Κίηρ οἵ Κίηρϑ. 
[Τπὸ παιίνο Αβδυτίδη πογὰ (ὉΓ Ὀυΐποθ, 88 ᾿Δι6 }γ 
τοδὰς οἂϊ ἔγοσω [6 ἸΏ 8ΟΥ ΡΓΟΠ 85, ἰ8 δαγγα, Δ ΒΥ τη 
ἴ0 1.6 ΗΘΌΤΟΝ δαγ, δηὰ Ῥγοίδεδου το (Δ γεδ. 
(μκαγίετίῳ, 7 }γ, 1872, Ῥ. 128) 8 ἱπεϊ δα ἴο βιβροος 
ἴδε ἰδ ἐχρ]αΐπδ 118 ἜΧριβϑίοα : κίηρ οἵὁ ρυγίπορϑ, 
“χπ 1. ἢ που] δοοῖῃ ποῖ ἴ0 Ὀ6 δὴ ΔΙΌΣΕΓΑΓΥ ΟΥ̓́ΠΙΘΓΟΙΥ͂ 
μὴ: τατίδτ!οῦ οὗ {πὸ Ἰογ γ εἰ{16, “ Κίηρ οὗ Κίημε, 

᾿ [Ὁ οοῃίδαϊπ ἃ ἀσεὶχηοὰ 4]} βίο 0 ἐπ 6 πϑῖϊνο 
Αδεγγίδη πογὰ. Αμπὰ ἃ [ἴϊκὸ δι! ϑίοι τὰδὺ ὕ6 Τουπαὰ 
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ΚΑΥΘ ποῖ ΤΩΥ͂ ῥΥΐΠΟΘΒ ΔΙ ΟΡ ΙΒΟΣ Κίπρ 3" --Μ.} 

Ὑβογοίοσο (τοραγάϊης ΝΕ Ὁ 68 ττῶὸ {τ θα.6) ἰτίθαῖο 
ἴ0 ἴπΠ6 Κίηρ, οὐ τθυΐθ νυ ϊς ἢ ἢ6 ἱπιροϑθβ. [866 
Τοχῖσδὶ ῃοῖο.] 

γεγ. 11. Ιποσϑδαϑᾶ ἰμὸ δἱέωσα, ὙὯ 116 Ιδγδοὶ 
δου) δδν ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 ΔΙ[ΔΓ. 

ψναγ. 12. Μγείδαδ οὕ ν Τδνν, ἢ ἶο, ἴο 
ΟΧΡΓοβ88 ἴδο Δ] ηοδὲ ἱπΏ τ] ΘΓ Ὁ]6 μα ] 04] οοτα- 
τηδηἀβ οὗ 1Π6 [δν. [866 Τοχίθα!ὶ ποῖθ.} 

γον. 185. ΠΙΩ͂, δοοογάϊηρ ἰο Εὔγεὶ ἤοπὶ ἃ 

τοοῦ ὩΣ, ἴο χοδδῖ, ἠουτηϑὰ ΟΥ̓ στο πρὶ οδιΐοη : ἃ 
βϑοῦῖϊβοθ Ὀυχηΐ ΡΟ [6 Δ]ίαγ, ἃ μοϊοσδυδὶ, Ις ἰδ 

ἰῃοοχῃρὶοῦο μΠ]658 ζοἰποὰ τεῦ ΓΞ, ἢ ΌΘΓΑΙΥ, ἃ 880- 
τίῆοο οὐ τῆδὲ ἰ5 θυγηῖ, ἃ Ὀυγης-Οἴδτίηα. ΜῈΥ 
θυ Οὔδσίη 8, ἱ. 6., (086 νι ῃοἢ “βουϊὰ δδ Ὀθαγηῖ 
ἴον Μο, {Π6γ 8]δυρῆτοῦ [Ὁ τηοδὲ δηά ἀσνοῦγ. ΓΓΠοτο- 

τ [ἴογο ἃ ΘΟ ρΙοῖθ ρῥγοίδηδιουῃ οὐ {πΠ6 δβδογῆοϑϑ. 
ΏΘΥ γογο Θοποογη θα ΟἿΪΥ δροῦϊ [6 βοϑῃ. [ΤῈὸ 
808] ἀογ νβοη ἔγοσῃ ὩΣ", ἴο ρῖνθ, ἢ τ.6 τλθδῃ- 
ἴης : οὔδετίηρβ, γίνϑδ βι υβίδπι 4.7 [μ16 Βα Π16 86Π86 : 
βδουὶ ἢςὶα] οἤἑτγίηχβ, δῃὰ ἰδ, δὶ ἰϑδδὶ, 85 Ῥγοῦδ]θ 86 
116 οἴοΥ. -- Μ.] ΤΟΥ τοίυσῃ ἴο Εἰαγρῖ. Ἐμγρὲ 
ἷβ ἃ ἴγρ6 οὗ 186 Ἰδπὰ οἵ Ῥοπὰ (οοΡ. [. 
Χχνῆ. 68). Αοἴθδὶ σαρεϊν Υ ἴῃ ΕΩΥΡΕῈ ἰδ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 
ΤηΘΔΏϊ. 

γεν. 14. Ιδτδθὶ ἴοσχοὶ μἰδ Οσϑδαῖοσ. ΟΡ. 
Πουϊ. χχχὶϊ, 15. ΤΘΙΆΡ168, ρογθαρα ἰὰοἱ-ἰοῃ 68. 
δ]; μϑ]δοθβ. Ὁ δϑϑογιίοη που] ἐμθη Ὁδ 8ὲπι- 
ἢν ἴο τΠδὲ οοποοτηπΐπῷ πάλῃ. Βαϊ [6 ποΐΐϊοῃ ἰβ 
πδ΄ 5γδ0] Ὀυΐ]ὰκ ἰάο]-ἰθπιρ]οβ, ψ Η116 σα ἀ6ῃ ἀοο8 
ὯοΣ ἀο τπδῖ, δαῖ ὈΥ͂ ἱπογοδβίηρ 118 ἰοτιϊβοα οἰτὴο8 
προη νΐς ἢ ἰΐ τοὶ 1 βιονοά ἢο 1688 (δὶ ἐξ δ 
ὈΥΡΈ ΠΩΣ αοά. Οἱδϊθα, Ῥαϊδοϑθβ, {πογοίοσο τοΐοσ ἴο 
Ψυάδἢ δἰοῃθ, 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΠΟΑΙ, 

1. [πὶ βρί οἵ δ}} ἀδραγίισθ ἔγοτα αοᾶ, (δ 6 δίππον 
ΝΊ οἴθη ποί ααΐτα ἀϑδπάου τοὶ βίοι, πουβῃΐρ, διὰ 
ῬΓΑΥΘΙ. 1 Πἷ8 ΒΥΡΟΟΥΒΥ 6 ΟΥ̓ΘΏ τηΐϊβαβαθ [Ὧ0 
τόθ Ὀοϑα 1] πογάβ (γοσ. 2): “Ὑοὰ δγὶ ΤΥ 
αοά, 18 οἰμογυγῖϑο τπ6 δα ΟΥ̓ 81} ὑσϑοίοιιδ Ῥγδυϑῦ. 
Ηγροοτίιο8 οοταρὶϊο του τῃ6 ϑεγίρίυγοθ ἃ 1|6 
θοοῖ οὗἁ ΘοΟΠΡ] πιθη 8 θη τῆΘΥ πὰ 8οπὶθ ἰογλ 88 
ὙΓΠΙΟΝ ΔΓΘ ΘΧΙΟ]]οἃ (μογθ. ὙΤΉΘΥ Ρ]6 06 ἐμοιηβοῖ γοϑ 
θαμὰ (Π686, τ 116 ἘΠΘΥ͂ δῖῸ ΓᾺΡ ἔγουι ἐδοϊίην (εὶς 
Ῥοόνοῦ (Εἰδροῦ). 

2. Τὸ φγδοιίοα ἰδ ο] δίσυ, ἰπ 1.6 ζτοβδβοῦ οὐ ἴῃ ἔδ6 
ΤΏΟΙΘ τοῆηθὰ β6ῃ86, ἰ8 ἴ0 8ΟὙ [ἢ6 ν᾽ ηὰ, δπὰ [ἢ6 
ΜΠ τη [0]]ονγβ δοοηοῦ οΥ ἰδίοῦ, 83 1η6 Ὠαγνοβϑί. 
ὙΒδα πιθη ἴογεδακο (δ6 ᾿ἰνίηρ Οοάᾶ, τΠΟΥ Ὀυϊὰ 
ἜΡΟΠ ἐμοπλϑαῖνοβ, ΠΡΟ τποῖγ ΟὟ ΡΟΥΘ δηὰ ννὴῖ8- 
ἄἀοπι, δηὰ [π6 ποιὸ 980] {-:-ηθαῦοα τΠοΥ Ὀδοοπιο, [ἢ 6 
ΤΏΟΓΘ σογίαίη ἰδ [Ποἷν υἱοϊθηῖ [8}|}1. ΑἸ] [6 πηοῦθ 80 
1δδῖ 1η6 Του ἀδἔοπϑ οὗ ἃ πιουαὶ Ἰἢΐ ἤδνθ Ὀθθῃ πη- 
ἀογηχίποα ὃγ ἰογμοιίπρς πο ᾿ἱνίπρ αοὰ ; πιοῖὸ Ρ]δθθ 
ΠῚ ἘΡΠΉΕΙΙ αἰνθη ἴὸ υδηΐυ, (Πἰταῖς [ῸΓ Ῥ]ΔΒΌΏΓΟ, 
8δηα 6Υ]} ἀδδίτοβ, θυθὴ δραίηβι 1πεὶγ οὐνῃ ἰποϊἐπδιίοη. 
'ΓΒΟΥ͂ δῖα ρηρὲ ἊΡ ἮΥ {86 σά τὸ ψΒοπὶ [Π6Υ πψου]Ἱὰ 
ποῖ χῖνο ἴπο οἷουυ. ὙΠΟΓῈ τηπδὲ Π0ΠῚ0 ἃ ] 
παγνθδὲ οὗ νη νἱπᾶβ, Ἐμοῦ ῖι ἐξ ΤΏΔῪ Ἰοῃζ, 
τπουρὴ τΠ6 τεδυ} 18 οὗἩἨἉ τῃ6 ϑον ΤΩΑΥῪ ἀδοεῖτα δηὰ 
οοτταρι Ὠἷπὶ Ἰοηρ νἱε} {πεῖγ ρἸ ττον δηα θοαὶ, Ηονν 
οὔϊοηῃ Ἠά8 {8 Ὀδοπ ρτγονθᾶ ἴῃ τ86 ὨἰδΙΟΥΥ οὗ ἱπάϊΐ- 
Υἱάμπ815 δηΐ. πδιϊοηῃβ  Οὐσηρατο ἴπ6 ἔδίθ οὗ [6 
ϑεοομὰ ΕἾΘποῖ Επμρίγο. 

8. “(Οοἀ ρτεβοσί θὰ ἴο [βγϑοὶ τηγσίδάβ οὔ οοσῃ- 
ΤηΔη 8. ΗΟΥὟ ΒίΤΟΠΩΪΥ [8 ΘΧΡΓΘΒ5868 {Π6 σατο οὗ 
ἀοὰά οἵὗἉ δ Ῥοορΐο, δηὰ [ὴ6 δοπιργθβοπβίγεηθα οὗ 

'ἰβ τ6 νογὰθ διιτ δυο τὸ ϑεμηδοβοτῖ (18. χ. 8) :} ἷ8 τονοϊδιῖοι  Ὑ ΤΌ ποιπίηρ 8 πδηδηρ τὸ ἴμοπὶ ; 
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ΤΩΘΆΡΤΟΙΥ ΒΌΡΡΙΙΘἀ. ΑΙ] 186 ρσγοδίογ 18 {Πποὲγ ση]ὶ, 
ἱπ τορδιάΐϊηρ (π686 ΟΟΙΠΊΔμἦ8δ 85 δοιῃθίΠίην 
““ΒίΤΑΠρΟ,᾿ δ τπουρ (ΠΟῪ αἰὰ ποῖ Ἑοοησοτῃ ποῖα 
δὶ 41}, ψν8|16 ΠΟΥ ᾿γοτο ἰβδιθα 80] 6}γ ἴο Ὁ [μδὶ 060" 
Ῥίο, ἀπά ἀοσείρτιοά οσ {πο ἷγ . Οη [δ6 οἴδβογ 
εἰἀθ, [Π6 Ἔχ γοβϑβίοῃ, “ τηγτίδάδ οὗ ΠΥ Γαν,᾿᾿ 8 ΘΟ Υ- 
[δίῃ] πιοβῖ βἰρηϊβοδηξ 48 τοραγὰδ τΠ6 ΟἹ Τοβία- 
Ώθπὶ βἰδηδ-ροιπ. ΑἹ] {π680 τηγτίδὰβ ῬογῸ τ θη 
τοοοίνοα, Ὀαὲ τπ6 ἀοδροὶ νγδϑ ποὶ εξ εἰπεῖ ΤΙο 
οπε Ροὶ, [86 ομδ τῇ : ἴπΠ0 Ῥογά Ὀθοδπιθ 
ΕἸοδἢ, ουἱννοῖ ἢβ ΤΠ6 πὰ 4]}. ὙΠ τπθτου οὗ αοά ἴῃ 
ΟἸτῖβὶ δβδδυγοὰ ὈΥ τ(Πδὲ τηθεβαρο ἢ88 ἃ ἴοτοθ αυ}6 
ἀἰβεγθας πΌμπι 41} αν. ΤῊΐδ ΤΏΘΓΟΥ οὗ 186 ἀὐΒρεϊ 
᾽6 8150 τοζαγάθιὶ 85 δοπῃδίΐηρ βίγδηρθ, βου ρΉ πε 
Βιου ἃ τορδγὰ ἰδ 85 τηοϑὲ ΓΌΪΥ ΤΠΘῚΓ ΟὟ, ᾿. 6.) 88 
ΔηΒΟΓΙΉρ (ΠΕΙΓ τηοδὺ ἱπίϊηδλῖθ δηὰ ἐμοῖσ ἰητηοδὲ 
πορᾶδβ, ν ἰο ἢ σδ ὑδ 881 οὗ πο Δ. 

4. ““ ΤΟΥ 86}}4}} τείατη ἴο Εγριὶ." 8566 οα (ἢ. ἰχ. 

ΒΟΜΠΗΤΊΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γε. 3,38. ΗΟ ΤΟδὰγ πιθῃ ΔΓῸ ἴῃ [πη6 οὗὨ δἵ- 
ΔΙομίοη ἰο ἀορεπὰ ὕὑροὴ {πεὶγ δοαυδίπίδποα στ 
αοάἁ δηὰ ἐποὶν δογνίοο οἵ Ηϊπ), δηὰ ὑροὴ τποῖτ ΓΘ- 
᾿ἰχίουε "ἰδ, δηὰ ἰο ουπὰ οὐ ἰδ686 ἃ οἰδίπι ἴου ἢ 6], 
διὰ γοῖ δὶ οἵδ τἰτη68 Π6Ὺ Ἰηαυΐγο δῆοσς αοά 80 
ΠΕΘΤΥΕ δἰπίοιίου Ὑὸ ΘΑΣ ποι ρ 6166 ἴδῃ: 
τι ὁ 
γύὕετ. ϑυμκ.: ΤΊι6 οδῦβο οἵ γῶγ δηὰ 4]] ἰΐ8 

ΤοΒΌ ρ ΟΥ̓18, ἷ8, [πὶ τηθη τοΐοοῖ “1η6 χοοά.᾽» 
Απὰ 6 χοοὰ 6 αἀοἀ δηὰ ἰ5 οτά, τὶ (Δ 10} 
δὰ οὐοάϊθηςε. 

[Ροοοοκκ: Οοὰ ἴβ εἰταρ  Υ, ΞΌΡΓΟΙΔΘΙΥ, ἩΒΟΙ]Υ, 
ΤΠΠΊΥΘΓΒΔΙΠΥ χοοά, δηὰ ροοὰ [0 4]}, {π6 ΑὙΤΠΟΥ δηὰ 
Ἑουπίδίη οὗ 4}} γροοά, δο ὑπαὶ 18 ογὸ ἰδ ποίη εἰπι- 
ΡΙΥ φοοὰ ναὶ ἀοὰ; ποιπῖηρ ΟΣ οἵ τὲ 16 

ΗΟΒΕΑ. 

ἴῃ ΠῸ ΨΜΑΥ͂ ὁδΔῃ (ΠΟῪ οοτηρί δία [Πδὺ ΠΟΥ͂ ἴδτθ Ὀθθη οχοορὺ ἴῃ τοδροοὶ οὗἩ 1Ὼ σοϊδιίίοη (ὸ Ηἰἶπι ΒΟ ἐὰ 
κοοὰ δηὰ ἀοίΐῃρ Ρε. εχίχ. 68. --Μ Ι 

γεγβ. ὅ, 6. [αοἸΔΊΓΥ 16 πιδη 8 ἑου δὲ ροΪ] αἴοη. 
ΜΑΤΥΗΕῊῪ ΗΈΝΕΥ: οἰ γίηρ ὧν ἢ ογεδίατε 

ΤΏΔ ΚΟΒ ὙΔΥ ἴον ἴπΠ6 ἀοδιγυοσίίοη οὗἉ 1. -- Μ.] 
γε. 8. Ῥβανν. Δ δείιοεγῖ : δ'π ἴιδ5 [8 ὈΠΠΟΓ 

ἔγαϊς 6180, {πὲ [8086 νγῇο ΒΕΙΥΘ ἐξ ΘΟΠ)6 ἴ0 ὈὉ6 ἀ6- 
δρ᾽βοα ουθῃ ΟΥ̓ ἴϊ6 ψγοτ]ά. 

νοτ. 9, 10. Τταδὶ ἴῃ πηθῃ ΟΥἩἨΪΏ ΘΑΓΓΒΪΥ ἘΠ σΒ 
ΤΏΟΙΘ ἴθδη ἰῃ Οοά 18 ὉΥ Ηΐπ Ἄοπηϊοὰ Ἰἀοϊδῖτν. 
Τταθὶ ἴῃ το τησδὲ 6 πηοδὶ δΒΟΓΟΙΥ τορϑηϊθά οἵ: 
ἴον ποῖ ΟὨΪΥ͂ 'ἰ8 0 ἀφαῖγοά ποὶρ τἸηοδὶ ΠΘΟΌΘΏΙΥ 
ποὺ ἰοππά, Ὀσὲ τἢο86 γῆο {γπιδὲ ἴῃ τΠδῖ ΔΘ οὔ[- 
ὙΔΙΓΟΪΥ ΟΥ πα Ϊγ 801}}} ἀθροπάθηϊ ροῦ ἔδοόσῃ, δηὰ 
ὙΠ ὍὈ6 ΠΟΑΥΠῪ ΟΡΡτοδϑοά. 

γεν. 11. [τ ἀοεοβ ποῖ Ποῖρ ἴο ἱποῖθβϑβα δίίαγβ. ἴτἰ 
ἀοροπάὰβ οὰ ἴπ οὔ ἴο Ὑοπὶ [6 ὁϑογίθοο ἰ8 τηδάο. 

ΘΓ. 12. ΗΟ ΥἹΟΒΙΥ π88 ἀοά τειοθιθογοὰ υ5 
πὶ ἀϊτοοίομ  Υ̓μδὲ ἃ σίοἢ ἴγοδβυτο οὗ [Π6 τηοῦῖ 
γαγιεὰ ἱπβίγιο θοῦ τγὸ δαῦτο ἴἢ 8 οτ ἢ Βυϊῖ 
δὶ Μ1}} ἢ ῥτοῦϊτ τ ἱΥ τὸ τορδγὰ ᾿ξ δ βοιῃθιπν 
“εσδηρο," νηθη Οοά ἱπ ἰξ δά άγεβϑοδ Η πε] ἀϊ- 
ΤΟΟΙΥ ἰἴο 88 -- ἸΠ6 οπα ἀοβροὶ ἷἰ8 ϑδϑιγεαϊυ ὁ 
κτολῖον κι οἵἩ ἀοἂ Γἤδη {86 Σῃγτίθὰβ οὗ ἴπ6 1,ἂνν. 

γογ. 18. αοὰ ἱἰδθ 88 βίσίες αὶ Ἵγθάϊοῦ ἰονγασὰ ἱπὶ- 
μΡοπίίδηϊ δἰπηθτ δα Ηο ἴἰβ8 ἃ κα δὰ δάσο ους 
τοσαγὰβ 186 ρϑηϊθηῖϊ. 

[ΜαττῚ ΗΈΝΕΥ: Α ρμεὔδοη ἴοσ Ἰἰοᾶνθ ἴο 'π 
Διο η 8 ἴ0 δὴ ἐπηργθοδύοῃ Οὗἁ [6 σὔγ80 ῸΓ δἰη, 
δηὰ 50 ἰδ 8[:4}} Ὀ6 δηδιυγεγοά. 
ῬΟΒΕΥ : Οοά βρϑϑῖὴβ [0 τηδῃ ἰο ἰογχοὶ ἢἷ8 βἰῃβ, 

ὮΘπ Ηθ (ΟΥΌΘΑΙΒ ἴο ῥα ηδῃ (ἢ 6πὶ; ἴ0 ΓΟΠΔΘΣΔ ΘΓ 
τ1Π6πὶ πθη Ηο Ραπίδδαβ. --- Μ.] 

ψογ. 14. Ἰποοιργοπθηβὶῦ]α (ἢδὲ τηδῃ δ ου] ἃ ἔον- 
ι ἰός Μαΐοῦ! θπ ᾿{ 18. ΟὨΪΥ͂ ἴοο ἐγοαυθης. Τὸ 
αν ὕδϑη ογοδίθαὰ ὉΥ αοα, δηὰ γεὶ ἴἤἢὸ δυϊἃὰ ἰδπν- 

ὈΪ69 ἴο ἰάο]6; πῇ|ιδὶ ἃ ρἰδίη οοπιγδαϊοϊοι 

Β. 7282 οαγγνίπς αὐσαν ἵπίο Αεεγγία. 7 εοτδαεα ο ἐδ6 Ῥεορίδ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΙΧ. 1--17. 

1 Βοϊοΐοβ ποί, ἡ [βγδοὶ, 
Τσηῖο οχυϊίαίίοη, Κα μ6 Ὠϑδίϊθπ, 
Ἐὸν ἰδοὺ Πα οοπιπιϊ 64 τμογθάομ, ἀδραγάηρ ἔτοτὰ (γ αοά, 
ΤΏου δε Ἰογοᾶ {π6 τουαγά οὗ νπογϑάοχω, 
Ου 4]1] οογῃ -ἤἥοογβ. 
ΤῊ (Ὠγοβϑίηρ-ἤοοῦ δπὰ {πο (οἰ}-) ργθββ ν71}}] ποὺ πουσγίβῃι ἐμϑπιὴ 
Αμπά 6 ΠΟ τ]π6 γν}}} ἄσοοσῖνο {Π 61}. 
ΤΒΟΥ ψΜ1}} ποὺ σοιηδίη ἴῃ {π6 Ἰδπᾶ οὗ Φθμουδῃ, 
Βυὶ ΕΡὨγαῖτα Μ11] τοίαση ἰὸ Ἐργυρί, 
Αμά ἴῃ Αβδγτία [6 Μ11} ϑδί (υμίηρ) ὉΠΟΪΘδη. 
ΓΉΏΘΥ Μ|1] ποῦ ΡΟῸΓ οὖ τῦνῖῃθ [ὉΓ Θῃονϑῆῇ, 
Εὸν ὑποῖν οἴδδυίηρα ν1}} ποί ρ]θαβο Ηΐπὶ ; 
14Κὸ Ὀτγοδᾶ οὗ τιουγηΐηρ ((μοῖν ἔοοα Μὑ}}} Ὀ6) ὕο {μθῃλ, 
ΑἹ] ψῆο δύ ἰὺ ψ1}} ἀ66Η16 ὑμθυβαῖ γα : 
Εὸν {μοῖν Ὀγοδα ἷβ ΟὨ]Υ ἔου: {πϑιμβοῖνθβ, 
Τι ἄοοβ ποί οομλθ ἱηίο ἴπ6 ἤουβο οὗ Φϑθῃουδῇ. 
αὶ ν1}} γα ἀο ου {86 ἀδὺ οὗὨἨ [6 ΔΒΒΘΠΊΌΪΥ, 
ἈΑπᾷ οἱ ἴΠ6 ἀΔγ οὗὨ (6 ἔδαβιὶ οὗ φϑβουδὴ ἢ 
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6 ΕῸγ, Ὀ6}ο]ά, ἸΘῪ ᾶνὸ βΌΠΘ ἈΠΕΥ Ὀδοδαδ6 οὗ [Π6 ἀοβοϊδἕοη : 
Ἐργρὶ ψ1}} σαίμον {Πθ πῃ, 
Μοιαρἢΐβ Μ}1}} ὈΌΣΥ {ἢ 6 πὶ. 
ὙΠποῖγ ργϑοίουβ ὅ {πἱπρβ οὗ εἰ νοῦ, 
ΓΠΊθ.165 Μ11}1 ἱμ ον {Βοσὰ ; 
ΓΒοΓγη8 (τ1}} Ὀ6) ἴῃ (πεῖν ἰθηίβ. 

7 Τῇ ἄδγβ οὗ ρα βῃπιθηῦ ὮΔΥΘ ΘΟΠΙΘ, 
ΤῊο ἀδγβ οὗ τοϊγ θυύοηι, 
Ιδγαθὶ ν7}}} ἀἰβοουθῦ : 
ΓΘ ρῥγορδοί 18 100]18}, 
ΤῊ τδη οὗ (Π6 Βρίγῖῦ 18 ογαζϑή -- 
Βϑοδϑυβο οὗ [86 ρτϑαίπθββ οὗ (ΠΥ ρτ]ῦ, 
᾿Απὰ ῬὈθϑοϑῦβο (8 ΟΣ 18 80 στοδί." 

8 ἘΗγαΐπι ἴδ ἃ βϑβγοῦον (δου γον ] δι] 008) Ὑ10} τὴν Οοά: 
(4.8 0) 6 Ῥτορδοί, [86 βῃδγθ οὗ ἰδ ἔον]οῦ 
16 Ὄροιι 4}1 ἴδ ρμαίδδ : 
ὙΠΟΓΘ ἴδ Θητα Υ ἰπ (η6 πουδ6 οὗ ᾿ἷ8 Οοά. 

9 ΤΏΘΥ πᾶνο στουρῆῦ ἄθορ οογτιρίίου ἢ 88 ἴῃ (6 ἀλγβ οὗ ΟἿ θοδδ, 
Ηὸ Υν}11}] γϑιρθιη θοῦ {πο ὲν στ], 
Ηϑ ν]}] υἱδῖὶ (ἀροι ἐμθπι) ὑπο] βίῃβ. 

101 ἰουπα [εβγβ8] 88 ὅταρϑβ ἴῃ {Π6 ἀεβεσί, 
ΤΑΚ6 (86 δασὶγ ἔγαϊξ οὰ (86 ἂρ ἰτδ6 ἴῃ ἐϊθ ἢγβε (Ὀϑαυϊῃρ) 1 οαπᾶ γοὺν ΑίΒμο τα, 
Ὑοὶ (Π60 0 τοι ἴον Β841- ῬΘΟυ, 
Αμπὰ οοπβοογδαίθα ἐπθιγδοῖνοβ [0 ΒΏΔΠ16, 
Αμπὰ Ὀθοδπηθ δὴ δροιηϊηδίίοη, ᾿ἰΚ6 (κοὶγ ῬΘΓΔΙΠΟΌΓ. 

11 ἘΡΒγαΐτη ---- Π18 ΡΊΟΥΥ Ὑ11 ΗὟ ΔὙΨΑΥ 88 ἃ Ὀϊγὰ ; 
Νο Ὀθαγίηρ, Π0 ῬΓΘΡΊΔΠΟΥ͂, ΠῸ ΘΟΠΟΘΡΏοΗ. 

12 Ἐνϑῃ 1 (ΠΟΥ ΓΘΑΡ ὉΡ {π|61Ὁ ΒΟΠΒ, 
Ι ν1}} Ὀδτοανο ἱπθηλ οὗ τη6ῃ, 
ΕῸνγ, ἱπαοϑα, νοῦ ἰβ ἴο {πθιι, 
Ὕοι 1 ἀορασγί ἔσοπι ὑμθηιΪ 

18 ἘΡΆγδίῃι, 11 88 1 βῈ}ῈῪ ΤΎΓΟ, 
(18) ρἰδηυθα γ᾿ {10 868, 
οἱ τυϑὲὺ ΕΡΗγαΐπὶ Ἰοδα οἱ ᾿ἷδ ΒΟ 0 (6 ΠΤ ΘΓΟΣ. 

14 Οἷνο ἴο μαι, Ο Ἰροσά: ---- τ Βδῖ τι] ἌΒου ρὶνο 3 
αἷνο 8 θδγγθὴ ψοσῦ δηᾶ αγῪ Ὀγθδβίβ. 

1δ ΑἹ] ἐποῖν ον] 18 ἰὴ ΟἸΠ]ρᾺ] ---- 
Εὸν (πογὸ Βᾶγθ 1 Παιθα ἰδθιὰ ; 
ΕὸΥ {Π6 60]] οὗ ἐποῖν ἀθθᾶβ 
1 ἀτῖνθ ἰπθπὶ ουὐ οὗὨ ΤΩΥ ΠΟῦΒΘ, 
Ὑ}} ποὺ Ιονὸ ὑπϑῖ ΔΏΥ͂ ΠΊΟΙΘ ; 
ΑΙΙ {ποῖγ ῥΥΐη 08 ἃΓΘ δροβίβδίθβϑ. 

16 ἘΡΒγΣαΐτα 18 βαθῃ, 
Τμοῖν τοοὶ ἰβ τὶ ογϑᾶ, 
ΤΉΘΥ ΜΠ] ποῦ Ὀθδὰγ ἔγυϊ ; 
Αμά ουϑὴ ἢ {Π6Υ Βῃου]α ὈΘΑΓ, 
1 ν1}] 5] (6 ἀΑυ]ηρβ οὗ ἐμιοῖτ ποπιδ. 

17 Μγ Οοὰ Υγ111} δῇδοσς ἴπϑτι, 
Βοοϑῦβθ {πο Ὺ ἀϊὰ ποὺ βοᾶν Ηΐτι, 
Απά {Π6Υ Ψ111 θ6 ἕαρτεἶναβ διηοηρ (86 ὩΔΙΟΠΒ. 

ἘΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ι ας. 1. -- Το αποίσος Τυπαριαίοσα δρρϑας ἴ0 μαῦο σοδὰ 3 “τὰ, [ΤῊΪΩ [2 δι]οο Ετασοτοβ ον, 9 ἸΥΝ ’5 οἰσογε 
βυδϊοπροᾷ Ὁ7 ἰδ ζαίατα. -- Μ.) 

1 Υ̓ας. 2. -- ΤΊΣ, Το Ῥοορὶο δίο βοζε τεβδσάθά 66 αὶ ποίθῶδῃ. [Ἰδησδυμι αἰτοῦ ἰ86 ταϊο ἐδδὲ "ἴ [ἸῺ οουξποὰ ἀϊδοδύγδο 

ἘΠ ὁ Βοιῆου οἱ ῥσορὸο [6 ἀροϊκδῃ οἵ οἰέμιον [Π6 Ἄπη. βυ χ αρτοοίης σ]έν ΓΤ : οουρτορεύου. οε ἐδ τοδϑο. δρτϑοίπῷ 

Ὑμὰ ὌΨΡ :: Ῥοορὶο, τιον Ὅο Ὡδοὰ, 88 αἷδὺ ἐμὲ ἐδ δἰωιξυλος ποδὺ ὃς ὑλοὰ οἵ ἐδ τἱστοὰ 86 ἃ δοὰγ, διὰ ἐδ μὲ ασαὶ πρσ8 



1θ ΗΟΒΕΑ. 

[ΏΘΥ δΔΓ᾽Ὸ τοζδγάθαὰ δδ οοῃδίβιϊης οὗ ἀϊδιϊμοι ἰηάϊν 0.15." 80 ναι ἃ 82 (0 [6 βϑηΐῦοσ, πιδκίηρς (η6 δυ Χ τχοϊδίο ἐο “αέ 
ἐγομίοδα Οεπιεῖπε."-- Ἡ.} 

8 γα. 8. --- ΤΌΓΤΌ ἰο ἴὰ ἐμ οοτρίσυοί δἰδὺο νι »» 

4 γος. ἴ. --- ΤΊ}. ΤῸΟ δοηίθοοθ ΘΟ 68 85 ἐπουρὮ 8. σοηυποου, [Ὀδοδυ80] ὑσοοθάθά. Το οουπησίοι ἐ5 ἔσω- 

»ἱοὰ ἴὰ Ὁ, 
[δ Ψο. 9. --- ον 8 δεγηάούοιι ΠΟΣΘ, 560 τιοξθ οὮ οὮΔΡ. τ. 2. Ιὲ ἰ5 δοδὲ ἴο ἰδκο ἢ ὝΓΤΙΦ ἱαιγαηδιεἐ τοῖς, κα τοὶ πὸ- 

ἀοτδιδὰ δὴ οὐϊοοὶ, ε. ς. ΣΤ ὙΠ, πλῖο δόῖοθ ΒΈΡΡΙΥ. -- Μ.] - 

6 Υα;. 18. -- ὈΥΘΝΝῪ ἰἴοσταθ ἐμ δροὰοαὶδ τ ιἱοῖ ἰπίγοάυοοθ ἃ οοηίσαδὲ ὑο ἐμθ ῥγοίδαβίδ. ΝΟ ἾΤΤΙΣ τὰ ποδὶ Ἰοδαὰ 
Φτίν. βδ6ο0 ᾿νδιά, 487, ε. [ΤῊ Ἰέίοταὶ σοπάατίης '6 : Βαὶ ἘρὨΓαδίτα ([8) ὑο Ἰαδὰ (οτίμ, οίο. --- Μ.] 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΣΤΊΟΑΙ, 

εγ8. 1, 3. Κὰ αχὶΣ πιο 865 τῃ6 ποίου οὗ 
το]οἱοἰηρ τξξεα αὸ εχυϊτδίίοη (οοτὰρ. Φοὺ ἰ||. 22). 
Αδσοογάϊηρ ἴο δι [Ὁ]]Οὐγ8 ἰῦ 18. Τε)οϊοἰης οΥ̓οσ 8 
Ὀουπεδι] παγνοϑῖ, [1 γγὰ8 [Π18 ἴηδὲ 16γδοὶ ὀχροοϊδὰ 
δβηὰ (ογ Ὑμῖο ἢ ἘΠΟΥ Μοῦ] γτοὐοῖοθ. Βαϊ δι} ἸΟῪ 

γγΑ8 ἴ0 Ὀ6 [Δ Κ6ὴ ἔγοπι ἔποπα. ὮΣΘΨ2. “οὶ : “18- 
Τδοὶ, οἴνου τῆς Ὠοδίἤϑη ΓΤ ΐἷοη, δοισὶ θα οα [ἢ 6 0]6858- 
ἱπρ οὗ ατγναβὶ ἴὸ [Π6 ρσοάδβ, πὰ το)οΐςθβ ἴῃ ἰΐ 89 ἴῃ 
ἃ τῆ οἵὨ ἴΠ6 ροάϑ, αἴζου [Π6 ΤηΔΏΠΕΓ οὗἁ [πὸ ὨΘδιΏθη.᾿ 
Τῆδιὲ τ ΐ8 18. 116 τπηιϑϑΐηρ 18 ον θη ϊ ἔγοσα τυ ῆδὶ [0]- 
Ἰοννθ, ἴῃ τῇ ἢ [1 ἀἰδοονοῦ ἢοΐ 80 πηποἷ [Π6 στουπὰ 
ὙὮΥ 1δγδθὶ βῃουἹὰ ποῖ σε)οΐοθ, 88 δῇ ὀχ ρὶδηδιίοη 

οἵ τ6 ὩΣ 99, δβρϑοίδ!!ν ἰῃ τη ϑοοοπὰ τορι. Γ: 
τθουῦ μαδὶ ἸΙοσγθὰ, ΦὉὴ6 ἰοΟΥ Υ᾽ 8 τουαγὰ 18 [86 τουγαγὰ 
ὙΓΙΟΝ [6 ῬΑΤΆΠΙΟΙΓ ρίνοδ ἴὸ [8 τι 876 88, ΟΥ ὮΘΙῸ 
[δα 140] ἴο 119 δογυδηΐῖ, [Π6 βϑθορὶθ. ΤΠ δἀάαϊιοῃ : 
ὉΡΟῺ 411} οοσῃ-βοοῦβ, 8ηο 8 ὙΠΑῚ 18 γεραγαθα ἃ8 
1πδῖ τοναγα : ἴς 5. 181 Ὑ 1ΟΝ 18. Ἰδϊά ὑρὸὰ [Π686 
οοτγβ, ἴδ6 (Γ}18 οὗἨ δγνοϑι, νυ θοῇ Ιδγαοὶ σοῃ βί 6 ΓΒ 
ἴο 06 τὉ06 χὶν οὗὨἨ 16 ἰάο]8, 88 0ποὶγ τε ναγὰ [ὉΓ βογυ- 
ἵηρ 1Πποπ (οοιαρ. ἰΐ. 7-14). ῬΣΘΒΒ: ὈΓΟΌΔΌΙΥ -Ξ 
ΟἾ] Ῥγθθβ, 83 ΠΟΥ ὙΠῸ ἰ8 Βρθοϊῆθα δἰοσνγαγάδ ; 
ΘΟΙΏΡ. 890 ἰϊ. 10-24 ; οοττι, 16, δπὰ 01] τὸ [Πθτο- 
ἴογο πιδηϊοηδὰ ἰοροίδογ. 

γον. 8 δοννβ ΠΟΥ {18 Μ1Π ὃὍ6 ὈγούρὮ δυουῖ; 
ἦν 18. ποῖ οὐηρ ἴο ἴΠ6 [αὶ αΓὸ οὗἩ ΆἴπΠ6 Παγυθδῦ, δα 
ἴο ἃ ἙἈΡΌΝΙΠΥ : (89 ΠΟΥ Ψ|}} Ἰἰο56 {ποῖγ ΠΆΓΥΘΒ 
πιο δὰ ρτοση. Βούστη ἴο Βαγρῦ, εἴς. : Κοὶ] 
8 ἤ6ΓΘ ἀπαου Θά] Υ σογγθοῦ γἤθΠπ ἢ6 ΒΆΥΒ : “ΤῊ 
ΘΧΡυ]δίοπ 8 ἀθβοῦ δθὰ 88 ἃ τοΐυτη τὸ Εργρῖ, 885 ἴῃ 
ἙοὩ. νἱϊ!. 18; δὰῖ Αββυτίδ ἰδ πηθητοποὰ ἱπληηθα α1 6} Ὁ 
ΑἰτογνναΓὰβ 85 [6 68] ἰαηὰ οὗἩ Ὀθαπίβῃμηθηι, Τῆδι 
18 {᾿ἰγοδὲ ἰ8 ποῖ ἴὸ Ὀ6 υπαεοτγϑίυοᾶ 88 ἱπιρ] γἱῃρ’ 
ταῦ {ΠΟΥ ν}}} Ὀ6 σΑΥτοα ΔΥΘΥ ἴο Εργρί 88 Ὑ6]] ἃ8 
ἴο Αβϑυτίδ, Ὀαῖ τπδὲ Εργριὶ 8 τοίδσιθά τὸ ἤθγὰ δπὰ 
ἴῃ νοῦ. 6, ̓ υ8ῖ 88 ἴῃ Υἱῖ!. 18 δ᾽ ΠΙΡῚΥ 85 ἃ ἴγρθ οὐ [Π6 
Ἰαηὰ οὗἨ σαρινιν, 50 {παὺ Αββϑυγί 18 γεργοβοηϊοα 
ἃ8 ἃ 6 Εργρῖ, ΤΊΏΔΥ ὃ6 ΟἸΘαΓΙν 866 ἴγοπὶ ἴΠ6 ὙΘΓΥ͂ 
πογάβ οὗ ΟἿ γοῦβο, ἰῃ ὙΠ ΐ ἢ [η6 οαιίηρ οὗἩ πησ]οδῃ 
Ὀτοδὰ ἰπ Αϑϑεγτγίβ ἰ8 πηθητοηθα 88 [π6 ἱπηπχραϊαῖο 
οομβοαῖιθηοα οὗ ἃ τοϊυγη τὸ Εργρὶ, ὙΠΘΓΘᾺΒ ΠΟΙΤΠΟΓ 
ὮΘΙΘ ΠΟΙ ἴπ ΥῸΓ. 6 ἰ8 ἴΠ6ΓῸ ΔΩΥ͂ Δ] δΐοη ἴ0 ἃ σΑΥΓΥ- 
ΤῊ ΔΊΥΔΥ ἴο Αδϑυγία δὶ 4]}; δῖ, ΟἹ ἴΠ0 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 
ἰῃ νοῦ. 6, Ερυρίὶ ΟΠΙῪΥ ͵ἰ8 Ἰπτοἀπορα 88 ἴΠ6 ῥ]δοθ 
ὙΠΟ ΤΠΘΥ ἃΓῸ ἴο ἤπα {Πεῖὶγῦ σγάνσθ. ΤῊ ἷ8 ὈΘΟΟΠιοδ 
81}}} τηοτα ον ἀθης ἔγοπι [86 ἔδεϊ {πὶ Η Οϑθ8 Βρ68 ΚΒ 
ττοῦρμοῦὶ οἵ Αββυγί ἃ8. [86 τοὰ οὔ ἀοὰβ Ψγδίῃ 
ἴογ ἢ18 δροδίϑίβ ῬθΟρ]6 (οοπρ. ν. 18; χ. 6, 14). 
ΕἸἾΠΔΙΙΥ, ἰδ 18 ΟἸΘΑΥΙΥ βιδιθα ἴῃ χὶ. ὅ παῖ 15γλ 6] ψ|}} 
ποῦ ΓΟΙΌΓΗ ἴο ῬΕΥ͂ΡΙ, δυῖ τμαἴ Αϑδγγία Μ}1}} Ὀ6 (Ποὶτ 
Κίηρ. ΒΥ [86 ΔΙ] πβίουβ ἴο Εργρῖ, ἐπεγείοτο, [86 
ἙΑΥΓΥΪΠΣ ΔΥΥΑΥ͂ ἰῃ10 Απϑυτία 8 ΒΙΤΏΡΙΥ Γορτοβοη δα 
88 ἃ δίδί0 οὗ ὈοπαδρῸ ἐπι Ορργθββίοη βιτηλαῦ ἢ 
Τογα οὶ 8 τοϑίάθπορ ἰη ΕρΥρί, ΟΥ̓ πη γον 1π6 [Πγϑϑῦ- 
οηΐης οἵ θα, χχνῇ!. 68, ἰγαηδίοστοα ἴὸ ἘΡΡἢγαὶπι."ἢ 
ΤΟΥ Ὑ}}}} ϑαὺ (τ δὶ 8) ἀθϑ]θὰ : ῬΑΓΕῪ Ὀοοδῦδβο 
16 ἰορα] ρυο ἰδ π8 ἢ τοϊδύοη ἴο ραγιίου δῦ 

κὶπά9 οἵ ἴοοὰ οουἹὰ δὼ οὐθογυθὰ ΟἿ]ἹΥ πὶ ἀ18ἢ- 
ΟΌΪΟΥ ἴῃ 8 ογεῖρη σΟὈΠΙΓΥ, δη ἃ ΘβΒρϑοΪ ΠΥ Ὀοοδαδ6 
ΜΠ [16 οοββϑίοη οὗὨ ἰἢ6 5δουὶ βοΐαὶ τὴῖθ ἴῃ 6Γαὶ, 
1Π6 οἤΐεηρ οὗἨ 116 Βγβι- τ 8 τητιϑὲ Θ6856 αἶϑο, δηδ 
4}} ἰοοα ποὶ βαποιϊβοὰ Ὀγ {6 οἤετίηρ οἵὗἨ 1116 ἄγει 
ἔγα!8 8 ὉΠΟΙΘδπ ἴο Ιδϑγϑοὶ. ΤῊΐβ 18 οοτιρ]οῖοα 
1ῃ νοῦ, 4. 

γον. 4. 2 Ἰ2ὝΝ 5  τΠ] ποῖ 6 τγο}} ρίεδϑ- 
ἱπρ ἴο Ηΐπι; ἰπογοίοσο ἐμ ὶν βδοσίδοθα τησδὶ Ὁ6 
[Δ ΚΘῺ 88 ἴπ6 β} 76οὐ 1ῃ 8ρὶϊ6 οὗἩἨ 1πΠ6 δύοθηῖϊβι ΤῈῈ6 
τηοϑηΐηρ ἴδ: [86 ΒΔΓ 08 νου]Ἱὰ ποῖ Ὁ]6 886 ΗΠ τὰ, 
δηἃ {ΠΟΓοΌγΟ ΠΟΠΘ ἀγὸ Ὀγουρῆϊ. ἜρδΝΝ οου]ὰ ποῖ 
δϑογοθ ἴο οά ἱπ οχὶΐϊο θη Ηδ πδὰ τὶ άγανσῃ 
ἴτοπι [Ππ6πὶ ἢἷ8 ῥγδοίουϑ Ῥγοβοποα. Τυῖκο Ὀχοαᾶ οὗ 
ΤΑΟΌΓΣ τς ἴ0 ὑμόσὰ (ν}}} Ὀ6 {Ποῖγ οοὰ). ἘΒτγεδὰ 
τηδὶ γμδΝ ὑρϑόως οὗ ψνῆοτγα 8 ἀθδὰ ὉΟΑΥ͂ Ἰδὺ νγ88 
ςοῃϑβίας ὉΠοΙδδη, Ὀοοδυδβα (ἢ6 ἀοαὰ ἀοῆ]οὰ ἴον 
βούϑθῃ ἀδγ8 {Π0 ἤοιι86, δῃὰ 81} [παι ΘΆπι6 ἰπ σοηῖδοὶ 
 {Π6πὶ; ἘΠΟΓΟΙΟΙΘ : 811 Ὧο οδὺ ἐΐ τ} ἀ6816 

ὑμθσζθδθινθθ. Τμεὶς Ὀγοαὰ π|ὶ}} Ὀ6 σΡΡΩ Ξε ἴὸσ 
186 δυρροτὶ οὗὨ Ἰἰΐδ, πὰ ἐδποτοῖογο ἰδ τοσθὲ Ὀ6 δϑίθη 
ὈΥ͂ 1ΛἘΠ6π|, Ὀαὶ 1 ἀο68 ποῖ οοπλθ 'πῖτο ἴπ6 δοῖιδα οὗ 
Ἐοά ἴο ὕὈ6 δσοῃϑοοταιοθα. 

γογ. 6. Ἐδδβίδὶ ἀδύβ δὰ ΠΟ ἸΟῃρῸΓ ροββὶ 6. Τὸ 

διίοιηρὶ ἴο αἰδιϊησυΐδῃ δοίποεηῃ ὙΝῚΩ δπὰ ἈΓΙ 
(τιι6 ἰούπΘΓ τε [6 Τῇ ΓΕΘ ΔΠη 08] Ρἱ]ρτίπι ἴθαδιβ, [86 
ἰδοῦ τῷ τπ6 ΟἸΒΟΓ ἴδαδίβ, οὕ, Βρθο ΠΥ, ἐἢ6 στθδὶ 

νι [ Ππαγνοβίἔθαβι, τη8ὴ οὗἨ ὙΤδΌΘΓΠΔΟ]68), 15. ΔΙΡΙ ΓΑΓΥ. 
ΤΌΘ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ ΔΙῸ ῬΓΟΌΘΔΌΪ βυποηγλοῦβ. ΤῈ 
ποϊΐοῃ ἰδ ΟἸ]Υ Ἔπιρδδίζοὰ ΟΥ̓ ἴπο βϑσοπᾶ ἜΧΡτθδ- 
βίοπ. ὙΝῚῊΘ τοραγὰβ 106 ἴδαδῖδ ουὐϊγδγαγ, ὦ8 

ϑῖπογίηρβ; “ΓΤ ταῖθοῦ ἀοηοιϊπρ ἴ86 Τοοϊοΐησ, ΟΥ 
[6818] σἤ δυοῖν οὗἨ 1Π086 ΟΟΟΔΒΙΟΠ8. 

γεν. 6. ΤΟΥ Βδνθ ξῸ;Θ ΔΥΓΩΥ : [6 ῬΙΟΡὮοΣ 
5668 ἸΏΘΙη ἰῃ [86 ΘΡΙΓΙς 85 ΔΙγοβὰν ἴῃ ὈΔηΙΒὨτη ἢ. 

ὙΦ Ὁ, ἰλογαἹγ : οὐἱ οὗ ἀοϑοϊδιίοῃ. Οπ Ἐμγρὶ 866 
δὲ νοῦ. 38. [Κο]]: “Ἐργρὺ 18 τηϑῃϊοποὰ 885. {}6 
Ῥίδος οὗ Ὀβῃ 8 π]6ῃ, ἰῃ τ Β8ι6 861186 88 ἴῃ νγ. 8. 
Ὑ ΘΓ ΤΠῸῪ τνἢ}} 41} βιὰ τμοὶν στανεβ. ἘὮ οὐ ἘΣ, 
88 ἰῃ 18. χίχ. 18; Φ6γ. ἱϊ. 16; χ]ῖν. 1, ἘΖοῖ. χχχ. 

18-16, ῥτοῦὈ]Υ οοπίγβειθὰ ἴτοπι ἤἼΝΩ, δΏδγογβ 
ΤΑΙΒΟΥ τὸ τη6 Οορίς δήεηιδε, Μαεπιρῖε, τἰλπ τὸ [ἢ6 
οἸὰ Ἐργριίίδη, Μέοπ ποῖ, ὦ, 6., τιαπδῖο δοπα, τῃα ὑτὸ- 
ἴλπθ δῆλα οὗἉ [ἢὴ6 οἰἵγ οὗἩ Μειηρἢΐβ, ἴπῃ6 δηςιθηϊ 
σδρ ἰδ] οἵ ἴονον Εργρί, [86 τυ ΐηβ οὗὨ ἩΒΙοὮ ΓΘ τῸ 
06 δοθῆ οὔ ἴ πὸ ψψοϑὶ Ὀδηΐ οὗἩ τ Ν ϊΘ, ἴο ἴ[Π6 δου ἢ 
οἱ ΟἹἀ (ὐδῖγο.᾽" Μεπιρηΐθ νγδ8 ἃ ςοἰεταϊθα Ὀυτγ- 
ἰηρ-Ῥίδος οὔ {186 Εργριδη8. Τμὸ Απρ]ο-ΑἸηογίοδῃ 
Οὐπιπιθπίδίουβ ζΘΏΘΓΑΙΙΥ ΘΒΒΌΠΙ6 ἃ ᾿ἰΓοΓαὶ Δ᾽] ποτὶ 

ἰο Εργρι. --Μ.] ὩΞΌΞ ὙΏΓΤΌ τὶ (6 φοδβεὶ!- 
Π688 ΟὗὨ τῆαἷγ δῖ γο Γ [806 αταμλ. ποὶθ], ὈΓΟΡΘΌΪΥ τϑα 
1Βοῖγ Βουϑο8 ἢἸ]οὰ δηὰ ἀθοϊκοὰ ΠῚ δῖ νασ, ΘΟΙΆΡ. 

[6 Ῥδγβ]] 6] ὈΣΌΤΤΝ, ΤῊΘ στον οὗἩἨ ΤΠοΟΓΤῺ8 
δηὰ τ} 181168 15 8Δπ ἱπιᾶρο ΟΥ̓ αἰῖοτ ἀ65ο  δτῖο) [ΔΟΙΏΡ. 
19. χχχὶν. 18). 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΙΧ. 1-17. {α! 

γε. 7,8. ΤΠο Ῥχορμοίὶ ἰδ Το] 6}. ΤῊΐδ 8 ἴῃ κοι οἵ ΒΝ, ἀπ ρυδοθᾶθθ οὔ δοοοῦης οὔ ἐδ 

8656 ἀδρεηάοπέ προη ἼΣ 17. ἘΆ]66 ῥσγοριμοίβ δῖ 
τωρδῃῖϊ, Ὑ80Ὸ βΒαδιίογοὰ [6 ῬΈΟΡ]Θ, ῥγοχηἰϑίηρ {ἴθ πὶ 
ΟὨΪΥ χοοὰ. ΤΊ 656 Μ1}} Ὀ6 δῆοννῃ τὸ ὃ6 ἴοοἶ8. Ἐνϑῃ 
180 4186 ῥγορδεὶ ἰδ 8 σβϑῃ οὗὁὨ ὑπὸ δρίγὶΐ, πὶ ἰξ ἵν 

δ οΥΐ! δρίτίς ἐμδὲ ροββοῦβοβ μἰπι (ἼΠ ΓΙ, 1 
Κίηρϑ χχίϊ. 22). ΟἹ δοοουὴΐ οὗ πὸ ατοδίῃμοβα 
οὗ τὮγ αολδ, εἰΐ8 τὰ} ὨϑΡρΘπ, παπλοὶν, [μδὺ τηθη- 

ἀοποᾶ αἱ 16 δαρίπηίηρς οὗ 1μ6 νεσϑο. ΓΙ Ὁ, 
Διρθτιβῖι, ΘΏΠΙΪΥ, ΠΑΠΊΟΙΣ, δραίηδὲ ἀοὰ δηὰ 8 
ΡτΌΟρ οί, 88 ͵8 οχρ] αἰηϑὰ ἴῃ νοῦ. 8. Καὶ! : 8 ϑθυο θοῦ 

15 ἘΡΒγαῖπα νυ ῖτῃ τὴ Θοά, ΓΒ ἰβ ἀϑοὰ οὗ 186 
“Ἰροκίης οὐκ οὗἩῚΠ6 ῥτόρποι Ὑγ8}}1]6 ναὶ ηρ ἴοσ ἃ 
ἀϊνίηα τουοἰδείοη. “6 τηϑδηΐϊηρ 8: ΒΓΔΘ] ΒΟΘΓΟ ἢ 68 
οἂς ἀϊνίπο τονε αι οἢ5 δἰοηρ ΜῊ “ἸῺ αοὰ,᾽ ἑ, 6., 
16 αοἂ οἵὨ τμ6 ργοριοῖι. Ηο ττυ88 ἱπ [18 οὐ 
ῥτορ ιοίδ, ποῖ ἴπ ἴιο69 ἱπβρίγοὰ Ὁγ Φεβονδῆ. ΟἿΒ- 

εἴ8 ἥηά ἴῃ ΣΡ (6 ποϊξοπι οὗ ᾿Ἰγίῃρ ἰπ νναῖϊ. αοὰ 
ποῦ]Ἱὰ ἐδ Ὁ ἴΠ6 οὐ͵θοῖ οὗ [86 ἰγίπρ ἱπ νδῖϊ οὗ 
ΔΏ ΘΠΕΙΩΥ. Ηδ που] ὃ6 δο ἰὰ [6 ρεσβοῃ οὗ {86 
τορβιοῖδ, ἴογ Ὑποῖω, δοοογάϊηρ ἴοὸ ἴ86 ΦΟ]]οντίῃ 
εῖ εἰς, ΞΏΔΓΕδ ᾿γετο δεὲ (Εν ]α, Ὀπιυγοῖι, Μοι- 

6). Βαὲ 6 ῥτορ. ὩΨ πουἹὰ ποῖ βαΐϊ. ΤΟ πο- 
ὥοη : ̓γίῃρ ἴῃ παῖξ (0 Οοὰ, ἰ8 δἰϑὸ ϑίγβῃηο. [ἢ 

1:6 δϑοοπὰ Βεπιίδιϊο ὅδ 33 οουἹὰ ὕὉ6 (π6 [8]86 
Ῥτορίιεύ. ΤῈ δΒΏΔΙΘ οὗ [86 ΤΌΥΤΪΟΣ 18 ὌΡΟΣ 8} 
ὲα νδέδιο πόυ]Ἱὰ --Ξς μα Ὀσίησβ {Ππ6 ρΘΟρ]6 ἴοὸ τυΐῃ ὈΥ 
81} Ηἷ δοουβϑβ. Α δῆδζο ἰδ ἰπ ὑῃ6 Βουδ9 οὗ Βίδ 
Θοάᾶ, που]ὰ τοη Ὁ6“ΞΞ ἴῃ [ἰ6 Βοιι86 οὗ [πΠ6 ροά οὗὨ 
186 8196 ριύρῃεοι. Βαῖὶ ἰδ ἴ6 ὈοίοΥ ἴἢο πηάἀογοίδπὰ 
τὰ τοσϑὸ οὗ 116 ΘΠ Υ ὙὶοΒ [16 ἴτα0 Ῥγορμοῖ 
Ιδὲ ΘΥΟΓΥΉΓΒΟΙΟ πιο Ξε Α5 ἴ0 ἴΠ6 ργορδοῖ, [δ 
δΏδτια, οἰἱο. “1Ἶ1ὴ το ᾿ουβο οὗ [18 ἀοάπεὶίη τδ6 
ΤΟΣΩΡΪΟ. 

ψεσ. 9. ἌΓΓΙ ἸῺΝ ΤΙ, Προτα]]γ, (ΠΟΥ Βανθ 
τοϑὰς ἀθθρ, ΠΩΣ πᾶνὸ τχουρμῦ σΟΣτιρ οι Ξϑε [ἢ 
Πατο Ὑτοῦρπὲ ἀθὲρ οΟΥπριΐοη 88 ἴῃ [Π6 ἀδγδ ο 
Οἴθεδῆ, τ 1:6 5μαπιθία} ἀοοὰ ψδὲ ἀοῃθ (Γ6- 
οογάεά ἴῃ Φυύροδ χίχ. 8.) ἴο 16 1ονῖἴθ᾽8 οοποῦ- 
δὲπο, ὙΔίοἢ τόδ δὰ ἴῃ τ᾿ δἰπηοδὶ οομρίεῦθ οχίογ- 
τοϊπδεῖου οὗ τὸ Τ τῖῦο οἵ Βοπ͵δεηΐη. β΄πο οοπάποὶ 
ταῦδὶ ὃὕο Υἱδί οὐ πὶ ρα πίϑμτηθης. Οὐιαρ. Υἱῖ!. 18. 

Ψοῦ. 10. [δβγδοὶ βίπηθα συ όου ΒΥ ποῖ ΟὨΪΥ 'π 
Οἴδοδὰ Ὀμὶ οαγ ες αἰθο, σἤθη αοἀ γοῖ τἴοοῖκ βαοἢ 
ἀοϊρμς ἴῃ δα... Ηἰς ἀἰθροαίτΟ ΠΟῪ 18 δῇῃονσῃ ἴοὸ 
Ὀ6 ἴδδῖ τς 6 ΟΥΟΓ 80 τυυσοῖ (ἢ6 ΠΙΟΤῸ 
ἀεεογνυοὰ ἴδ [6 ρῥυπίδηπιοηῖ. Τύὐϊκο ὥταρθα, εἰς. 
- ΑἊ πιῶ ΡΩ͂ΣΘ σ͵ΓΘΡΘΒ, οἷο., 80 ἀϊὰ 1 ῥγίζο [Π66. 
Σὰ ἴδ6 ἀοϑοζί δρρ]ϊο8 ὈΟΪΒ ἴο [Π0 ζβρθθ δηὰ ἴὸ 
ἴ8ο δηάϊηρ, δίποθ ζύδροθ ἐδ ὑθ6 Ιουπὰ ἰῃ ὕΠ6 
ἀεβοσῖ, ΟἿΪΥ ὙΠΘΠ ΟΠ 18 ἴῃ [πὸ ἀοϑοτί. Αἡ δἰ]υ- 
δίοη ἴο Ὦδσαϊ. χχχὶϊ 10. ἴῃ 6 Ὀορίπαίης, [Πᾶς 
6, ἰδ 1ξ Ὀσρίηδ ἰ0 ὑθασ. ΒΟΟΣ 18 Πόσα ἰοσδὶ, 

δοοογάϊης ἴο Καὶ, βίῃοθ χων 5 ὙΔΗ ΠΩ; [Π6ΤΟ- 
ἴοτο : ἢ ἴδὸ ρῥΐδοο οὗ Βδδι-Ῥϑοῦ; ἰδοῦ Γα : [0 

1. ποῦθο οἵ Βδδλι-:Ῥϑογ. Ὑ 135), (6 βαῦπιο ποτά, 
αιϑοὰ ἀεεισποά!γ, 85 ἐμαὶ οιηρίογοά ἴ0 ΟΧΌΓΕΒ8 Θ0Π- 
βοοσδιίοηυ ἴ0 Φοβονδῃ. ΤΏΘΥ Ὀθοδπιθ Νετατίων ἴο 
Β64)-Ῥϑου, ἴο βδσιι θδ. ΤὮῸ ἩΟτΒΏρ οἵ Β688)- θοῦ 
ἷθ δἰ'πἀεὰ το. [8606 Να. χχν. 1-ὅ.}] ΤῊὴΘ τοτβδρ 
οὗ Βδδ] νῶβ ἴδῃ [δγϑο] ΒΒ οτουπίηρ οἴδηθο, δπὰ 
τ» οἰὰ Β6α] ῬΌΘΟΥ ΟΓΒὨΐ ἰ8 ΠΟῪ σοηονοά. 

ὝεΙα. 11, 12. ΤΠΟΥ δ6[14}} ἸπΌγοδθ6 0 ἰοηροῦ. 
Τὸ υποδδδῖο ὙΠΗΡ οὗ Β68] ΠΔῪ ὃδ τοίοττο το, 
ἯΒΟδΟ ὩΔίιΓΔ] Ρυη δηλοῖ 8 [86 ἀθοτθδ86 οὗἉ [δ6 
Ροραϊδιίοη. 

γι. 13. Ὀμᾶσα!. Καὶ : Ἐρβγαίτν ἰβ ἐμ οὔ- 

δ] ἀρργονϑὰ Ὀΐ πιοδι 

δ Ρἢϑϑἷδ ἰδ ὰ ἀροπ ἰΐτεε Ὶὶ πᾶνε βοϊοοιθα ἘΡ γαὶπὶ 
ἴον α ΤΎΓΟ Ξε Ὶὶ που]Ἱὰ τηδῖκθ ἰτ ἃ 5 ρ᾽ουουβ 88 ΤΎΤΟ. 

[Ὁοπιρ. αδη. χχὶΐ. 8 ἴου 8 βἰ ταῦ ὑπ οἵ ΤΙΝ , 
--Μ.|] Τὸ ἀεοβογῖῦθ ἰϊ8 ΡΊΟΥΥ ΤΏΟΥΤΘ ῬδΥΠ Ό]ΔΥΙΥ, 
ΜΘ ἴδνα ἴδ6 δαἀάϊοη : υἱδηϊθᾶ ἐπ ἃ τοοδάον, 8 
φἶδοο ἤβνυοσδθϊο ἴὸ στον. ἮΝ ὕπβομο: Ἐρῃγαίτὶ 18 
16 βυῦ͵]οος ἴο Ὀ6 σοπηθοῦθά υυἱ ἢ Ἔ Ξ 
ἘΡταῖπι ἰ8 ρἰδηϊοα ἴῃ ἃ πιοδάονσ. Τδο Ἰῃ ογυθῃ- 
ἵπρ οἰδιθο δ {Υδη 516 068 : |{κ6 88 1 ]Ι00Κ ἀροη Τγτο ; 
διὰ τΠ6 τηορδηΐην ἰ5: ΕΡὨγαὶπι ὈΪοΟπιθ ᾿ἰκο {Π6 
Ἰογάϊν ΤΎτΘ, Ὑ ΠΟΓΟΥΟΣ ΤΏΘἢ ΤΊΔΥῪ ἰοοκΚ. Βυῦ (Ὠΐ8 18 
ΟἸοαυΥ πππδίαγαὶ. ΤῊΘ τηθϑηΐηρ νου ]ὰ γαῖμοῦ 6: 
ἘΡΒγσαΐπι ἰδ 88 θη 1 ἰοοῖς ροῦ ΤΎΥτΤΟ, ἐ. 6., θη 
Ι Ἰοοῖς οὐ Ερἢηγδίπι, ἰὸ ἰβ 86 ῃθῃ 1 Ἰοοῖς οἡ Ἴ γτο. 
Οἰδοῦα (Ενγαὰ) ὉΥ οἰδηρίης ἴ0 τϑδάϊηρ ἴο 
ΡΣ: ἰῃ Β.δρο, 88 ἴο ἴοιτω, ουναγὰ δρρϑϑῦ- 

δῆοθ. Οἰδοσα ἰδκὸ ΝΣ ἴῃ (86 56η86 Οὗ [Π0 ΑΥ̓ΔΌΪΟ : 
8 τς ΕΡ Γαΐ, 88 1 ϑμοὶὰ (11), ἰ8. 6 Ῥδὶῃ. 
[186 ορίπίομῃ δρργονθὰ δὔονθ 5 ΔρρΑΥΘΠΌΥ ἴπδὶ 
οπἰογίδι θὰ ὈΥ ἴῃ τ Π8] Δίου ἰη Εἰ. τ 16 αὶ 

δ παυρι δε δηὰ ἰ6 106 τηοδὶ οὔ- 
γΙΟῦ δ Β6η96 δισροδίοά Ὁ 106 πΟΙάδ. --- Μ.] 

γε. 14. Αοοογάϊης ἴ0 ἸΏΔΩΥ Θχροδίίογδ, [18 18 
δι ἰη ογοθβδίοῃ οὗ ἴ6 ριορῃοῖ : ΜΑῪ 186 1ωογὰ ποι 
ἰος ἴδ6 σιοίποτβ Ὀσηρ ΤΟΥ, ΓΆΓΠοΥ τμδη τδδὲ 186 
8008 Βῃου]ὰ 06 ἀοδίἰηδὰ ἰο ἀθραῖῃ. Βαϊ δὴ ἰῃ οτοθθ- 
βίου ψου]ὰ ΒΟΆΓΟΘΙΥ δυΐΐ ἰπ ΒΌΓ ἢ ἃ ΒΟΥΘΙΘ ΒΏΠΟΌΠΟΘ- 
πιθηϊ οὗ ἡπάρχπιοεπι. ΤΠογοίογο οὔμοσδ σοπδίοΓ ἱΐ 
ἃ ῬΓΔΥΟΓ (Πᾶὶ ΟἾΒΘΡ ῬυΠΙβῃτηθηΐ ΠΊΑΥ ὃὈ6 ᾿πβὶοῦοα. 
ΔΝ ἱπιροτγίδηϊ ἐπδεμρο ἴη δος ἘΡΡΕΕΟΕΕ " 186 
πηἰγυ Ὰ] 668 οὗἁ τπηδιτίαροϑ. 6 τιουρὰι οἵἁ νοῦ. 
11 που]ὰ [Ππϑῃ ὍΘ 6586} 18}}} τεϑυταθά. 88 

ΨεΣ. 16. [Ὁ οδπηοῦ ΠΟῪ ὃὸ ΒΟ ΠΟῪ 411 1π6]1» 
οὐ] τὰ ἰῃ Οἷἰρχαὶ. Οὐομαρ. ἴοσ (πὸ τοϑῖ, οἰ. ἰν. 1δ. 
[Ηδϑπάογβοι : .“ ΟἸἸμαὶ, δίῃ ρ Ομ οὗ τπ6 οἰλἱοῖ ΡΙδοαϑ 
οἵ ἰάοϊδίτουϑ πόγδηρ, τ 6 ὑπο Κοᾶποβ8 οὗ ἴΠ6 δύο 
τηὶσἢς 06 βαϊὰ ἴο Ὀ6 ὁοηοσδηϊγαιδα ἴῃ ἰξ.᾿ ΤῊ ΪΦ ἰδ 186 
τπδι.81] εχρ δηδιίοη. - ΜῈ ἘΎΟΙΩ ΤΥ ὨΟΌδΘ -ε- 
ουϊ οἴ ΤὨΥ͂ Π0Π ἔοι (Υἱ1}. 1). 

Μοῦ. 16. Το ριόρδοὲ ὈΘΒΟ] 46. τη6 ἔπίατο 88 α]- 
ΤΟΥ Ῥγεδθηΐ (οοτρ. νοῦ. 11) ; ΟἿΪῪ ἴπαὶ Ποτθ [ἢ9 
ἱπηδρθ ΟΥἁ 8 ἴγϑθ ποῖ ὁ8Π ΠΟ Ἰοπροῦ Ραϊ ἰοῦ 118 
δἰιοοίθ, ἰ8 ἢτδὶ οιωηρίονθα. [1ῃ 16 ἰδϑὶ το ΟΓ, 
ὨΟΎΘΨΟΡ : δρᾷ ονϑὰ ἰζ [ΠΟΥ δου ὈΘΑΣ, 0 ἢφ- 
ὉΓῸ ἰδ εἴαρίογοί. 

γεν. 17 σοπιρ]οῦθβ {86 Ὑο]0, ὉΥ͂ χὶνίηρ 180 
ᾳτουπὰ οὗ ἴμο ρυπίδμπιοηξ, δηὰ βιδίπρ ὑμδὲ ρθη- 
ἸΒῃπηοηςϊ οἰοατὶΥ [0 Ὀ6 ὑδηϊδημηθηΐ διοηρ ἰδ Ὠ8- 
ιἰοΒ, πὴ [6 ΡΘΟΡΙΘ δου! ὃ6 ἔπ ρίἶνθα. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΤΉΙΟΑΙ, 

1. ΤΙ ἡυδρτηθης βίδπὰβ ΠοτῸ δ ὑοροῖδοῦ ἱπ [ἢ6 
ζοταρτουηά, δηὰ [Π6 ριυιπίδηπηθης τ ἶσ ἢ 186 ΡΘΟΡ]Θ 
ΔΙῸ ἴο Οχροοῖ ἰ8 [δὲ [ΠΟῪ Ὑ 11 Ὀ6 ΟΑΥΤΙΘὦ ΔΊΥΔΥ ἰηο 
Αβεγτία. ὙΤμπδὶ ουθηΐ 8 ΠθγῸ ἱπάϊοδῦθα 88 “ἃ τὸ- 
ἴση ἴο Εργρὶ,᾽᾿ ποῖ ᾿ἰὔογα ]γ, Ὀὰπῖ γϑῖ 6 5γ1}00}- 
σαν (νοῦ. 8). ΤὨΘ σΑρεν Ὁ 16 τοραγάθα ποῖ 80 
τηυοῖ 68 Δη ουϊνγαγὰ ἰδεῖ, θπτ δοοογαΐηρ ἴὸ 8 1η- 
τογηδὶ δδροοῖ, 88 [Π6 ἀΐγοοῖ πορδιίοη οὗἩ ταὶ τ ἢ 
αοὰ ἄοπὸ ἰο [δγϑοὶ ἱπ Ἰοδάϊης ἴδσπὶ οὐἱϊ οὗ 
ἘξΥρι. ὅϑθυογαὶ ἴϑαΐατοθ ἰη ἴ6 Εχοάπ8 τηδάθ ἴΐ 
οὗἨ βρθοίδὶ δἰχηϊβοδποθ ἴὸ ἴδγδοὶ.0 Ὅπὸ ν͵αβ [89 
τοδὶ δηᾶά ππάθηϊδυϊο τρϑτου οὗ ἀοά. Μίοπίηρ δ 
ΤΏΟΓΙΘ ΟἰΟΘΘΙΥ, ἰξ τγδ8 8. ΤΠ ΓΟ 1} ᾿θογατίοη οὐ [βγϑ8] 
ἔγοπι Ὀοηάαρο, ἤοτὰ σοι ἰοῦ β. δ] οἶοπ ἴο 8 ἴοτϊ- 
εἶσι ροῦγοῦ. [ζ γὰϑ (8 τῃ6 οοηάϊξέοι δηά {8 
θερίπηΐης οὗ 16γ861}8 ὀχ βίθῃοθ 88 δῇ ἱπάδρεπάθης 
υδοῃ. Βαῖ ποῖ ΟΠΪΥ δο : ἀοἂ τ8π8 Ὀγουρῆς τ} }5 
ῬΘοΟρὶΘ ππάοτ δρεςΐδὶ οὈ]σαῦουβ ἴο Ηΐπι.. Α8 Ηθ 



18 ΗΟΒΕΑ. 

δά οπτιθὰ τθτὰ ἴ0 δ6 ἢιΐ8 80 ΘΧΡΥΘΘΘΙΥ δηὰ οἵη- 
ΒΑΟΙΟΔΙΥ ἱπ Ερνρί, δηὰ βορδγαϊρα ηνδνὰ ἔτομι 

ἔεγρι ΠΟΥ͂ οοδπιθ ὮΥ Ηἷδ ἰοδαϊπρ ἴμ6πὶ τσὶ 
}υβεῖγ δηὰ Ἰορ εἰ πδίοΥ [ιἷ8 ᾿ππουίίδηοθ. Αηά εαἷ- 
τβουρ 16 βροοίῆς τοϊδεοπ οὗ 15γδ6] ἰονεατάβ αοὰ 
αἀἰὰ ποὶ δϑϑβιιπηθ [8 ΠΟΙΊΏΔ] ἴοστη ὑπ] [ἢ ρἰνὶηρ οἵ 
τ6 ἴδῃ, 15: 186 Ἰοδάϊηρ οἵ ἴβγδοὶ ουἱ οἵ Εργρὶ 
ΙΑῪ δὲ τΠ6 Ἰοππάδιϊου οὗ ὑπεὶγ ὀχδὶ δύῃ (0 ὈΘοοπιο 
δεῖν ἔρις ΕἸπδ Πγ, ἰξ ττδθ τ[Π6 οοπαϊοη οὗ δπά 
109 χει δῖ8Ρ ὑονγαγάβ, (πεῖν ἱπγοἀ σοι ἱπίο ἐμαὶ 
ΘΟΙΠΙΤΥ ψὨ]Οἢ αοὰ δὰ ῥτγοτηϊδοὰ ἴοὸ ρῖνο ἴο [5γβ6] 
88 Ὦ΄5 ρ6ΟρΪ6, δπὰ ᾿ιδὰ {πογοίοτο ἃ ἐπ πΠἀδιοηία] εἷω- 
πίἤοδησο ἴῃ τποῖν ἰδίογυ. Νον ἴθ0 Αδεγτίδῃ Οδρ- 
Εἶν" γ 8 [Π6 ἀἰτοοῖ σοηςΓαδί ἤο (Ὠΐ8, δηὰ 16 ἐῃΘΓΟΙΌΤΟ 
τοργοδαηϊοά 88 ἃ “ τοίατη ἴο ΕρΥρι." [ἱ ͵ἰ8 88 βὶρ- 
δὶ ἃ αἰβρίαυ οἵ Οοά᾿ ἀϊδρίϑαδῃσθ δηὰ σπτδῖ δ5 
1110 ΠΌΓΠΙΟΓ γ788 ΟὗὨ [ἰδ ΠΊΘΤΟΥ. [0 86 [Π6 1088 οὗἁ ἔγοθ- 
ἄοπι, Α γτοἀυοιοη ἴο 8 δίδίο οὗ Ὀοπάδρο, ἀπὰ 8 βυγ- 
ΤΌΠΟΥ ἴ0 {Π6 ΡΟΊΤΟΓ οΟὗὨ 8 [Ὀγοίρτι ΘΠ ΠΥ. [5Γϑο] ἴδ 
ΟἾΪΥ ἔγϑο [σγουρὰ ἢΠἷ8 Θοά, δ ἃ γοιηδῖῃβ 80 ΟὨΪῪ 80 
Ἰοης 88 ἢ6 δοσυθϑ Ηΐπι ; ΤΥ ἘΡΟΘΙΒΕΥ ἴτοτῃ Ηΐπι, μ9 
τιοτοίοσο ἕογίοϊ θὰ τῆδὲ οὔ, δηὰ ἐδογοίοτο δῖ 
δβὲ τημϑὶ ἰοδ6 ἱξ, δῃὰ (Ὅτορο δὴ ἱπάδροπάθης οχἰδί- 
ὅθ. ΤΪ8 ΒΌΓΓΟΠΟΥ [0 (6 μόνον οὗ 186 Ὠθδί θη 
διδηὰδ ἔυγίΠοΓ ἴῃ [06 διτοηροδβὶ οοηϊγαδὲ (0 [8.86] 8 
τοϊδίοη ἴὸ Οοά 85 οἷς ροορίθ. ΤΉΘΥ δῖὸ (ππ8 Γοα]- 
Ἰγ ἀἰϊδταϊβοοα ἔτοπὶ ἐδ ΐ8 Ροδίἴοη ὉῪ , δῃὰ δϑΔῃ- 

Ὡθὰ ὈΥ Ηΐ 85 15 γέρε (οοπιρ. τότ. 1δ, 17). 
ἼΒΟΥ͂ ΔΙῸ ἰπ δεοῖ τηδάο 6 “ Νοι- Μγ-Ῥοορίο.᾽" ἔεγδεὶ 
ἱξυοτοὰ [Π6 [δ ρχίνοη δἱ δἰηασὶ, δη ὰ ϑϑμουδὴ ἱρ- 
Ὥοτοδ [86 ἀοἰ ἰνογαηοθ ΠῸπιὶ Εργρὲ; δηά, [δδϑι]γ, [6 
᾿Αδογτίδη Οδρενν ἰδ [86 1088 οὗἨὨ ἰδὲ ΘΟΠΠΕΥ͂ ἴῃ 
ὙΓΠΪΟΝ 16Γ86}᾽8 ροδιϊίοη δὲ αὐ Β ρεορὶθ μδὰ ἰΐβ πδ- 
ΟΣΙΑΙ δα δὶ8, δ ἴΠ6 ἀ6᾽ σογαηοθ ἔγοια Εσγρῖ Ἰοοϊκοα 
ἰονσαγὰβ [6 ροββδοδϑαείοῃ οὗ ἴδὲ ὉΟΌ ΠΙΤΥ. ΟΟΤΏΡ. 
τοῦ. 8, Απά 88 ἴἱπ Ῥτομϊθοά 1λῃα νγα8 Θβϑθη 18 }} Ὁ 
086 οἵ ἀϊνίπο Ὀ]Θδδίηρ, [6 1ο88 οἵ τζΐ8 ὈΪΘδδίπρ 18 
ὨΔΙΌΓΔΙΪΥ τοίοιτοα [0 ΜΠῚ Βρθοΐα] Θ Ρ ἢ. 8218. 
ΓΆ6] 88, ἶϊκὸ 1τῃ6 Βοδίδοη, δϑοσί ὑθαὰ δυςὶ ἃ ὑράραμ, δωδὰ οὗἩ ἀοἀά᾽ β ἴον ἴο [8 
ῖἴο [Ἀ186 » ἰδ ὁδοὶ ΘΠ ]ΟΥ͂ (Π6 Ἰδηὰ ῥγοθθῦ 
ἴο ἴδ 88 δ ῬΘΟρΡΙΘθ, Ὀπὶ 88 1ξ Ὀθοᾶπιθ [{κ6 ἴΠ6 
ΒοϑΊΠοπ, ἰξ 8.41} τοιαστη δρδίη ἰηΐο (Π6ἷΓ σου ῖτίοθδ. 
τὰ [8 1085 οἵ ἔδο “ [ζδηὰ οἵ Φοδονδλ,᾽ Βουχουοῦ, 
δ ππὶορὰ, 88 8 ῬΘΟΌ] ΑΓ ἀἰβὲγοδαὶπρ' ΘΟΠδο] ΠΘΠΟΒ, 
1 Ἰοβ οὗ 10 βδογι ἢςΐβὶ βουυίοθ, δηὰ οὔ (16 5δ8ῃο- 
εἰθοδίοι ἰπ 16 ΤΠΟυ ΌΥ οοπαϊοηποά. 15γδοὶ '8 δοηϊ 
ΔΎΓΔΥ ἱπίο ἴ8ο Ἰδπὰ οὗἩ ἡπρυτγιγ. [ἡ (μἷ8 [Π0 Οδρ- 
εἰν τ 8 ᾿ἴκὸ ἃ γεῖαττ ἴὸ Εμγρι. ΑἸγεδαγ π᾿ τ.18 
μ- 100 εἰς οὗ τ6 Ὀδηϊδηϑὰ δῇ [86 Ηο]Υ 
Ι͂δδὰ. ὙΠοδο δραΐηκὶ ποτὰ [16 ΟὈὐ ΓΙ ΔίΟΙΥ αἷδ- 
ΘΟΌΣΘΟ ἰδ ὈΥΙΩΔΙΪΥ αἰγοοιοθα ψ}}}, 1ὲ 8. ἴγαρ, ἴδο] 
Ιοδϑὲ [6 ἱπιροββί Ὁ} οὗὨ βογυίηρ ἀοὰ. Απὰ γοῖ 
ὀυθῃ (ΠΟΥ σδηποὶ ἀΘῺΥ Τμοἷτ 15γ δ} 18} οδγδοῦθυ, 
ἀπα Ἰολϑῖ οἵ 8}} 'π 8 βίγαπρο ἰἸαηὰ. Τμαὶ νὨὶοἢ 
[ΘΥ ΠΟῪ ἀο ποῖ ΜΠῚ8} ἴο ἀο, οὐ ἴο Ὀ6 Δϊο ᾽ο ἀο, 
Ὑ}Π1 Πογοδῖον Ὁ6 [πὸ οοοδδίοη οἵ [μοὲν ὈΐΓΓΘΡ ΒΟΥΤΟῪ 
-- μα ἰδὺ8 ἱξ ΟΥΟΣ ἰδ. 

3. “ΑἹΙ] πδίοπβ γο)οΐθθ οὐθϑὺῦ δὴ Θη]ΟΥ ἃ τίσι μδγ- 
γοϑὲ (ἙομΡ. 18. ἰχ, 3), Ὀθοδιιθο ΓΠΟΥ 866 1π ἐπ6 ὈΟΌΠ- 
εἰ} μαγνϑδὶ ἃ βίζη δηὰ ρ᾽ϑάχο οἵ {πὸ ἀϊνίηο ἕδγνοσυ, 
ἀομημδπάϊης 
ΠΟΑΙΏΘΠ 8ΒΟΥΓθΘ ἴΠ686 σἰἣδ ἴο ἐπεὶτ σοὰβ δηὰ τρδηκ 
1Πθπὰ δου {Ποῦ ΤΏΔΠΉΘΓ, (ἸΘῪ ἀο 8 ἰπ 186 ἴχηο- 
ΓΆΠΟΟ Οὗ (πο ῖν ΠοΑγίβ, τοῦ Ὀεϊηρ Βροοΐδὶ]ν συ 
ἷῃ 80 ἀοίπρ, Ὀθοδι86 ΠΟῪ ᾿νο πίϊποῦῖ τς ἰἰσῃς οἵ 
αἰνίηθ τεγοϊδίοη. Τῇ, οα (ἢ6 ΘΟΠΊΓΔΙΥ, [5γ86] τὸ- 
)οἰοϑά πῃ [μ)6 Ὀ] 6δδίῃμβ οὗ μαγυϑδῖ ἰκὸ τῃ6 ΒοαΉθη, 
δηὰ δδογίυϑα {ἢθπὶ ἴὸ Βδαὶ (ἰϊ. 7), σοὰ οουἹὰ ποὶ 
ἰορᾶνε ὑπρυπὶβηθα {μἷ6 ἀδηΐαὶ οὗὨ ἷἰ8 στδεοίουβ ὑθῶ- 
οὔιϊ« ᾽ (.61}). [τ δπιοῦυπ!8 ἴο [Π6 δᾶπιθ {ἰὴ ἤθη 
ΟὯΘ οπογϑοη δβοῦὶῦο8. βο ἢ ὈΪΘδδίη 98 ἰγ ῖο 
τοῖς οσσὴ ἰαῦοῦ δηὰ δι γ ἴο “ πδίαγο," δηὰ δο- 
οΟΥϊΠρΡῚΥ ἰϊ8 ἸΟΥ͂ ἰΒ ῬΌΓΕΙΥ “ πδίυγαὶ,᾽"" αἰτοχοῖμοῦ 
ἀονοϊά οὗ ξσγδαζυθ ἴὸ [πὸ στοαὶ αἴνοσ, δῇ πιϑλη- 

18-} αἀπὰ Πδαὰ Ὀθϑη ΔΙ ΎΑΥΒ, ΕἰδΡ Τοῦ: 

(πὰς τὸ ἴ6 αἴνοσ. [Γἔἶ πον πο] [οτὰ 

ἐἴδϑοῖδ ἰζδ6 1 ὨϑοσδϑασΊ ἱπ 41} κίηἀ8 οἵὁἨ βοϊεἰμάι- 
ξοποθ. 

8. Πεη {ΠῸ ἡυάρστηθηϊ οοτηοβ, ἴπΠ6 ἔἈΙθθη 655 οὗ 
1:0 [Α180 ῬΓΟΡΒοῖΒ ὈΘΟΟτ 68 τηδηϊοδί. ΒΥ {Π686 ΔΓΟ, 
νου ἀουδί, ἴο Ὀ6 υπάἀογβιοοαῦ ἐδοθὲ το, δρὶῃ 
ἴα νοοϊείοη οὗἩἉ Ῥτορδοῖδ οἵ Φομβονδὴ, Ἵασθ ἐπ τπκεῖ 
88 [6 Ῥγοϊοπαθα δηΠΟΙ ΠΟΘΙ οὗ ἴπ6 ἀἰνίηθ Μ|}}, πὰ 
88 (πὸ δά νίβϑοιβ οἵ 16 ΡΘΟΡ]6, δβρεοῖα!ν οὗ {86 τὰ ]- 
6Γ8, Ὀὰΐ ἱπ 1Πεἷνγ βδιογυ οὗὨ [Π6 Ῥϑορὶο που]ὰ ῥγὸ- 
ὨΟΠΏΟΘ διὰ με ονογυτΐπρ', απ ὰ τΒογείογο 
Ῥιγοάϊοϊθα ῬγΟΒΡΟΓῪ δηὰ ἀ6᾽ γογαποο (Ἐσοῖκ. χὶϊί. 
10), δπὰ ὩΟΥῸΡ υἰτοτϑὰ ἃ νοτγὰ οὗ οδγῃδεδὲ σϑῦαΐα. 
ΤΉΘΥ τ γὸ ἱγηδῦθὰ ΟἿΪΥ ἴοο ὑὸ}}. Οη [86 εοῃ- 
ΤΓΑΓΥ͂, [06 ἔσθ ῬΤΟΡΠΟΙΒ πδὰ ἴο τηθεὶ ΘΥΘΙΎΝΒΕΤΟ 
ΒΏΔΓΟΒ δη ΘΠ γ. Μθη ΚΟΥ ἴοοὸ ᾿ἰδίθ ὙΠΟ δὲ 
1πεἰγ ἔσθ ἔπη 5, δη ἃ 80 "μον [4156. 

4. Το ἴσιο ῥτορηοθὲ πηπϑῖ, 0 18 ἴγ6, ΘΓ ἰπῖο 
οὐ 5 ἀοδί χη, ποὶ τ ΓΟ ΟΥ̓ ΠΠΘΓΟΥ͂, ὈὰΣ αἰδο οὔ 
τ Ὠϊοοῦδβ "πὰ ρτηρηϊ ; τηῦϑὲ δῃποιυοθ {Π|6Π|, 80 ἔδτ 
88 ΠΟΥ αν Ὀθθῃ τουοδί θα : δηἀ ἢ ΣΏΔΥ͂ δυὐδῃ ὧθ6- 
βῖγο [ῃοὶγ {16} }πηοπὲ, ἰῃ οτγῆον [παὲ ἃ 1ἰπλῖξ ΤΑΥ͂ Ὅο 
δοῖ ἴο δίῃ, δῃὰ οὐδ βίου ὉὈ6 δρτοδὰ. οὶ ἰξ πγῦϑι 
6 οὐδογνοὰ τηδὲ τ βοη [Π6 Ρτοροῖ ἱπυόΐκο δε. 
τηδηξ, {ΠΕΥ ἀο ποῖ ἱπηρ]οσα ἴ86 ἀοϑιγυοξοη δηὰ ἀ68 
οὗ {μ6 ἱπαϊνίάπαϊὶ δἰπ ποτ, Ὀπὶ ΟὨΪΥ εἰ)6 “ ροϊϊ ςαὶ ᾿᾿ 
ἀοδίι, ἶἰὸ ἀσδιγυσϊίοη οὗ ἃ κιησάομ, ὃ06- 
οϑῖι80 ἰς δὰ 16 τρ 186 τηράϑαγρ οὗ 115 δ'π8 δηὰ 
[8 ὈΘΟΔΙη6 διηθηδῦϊς ἴο ᾿πάρτηορῃϊ, σοπ ΓΗ ΐῃ 
ἩΠιοῖ ἰδοτθ οοὐἹὰ 6 πὸ ἀουδὲ ἰπ [6 Ῥγορδοῖ δ 
τοϊπά. 

δ. ΩΣ ἴο 15τδ6}᾽8 οοηάποῖ ᾿ονατὰς Οοά, 
ἯΘ ΔΙῸ ἴ0 ΟὔΌΘΟΓΥΟ ἴδ τοϊτοδροοὶ οἵ (ὈΥΠΟΥ [ἴπγ68 
{νδῖβ. 9, 10, οορ. χ. 7; χῇϊ, 3). ὙἼῈΘ δβίηβ οὗ 
(16 ργοβδοηϊ δῖο ἴδιι8 βῃογῃ οἵ Ὁποὶγ ἱπάϊ νι! ν 
δηὰ δῇονη ἴο ΤΌΓΙΩ πρὸς οὗ 6 ΜὮΟΪ6 οομ ΙΧ  Υ οὗ 
δἷη. ΤΠ680 ἈΓΘ ΟἾΪΥ 8 τηοάθ οἵ τηδηϊδοϊδίήοη, 8 
ΠΟ ΡὮΏδ86, οὗ [6 δ δβρὶ τὶϊξ, βίο 88 Ὀαΐοτο, 

ΑΒ σὶ1 ἔδο ἀΐδ- 
, 80 1 [Π6 81η8 οὗ 

τοὶ αρδίπδι Οοὰ. [πδϊεδὰ οὗἩ δ δἱοιαηϊσιπρ δηὰ 
ΤΗΘΟΠΔΉΪΟΔ] Υἱονν οὗἉ [Π]15 δι ιὈ)]οοῖ, γγὸ ἢαγτο ἃ ἀγηδπιῖς 
ΟὨΘ, ΓΒ ΐΟἢα ΔΙ0Π6 ἰδ }ι81:18Η40]6 ἱπ ἴπ6 οἰ μῖο δ] ΒΡ(ΕΤΟ. 
Ετοπὶ τη 8 σοποορίοπ οὗ ἴΠ6 οαυἱἱ, δοοογάϊῃρ ἴὸ 
Μοὶ [18 Βον ΓΑ] τη δἰ οδιδιίοηβ οὗἩ ἃ οοπδίδῃϊξ ἔμῃ- 
ἀδιηθη!8) ἰδ πὰ ΟΥ̓ ἰη τΠ6 πιΐπ 8 οἵ ἃ κἰῃρῖο πδίου, 
ὯΟ τοδὶ βῖϑρ ἰ5 ποοάθὰ ἴο γοδεῖ 86 δεδυιαρίου οὗ 
ἃ οοπϑίδηϊ αἰπροαίτίου τὸ αὐ π᾿ τηδηϊκίη ᾿ξοσον, 
Δ]}Υ, οὗ ΒΟΥ ἸΔΡῪ δἰ, ἰῃ ἰςὰ τΠ6 ἱπάϊν ἀπ8] τ ἢ 
εἶδ ϑβρεοΐδὶ οἴδβιιδοα ΟὨ]Ὺ οοῃῆτστηδ δηὰ το σοα ἴ86 
δι] αἱδροδίτἰοπ οὗὨἨ [᾿)6 Γ806. 

ἨΟΜΤΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ,. 

Ὕγυξτ. ϑυμνν.: γεῖβ. 1, 3. δίηοοτο ΟἸ εἰδείη 
δου ἃ, ἰὰ πὰ ὑ]οϑϑίηρα οὗ αοά, δο ταοὐοΐοο ἐῃ ἔϊθ 
Ιωοτὰ, 88 ἴο δοκπον)οᾶρο ἴδδὲ 4}} ρμοοά 5 ἔτοιω 
Ηἴπη δἷομθ, ἴοὸ πποτὶ ΤΟΥ πιιϑὲ τῃογοίοσο ρῖνο 
[δῆ 8, δηὰ 80 πι860 {ΠῸΠῈ 88 ποΐ ΔΟυβίηρ, ἐδα, ναὶ 
ΘΙΡΙΟΥ͂ ἴποπὶ τὸ αοα᾽ Β ρίοσγΥ. ὙΠοπ γπ}} αοἀ ἐδθ 

ποῖ ος6886 ἴΟ ἀο ἴδοπὶ ροοά. 
γον. 8.1. ΒΤΑΒΚΕ: Τδδὶ ἰδ ἴδο 1,.οτ δ ̓ δηὰ 

ΠΟΥ Οοά 185 ἐγ] Ἡρμόν τα. Ὁ γον δηα ποποτοὰ. 
Ἄοαγθ. 4, δ. ῬΥΑΡΕ. ἐδοίισετ : ὝΏΘΩ 186 

ΤΑ ΘΑΒΓΟ ΟὗὨ ἱπίαἸ  Υ ἰδ []1, αοα δὲ ᾿αδὲ ἴ8Κ68 δυναῦῦ 
ἔδ6 ἰδ οὗ 8 Ῥδοτά ἤομπι 18 μἷδοθ. ΒΟΊΓΔΙΘ, 
(Βο, γοὰ ὙΠῸ πάτο (Π6 ἔγῃ, 198ὲ ἀεί ηθ88 ζ4]} 
ὍΡΟΙ γοιι. 

[(ῬΌΒΕΥ : [ἡ ἰδ ἰπ μυπιδῃ Ὠδίθσγο ἴὸ πορΐοεῖ ἴῸ 
δοῖγο Θοὰ σθθη Ηοθ νν1}}8 ἰξϊ, δηὰ τμθπ ἴῸ πορῖθος 
ἴο βοῦν Ηἰπι ῇοθη Ηρ ἰοτυϊάβ ἰ. ἘΠ6 τοῖο 
δοϊοαη ἴΠ0 ἀδΔΥ δπὰ 186 Π|οῦο ἰομεΐ τηδη᾿ 8 ὁχοὶῃ- 
βίοῃ, [6 τῇοτα τη [681 (οὐ Β νι άγανγαὶ. -- Μ.} 

ινιν. 6. Ματτ. ΗΚΝΕΥ : Τοδο τδδὶ ΓὨΐηκ ῥτς- 



ΟΗΑΡΤΕᾺἙ ΣΧ. 1-15. 

Βαϊ ΡΓ ΠΟΌΔΙΥ Ὁ οὔΐπιη Οοα Β ἱπάρτηθῃ!δ ἃσὸ ΠΟῪ 
δου ρ ἢ ἰο πηοοὶ [οἷν ἀθδηβ ΏΘη ΤΠΟΥ μδΔἀ ΠπΠοροα 
10 58 Υγ0 πον ᾿ἶνρδ. --- Μ. 
γε. 7. 76 πϑιδὴγ ἀἰδοονυοῦ ἴοο ἰδίδ ὙΠῸ δ ΓΘ 

οὖσ ἴσυο ἔθη δηὰ τὙγο Οὔτ {Ἀ]56. 
Ῥχαάνν. ΔΒιδείισετα : ἘΔ]156 ῬΓΟΡἢΗΘΙ δὲ ἃ [ΚΟ 

οὗ αοὐ δ Ὑτϑδίὰ Ὀυτηΐης οΥὐὸῦ ἃ οπυτοὶ οὐ πδιίοη. 
ΙΡυδκυ: Τθὸ πῆδη οὗἩὨ τ6 σψου]ὰ δαὰ ἴπ6 ΟἸγὶ8- 

ὥδη πὰρ οὗ 1:6 βαπὶ6 {πίηρϑ ὈΥ ΟἸΘΑΣΓ ΘΟΠΌΓΑΓΥ 
ΓαΪοΒ, τι886 ΓΠ6Πὶ [ῸΓ { ΘΟΏΓΓΑΤΥ οπάἀ8. Τ Π6 8]ανθ 
οὗ ρίδαδαγο οουπίδ ἢΐηῃὶ τηδὰ Ο ΤΟτορΟΟ8 1Ὁ ; [80 
ΜἩΘΔΙΓΠΥ ἰγϑον οοππηῖβ Πἰπὶ τηδὰ ὙΠῸ χῖνοβ ΑΥΑΥῪ 
Ρτοίπδβεϊιγ. [Ι͂ἢ τη686 ἀδγ8 ρῥγοίυβίοῃ ἴογ 0 ἰουθ 
οἵ Ομεῖος μδ6 θθϑη οοπηίδά 8 στουπὰ [ὉΓ ἀορτγίνίπρ 
ἃ ἴηΔὴ οὗ ᾿ἶδ ῥγορδσῖγ. ΟἿΘ ΟΥὙὉ 186 οἴἶδιοῦ ἐδ τηδά, 
δΔηὰ ποῦ] ρὲ πηπδὲ οουπὶ 186 Ογβίίδη τηϑά, οΥ 
Ἐ ταδὶ ΟὟ {ΠΟΙ 861] γ68 10 ὉΘ δ0 τηοβὶ [ΔΥῸ ΪΥ 
(Υδϑάοπι ν. 3-6). Το βίππον ἢγβὶ πορίοοῖδ ἀοά; 
186, 88 [86 Μ}} οὗ Οοἀὐ 18 Ὀγοιρῶὶ Ὀθαίοτο Ὠΐπι, 86 
Ὑ{Π{1}}γ ἀἰδοῦογα Ηΐπ ; (Π6ῃ, ἤθη ἢ6 ὅπἃ8 ἀοὐ᾽ Β 
Ὑ11 ἰγγθσοηο! ΔΌ]Υ δὲ ναγίαποθ Ὑἱ ἢ ἢΐ8 ΟὟ, ΟΥ 
τοι ΘΟ οἰ αδίθπ5 πἷτλ, δ6 παίϑϑ Ηΐπ), δῃὰ Πδῖθδ 
Ηΐμι .--Ν) 
ας. 8. εἴς ποὶ οὔδηὰ γου, ἰΐ, ἔογ 116 δαῖκο οἵ 

[80 ἰγυῖ, γοῦ πιαβὶ δα θ᾽ ρογϑϑοιτίου. “ΕΘ 
80 ρῬεσβοο δα ΓΠ6Υ [86 Ῥτορῃθὶ8 ὙΒῈῸ ᾿ΈΥῸ ὈΘίοΟ ΘΟ 
Υου, 3 
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εν. 12. θη αοὰ ἰδ στδοίουι αϑρονοῖ ἴο- 
ΑΓ 9 ιι8, ΗΘ ἰθ οὐὖγ ὐγχῆϊ, οὐν ὙΥΑΥ ὑὰ ἰΐ5, ουν 
1ωονο, οὖν Οομπίοτι, οὐγ Φογ, ουὖν ΒΒ ρθοσά, οἂῦ 
Ῥμγπίοίαη, ον Βγίἀδργοοτω, ον Εδιμοσ, δηὰ ΟἿΓ 

ΘΟΙΏΟΓ. ΠῚ Ηο ἀδρδαιτῖδ ἔγοπι 18, 41} {Πὶ8 ἰ8 
βοτο, 1κὸ 88 θα 109 881π δοὶβ δηὰ ἀδυκη 685 οον- 
ΟΥΒ 8}. 

ϑρυκ: ὙΒΘΩ (6 ἀϊνίηο τγϑίῃ Π88 Ὀοχαη ἴὸ 
Ὀστη, ἰδ τἵ868, 80 ἴο 8 » ὉΥ ἀερτοθβ. Απᾶ ἀοἀ 
ΘΟΠΙΏΟΏΪΥ ρῥγοοοθὰβ ὈΥ εσίπηΐηρ δὲ ταὶ 18 τηοβὶ 
ΘΧΙΘΓΠΔΙ ἰὼ τ, ὙΠΟΒΘ ἰοϑθ γὸ ΜΟυ]ὰ ποῖ ἀθθρὶ 
66), Ὀπὲ ΟΥ̓ΟΡ δάυδηοθϑ ΓΙ ΠΟΥ τουαγὰβ πὴ ἢ] 
6 ἀθάγονῦ δηὰ οὗ πιοῦα πιοπιϑηΐ, πη} δὲ 1αϑὲ Ηθ 
ΒΕΥΪ Κ68 αἱ ΟὟΤ ΥΟΥῪ βοῖνοβ,. [1 αοἂ 18 ῃοῖ ργτδοίοιυ 9 
᾿ονανὰβ π8, Ηο ἴα ΔΙ; Ηθ ὀδῃ δβδυβίδιη ΠΟ ἰπ- 
Κογιηθαἶδίθ σοὶ δι οι. 

γος. 1ὅ. ἀαοά γεξιιϑ68 δὲ 1δϑὲ ἰο ργδῃὶ ἴῸ ποίδιεἰ}- 
ἴα] οἰ! άταπ ὀυθα τη ργίν!!θρθ8 οἵ μἷ8 βοῃβδθ. Ηθ 
δ 15Π0 ββὴθ ἰπη6 ἀἰδιη μοῦ ἴθ. θυ αοἀ 
ΟΘΆ868 ἴο ἰοῦδ 18 τἯὌθὸ 81ὁ ἰοϑί. Ηθῃοθ ποιΐης ἰδ 
ΠΛΟΙ͂Ο ἢ ὍμβΔη [80 ρσγᾶγοῦ : ΤΠ ΑΓΑῊῪ Ὧοὶ 
ΤΥ Ἰονθ οτῃ υ8. Νοιηΐηρ 18 τηοτθ ργθοίουβ [π8ῃ 
116 ῬΟΤΤΟΙ [0 ΒΥ: 1 8πὶ ρειβυδάϑιὶ ἴπδὲ ποιἱην 
ΟδΠ βαραγαῖθ τ6 ἤζοσῃ ἴΠ0 ἰογο οὗ (οὰ Ἡὶοἢ ἰδ ἴῃ 
ΟἈγίδι ὕοδυβ, οἷν [οτά. 

γος. 16. ἾΠο]9 ἔῃ )]ἶθδ, ονθὰ τθοΐο πδίΐοῶδ 
ἀΐο οαὲ πτουρὰ αοα᾽ 5 ἡυἀξηιθηίδ, 

Οὐὁ οευαείαξίοη, 9 ἐδ ,δαίε 910} Ἡγογολέρ. «1 οείγμοίνοη ο᾽ ἐδ6 ἰπσάοη, 

ΟΒΑΡΤΕΕ Χ. 1--Ἰὅ. 

1 ἴξγβϑϑὶ 18 ἃ (γι νἱηρ νἱπο ὦ 
ὙΒΙΟΝ βοπαβ ἤοτι 15 ἔγυϊῇ ; 
ἈΒ 18 ἔγαϊὶ δρουμπάοα, 
10 ταῦ ρ]]οᾷ δἰίατβ ; 
᾿Αοοογαΐηρ; ὑο (86 ΡΓΟΒΡΟΣΥ οὗ (δ6 Ἰδηᾶ, 
ἼΠ6 ὈδίυοΣ [Π6Ὺ Ἰηδαθ {Π|6]} ἱτηλρΌ8. 

2 Ὑποῖν Ὠοαγῦ 18 Βιιοοί ἢ : ΠΟῪ {111} {ΠΟῪ ΤΆ ΚΘ ΘΧΡ  ΔΙΙΟΣ : 
Ηδ6 Μ}}}1 οαὐ ἄονγῃ (δοῖν δἰΐασγβ, ἢ6 Ὑ1}}} ἀοδίγου (μϑὶν ᾿τηϑροδ 

8 ΕῸΓ ΠΟΙ͂ [ΠΟΥ͂ Ὑ1]] ΒΩῪ : 
76 Βανθ πο Κίηρ, 
Βρϑοδυβα ψὸ αἸά ποὺ ἔϑαν αοᾶ, 
Αμπά [86 Κίην ---- ταί νὉ}} Π6 ἀο ῸΣ υ. 

4 ΤΟΥ βρϑὰκ πογάβ, 
ναί ηρ' ̓ ΓᾺ]ΒΕΪῪ δα οοπίγβοίίρ 8]118Π068 : 
Αμπαᾶ Ἰαδιϊοθ στοῦ {1 (86 ρμοΐδοῃ- ]δηί 
Ιὰ (6 διγγονβ οὗ ἐμ 86]4. 

ὅ Εν (δ6 οδἶνϑβ ὃ οὗ ϑδαιηδγία, 
ΤῊθ ᾿ΒΑὈἰαηίβ οὗἩ ϑδιμδγία τὰ}} ὑγοῖλ} ]6, 
ΕῸΣ 108 ῬΘΟΡΙΘ τλουχῃ [Ὸν ἴΐ, 
Αμά 18 140]-Ὀσἰθϑίθ ψὉ11}} ὑσθι }]6 ἴον 10, 
Εὸν ἰΐ8 ρΊοτΥ, (Παΐ 10 Π88 ἀορατγίϑα ἤγομι ἱξ. 

6 1661’ ψ|1}} 06 οαγτί θὰ ἰο Αδβεγτστῖΐβ, 
ΑΒ 8ἃ Ὀγδβοηῦ (0 [π6 ὑγαῦῖῖκο Κη: 
β'δπηθ ψ1}} ἰα κὸ Βο]ὰ προη ΕἸ γαΐπι, 
Αμά 1εγ86] Μ1}1} 06 δδοβαιηθα οὗ 1ΐ8 οοπηθοὶ. 

7 ϑαιλδγίδ ὅ 18 ἀθδιγογοᾶ, 
Τὼ Κιίηρ ἴδ 11|ὸ ἃ οδΐρ ου (86 βυγῆλοο οὗἩ ἐἢ6 νγαῦϑσ. 



80 ΗΟΒΕΑ. 

8 Τῆι δρᾷ ρίδοθβ οὗ Ασνθῃ διὸ ἀουδβίαιθα, , 
ΤῊΘ β8ἷπ οὗ Ἰδ6γβοὶ, ᾿ 
ὙΒοτηΒ δηᾶ ἐπίβι168 τῇ] ὅτου ὌροΟῃ ἰΐβ Αἰίατ, 
ΤΒδα {Π6} Μ111 Αγ ὑο {1:6 τηοπῃίδϊῃβ : ΟΥΥΘῚ τ8] 
Αμπὰ ἴο {6 1118 : ΕΔ]} ρου τ] 

9 ϑ΄':οθ 6 ἄδγβ οὗ αἸροδῖι, ὑποὺ δϑὺ βἰπηϑᾶ, [5γ86] 
ΤΌΘΓΘ {Π6Υ βίοοά : 
ΤῊὴθ νὰσ δραϊπβῦ (86 βοῃβ οὗ ἰηϊααΐιγ 5 ἀϊὰ ποῖ γϑοδοῖὶ ἴμθπι ἰη ΟἿ οὶ, 

10 ΑΒ 1 ρΐοββο, 1 πὶ]} ἐοιίον (ἴθι, 
ες ΑἈδᾶ [6 παοηβ {11} δίῃ ὑμπθιβοῖνθβ αραϊηβ (ἢ θαι, 

ὝΒ6ἢ 1 Ὀἰπᾶ ἔδοπὶ ἔον {πο ὶγ ἔνο ΟἸδηθ868. 
11 Εὸγ Ἐργαίπι ἱ 'ἴ8. ἃ γὉ}}-ἰγαϊ ηϑὰ Βϑὶἕοσ, 

ὙΈΪΟΝ Ἰονοβ 3 (ο {ΠΓοΒἢ : 
Βυ 1 ν.}} μᾶ88 ΟΥ̓ΘΣ ΔῸΣ ΤΑΣ ΠΘῸΟΚ : 
1 νὶ}} γοκο Ἐρδγαΐπι, 
δυάᾶδῃ 8}}8}} ρ]ουσῇ, 
ὅδοοῦ [ΕΡἈγαΐπὰ} 88.411} ΒΑΥΤΟΥ͂,. 

12 ὅον ἴοσ γουγβαῖνθβ δοοογάϊηρ ἰο τ αἰθοῦβῃθββ, 
Απᾶ ΓΘΔΡ [ὉΓ γΟΌΓΒΘΙγοΒ 1 {16 {Π|Ὲ0) ΤΑΘΑΒΌΤΘ Οὗ ΙΏΘΓΟΥῪ ἷ. 
Βγϑδκ [0 γοῦγβονγοϑ᾽ (μ 607) 801] 
Ἐὸν ἴἰ 8. ἐἴτὴθ ἴο βοοῖκ ϑϑμόνδ, 
Ὅπ0} 6 δομθ δῃὰ σαΐῃ σἰρῃὐθουβηθδβ ἀροῦ γοῦ. 

18 (78) γ μεανϑ ρ]ουρμοα νηξδδύς 
Υο Ὦδγθ γϑαρϑὰ ἱπίᾳυϊίῃ, 
Υο ἢᾶνθ θδίθῃ ἰδ ζγυὶϊ οὗ ᾿γίηρ: 
Βθόδυβο ἴποα ἀἰαδὺὶ ἐγυδὲ ἱπ ὑπ γ Αγ, 
ἴῃ [86 τηυ]υἱ 46 οὗἁ (ἢ Υ ΠΘΙΌΘΒ. 

14 Απὰ (6 ποΐβθ οὗ γγὰσ ἢ [88 σίβθῃ διπμοηρ γΟῸΓΣ ἰγἰ068,}9 
᾿Ἀμπὰ 6]} [8γ ἐοσίγθδθοβ ἀγὸ ἀθβίζογαά, 
Αβ βμδίγηιδη ἀθβίγογθα ΒΒ. αγθθὶ ἱπ ([Ἀ6 ἄδγ οὗἁὨ Ὀβέι16, 
ΤῊ πιθοῦ 18 ἀδβῃθα ἀροὴ 6 οὨ] άγθῃ. 

18 Τὺ μα8 ΒΒ ίμ6] 1 ἀοπο ἰο γου, 
Ἐν (86 60]] οὗ γοῦν θυ]! [γοὺγ στϑαί 6ν]}], 
Τ1ῃ {86 ΘΑΓΙΥ ταογηΐηρ [8008] (86 Κίηρ οὗ Ιβγδθ] 884}} Ὀδ υἱίοῦ] ἀοείγογοά. 

ἸΕΧΤΌΑΛΙ, ΔΝῸ ΟΞΑΜΜΔΑΊΤΊΟΑΙ, 

[1 Υα-. 1. -- 2 8 αἴπεγε με. ὁχοορὶ σοῖο διὰ ἴῃ 2 Είηφε 'ν. 89. 1ὶ 16 σχδϑο. Π619 86 σοϊδίίηρ ἰοὸ 1δτδοὶ. ω 

δοὲ κοἰσοῦγ νἱοομδδίίο βοζο, ᾿ξ βαυΐπξ 180 ὥσγοο οἵ ἴδ μοδβ. ὑσοθούῃ. : [16 ἡγαϊί. --- --".} 

5 γα. 4. -- ΓΙΑ, ὠὐσαρὸ κα ας αἶροὶ. [9 Βοῖο οοπιίοτπορὰ ἐο ΓΞ ἰοσϑοοὰ οἱ ΓΜ, - 

8 ες. δ. --- Ὑτθμδομο: “ΓΟ ΔΨ, Το βιαι. ἰο κατρείείος, αἰτοο ἐδ) οα͵ τοῦ πΏΟΒ πόσο ποτεμρροά, Σρα]]ῦ ἑΒσοφι σοδις 
οἱ δὐϑασϑ, ΦΡΌΦΑΣ οἰ ΟΉ ΘΕ δἰ ΤῸ 76 1268. 11 ὁδοοί ὃδὁ ἀοοιηοὰ διε δορομοὰ ἰο δυφῃοῦὶ ἰδιλδὲ ἰδ ζδαι. ἰδ διπρ᾽ ογοϑᾶ ϑοξηθ- 

Ἡδδὲ ΘΟ ΘΙ ΡΕΘΟΌΔΙΥ δενὰ δαξοδδίοδ!γ."» 

4 Υο:. 6. --- ἹΩῚΝ πὰ ἰδ Ῥαδοίγο. Δοοογάϊηξ ἰὸ να], ὁ 399 ἀ, ἐπ6 δοᾶξνο δὅδὸ ρασυδάϑε (δ μαϑεῖίνο ἰπζοῦυφίιους 

ἴΩ ΒΌΟΣ 5 οαθ0 44 ἐδ6; ἐδ: ΩΝ Βατὸ σα στο ἰοαᾶε [ξ, Κὐτεὶ [8 οἵ α ἀἸδοτοῦι σρίοἴοα. Λοσοτάμηβ ἐο Βΐτη ἕδ)9 ρεῖκε- 
ΔΙῪ ποίου οὗ ΓΛῚΝΝ ἰς δείπῷ, εεφεπεε, δηὰ ᾿ξ ἐδβογαίοσο βοσγϑα ἰο ϑιωρμιδεῖϑο ἴδο κυύοοί. [ΤΉ9 ἴοστοοσ ἰδ [26 ὑσϑυδηϊης 

δενὰ Ῥχζοίδσωνϊο τον. Οοερ. ἀτοθῶ, Οἵγ., 271, ἐ α. Το ορίηίου οὗ ύὺπτοὲ δϑοῖϑ (Ὁ ὯΔ το Ὀοοα Ὀδδοὰ Ὡροῶ 8[6 ἐξιθ0Ὲ 

εδιδὲ ἔδοτο [8 δὰ δΔΊΏΠΥ δοίποοα ΓΝ (ΓΝ) αοάὰ ὅν, δο)νὰ ροῦνο οἴδοσ ποτάβ οἵ αἰτοῖ!ον σαάϊοδὶϑ δυὰ εἰφυιδοαθοτδ. --- 
ΜῚ 

δ ατ. Ἴ. -- ΠΥΡΊ, νει δ βμαι. δαδις, ὑοοδῦδο Ὁ ΔΊ᾽, δα δοίας α οἱ: ἰς ὅτα, ὁπ ἕο οἶμον βαιά ΤΊΣ 2 Βα 
8 [2880. ἤοστα Ὀοοδαδο 16 δἰδηάε δὲ ἐδ Ὀοχίποίος οἵ ἐδιο δοηίϑωοοο. ΤἸΤῶο οοὐδίσζυοίίοι ΠοτΙο, δοόοτάϊης ἴο ἔδο Μαδοσοῖίο 
ατοιοίνα αὶ ϑοῖσε τὰ ὠγαάείσο Βασαδτῖδ διὰ ἢος κίρκ, οὐ τὸ ἰοϊίον 8 οχρίδοδίουῦ οἵ [6 ΤΌΣΙΩΟΣ : βοιρδχίβ, Ὡδηλοῖυ, 

μος Κίης {πὶ ἴδο πδοὶϑ Κίωκάοια) ὙΓάθρομο αἀορίδ ἐδ ὑσοῦδοὶγ ρχοβικαῦϊο τίον (μὲ ΓῚ 3 2 δοξίηδ αὶ Ὧστ δοῃίαποο. 
[δ γες. 9. -- ἌΡΥ ἐζαηδροθοὰ ἴγοῖα ΤΡ». 6 οἀϊείου (ἐδο ΒσίσὶΔ) διιᾶἃ ἸΏΔΩΥ ΜΆ, ὅδγο ἰδ οοαιζηοῦ ἥσσω. 

1ὴ}9 που]ᾶ ὃδο [9 ΟἿἿΪΥ ο880 οὗὁἨ ἐδ ΟΟΟΌΣΤΘΏΟΘ οὔ ἔδο ἰσδηδροείϊοηυ. -- Μ.] 

Τ Υ͂ας. 10. -- ΘΝ, Ἵ πιδσῖκο ἐδο δροάδοαίδ. ΤΌο γατὺ 6 ὕτοσι "Ὦ δὲ [νυ] ἀλαίνοεῖι οοταραιεαίῖνο, .Μ. 



ΟΒΑΡΤΈΕ Χ. 1-15. 81 

[8 ας. 11. -- ΠΏΣ, Το δ 16 ματαρορίο, πῆεὰ [86 ἴσαι. Ρατέ. ΓΤ. -- 

[9 ας. 14. -- ΜΙ. Το δὲ 16 οἰΐδιον δροδ θεῖο, οὐ ἴξ 18 ΥΩΘΤΟΙΥ 8 γιαίεν ἱεεξίοιῖς, ἩἩΙΘῺ 5 πιοδὶ ῬεοῦδὈ]θ : ποθ 

θτοθα, Ο᾽., 811,1. - 

[10 ας. 14. --- αὶ πῦσαθος οἵ Μ58, δῃὰἃ δδυὶν οὐϊοῃβ τεδὰ ἘΩ 93) ἰπειοδὰ οὐ ΤΥ ΟΌΞΙ, ΤΏ δηοίοης ψοσείοπδ ἃσθ 
εἰδιπηθά δ μανίας ζοϊϊσννεὰ ἐς τοδάϊπας αἷδὸ; θὲ ἰδ 19 ἸΏΟσΘ ῬΓΟΌΘΌ]Θ ἐμδὲ ἐδ6 0 σοπιἀδγθᾶ [80 ρίαταὶ δ κἴως., ἐμ ποῦς 
αίηξ 6 ΘΟἸ]ο οὔ νο ΟΏ6. -- Μ.] 

19 Υος. 1δ. --- Βοῖηθ δτιίρροδο ἐδ9 3 ἴο δνὸ ὑϑαι οὔ  ὐθὰ Ὀαΐοτο ὈΜΣ, διὰ (δ Ἰοϊδον (0 Ὀ6 Ἰοσδὶ. 

ἘΧΡΧΤΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Μεγ. 1. Οοτρ. Ρβ. Ιχχχ' 9-1325. Ὑθοῦο 8 6180 
δῃ δ᾽] υϑίου ἴὸ οἷ. ἰχ. 10, δῃά γοῖ τδ6 ἱ 18 αυἱῦθ 
αἸΒΈΓΟΠΕΙΥ Δρρὶ θὰ. [5786] 18 χεαργοδθηϊθα ἤόσο ποὶ 
80 ΤΩΌΓ ἢ 85 ἘΝ Ρ]οδϑδηΐς ἴῃ 861] δηὰ οὗ σογῖῃ 
ἱπ τῆ βῖ ζῆν οὗ ϑοδουδῇ (απὰ 18 ἐβογοίοστο ποῖ οοπ- 
᾿θδν τὸ ἔγηϊ!), Ὀπὲ ΠῸΠπιὶ (Π6 δίδπά-ροϊπι οὗ 118 

1] }668, τοὶ, πονονοῦ, ἯῚ οὐ {πὸ τόρ 
κιπά. Ἠδηοθ ουθῃ 15 ὕγυ Ὁ] 688 Ὑ111 δ6 ἴδ Κοη 

ΔΎΔΥ ἴτοιῃ ἴδ (οἰ. ἰχ. 16). 3, δοοουάϊηρ τὸ 
Ἑθγεῖ -Ξ ὈΪοουιίηρ (υΧΧ,, ὅγγ., Αφιυΐα), δηᾶ 
Ἐμοτοδῦοσ δοοογάϊηρς ἴο Καὶϊ : οἸἱπιρίηρ, ττινίηρ, 

ΔΛΕΥ [80 ὈΓΙΠΊΔΙΥ ἰὯδα οὗ 77): ἴἢ0 Ῥοὺυγ οπῖ, ἴο 
τι [661 οί, Ποῖ ΞξΞ οἰ ὑρνγαγὰβ. [Επγδὶ οοτη- 
ΡδΓ65 [16 ΑΥδΌ. δαξία : ἴο ὈΙοοπι. [1 118 56Π86 18 
ἐἰο οογγοςὲ οηο, (18 18. ἘΠ6 ΟΠ]ΥῪ 6886 οὗὨ [86 ΟὐσΌΓ- 
ΤΕποῦ ΟΥ̓ τμι18 γοσῦ. --- Μ..] ὙΠ τηρδηΐηρ : ΘΙΩΡΙΥ, 

ἰβ ὈΠΒῸ ΣΔΌ]6. τη : 0 ΡὈΐδοθ, βθὺ Ξξξξξ Ῥγθρδῦοδ, 
[γηΐδῆθ8 ἔγαϊς ἴον ᾿υβο 

νεσ. 32. ΤΟΙΣ μϑοσὺ ἰδ αχηοοίῃ. ΤΤἢ6 ΟΧΡΓΘΒ- 
εἷοῃ ἰδ οἰ βϑῦμεγο δαρογοὰ οἵ ἴπ6 ἰοηρτιθ, 1108, 
ψΌΓα8 -Ξ-Ξ- ἀδοοϊτέι!, ἴα]86, ποὶ βίῃοογο (ἀθνούθα ἴὸ 
Οσοὰ)]. 086 οχρίαπϑιίοη : ἀϊνϊ θά, 18 (8166, ἴῸΓ [86 

Καὶ τπρθαπβ : ἴὸ ἀἰνίαο, ἰτπεἰτίτο ἩΎΧ. ἰδ ῥτορ- 
εΥγ: ἴο ςπὶ οδ᾽ [πὸ Βεβὰ ὉΥ͂ βιυκίπρ [ῃ6 πθοκ. 

ὁπάογθοι : “ἴδ 8 ῬΤΟΡΟΌΪΥ ἃ βϑουῆς 4] ἰθγπι. 
ἐ ἰδ Βεσθ, τὶ τ ἢ ἴοτος, βοα τηο οΟὨ ὙΠ ΟΔ]Ϊγ, 

ἴῃ δρρ οδίζη τὸ τπ6 ἀσδιπιοοη οὗὨ [Π6 δἰ ἴδια οὔ 
αὐκὶ [ας διηΐπ)α}8 ἐποσηβοῖνοβ γοσο οἴογοα.᾽" ἘῸΓΥ 

ἐδο ἴοτοο οἵ ἼΩΝ βοο οη ναγ. 15. --- Μ.} 
γεν. 8.1 ΤΒΟΥ ΨΜ1 τΠ6η 866 ἐμαὶ ΓΘΥ ἢδνθ ὯῸ 

Κἰηρ 8ὴγ ἸοΏροΥ, ὑθοδαδθ ΠΟΥ͂ ἔοσβα Κὸ Φ ΘΒΟΥ Δ, ἱ. 
4.,), ὍΟΠ6 δρροϊπίεα ὉΥ αοά, δηὰ ποῃθ, {μογείο το, 

ὙΠῸ σδη Βεῖρ με, ΤῊ : ἰο ἀο --ὶ ἴο ρτοῆϊ. 
οαῦ. 4 οχρδίηβ οβρθοΐδ! νυ [0 δ] οοΙ 688 οὗ 

110 Βοαγί οἵ τσ. 2. Το τρις ΟΓᾺ5, ΤΟΥ 
ποιὰ, σου δἰ προτὶ ἐγ. Ὑ86 [0] ον ίηρ ἱπΠ αὐτί γ68 
δυουοῦ ἴδ διαἰοπηθηί. ΤῈ σον θη δη8 ἀΓῸ ΒΟ ἢ 88 
ψὑὰηϊ {τ ; [ΠΟΥ τ ΓΘ οοποϊυδοά {ὑπ ἰοτγείρη 
ὨδΔΕ 6) ΟἿΪΥ ἴῸΓ ([Π6 δ8Κθ οὗ δὴ Ἵχροϑοῖοα δάνδῃ- 
ἵδρο, ποῖ ἔτοπὶ σαὶ πσηάβηΐρ. δ 7, Ῥοίϑοη, 

Βοῦο ---- ροϊϑοπ- ἴδηι. ΒΘ. Μοὶ ταῖκα {}}8 τες 
᾿ - Α ἴογοο Ἀγ σθδοδίηρ' δηὰ βοϊζίηρ ἅροη 
στο Βΐης,, 18 δα ρροβοᾶ ἴο ὃὉ6 ἀθβογί θεά. Βαϊ [ἢ 
ἀϊνῖπο ἡπᾶρτηθηϊς ἐδπῆος ὃθ σοΙμραγεᾶ ἴὸ 8 τῇ]ὸ 
Ρἶδηὶ οαἰστονίηρ δνουυ τ ἰηρ᾽ 6186. Ηρθηοθ Ἧ6 τηιϑὶ 
τεταδία ΌΥ τ τροδηϊηρ : ̓πδιϊοο. ὙΤΠΘ ΓΠΟΌΣς ἰδ 
τηδηΐίοδι : 1 γπδείοθ ῥγοναι θὰ, τΠ6 Ἰαπὰ πνουϊὰ Ὀ6 
ἔκ ὁ νο]εδρροίηϊοα 614, Ὀὰὶ ἰδ 8. πον 11Κ6 οπ6 
δι 6 πορ]εοϊοά, δηὰ ἰπ νος ἐπογοίοτο ροΐβοῃ 
ἰδηϊβ ρυΐηρ ὉΡ, Ὀθοδῦδα ᾿πβι]6 6 τνδϑ ῥτοϑίγαιθα. 

ἃ δοιῃον,Ἕδὶ δοϊὰ ἤρτιτο ᾿π8ιἰσθ, ἤθη [Ἀ]56}} 
αὐ τοϊενατόά, ὙΠ6Ὼ μογνογίθα δπὰ δὺὑυδοά, 18 οοτ- 
᾿ἐπθέρι ἴο ἃ ροϊδοπουϑ ρ]δηί. Ιω 88 Ὀθδη ομδηροα 

ἴο ἰἴ, 48 1 νοῦο. (ὐπιρ. Απιοβ νἱ. 12. [Ηρη- 
ἄετεοιι δάμβεογοῦ (0 ἴδ ἰοιτηοῦ Ἔχρίαπάϊοῃ ; ΤΈΒΟΥ 

[10 ἰδίτοσ. [118 4160 ῥγοΐεστοα Ὀγ ΟΝ ]68, 
ΚΝ ἡΠπδεγαῖδδ ἰς Ὅτ. ΑἸη08 ν᾿ 7 ; Υἱ. 12, δῃὰ βιρ- 

ἰθνα [δὲ Ηοδβοδ ἀὐδροα ἴδ ἱταδρο ΠΌτα 18 180 
Υ ἢΐβ ὑγθάθοθβϑου. -- Μ.] 
νοῦ. ὅδ. ΤὴΘ ρυηίβῃπιθηΐ σῇ ἱπογθίοτο ποῖ ]ἴη- 

βετ. ΑἸγοδαΥ 1Π6 ἱπΠ6Ὀ ἢ Δ π|8 ΟΥἨ ϑατλαγίδ (γϑι Ὁ ]0 

ἴου ἴμο ροϊάθῃ οαἶνεβ. Καὶ! : ΤῊ ῥίαται ΠΟ ΔΨ 
βίδ η 8 ΠΟΙῸ 88 ἱπάϑῆηϊία δὰ ρθποσαὶ, τὐτμοῦξ ΟΌΓ 
δοΐῃρ; οΟὈ]ροά ἴο ἰηΐδυ παι βονογαὶ ζοϊάθῃ οαἶνθβ 
δα ὈθΘη 86 ὯΡ ἴῃ Β6{}}6].᾽ Ὰψ εἷπρ. δὲ 811 ουθηΐδ 
ἡπλιπιθα αἰ οὶ ΤὉ]]ον8. Τἄπροδο: “ὙΤῆο Ῥτορδεοὶ 
8 τη ἰκίπρ' οὗ 41} 1ὴ0 σαῖνοβ ἐπ ἐδθ πογίπογη Κίηρ- 
ἄοτα νυν) ιϊοῦ ὑγοῦο ἱπηϊδοπα οὗἩ [6 οἰΐοῦ ροϊάθῃ 
ἰάοἱ ογεοϊρὰ δὲ Βϑῖμοὶ. ΒΥ {π680 ἰαιϊ αἰοη 8 41} 
Ιδτϑοὶ δὰ, ἱῃ ἃ οδυίδίπ τβηποῦ, Ὀθοοσηθ ἃ Βοἢ 
Ανϑη." Βοίμ.Ανθῃ. 8.60 οὗ, ἱν. 15. Τὺδ Ῥϑορῖο, 
--ἰῦδ υχίϑείβ. ΤῊ βυ βῆχας γοῖοσ τὸ ἴΠ6 ἰἀο]-“οἅ. 
ὙΒαῖ εὶ ΒΩῸΠρ' δοουβδιίίοπ ἢ ΤῊΘ ῬΘΟΡ]6 816 παπιοὰ 

ἴη6 ρϑορὶο οὗ [μ6 οδ᾽εροά. 253 0.5118}}} τ ἴὸ 
τοὐοΐςο, αὶ ποῦα (οτηρ ογοὰ ἴον ἔμ βακο οὗ τὸ 8δϑ- 

ΒΌΣΘΠΟΘ ὙΣΙΝ ΤΡ.) τε Ὅπι [0 τῖτο ἰπ δηρσυΐβα, 
ἴ0 ΤΩΟΌΓΣΙΙ,, ῬΔΓΆ]]6] ἴοὸ ΒΝ, Οἱ ἰϊα δοοουχιί, 4150 
τοίουβ ἴο 1Π6 οδ]ἤ, αῃβὰ ἰδ ΤΏογΘ ΠΟΥ Θχρ]αἰηϑα ὉΥ͂ 
10 πογάβ, ἴον 18 ΖΊΟΣΥ, ἱ. 6., [ἢ ρΊΟΥΥ δηὰ 109 
αἰνίπα πέπηιδιια Ἡ ΙΟἢ ποτα αβϑοοίαιθα πῆ 186 ο8}- 
ΤΟ. ΤῊΐδ ΡΊΟΥΥ π|ῷῦ}} ἀσραγῖ. ἔγοσλ ὑπ οδ]ΐ, 
ὙΒΟΓΘ 11 ὁδπηοὺ ρον Ῥγούδοιίοη ΠῸΠΙ (Π6 ΘΩΘΙΏΥ͂, 
δηὰ γ}] ἐι86 1 Ὀ6 οαχτίοα αἸσαγ. 

Ὑοτ. θ. Σίδοὶ δ1δο, πατοϑὶυ, [ἢ 6 ρο]άθη οδ]ῦ. [560 
τσ. ποθ]. ΖΣίβ ΘΟ 86], ΠΑΠΙΘΙΥ͂, [δὲ νι ἱοἢ 1 
860] ρᾷνο ἴο 1186], ΠΔΙΊΘΙΥ, ἰὸ ΔΡΡΙ͵ ἴο Αϑϑυγία. [θη 
[86 ῬΉΓΑΘΘ: τα κὸ Κίπρ,, 806 εἢ. ν. 18. --- Μ.] 

613. 7,8. ΤῊ Κἰηράοτῃ οὗὨ ϑδαιηηδγία 4118 δ] οη 
ἢ 115 ροά8. [866 ατϑπι. ἠοίθ.Ϊ Το ἱτηδρθῸ 
ἃ ΟὨΐν ΟὨ ἴδ6 δυτῖῆδοοθ οὗ [8ὸ τνοῦοσξ ἀθηοῖοβ 18 
ὈΠΙΓΔΟΘΘΌΪΕ αἰβαρροάγδηοθ, δηἃ ὈΓΟΌΔΌΪ 6͵8οὸ ἴ}6 
Υἱοϑηῦ ἀοε γα οἢ τὸ 88 6 ομΐρ προ {Π6 ὑγαῖοσ 15 

ἀτνϑῃ οἱ ὈΥ (Π6 βίγτοδῃι δῃὰ 80 ἀϊ βαρ ρθδγβ. ΓΙῸ 

ἯΔΝΝ δτὸ ἸΣΡΟΓΔΙΥ : ([μ6 μοίμῆ!δ οὗ δου]. Βαὶ Αγϑῃ, 
ἴῃ δἰ πδίοη ἰο Βοίῃ-ἄνθῃ -ὰαὀ; Βοιμοὶ ; ἴοσ ἐϊβ ἰρἢ 
Ρίδοθβ ψγογο ποὶρ 8 οὗὨ ὁυ]], δἷῃοθ ἴὴθ ἱπιαρθ- τοΥ- 
ΒΡ τις τοδα 'π Βοίποὶ --Φ Βοιδ- Αυθῃ, νγγαὰ8 Ῥγβο- 
ἤοθᾶ ἔἤθτο, ΤῊΘ αἰ οΟὗἩΘ Τ6Υ861 ἰ8 ἰῃ δρροδί(ΐοη 
ἴο ἴπ6 ΒΙσῃ-ΡΙδοοδ, οι. ὙΠοδβο Πρ ὈἾδοθβ ΤῸ ΓΘ 
186 δ'η οὗὨ [8γ86], Ὀδοδυβα ἰζ γγὰδ ὈΥ ΤΏΘΔΠ8 οὗἁ ἐδ 6πὶ 
[δαὶ 18τ86] β'πῃοὰ. ΤΘῈ ὕ9 ν δδὺ ἴο 89 χηου- 
ἰαίγα, οἷσ. ΤῊ5 ἜΧΡΓΟΒ868 [Π6 ΠΟΡΘ]ΟΒδΠ 685 οὗ ἀθ- 
δραῖγ. ΤΠΟΥ πουῦ]ὰ Γαῖαν Ὀ6 Ὀατίοα ὈΥ [86 τιοπῃ- 
ἰΑἷη8, ὑπΠ8ηὴ ππάεογρο τ.6 Δ οἰοη 8 οἵ Βα ἢ ἃ (ἰπηθ. 
ΑΡρ]ϊοά ἴῃ ἴμἶὸ χχὶϊὶ. 80 δηα ον. νἱ. 16. 

ΕΓ. 9. ΕὟΟΙΩ ἴἢ86 ἄδγο οὗ ΟἽθοδῃ. Τῇοδο 
ἄδγβ, τοίογγοα ἴ0 δ γεδάυ ἴῃ οἷ. ἱν. 9 (860 {πᾶὶ Ρ88- 
886), ΔΓῸ ταρσαγάοα 88 [06 Ὀορίηηίΐηρ, οὗὨ 18γ86]᾽8 51 - 
Ὡἷησ. ΟἾοΙβΒ ἴδκὸ [πὸ τογὰβ ΘΟΠΙΡΑΓΘΕΥΘΙΤΥ : 
ΤΏΟΓΟ ἤδη ἱπ [6 ἀδγϑβ οὗ αἰδοδῆ. [80 Οον]οϑ: 
ΤῊΪ5 ορἱ πίοι ἰδ ποῖ σοτητποη. --- Μ.] Τδο ΌΠ1ονν- 
ἱηρ νοτὰθ ασὸ αἰ δου]. Εἰνα]ὰ : ΤΠΟΤΘ ΠΟΥ (τὴ 9 
1βγβθ 68) ϑίοοὰ. ϑῃμουϊ ἃ ποῖ ψὰῦγ δραΐπϑιὶ (ἢθ 
ΒΟΠΒ Οὗἁ ἱπιρ ες τοδοῦ πθπὶ ἱπ Οἰδοδῦ 1 Καὶ: 
ΤΏοτο, ταῦ ἰδ, ἰῃ (ὴ6 ΒΆπ|6 βίη, [ΠΟῪ δίοοά, ἑ. 4., 
τοιηδίηθα; (60 ψαῦγ δρδίηβὶ [Π6 8005 οὐ ἱπί αν 
ἀϊὰ ποῖ τοϑοῖὴ τθοπὰ ἴῃ Οἰδθοδ, τπαῖ 8, [Π6 ᾿Μᾶῦ 
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ΟὔΟΘ ᾿αροὰ ὉΥ {Π6 ΟἿἾὮΘΡ ἰτῖδο8 οὗ ἔδγϑοὶ δραϊτδὶ 
180 {τῖδ6 οὗ ΒΕαπ͵διηΐη, οἢ δοσοιπηὲ οὗ πο ἱΠΆΠΟΌ 8 
ἀεοοά οὗὨ ἴδε τηθὴ οἵ Οἱδοδῆ, ἀξὰ ποῖ τοδοὺ [6 Το 
Τυθοδ, ἑ. 6., {ΠΟΥ Ὑ6ΓῈ ἀεδίιτογοά ὉΥ ΠΟ Βῃοἢ ὙΔΓ 
ΚΘ οἴδβοῖβ οὗ ἴδ 6 [βγδϑὶἱῖθβ, ὑβοαρὶ τΠ6γ ἀἰὰ ποῖ 
1688 ἀοδοῦνθ βδυς ἃ ἔδίε, (μογοίοτο οά νὴ} ραῃ- 
ἶϑηι 1πΠοπὶ πον. Βαϊ [Ππ6 ἰγβηβίατίοη 8 ἰογορά. 
ὙΥ ὕπβομο ρβοῦθδρδ Ἵχρίἷπβ Ὀοιον, του ρ ἢ πηῦςῇ 
τοῖς ὃ6 5] 4 ἀρδίηβϑι ἢἷβ Τγδηϑδιίοη ]390: ΤἘΠΟΥ 
δῖοοά ἰδ 6τθ --- [Πδὶ ΔΙ παρ ποῖ τόδοὶ ἰἴπὶ ἰπ 
ΟἸθοδἢ --- Ὀρδῖὰθ [Π6 δοῆδ οἵ ἱπίᾳφυϊϊγ. ΤΠ 
δΆρῈ ΔΟΟΟΥΪ ΠΡῚΥ δαὺῪ8 ἱπ τδδὲ [Π6 δἷη οὗὨ [δγδοὶ ἴῃ 
τ᾿ ἀδγε οἵ Οἱ Ὀρδἢ δὰ οοπῃεβίβιθα, πατ61}7 ἴῃ τἢ 8, 
[δὶ ῇ 1[Π6 ΒΘη) τ ἴ68, δὰ ϑιοοὰ Ὦγ ἴπ6 [,ὲυ- 
68 ἱῃ ΟἹ ΒΕΔῇ Ξε [ῃ6 δοπβ οἵ ἰπίᾳυϊεγ δρβίπϑί {86 
τοδί οὗἩ 6 16γδο] 66. Ἐπ1}. ἰχ. 16; γἱίϊι' 11 δῖ 

οἰνοᾷ ἴπ ῥτοοῦ ἐμαὶ ΤΌΣ νίτι Ψ μια9. 180 δθῦβθ 
οὗὨ δἰδηᾶϊηρ ΌΥ [κδβεϊδιὶηρ)]. [Το ἐγδῃδ]διίοη δο- 
εἱσιιοὰ ἀθονὸ ἴο [Κοἱϊ, νι ὐοἢ ἰ8 δ]δὸ ἴπδὶ οὗ Εἰ. Υ͂., 
ἰδ αρργονϑὰ Ὁγ Οον]εθ. [πειεδὰ οὗ ὑοΐῃρ ““ογοϑὰ ἢ 

Ο ἷε||8 ον Θη Εν 16 τοδί βίτρ]6 δηὰ παίυγαὶ, Ηδρη- 
ἀοτβοη ἰγδηδίδιθϑδ : 6Π8}} ποῖ [ῃ6 ΨΔΣ δραΐηδὶ {0 
ππ͵αϑὲ ουογίδκο ἔποπὶ ἰῃ Οἰθοδῃ  β00 Τοχέθβὶ 
ποίο. -- Μ.] 

ψεν. 10. ΡΟΝ : ἴπ τὴν θεῖτο τα Ἡβθῃ ΟἹ Δ81 
μΜ2}}}. [ΚΕ6ὶ}: “Δ)ὴ δηιτοροσοσρῃῖς ἀοδογίρεῖου 
οἵὗἁ ἴθ δον οὗ το Ἑσἢαϑεϊδοιηδηι.᾽ ΤῸ ἰδῖο 

ἧπ τῃ6 Ἰηδὶοϊοπ οὗ ἁ οδμδδυϊβοπηιθπὶ, ἡ δίϊοηβ 
Υἱ}} 6 χδιμοτοὰ αραίηϑὲ ἴδγδοῖ. Το γϑίογοῃοο ἰ8 
ἴο {πὸ ΒΓ διαίπϑὶ [ῃ6 80η8 οὗἁ ἰηΐαυ! Ὑ (νον. 9). 
[18 τείδγθηοο 8 ποῖ ΟἰΘΆΤ πΠη]666 [ἢ οοπβίπιοιοη 
ΟΥ̓́ Ἑνδ]ὰ δὰ ΗἩρηάοτθου ρίνεπ δρονα ὃ6 δἀορίοά. 
--Μ.}] Ὁιε Ἰαδὲ δοηνβο! ἰ6 αἰβῆου!. ΤῊς 

ΚοΙδΙΌΆ ἰὸ ὩΣ. Αδοοτάϊηρ τὸ Εδταὲ ἤοτα 
ἮΝ ἴῃ ιδο δϑοῃβθ οὗ ποιίηρτιοδδ - ἢ ἢ, τῃοτοίοτο 

πῃ ἴῃ6 οοπογοῖθ : ἰάοϊ πο. Κοτὶ ὩΓΣῚΟ -- 
δἷδβ. Αοοοτάϊηρ ἴἰο ἴδθ τεϊ ἀχρ᾽ δηδοη, ἑὰο]- ἐπ" 

ΞΞ οαῖνθβ. ΤΏ ἰδίου ἰ8β ῬγΟΌΔΟΙΥ οοττοθοῖ 88 
τοίογγο Ὁγ Καὶ] ἴο [80 ἀου Ὁ]0 βῖη οἵ δροϑίϑϑυ ἤτοι 
Ψοδονδῃ απ ἤθη [ἢ6 ΤΟΥ4] Βοῦϑ6 οὗ [λανία Το 
ὙΓΠ0Ὸ1ὁ6 οἶδιδο ψοῦ]Ἱὰ ἐπογοίοσο ὕὉ6: Ποα 1 Ὀϊπὰ 
ἐπ πὶ ἴο ᾿μοῖν ΕΟ ἰγδαηδρτοδδίουδβ (Π διηϑὶγ, ΌὈΥ ΡΌΠ- 
ἰδ ΓΠ 61} 80 παῖ [ΠΟΥ τοῦδ ἀγαρ Βα πι, 80 ἴο 
ΒΡΟΔΚ, 88 δ Ορργοβεῖυθ Ὀυγτάοῃ. ΤΠ 86η86 ΤΩΔΥ, 
Βονονοῦ, Ὀ6 ΒΙΏΡΙΥ: ΟἹ δοζουηὶ οὔ [Ποῖ ἴτο 
ἘΓΔΗΒΡΟΤΟδΆΪΟΉ 8. 6 ἱπιαρὲ οἵ ἴπο ποῖον ἴῃ ἢ 
ὨΟΧΟ ΥΟΓ80 5 Δῃς οἰραϊθὰ ἤθτθ. [126 ὀχρ]δηδιίοη 
ἰδδὶ ρἴνϑῃ ἷ8δ πονν τ16:14}}γ [Ὁ] οττϑὰ δηὰ 16 [06 τηοϑὲ 
ῬΙΟῦΔΌΪθ. δβοῆΐ δπὰ Ενγα]ὰ ἰγδποὶαῖθ: Ὀαίοσα 
ἐποῖν ἔν ΟΥ̓ 68, ἑ. 6., ΟΡΘΏ]Υ. Τὴθ τϑηάογίηρ: ἔπ- 
τοῦδ, ἴῃ Ε,. Υ΄.. (οἸονγβ ἴ9 Ταῦχζαπι δηὰ (ἢθ᾽ τηδ- 
Ἰουγ οὗἨ το ἘΔΌί ἢ. -- Μ.] 

Μεγ. 11. ΤΥ ὍΌ, ἰΔυρῆῖ, ττδίηοὰ ἴοσ πουκ. 
ὙΥΈΟΒ Ἰονϑδ ἴο ὑΣΘΒὮ : Αοοογάϊηρ᾽ ἴο ἸΩΔΗΥ͂ 6Χ- 

ἰϊοτβ 118 τοίδγβ το ἴῃ εἰγοπτηϑίδησας [πδὲ {ΠγΘΒἢ- 
Ἰηρ ἷς ἴ6 ᾿ἰσῆοῦ σοῦ, ἰπ πίοι, Ὀοδίά65, [ἢ 
ΠΟΙ͂ΕΓ ΤΏΑΥ οδὲ δὖ ΠΟ Ῥ]ΘΑΒΌΤΟ, δηᾶ ἤοῆσθ ἰβ δῇ 
ἰτηδρο οὗ ἴπ 6 ρἰοαβαηὶ δηὰ ρτοόδρότουδ οοπαϊἴοη οὗ 
Ιδγδ8]. Ασοογαάΐπρ ἴο οἴ ΓΒ {ἰ|6 ἰδγί, σοι. 18 τῃ6 
ἰρϑϑδάδϊηρ, δπὰ ἤθηῆσθ ἴΠ6 Υἱεϊοτίουβ ροννοῦ δηὰ ἀο- 
τηϊηΐοη οὗἁὨ ἴβγϑδοῖ, ἃ8 ποθ Φογοῦδοϑδτα 1. σου]Ἱὰ Ὀθ6 
τοργοβοηϊοὰ τσ ἢ [6 ΔΟΟΘΒΘΟΤΥ͂ Ὠοϊίοη οὗ ἃ Υἱοϊοης 
ἐγοδύῃθηϊ οὗἨ (Ποδ 0 πὰ ὕθοη δυο. Βυϊῖ 
πον [Π6 δἰϊααῖίοῃ οὗ Ιεγαοὶ που]ὰ ὕθ αϊβοσγθηῖ. 
[ΤῊἷ5 6 116 πιοῦθ οοπητηοῃ δηᾶ οΟΓ ΔΙ ΠΥ (Π6 ῥτοῖς- 
ΘΙΓΔΌΪΘ ἀχρ]δηδιίοη. ὅο Ηρδπάοδγβοῃ, Οον]οδ, δηὰ 
οἴπον Ἐπρ] δ ἘΣ χροκδί(οτε. --- Μ)] Σ Ὑ]} ν»δεε 
ΟΥΘΡ ΒΟΡ ΖαΐΣ ὩΘΟΙ͂Σ --- ἰῃ 6 ΠΟΒ(Π16 86080 ΞΞ 1 νι }] 
Ρἶδοθ δ γοῸ Κὸ προ μοῦ. Ὁ): θοδυῖγ, δι᾽ υάϊη 

ΒΟΒΒΑ. 

ἴο πον ἴδίποβθ. ΞΘ: 1 πῇ] οασδο ἴο Ὀ6 ἀτίνοα 
ἘΞ 1 ὙΠ] γοκθ, ΠΆΠΔΕΪγ, ἴοσ μἱοπρὶηρ δηὰ μδιτον- 
ἷηγ. ΤῊΘ Ὁ ρα ΠΟΥ Θημάυγβηοο οὗ βϑσεγο ἰοἱϊ 
ἈΡΡΟΔΓΒ Π6ΓΘ ἴῃ οοιαρίοῖθ οπίσγαδε ἴὸ [6 ῥγχθοϑά- 
ἴῃρ δἰτυδιίίοη. Φαάαῇ 58}8}} βῆδγο ἴΠ6 βδῖμθ ἔλα. 
ΤῊ8 '6. τηδηοηδϑά ΟΠΪΥ ἰποϊ ἀΘη Α}}Υ δηά ἴῃ Θομ;- 
νωλϑως πὶ ΕΡΡὨ ταί; Ὀπὲ ἐΠ6 δἰτηΐϊαγ Ἰοὶ οὗἁὨἍ τῆ8 

ΤΙΏΟΥ 8 ΠΟΠΒΙΔΠΕΥ Δ αὐοὰ 0. Φαοοῦ, Π619 πηδῆ- 
οποὰ δἷοηρς τι Φυάδῃ, ΡγοΌΔΌΪΥ - ἘΡῃγαΐτα. 
ἽΝ 6.6}} μαστοῦ ἴον Ὠἰπιβαὶῦ, ἵοτοῖθ!]γ οχργοβδίηρ 
ΒΙΤΟΠΘΙΥ τμᾶὲ τῆ ΐ8 101] 18. Ὡοΐ δρατοὰ ἢΐπ). [80 
4180 δὶ] ; Ὀαὲ {Πὶ8 ΘΧΡΙΔηΔοη βοθηδ ᾿ἱππδίαχαὶ. 
ΟἸοΥ, 828 Εδυδββοῖ, [γα πεἰδῖο: Ὀγοαῖὶς {(Π6 οἷοάδ Ὀ6- 
ἴογο ἰεἶπὶ; Ὀαϊ [06 Ῥταροβί οη τησϑὺ ὕὉ6 υηᾶα]}Υ 
[ογοδὰ τὸ τῆδῖίκα ἰζ σΟΠΥΘΥ͂ ΒΓ ἢ ἃ βθηὴ86. ΤΏ Ὀοδὶ 
ὝΔΥ ἰ8 ἴ0 τοχαγὰ ἰΐ 88 8 ρίϑοπδϑηβ. Οὐσωρ. ὅδ. 
χὶ. 1; Φοῦ χν. 28; 80]. δος 11. 17, πὰ τϑῃγ 
ΟἾΒΘΓ ρᾶβ8Άρο8.-- Μ. 

 ογβ. 12, 18. ΤΊ Ἰτλλρθ οὔ ῥ]ουρ ΐηρ δηᾶ παγ- 
τονίπρ᾽ Ιεδὰ8 ἴο {πῶὶ οἵ βονείπρ' ἀπά τοδρίπρ. Βαὶ 
1Π6 ἀἰθοοῦγδα ἴθγηΒ ΠῸπι ἴπ6 ἐμγοαίδισην, ΟΝ 
ΒοΙ]ἀ5 οἂὖὐ (0 Ῥτοβρϑοῖ οὐ ρῃηἰδηπηοηΐ, ἰὼ δ 6Χ- 
Βογίδίου Ὁ σϑίωγηι (ἴὰ ΟΥΘΓ ἴο θϑεδρο ρθη βῃ- 
τπιθηϊ), τυ ἰς ἢ} ἰ8 (Ὠθη (νοῦ. 18) βιρροτγῖοα ὈΥ δῃ δἱ- 
ἰπδίοῃ ἴο (π6 ργοϑϑηΐ οοπᾶποὶ οὗἩὨ ἐπ ρϑορίε (ποῦ 
16 δΒΆπηὸ ἤἥρΓο). ἴο τ βεὐδουδηθδθ. 
Το αἰνίπο Υἰρ ἢ ὐδοῦβη 688, ὈΥ̓ 118 Ὀαΐηρ βόύγῃ, ἃ, 6., 
ὈΥ ἴε5 ορογδαίίοῃ, ββου!ά ὃὕθ {πὸὶγρ ἀδιοττηϊπίηρ 

Ῥηπεῖριθ, 06 τποῖτ πότῖη δηὰ δἰδηδατὰά. ὙΩΓΙ ἰς 
ἴοπ ἴο ὃ6 πηδοτευοοῦ οὗὨ [Ππ0 Τποτογ οἵἩ σαοὰ. Τδὸ 
Ἠδγυαδὶ Ὑ}}}, 17 ὉΠΟῪ ΒΟ τυ8, 6 ἀοιοττηϊηοα ὉΥ͂ 
[ἢ ἸΠΟΤΟΥ͂ οὗ αοἀὰ (ποῖ πιογοῖν Ὀν ἀθβοῦι), δ 4}} ὃθ 
Ὀουπέδιϊ δηὰ οὐ οοὰ δι ; (Πΐ8 ΤΩΟΤΟΥ ἰἰδε 

8811 δ6 (86 ματυεδί. Κεῖ! ππδογβιαπὰβ ΓΤ τὸ 

το ᾿αδίΐοθ ἰοναγὰβ τμοῖν ]οννεαοη, ἸΌΪΤ οἵ 
(οοη ἀοϑοοηάϊηκ) ἰονὸ (τοπαγὰβ πὸ ἀοδρίδοα), διὰ 
ὀχρίδἰηδ (80 πρότα τ: δοὸνν εἰ ὐδουδη 688 82 [Π6 

ϑοοὰ ; (86 ἵγεῖς τὶ} θ6 ἴον. Βυς ὝΞΩ 88 ἴου 
ΟἸοΑ τ [6 εἰρπ  βοδίοη “16 ἀϊνίπο τουναγὰ οὐ 16- 
Γ86}᾽ 8 το ἱρίουϑ δηὰ τηογαὶ βονίηρ " (Ὑ ἀηδο 6). 
͵ 

ΑἿ ὙΣ, τὸ ῥ'ουρῇ πον βοΐ]. ὙΠῸ πουτὰβ ρὸ βδοὸκ 
ον, Ὀαγοηᾶ 16 δοίη. [δγδϑὶ ἀοθβ ποῖ τῃρϑγοὶ 
Ὡδοά το βοδείδῦ ἴπ6 ἴγ]0 δοϑὰ » ἴ ποοὰβ ἃ ΠΟῪ δὸ 
δηά τηῦδς ᾿πογοίογο Ὀορίη δον. Το ὀχρί δπδίξοη 

οἵ ΣῊ ἴδ δραίη ἀΐϊῆου!ε. Ιεἐ οουὰ δ6 ἰδκδη ἴῃ 
116 δ86η86 οἵ βαϊγαϊίοη, ὑ]θαϑίηρ, δο. ἔπαὶ [Π0 δἢ6- 
ϑίοναὶ οὗ βαϊναιϊζοη δπὰ θ]οβϑϑίηρϑ ποῦ] ἃ ὃὉ6 τὴθ 
οοπϑοαθποποθ οὗἉ δοοκίῃρ [6 1ογὰ. ἴῃ ποῖ ἃ θην 
Ρδεδβαρδβ {{18 βίρτι βοδλιίοη ἰ8 τηοβὲ Δρργοργίδίθ, δηὰ 
[80 υϑδὶ τηοδηΐηρ Μ|}} ποὶ 9011 Ὦ6ΥΓΘ. θ6 
186 τηθηοη ποὶ οὗ 8 τ οΓΑ] συ! ΠΥ, Ὀαὶ οὗἩ [15 οοη- 
δοαποποοθ. Κοὶϊ οχρ  δἷπε: “ Ταὶη8 τἱ χε οοῦδ- 
Π685 ΠΟὶ ΤΩΘΓΟΙΪΥ͂ ἴῃ Εἰνίης [86 ρονγοῦ ἴ0 ζαΐη ἱξ, δὲ 
ΗΘ ρῖνοδ ταὶῃ ἴον [ῃ6 ἔπ οἵ ἴδ6 ϑϑϑὰ (οοσῃρ. 
18. χ]ῖν. 3), Ὀπὲ αἷ8οὸ ὑδόδυϑο Ηθ ἢιΐῃγδεὶ}ῇ πηπβὶ 
ογοδίθ ἱΐ δηὰ ἰπίογηι ἴΠ6 δο}]} τῖτἢ ἷξ Ὁγ ἷ8 δρί τίς; 
(Ρε. Ἰΐ. 12). Τΐδ ἴῃ ἰδ  Υ 'Β ααἰῖο ἔστια, Ὀὰὶ ἰδ 1ἰ 
ΡΙΌΡΟΓ ἴο ἯΙ οὗ ταϊπίπρ οὐ ρουτίπρ οἂϊ τὴ ἴ6- 
Οὔδη6591 ΤῊ 8 αἰ δ Γβ 8] τΓορθίποῦ ἔγομπα [ἢ6 ΟΧΡΤοα- 
βίο : ἴο ροῦῦ ουὖἱ (ἢ ϑρίτίι. [Τ᾿ ἷβ ἤχπγαῖῖνο 6χ- 
Ργοβδίοη νοι] ὃ6 αυἱΐΐδ ομανγδοίουϑιῖς οὗ [Π6 δῖ γ]8 
οὗ Ηοβοα. [{ὑ πνουἹὰ ὍΘ ΟἾΪΥ Δποῖθοῦ ἱπβίβηοθ οἵ 
τἴ6 ὈοΙάποα8 δηὰ ἰγοεάοτῃ οὗ ἷβ ἐπιλρΈ τ. 
βρατο ἰ8. ἀου]6, ΠΕ ΘΙ Εν ἃ. ΤΩΘΙΟΠΥΤΩΥ͂, ἰδ 
ὙὰΠἰοἷι τὶρ ϊοοῦΒη685, [ἢ 6 ὃ οὗἩ [Π6 ουἱρουτίην 
οἵ 1:6 ϑρίγιι, 18 Ῥαΐ [ὉΓ [6 σΔΏδ6 ἰϊδο!, ΜαΩΥ, 

ζοντο τι ὅ'γευ., Ταῦζ., δυὰ ψαὶς., ἰακο ΓΤ 
--ς Ηο ὙΠ]] τοδοῆ. -- Μ.]} Ι 

γον. 18, 88 δ ΠΟῪ βἰδῃδβ, 68 γ8 [δαὶ ἱπιϊᾳοῖ!ν 
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Ὧ69 Ὀ6οῃ ῥ]ουρδοῖ ; ἱπίᾳαίγ 8 [88 501} νοι (ΠΟΥ 
εοὐναιε, δὰ τῃ6 βοοὰ δηὰ [πὸ μδγυϑϑδῖ οοστο- 
δρουπἀοὰ ἴο ἰξ. ΕἾΟΙ πιο κοάηθαβ ΤΠ γῸ τοβα]!οα 
τὶϊοκοάμοθβ. ΟἿΘ δίδρ ἔαγΠ6Υ 811}} ἐπδὴ ἴπ6 δτ- 
γεδῖ 8 ἰδκδὴ ἱπ ἴπ6 [Ὁ] ονὶηρ Ὑγοτὰβ: Ὑἷο μῶνθ 
δίδει ἐμ ἔγυϊε οὗ ᾿γίης -Ξ- [Π6 γαῖ το ἀθ- 
οεἶνεβ. Το τοβυϊυ οὗἉὨ τΠΐ8 οοηδποῖ ἰδ ποι, ΠΟ 
Ργοῆς ὑὈὰῖ ἀἰδαδβίοσ δπὰ σταΐη, ὙὍΤῈῈ οἽδαβθ 18 8[1]} 
ΠΟΤ ΒρΘο ΠΥ ἰηαϊοαιθα ; ἴῃ ΟΕ τποσάϑ, ἐμ6 [4150 
οοπάποι οὗ Ἰ 15 μδσβοιογζοα : αἰποθ ἕπου 
ἀἰάσι ἱσχτιδέ, οἷς., ΠΑΙΘΙΥ, ἰπδιοδὰ οὗὨ ἰῃ ΦοΠοΥ δ. 

εν. 14. Αὐοους ΤΥ Ῥοορῖϑθα. Ῥδορὶθ οἰ ΤΠ ΘΓ 
Ξις τῇ [Ὄπ ΠΕΑΥῪ ΠοΒί, ΟΥἩ 88 ἱπ τῆς Ῥοηπίδίθῃςς -- {10 6. 
ΑΔ ΒΒδίτοσυι ἀδεισζογοὰ Βοίμ.ασθο]. ΤῊΪϊδ ἴδει 
58 ποῖ Κπονγῃ ΠΌΤ ἢ ἰΞΊΟΥΥ͂, πὰ (Π6 ΟΧΡΙπδιίοη ἰδ 
τιαγοίοτο υποοτίδίη. Αοοοταϊΐηρ ἴο [Π6 518] Ορίῃ- 
ἴοι ΓΒΑ] πιδῃ ἷβ ἃ ΘΟ  ΓΔΟΙΟΠ [ῸΓ ἢ ΔΙ ΠΠΔΉΘΒΟΥ, [6 
πϑιὴθ Οὗ [ἢ6 οὐ ότι κὶηρ το ἀοϑιγογοὰ 1[ἢ0 
Κἰηράοιῃ οὗ ἴ29 Τὰ Ὑτίθοβὶ (2 Κὶπρϑ χυὶϊ. 6). 
ΕἘπγβὲ υπάογβίδη 8 δὴ οἷάθυ Αδδυτίδη Κίηρ ὈδίοΓο 
Ῥυ], εἰποθ ἴδ πᾶῖὴθ ΚΘ ΒΔΙ ΤΏ ΔΏΘΒΟΙ ὩΘΥΘΥ ΔΡΡΘΘΤΒ 
βιιοτίοποά (ὁ μδ΄ πθαπ, δηὰ τῃ6 ΑΒΘΥΤΙΔΏΒ ΠΟΥΘΥ 
εηρεροα ἴῃ δ ἀοσϑίγιςθίνο δὲ 116 τὴ} Ιβγϑο], δηά 
ΒΠΔΙΠΆΠΘΒΟΥ ἀδδίγογοαὰ ϑδιηδσὶδ ΤΟΓΙΥ ὙΘΔΓΒ ἰδῖοτ 
(αϑοσῦ Ηοβοθα). Βοι-δγῦρὶ, δοοογάϊηρσ ἴο Ὠΐπ, 18 
ΒΟ ΥΌ6] ΠΟΑῚ ΟΔΓρΆτΩοἾ8, πδὰθ ἐἈΠΠΟῸΒ ᾿δίδσ ὈΥ͂ 
ῖπ6 Υἱούουυ οὗ ΑἸοχδηάος ἰδ ατοαὶ. ἈΚοΐ! 88 
ῬΟΘ65 1δδὲ ἴῃ0 Ε͵ΟΡΠΙ, βῖποο ἴΠ6 οοπηθοδὶ οὗ βς 
ἃ ἀϊδέδηϊ ΟἸΕΥ̓ που ]ὰ βοδσοον πανθ Ὀθθ Κπονγη ἴο 

, ἴδιο [δγδϑ] 166, οου]Ἱὰ ποῖ δυὸ πο] 4 τπρ ἴ86 ἀδδβίστιο- 
εἰου οὗἁἨ (ἷ8. Οἱ ΕΥ̓ Ὀοΐογο ἴμ6 πὶ ἃ8 δὴ δχϑιηρίο, δηὰ 
ποῦ]ὰ (πεγοῖοσο υπάογϑίιδηὰ [6 Ατῦοὶδ ἴῃ ὕρρον 
Ο δ. 11οο, Ὀθυσθθο ϑ'ϑρῃοσβ πὰ Τί ογδβ, ταθατοηοαᾶ 
ἷῃ 1 Μέδος. ἰχ. 23, δῃὰ Ἰδίοσς ὮΥ̓ Φοβορυδ. 

ες. 15. ΤῊ βυθ)εεὶ οἱ ΓΙ 15 εἰτθον 584]- 
τὴδῃ (1[-Ξ δ᾽. Π δ᾽ τη Δ 6667) ΟΥ ὕϑθουδῃ, οὗἩἨ τ ποπὶ [ἢ 9 
Ααϑυστίδη Κίηρ ἰϑ (ὴ6 ἰπβιγυπιοηῖ, ΟΥὁἩ (45 ἴπ0 Τ81- 
Κππὶ δῃὰ 4]60 Κοὶ!) Βϑιμο], Ὀθοδῦδο [δαὶ ὮΑ Ῥῖο- 
ρασοὰ [Π6 ὙΔΥ ἴοῦ {π0 τοῖπ ᾿ ἰςοἢ Ὀο6]] ἰδγϑαὶ. 
ἘνῺ οὗἁ ΥΟΌΣ ΘΥἹ]]} --Ξ. (πὸ6 τηοθὶ ΟΧΙΓΘΙΙΘ ΟΥ̓] (ΘΟΙΡ. 

Ἐπα]ὰ, 8. 3186). ἽΠΙΖ3 : ἴῃ 186 ΘΑΥΪΥ ταοχηΐηρ, 
ῬΥΓΟΌΔΟΪΥ ΞΞΞ Θβυυ, ποῖ: δὲ 80 εἶπι8 τ ἤθΠ ῬΤΟΒΡΘΙΥ͂ 
8.:4}} βϑϑι [0 Ὀ6 ἀδν7Ίηῃίηρ ΟΥὨ πολὺ ( εἰ}}. ΤΉΘΙΟ 18 
ποῖ ἴδιο χοπηοῖοϑὶ πηι οὗὨ [18 ἰη ἴΠ0 οοπῖοχί. ΤῈΘ 
Ἐδ οὗ πῶ: ἩΔΙΌΓΑΙΙΥ οΟἸ]εοὔνθ --Ξ ἐη6 Κίησάοιῃ 
οἵ Ἰδβγβϑεὶ. 

ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΈΠΟΑΙ, 

1. “1ῃη εδο πάει οὗὨ ἴΠ6 οΔ] υγουβμΐρ 6880} 8 6ἃ 
Υ ΦΔοετοῦοσπι, ἐδο [6Γ86}1068 51}}} του] ]α ἱκθὸρ ὑὈδίογο 
ἀφθῶ 6 Οοἀ οἵ 1δ6γ86] ; Ὀπὲὶ εἰἰ8 τοδυ δὰ ἴῃ 6 ἀϊ- 
υἱάεα μοαγί, ἃ Βδιτἴηρ' θούνγθοι πὸ Ορίηί ἢ (ΥΕΓ, 
3). Απά νῆθὰ {ΠΟΙ͂Γ ῬΓΟΘΡΟΥΥ Ὀθοδηθ πη ἀθγ- 
τηϊηοὰ Ὁν ΟοὐΒ Ἰυάφτηθηΐδ, [86 δια ϊτὶηρ; οὗ ἃ γα 
εοοπδεΐθησο το]ὰ ἰδοτὰ οἵ [πον ὶπ ; Ὀπὲ {πΠδὲ 88 Ὡοὶ 
ἃ τοροπίδηοο ηἴ0 6. ΤῊθ ᾿ργουθπηθῃς οὗ οἰτ- 
συ ίδηοοδ ἩΔΙΟΣ [Π6 [δγαοὶῖθ8 βουρηῦ ἰὼ ὑἢ6 
0 ἢ 8πὶ οὗ Φοχοῦοδπι οοδβὲ ἔποσὶ ἄθαῦ. ΕὟὌΥ, δὲποθ 
δε ἰΙϑὰ ἐποῖλ ΔΎΔΥ ἔγομι ἴΠ6 ἴδδι οὔ Οοά, [Π6 Βεὶρ 
ἩΔΙΟῊ τγ5 ἴ0 ΠΑΥ͂Θ ὅθ ὀχροοίεα ἔγοτῃ ἢ ζΟΥΘΣΏ- 
ἸΏΘΠΣ ΜΑΔ5 ΔΙΤΟΔΟΥ͂ υπάοσχιηϊηθὰ. ΤῈ6 βίπηοῦ αἸδ - 
εηεὰ ὉΥ οἰαβιϊδοιωηθης ἀἰδοουοῦβ [ἢϊ8 ἀθοδρίίοη οὗ 
δἷη ταῦ οἷ ΤΊΟΓΘ ΓΟΔΔ]Υ ΤμΠ Δ Π6 ἀἰϑοονοῦβ Ὠὶβ Οὐ] ]- 

ἴοη [0 τεΐιγῃ ἴο ὙΠῈ ἃ σοΠΕΤΘ Ποδᾶσι ἢ 

ἃ. Ὅδδ εδίεῦ οἰεπιθῆὲ ἰῃ ΟοάΒ ἡαάρστηαθηξ προῦ 
Ἰδταθὶ νῶβ ἴῃ6 ἀοδίγιοϊίοι οὗὨ [0 δ86818 οὗὁἨἉ ἁ σόυβῃΐρ 
(οοπΡ. «ἢ. τἱ ,,.}, δηὰ Πόγθ, ΤΏΟΣΘ ΡΥ σα] Αγ, [06 

τηρυτηθηΐθ ΒΒΟῪ ἔδδὲ 1 τ͵δΔ βασζοι, 1 [Το 
δλο δοῦ οἵ β.ιδιοοδιιοδος, Ἦδο ἀεσέχογοῦ Βασηδσῖθ. 716 Ραδ- 

ΟΆΓΕΥ Πρ ΑΎΨΆΥ οὗ τ1π0 ἰάοἱ-ροαϑ Ὁ 1π|6 ΘΏΘΙΩΥ͂ (ΥΟΓ8. 
δ, 6). [8 τῆο ποίη ζῆ ο88 οὗ ἸΔοἰ ΔΤ δπὰ [ἢ 
ρτοδὲ ψχὶν οὗ βϑγβθὶ ἈΓΘ ἤ6γΘ ΠΏ ΤΩ 8:8 ΚΔΌΪΥ ΘΧὨὶὉ- 
Ἰυθα, ἢ {18 τὸ οοπηθοϊοὰ {86 ἀοϑίγυοοη οὗ 
[6 Κίπρσάοπι (νοτβ. 7, 15) δπὰ 186 οοπαποδὲ οὗ 0 
ΘΟΠΠΩΥ. Ετθεάοιῃ ἰβ ἰοϑὲ ; ἰηβίοδα οὗ ἱξ σουηθδ 
ΒΙΔυ ΟΣ (τον. 11). ὙΠῸ δησυΐθῃ οὐὗὨ [π6 ἡπαρτηρπὶ 
8 τηοδῖ ἔοσ οὶ] ἀδρίοιοα (ν6Υ. 8) ἰῇ ΘΧΡΤΕβδί ΟῚ 8 
ποῖ, ἰὰ Γυκα χχῆϊ. 80, δτὸ διωρὶογϑὰ ἴο 86ὲ ἔστ ἢ 
116 αἰδἔγθδβθ οοοδβίοηρθα ὉγΥ {6 ἀσδβίγυσοη οὗ Φοτα- 
8816 τὰ, Ὀαϊ, ἰη ΒΥ. Υἱ. 16, ἴο ἀδξογὶθα τὴ 6 ΤΟΥ͂ΤΟΙ οὗ 
“το γτοσὶ ἀδγ οὔ ἔῃ [οτὰ." ΤὨμ5 {Π| (ἰοβογριοη 
οὗ θὰ ἡπάρτηομςξ δηπουπορᾶ Ὁ Ἡοβθδ ἰθ οὗ βς6ἢ 8 
ΟΠΔΥΒΟΙΟΥ 8ἃ8 [0 Ὁθ 8 ἴγρῤρ9 οὗ ἴΠ6 ἢπαὶ Ἰυάρηιθηΐ, 
ούθη τδοῦρὶ Ηοβοα Ὠἰπι86}[ ἀοθ8 ηοἱ ἀοϑίρπαῖο ἰδ 
“180 Αγ οὗἩ [86 Τοτὰ." ὙὍὙδὸ ἀϊδῖγοδθ οὗ ἃ ἰδ 
ΤΟΡΘΏΔ:0Θ ἰδ ΘΧργοβϑοὰ ἰΏ Ὑ6Γ. 8. [{ 19 8 μαγί οὗἁ 
τ6 ἡυάρτησπί, βίπος ἰξ οοῃϑίβῖβ ἰπ ναΐῃ 86] -γθ- 
ῬΙΌΔΟΒΕΒ, 4}} ἴοο ἰαϑ. [ἢ οἱν οἸδρίοῦ ἀρδῖη {16 
ὨΘΟΘΘΒΑΣΥ ΘΟ ΠΘΟΙ͂ΟΠΝ δείνοοη [πὸ α ἀρτηθηῖϊ Δηἀ δ ἢ 
18 δ Ρμϑδσζϑὰ Ὀγ 106 ἰτηαρο οὗ ἴΠ6 βοινίηρ ἀπά [86 
ΤΟΔΡΙ ΠΩ : ΠΌΙΩ 8 6Υ]] βου ηρ ποι ἰη; ΘΔ οοπιθ ὃ} 
δΔη ΟΥ̓] βαγνοδί. Τ} οχρθοῖοά γουαγὰ τηῦδῖ ΟὨΪΥ 
ὉΘ ἃ τιδηΐοϑὲ ἀθοορίου : “186 ἔγαυϊξ οὗ Ἰγίηρ." 

ΒΟΜΤΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΊΤΊΟΑΙ, 

εν. 1. Τΐδ γδϑ ἴ{πὸ ΤΟ] οΥ̓ Οὐ 8. ΤΙΘΙΌΥ. 
αοά τὰᾶῖκοβ [6 νἱὴθ δῃὰ 8130 Εἶνεϑ ἴπ6 ρτουί δηὰ 
186 φγθείουβ ἔγυϊ, Αηὰ δ5 ἰοὴρ 88 8. ἴΔΥΟΣ 
ἰαϑ18, 80 ἸΙοῃρ δΔ΄θ τηδη 11Κ6 βπο}} ἃ ρδηϊ. Α θεδυ- 
[Ὁ] ᾿πηδρθ οὗ ἃ 116 Ὀϊοβϑοά Ὀγ αοά, δῃά δ85 ἴσιο οὗ 
ΠΒΕ]ΟΏ9 88 οὗἨ ἱπάϊν᾽τπι4]1.. Βαὶ ἴξ 8 ἃ ἀδρ]οσϑῦὶθ 
της [δὲ τηϑη 80 8}7 οδπηοῦ ὕ68Γ ἢ ΐ8 ργοδβρογιῖν, 
Δηᾷ τηδἱ, ἱπδιοδὰ οὐ ὑεΐῃρ ἰοὰ ΌΥ αοά᾿ Β ροοΐάηθ88 
ἴ0 ΓΘΡΘΏΪΒΠΟΘ δΔη ἃ ὨΘΑΓΟΥ (0 αοἀ, Π6 ΓΔΙΒΟΥ ἔοτροῖδ 
Ηΐπ (866 δἱ οἷν. 12. 9. ΤῊΘ ἔγαϊϊ8 ΔγῸ οὶ ρσίνθῃ 
ὕδοκ τὸ αοά. Τλα8 5 αοα οἴτοη ἀείγαυσρα ὈΓ [Π0 
{γυΐῖ8 νοῦ τηϑθη οὐ ἴο Ηΐπι ; δῃὰ “ἰά0]8,᾿ 186 
του, δὰ ἐδ 66}, ΘὨΪΟΥ Ὑμδὶ ΔΓΘ ἢ]. 
[ΜΑΥΤΗΞῪ ΗΚΝΕΥ: ἮΠμδι τὸ ἀο ποὶ ΤΙΡΒΗΥ 

ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἯΘ ΤΔῪ ᾿π50}} ἀχρθοῖ ἴο Ὀ6 οπιρ[]οα οἱ. 1ὲ 
8 ἃ. στοαὶ δσῇτοπι ἴὸ ἀοὰ δηὰ ἃ στοδὶ θι.8ο οὗ κιὶ8 
ΚΟ ΠΩΝ ὙΠ6Π, ἴΠ6 ΤΊΟΤΘ Τ6ΡΟἾ69 γγ6 ΓΟΟΘΙΥΘ ἔγοτη 

ἧπι, [06 ΤΏΟΥΘ 58 γ76 ΘΟ} Δραίηδὲ Ηΐπι. --- Μ.] 
γογ. ῶ. Τῶο δβἴδίο οὗ ἴδ ποασγὺ ἰ8- [Π6 ΒοῦΓοΘ οὗ 

ἴδιο ονἱ]. Α.8 Ἰοῃς δ8 [πἷ8 ἀοθβ ῃοὶ Ῥοϊοηρ ἴο ΗΪπὶ, 
80 Ἰοὴςφ ὙΠ τωοη τοῦ Ηἰΐπι οὗ ἷ8 οὐπ. ἀσὰ πὶ}]} 
ἰᾶνὸ [06 ποδὶ 89 ἢἰ8 δίοῃϑρ, δῃηα 80 ΞἔὄὈὙ8 ΠΟῚΘ ἴο 
ΒΏΔΙΘ [ἢδὶ ΡΟΒΒΟΘΒΙΟΏ. 

βτδοῦ οὗ αοὰ ψοτα. ὅ, 6. ἰ[Ρύβευ : Τ  θουϊ [ἢ 
τηθῇ τοῦτ, Ὠοὶ ἐποὶν δ'η 58, Ὀαὶ ἘΠ 6ῖγ 1408. 

Ελύββετ: ϑοραγαίοα ἥοη (ὑοὰ 4} Ἀππδη 
ῬΟΥΟΓ 19 ΘΔ ΚΠΟ88, δηἃ 411} ΔΡΡδγθηῖ 14 0} γ Ππ6- 
[πδιϊηρ δηᾶ Ῥογ δ ης 85. [Π6 ἴοδίη. Τῇ ἴθαν οὗ 
(οά ἰ τπ0 ΟἿΪΥ ἔγτιθ ν85915 οὗ 80 17 δπὰ Ῥοτιδ- 
ὨΘΏΟΘ. --- Μ.] 

Ψεῦ. 8. ΑΑἔ [δαγία] Ἵχργοβδίοη οὗἩ (πὸ ἀθδρδὶγ 
μὴ} ΠΟ ἢ ἱπιρίὶ ΟἿ 8}}8}} δἱ ἰδδὺ οπὰ : 8 ἰγρ6 οὗἁ 
186 δηρτ δα οἵ 1Π6 Ἰοδβῖ δὲ [06 ἰδβὺ 7παρτηθηῖ. 
ΓΕ ΑΥΒΕΕΣ : ΒΌΓΟΙΥ ἰδ ἰ8 πη 1 16 }} ὈΘΙΓΘΥ [0 ῬΓΑΥ͂ 

ἴ0 Φεϑ8 ΠΟῪ [ὁ “ΘΟΥΘΓ ᾿᾿ ΟἿΓ ἰΥΔΠ ΒΩ ΓΟΒΒΙ ΟῊ 8 ὙΠ] 
[86 Ὀϊοοά οὗ [ιἷ8 αἰοποπιοηῖ, ἴπαπ ΓὨγοῦρἢ πορίθοὶ 
ΟΥ̓ τΠ8 ἴο ἤᾶνο 10 ΟΥΥ ἴο ἴῃ τπουηϊδίη8 δἱ ἰδϑῖ, 
“ἘΔ]Π} οἡ υ8 κηἃ οονοῦ 08. ΟἿΓ ῬΓΆΥΘΥ ἴἰο 6888, 
1 οἰδετοὰ ἰπ (Αἰτἢ πουν, 80.841} δΌΓΟΙΥ ὑ6 ποιὰ ; θαν 
τὰ ἴο 186 τπιοπηΐαίηδ Τμθη 88}8}} Ὀ6 ἰῃ υδίη. - 

εν. 11, ΒΕΒΙΚΚΒΌΒΟΚΗ ΒΙΒΙΕ: ΤῊΘ Γ ΣΟ 
ψ ϊ ἢ 6ΧΑ]18. 1861 δηὰ ἀοθ8 ποὶ ἔδασ Ὀείοσο Ηΐτὴ 

βη[6 οἱἐοᾶ δύονο αἰ πιΡῖ δροδῖὶε οὐ “' ἴο κίος οὗ ᾿Αδεγτίδ." -α 
Μ. 
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πο ἰδ (Π6 αοἂ οἵ [π Ὑδοῖο οατγίϊ, τησδὲ ὃδ6 δϑαβοά. 
Ο, (δδὲ Ἐρμγαΐ) πουἹὰ βυυπιὶ Ὠἰπμδοὶ δὰ ἢ ΐ8 
ποοῖς ἢ ἴπΠ6 γοῖκο οὗ τὴ6 ροηι]6 δηὰ απ Ὁ]ο Γιδτηῦ ! 

εχ. 13. ΒΕΒΙΕΝΒΟΒΈΘΕΒ ΒΙΒΙΕ: ὙΒοΩ 8 τῆδῃ 
τοάθοιηδ πησυ  ἰναῖθα βοὶϊ πὸ γεδίοτοβ 1 (ὁ ἴ᾽ 9 ὈΠ6 
10 ὙΠΟ ἰξ ΠΣ ΠΟΥ ὈΟΙοῦρΒ. ΕῸΓΡ Π6 15 106 ΟἿ] 
9Π6 Ψ.Ο οδ τϑάθϑι ἱϊ. ὅγε δγνϑ στοοοίνοα ἴγομι 
(οά διὲς 801}, δῃηὰ δ νὸ δυο ΠΟ βίγοηρο ἢ ἰο πᾶ κο 
ἦξ ΡΓΟΒΊΔ0]6, ἰξ τοπηδὶπδ πη 010, Βαϊ 48 δϑοοῦ 88 
(οά δβοϑϑ ἐμδὶ νγὸ νου] Ὀσγοδῖς ἂρ ἐμΐδ ἀπου]εἰϊναιθα 

υπη4, δηὰ νγ6, (δε! ἐς οὖν ᾿Π Δ} ΠΥ, βθοκ μ6Ιρ ἴῃ 
τη, Ηθ ρμ]οιρῆε ἰδ Ηἰ 561 στ [Π6 Ρ]ου ΧὨ δδ το 

οἵ 1Π6 εζοβ8β. Τδοπ Ηρ ΒΟ 8 τὶν δου ΒΏ 685 ἴῃ ἱϊ, 
δηὰ τηλκοβ ἰδ ἔγυϊ ἃ] ἴῃ ἐίβοὶξ, ταδὶ ἰδ ΙΏΔΥ ὑὕδδὺ 
τς ἢ ἔγαϊς ἰῃ ΟἸγίδε, 

ΜΑΥΤΤΗΚῊῪῊ ἩΒΝΕΥ: [κοὐ ἴπθπὶ Ὀγοδὶς πρ [ἢ 0 
[8] οἷν στουπᾶ ; ἰος ἔδδῖι ο]6δηθ8 ἰποὶν Βϑαγὶδ ἔγοτὰ 

ἨΗΟΒΒΑ. 

811 εοττιρὶ δϑδοοπδ δὰ 10.818 τ ΒΊΟΝ δτο δὲ πθοὰϑ 
δηὰ (ΠΟΓΙΏ8, δηὰ 1οὲ ἴθ ὃ6 Πυ  Ὁ]6 ἃ ἴον ᾿ποὶγ β'πβ, 
δηὰ ὃ6 οὗ ἃ ὑγτοίκοῃ δηὰ σοηΓῦ6 δρὶ τίς 'π 106 δ6ἢ 86 
οὗἩ ποτὶ; ἰοξ το 6 {1 οΥ̓ ΒΟΙΤΟ δηὰ βἤῆδπιθ 
ἂ᾽ 1Π6 ΓΟΙΩΘΙΙΌΓΔΙΟΘΘ οὗ ἴἤοηι, Δηἀ ῬΓΘΡΑΣΘ ἴο Τοὸ- 
οοἶνο (6 αἰνίπο Ῥγθοθρίδβ, 3ἃ6 [6 στουπὰ ἴπαὶ ἰδ 
ΡΙοἰια δὰ ἰδ ἴο γοοοῖγο 116 ϑδοϑὰ ἴπδὶ ἰδ ΙὭΔΥ ἴδ Κὸ 
τοοῖ. ὅ66 Φ6:Σ. ἱν. 8. 

Ελύββεκτ: Οτδοο ὑθρα γ76}} 8 τονναγάθα σταῖαϊ- 
[ΟΊ] τ} ΤΏΟΓΘ ἀρ τα Μ. 

γον. 135. Το ἔγυΐ! οὗ εἶπ 18 ουοσ [ἢ “ ἔγεὶξ οὗἁ 
168. Ἐοτ βἷῃ δ νγδγϑ ἀδοεῖνο {Π096 ὙὯΟ δβοσνα ἱϊ. 
Οοίηρ ἴῃ οὖῦ ΟὟ ὙΔΥΒ δηὰ ἰσυδίϊηρ ἴο Ὠππιδη 
ΡΟΣ 18 βου Ἔδροοί 8} ἴ0 Ὀ6 ἀδοοριῖνο. 

Ἑλύδθετ: ΟἿΪΥ ὙΠΘη ἵν Ση δίσιιβὲ Οὐγβαῖΐνοβ, 
8ηα {ππδὲ ἴῃ {Π6 Τογὰ δηὰ ἢἷ8 τἰρθουβησ88 αἰοηο, 
ΔΙῸ ἮΘ δδίδ, Ἰπδιϊβοὰ, δηὰ ἀἰεανοῖ, -μ"] 

ΠῚ. ΜΕΕΟΥ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

Οσοά οαπηοί υὠἐέενΐῳ ἀδείτον Ϊεγαοῖ, τολοηι Ηἶδ λα αἴισανε ἰουδά, ἰλοισὰ ἐΐον ἦαῦε 80 δαξεῖῳ 
τεφιτεα Ηΐηι, διιὲ εοἱ! ασαΐπ ἐἦοισ Μεγον ὠπίο ἐΐδηι. 

ΟἼΑΡΊΡΕ ΧΙ. 1--Ἰ1. 

1 ὝΤῊΣΕΝ [8γ86] ταϑ ἃ γουίι, (μϑὴ 1 Ἰονϑὰ Ηΐμ, 
Απᾶ ου οὗ Ἐργρί [ οΔ|16ἃ ΤΩΥ 80}. 

2 ὙΒοΥ [86 ῬτοΟρΒοί8] οδἰ]ϑὰ {μθπὶ 
ΤΏΘΥ βδογοϑα ἰο {π6 Β 4818, 

; 80 (οὔ θη) {Π6Υ ἰυγηθᾶ αἸΑΥ ἔγοπι ὑπθπὶ ; 

ΤΉΘΥ Ὀαχηῦ ἱποΘμΒΘ ἴο {Π6 140]-“ο(8. 
8 Αῃάὰ] Ιοὰ Ερβιγαΐτι δἱοῃρ,) --- 

Ηδ ἰοοϊκς {ἄθῖι ̓  ρου [18 ΔΥΤᾺ ; - 
Ὑοῦ (ΠΟΥ ΚΠΘῪ ποῦ (αὶ 1 ΠοΑ]Θα (6πι. 

4 ὙΠ (π6 θδηαᾶβ οὗ ἃ πιδῃ 1 ἀγϑῦν [Π|Θ6}, 
ὝΜ1} οογαβ οὗ Ἰονο : 
ΑΒΑΙ νδϑ ἰονταγαβ πότ, 
ΑΒ (8οδο ἴδδί που]ά γαῖθθ {19 γοκθ-βίγαρ Οοὐϑῦ {ποῖ αν, 
Απᾶ 1 τοδοβοά ουἱ ἴο ἰμϑαὶ ἴο οδί ὃ 

ὅ ΠΟΥ σ}} μοί σϑίαγῃ ἰο {π6 Ἰαῃά οὗ Ἐγρῦ, 
Βυὺ Αβδυστίδ," ᾽ξ '8 ὑποὶν Κίηρ, 
ΕῸΣ {ΠΥ τοδιβοά ἴο Γι σΗ. 

6 Απᾶᾷ {δΠ6 ϑινψογά φοϑβϑ ἰΐβ τουπαᾶβ ἱῃ ὑπΠοῖν οἰ 168, 
Απᾶ ἀρδδίγουβ ἐπϑὶν θδγ8 [ἀ6[6:9868], 
Αμπὰὰ ἀδνουῦγβ ἔμοσὰ ἴον ὑπο] ἀθυ]οθβ. 

7 Απᾶ Δ΄ ΡΘΟρΪ6 ἱποὶϊῃθ (ο 7811 ΔΥΤΑΥ ἔτοτα 16 ; ὃ 
ΤΟΥ [186 ῬΓοΟρΠο(87 6811 (θαι (0 Ἰο01) ἀρτγαγαβ, 
ΑἹ] ἰοχοίθον (ΠΟΥ τοῖι8θ ἴο σαΐβο {Ππθῃβ  ῖ γ68. . 

8 Ηον β8δβου]ά 1 ρἶνο (166 ὕρ, ΕἸ Σαΐπὶ ἢ 
Ηον βου 1 βυγγϑηᾶοσ {πθθ, [6.86] ἢ 
Ηον βιιουϊὰ 1 σβκο (ἢθ6 {πὸ Αἀχηδῇ, 
ϑδοὺ ἰδ 1 ΖοὈθοῖπι ἢ 
Μγ Βοδσγί 18 ἰυγποα ἢ ΤΩ ; 
Μγ τορϑηθηρβ ἀγὸ κἰπα]ϑᾶ ὑοροίμο. 

91 ψ1}} ποῖ ὀχϑουΐθ [μ6 βθσόοθηθβδ οὗ ΓΩΥ͂ ΔΏΡΟΣ, 
Ι ν1}} ποῖ ἀραΐη ἀδβίσου ἘΡ γαῖμα : 
Εον 1 δὰ οᾶ δΔηὰ ῃοΐ ΣΩΔΏ ς 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΕ ΧΙ. 1-}1. 

Τὴ (86 τηϊάβί οὗ 866 8 4 Ηο]γ Ομθ, 
Απάϊ ψ11}] ποῖ οοτὴθ ἴῃ τγϑίδ. 

10 ΤΟΥ ψ|}} ἔΌ]]ονν π6 [μοτὰ : 
1λΚ6 ἃ Ἰίοπ Ηδ Υ1}} ΣΟῚ : 
οι Ηδ 1] σοᾶγ, δῃηᾷ οἰ] άσϑη ἔγομι (16 808 Ὑ1}}} οοιὴθ ἐγθια Ὀ] ηρ’ 

11 Ὑ1}1 μαβίθη 11Κ ἃ οἰγὰ ἔγοῃῃ Εργρῖ, 
᾿Απά Ι|Κθ ἃ ἄονϑ ἔγοιη Αββυγὶᾶ: 

[μαβίθῃ]; 

ΤΏθη Ὑ{Π11. πιᾶῖζο ὑπο πλ ἀνγ6}} ἰῇ {ποὶνρ ὨουΒ68, 8: ἢ Φοβονδῆῇ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Δ ας. 8. -- ΠΣ Σ, ἤοῖα ὈΧΠΪΏ - ΌΤΙ, ἘΠΡὮ1 ἤρου, ὍΔ : [ὁ λκο [0 ΨΔΙΚ, ἰο 1οδᾶ, οοπδιγασά πἰϊὰ Ὁ 

ἰδοταρ. 76:. χῇβ. δ᾽; χχῇ, 1δ, δηὰ οοὸ παιά, ἢ 128. α, θτθϑη, δ 9έ α. ΤΏ οοττοδροηάϊης βγτίδο (ἐλαγξεῖ) πιθθῺδ : (0 γαϊδ- 
ἰοοὰ. --- Μ.] 

4 Ὑοξ. ὃ. -- ὉΠ ἐπεξοαὰ οἵ ὉΠ. 

ἃ ον. 4. -- ὩΝῊῪ, πδύδ}}ν τοξασγάϑα δ ἥτε αὶ. ΗἸΡΏ]), οι ΤΩΣ, [πδοϑὰ οΥ̓͂ ὉΝῚ πὸ 8η6 1 ἰποϊ!ϑὰ το θο}, Οἰδοτθ 

ὥχό [ὲ ἕο δ δὰ δάγοτὺ : δοΈ]γ, ΕΘΌΕΙγ. ἸΔΡῈἢ που]ὰ ἔδϑα δ Βνοδὲ ϑοπιαοοίοα ΜΠῈῈ 16: διά Βα  ἑονασάς ἴμοῖα, Τ ξανο 
ἄρ ἴοοά. ΣΝ ὧν ὈΞΈΑ, 

4 ατ. δ. --- “ὙΝῚ 1ο δάτνοτοαῖῖνο. ἘΦΙΓῚ σαρμδεῖσοα Αϑογσία ἰῃ οοπίσαδι ἐο Βαγρί. 

δ ας. Ἴ. -- ὩΦΡΩΣ. ΤῺ δυδῆχ ἰν Πόσο υδοῖ ἴῃ ἃ, δι Ὁ ο γὸ Θ0ΏΔ0 τὸ ΔΡΟΘίΔΟΥ ἴγοαι [6. 

ἘΧΘΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Μεγ. 1. Φεδονδὴ 68118 ἴοὸ πιὶπὰ 1Π6 ἴοτο στ Ὡΐ ἢ 
Ἧο ᾿δᾶ αϊδβρ!εγοὰ ἴο 1βγδοὶ δῷοβ θοίοσθ. Βτὶ ἰξ νγδδ 
τοσαγάοὰ νὰ τἢ ἀπ Δ Πα] Πη6 88, δηἃ ΒΟΥ τουδὶ 6 
(86 ΠΙΟΤῸ δον ΓΟ Ῥαηϊθηοα. 8.66 Εἶχ. ἱν. 92 ἢ, 18- 
γδοὶ ναὰϑ ὅεβονδὴΈῆγβυὈοτη 801}, Ὀθοθ90 [ΠΟῪ ΘΓΕ 
ἙΠοϑΘῺ 88 ἔπο ροορΐὶθ οὗἉ ἷβ ἱηπουδηθ0θ. Ηθηο6 1} 6 
ον οἵ αοὰ, νιϊοῆ τοάθοιηθαὰ (ποπὶ ἕτοπι Εἰσγρί, 
ἴῃ ογάοσ ἴο ρίνο ἴο τῃοὶγ ( ΠΕ [Π0 Ι,ζδηἀ οὗ Ῥτοτη- 
ἷκε. Οπ τδ6 εἰϊδιίοη οὗ (}8 Ραϑβαρὸ ἴῃ Μαίι. 1]. 
15 ἴ., δ60 186 Ποοιτίηαϊὶ ϑϑοιίοη. 

γεν. 2. ΤΏΟΥ οδ]οαᾶ, πδιροῖγ, [0.6 Ῥτορμοῖϑ. 

ΑΒ ἴμ6 Ῥσορθῃοίδ (8]16ὦ, 90 (Ἷ3) μον τουβοᾶ ἴὸ 
᾿ἰϑίθῃ -- ̓ πτηθὰ ΔΑΥ ομ {ποῖ (106 Ῥτορὶιοί8᾽) 

ἴδοβδ. ὈΥΞ, 566 6. 1ϊ. 16. [Ησπάθτγβοη : “ ΤῈΘ 
56 οΟΥ̓́ΙΠ6 γογῦ : ἴο 6811, πῃ 116 Ὀγοοθάϊηρ νΘΓΒ6, 
διρνεβίοά (Π6 Ἰάεβ οὐ [π6 βυλδοαῦθῃὶ τηοββαροδ 
ποῖ μαὰ ὕεοη ἀεὶ νοσοὰ ἴὸ τ86 1ΒΓ8 6168 ὉΥ [{6 
Ῥτορ ιεῖβ, ἴο νυ ίο! ΗΟΒ6 8 ΠΟΥ ΔρΡρθαΐβ, ἴῃ ογᾶϑγ ἴὸ 
φοηίγαδε νυν ἱτἢ [Π6 τη68}8 ἩΞΠΙΙ Θ᾿ μδά Ὀόθη οιηρίογοά 
ἴος τ-οΐὶν γοίοτπιδιίοη, [16 οὐβεϊπαίθ οἰδγδοῖου οὗἉ 
τοῖν γον] ] οη.᾽" - Μ.] 

Μεγ. 8. Α διγῖμοῦ ἀοβοτὶ ριίοη οὗὨ [6 ἴον οὗ 
αοά ἀϊερίαγοὰ τονατὰδ ἴδγλοὶ, οἢΘΗ͂Υ ἴῃ 186 πηάτο ἢ 
τυχοῦσα ἐμο ὙΠ ἀοτπθ89. Ηδ ἰοοῖς ἐμπόσω ὩΡΟΣ ΐα 
δέτωβ. ὍΤ86 δυάάρη ἐγδηβίτίοη ἴὸ ἴλ6 Τὰ ρογβοη 
ἰδ ἴἸο ὃ6 οχρίαϊποά ΠῸΠπι [86 ἴδεοϊ τῆδὲ ἰδ 19 ἐὴθ 
Ρἤορδοῖ πδὲ ἰ5 βρεβκίηρ ἱπ [6 πδιῃηθ οὗ Φϑῃουδῇ, 
διὰ τΓπαὲ (8 σδπ ἱΒοσοίοτο θα δΙ ΝΥ 885 ΟΥ̓ΟΥ ἱπίο 8 
ἀϊοοοῦγβο Ὀγ διονυδῃ. Οοιρ. Ὠδαϊ. ἱ. 81; Εχ. χνυ. 
26, ἴον [πΠ6 δδῖὴθ τῃοῦρ 8. 

Μεγ. 4. ὙΥὰ απὰᾶδ οὗ ἃ σᾶς -ΞΞ δυοῖ, 48 ἐῃ088 
χὰ τ ΒΙςὮ τλδη, ΘΘρΟΟΪΔ ΠΥ ΟἸ] άγοῃ, ου]ὰ ὃ6 ἰοὰ, 
ορροϑθεὰ ἴο τορϑϑβ, τῖϊ ὙΠΟ ὈδΑδΌ διὸ τἰϑά, -Ξ- 
εοοπδ οὗ Ιονυο ἰὼ ἴπ6 ποχὲ μοπιἰβιοἢ. ““ΤὨἷ8 ἱπιαρὸ 
Ἰεδὰφ οὐ ἴο [1}6 δἰ πιῖϊαῦ ομ6 οὗ ἔθ γοκο Ἰαϊά προ 
σδειὶθ ἴο νοΐκο μθτὴ ἰπ ἴοτ σσοῦκ." [Ι͂π {Π|8 ἱπχᾶρο 
οπιῖο ἰγεδιίπιοπὶ ἷ8 ἐπι 0] 16 ; [ῸΓ σοπιρατίβοῃ 18 πηϑὰθ 
αἰτ ομ6 ὙΓΠῸ [Δ |.κ605 [Π6 γοΐζθ, ΟΥ Σϑίθοῦ [᾽6 8ῖΓ 
πὑῖτὴ τὶς ἢ ἰδ 18 ϑοσυτοῖ, Δῃ ἃ Ὑῆοἢ ρ48868 ΤῆγοῦΣ 
το του τῆ, δηὰ ἄγαν ᾿ἴ Ὀδοῖς ΟΥ̓ ἴἢ6 ᾿δτν7Ὴβ 80 δὶ 
(ἢ δηΐπιδὶ ΤΩΔΥ οἱ σοπΥθηΐ ΠΥ. Φ6 ον ἴῃ Ηἷδ 
οοπάποιςλ τονγαγὰβ ἴδγδοὶ ἴδ ἰἶκὸ βας ἢ ἃ ζϑηεῖο τηδϑίοτ. 

γοῖκο ΟΥ̓ΟΣ [Ποἷν ανγβ. Βαὶ 1:0 ορἱπίοῃ οἵ Καὶ! 8 
ἴατ-ἰοἰοποᾶ, τῆο ταϊη 8 τ[Πδὲ ἐἶοτο 16 ἃ ἀοδβηϊΐϊο Δ]- 
Ἰαβίοη ἴο ἴΠ6 σοπηπηδηᾶβ ἰαίὰ ὑροὰ (Π6 ῥθορὶο, 
ΠΟ ἀοα μδᾶὰ τηδάθ Ἰΐριις ἴοσ ἐπότω, ῬαΥΠΥ ὈῪ 
ΤΑΔΏΥ ἀἰδρίαυΒ ΟΥ̓ ἢἷδ ΤΊΘΙΟΥ͂, δηὰ Υ̓ ὉΥ 180 
ΤΏΘ8Ὼ8 Οὗ ζτδςθ ἴῃ (Ποὶγ τοὶ ρίοῃ. 6 ἑδγέ. δοπιρ. 
ἷθ ΒΙΠΙΡῚῪΥ 106 χοπθηθ88, {π6 Κίὶ πᾶ οοποίἀογϑίίοη 
ΒΟ ἴο ἴποῖμ ἰῃ ἷ8 ἀξ] ηρθ ἰοναγάϑ π6ῃ). 
[Τ βουρὮ, οὗὨ ὁοῦγδο, [ἢ ΐ8 σἜΠΟΓΑΙ τοΐθγθμοθ ἱποϊα 68, 
ΜΓ ΟΥΠΟΥ Τα ΔηΠὈϑιδιοἢ 8 οὗ Κ πάπο689, τῇ 6. βροοΐαὶ 
ΔρΡΡΙ ἰσδτίομ τηδλὰρ ΟΥ̓ Κ}ὶ]. ΕῸΓΡ 1Π0 οοπβίγαοι οι 
δῃὰ τοπαοσίηρ οὗἉ {Π6 ἰαϑὲ οἰδυϑο, 806 16 ΟὝΔΙ.- 
τηδίϊοδὶ Νοίο. - Μ. 

ψεν. ὅ. ΤΈΘΥ 5841} Ὡοῦ χοίυσεη ἕο ἐδ9 δὰ οὗὮ 
ἙἘκγρῦ. ΑῈΏ δρρδγεπι σοηιγδἀϊοοη οἔἉ οἰ. Υἱϊΐ. 18 : 
ἷχ. 838. Βυῖϊῖ, ἃ8 ΤΔΥ Ὅδ6 ϑ66η ἰἤθΓθ, ἐ 8 ἴῃ τ[ἢο86 

ΟΠΪΥ͂ 8 ἴΥ}6 οὗ ἴ86 ἰαηὰ οἵ θοπάαρο. Βαϊ 
6Γ6 Ἰυργρί 15 δια ρί ογθα ἴῃ (ἢ 6 [6 ΓΒ] 86η86, }π8ὲ 84 

ἰηῃ νοῦ. 1, ἴο ὙΠΙΟἢ ΟἿἿΓ γΌγθα Δ᾽] 68, “ΤῊΘ ἰο 
οὗ Φεῃουδὴ 5ἢ}4}} ποὺ σοΐαστι ἰο {Π6 ἰαηὰ ἔγοπι τ δι οἢ 
Ηδ ςα]]6ἃ ἔπ6πὶ, ἰὰ ογάον [πδὶ ἰξ την πρὶ Βθϑῆη 89 
ἐπουρἢ [Π6 ἀοδίχη οὗ [9 ὀχοὰπβ δπὰ ἰἢθ τρδγοῖὶ 
τπγοῦρἢ ἴΠῸ ἀοϑογὺ τοῦθ ἐγιδβίγαιθα ἘΠγοῦρ ἢ {μοῖτ 
᾿πηροπιίοποθ. Βαξ {ΠΟΥ 5}}4}} ΘΏΕΓ ἰπίο 8ΠΟΙΠΟΓ 
Ὀοπάδρο." ΤῸ ΓΘΙΌΣΩ, ΠΘΙΊΟΙΥ, ἰο ΦοΠουδῆ. 

γον. 6. ΓΙ], ἔτοτὰ γ [0 ἀοϑο 9 8 οἰτῸ]6, 
ἴο τῆονα ἰῃ ἃ οἰτγοῖθ, ἃ8 ἰξ ΤοΓΟ, ἴο πιδίκο ἴπ6 του (8 ; 
ΒΡΟΚθη οὗ ἃ βνογὰ ΞξΞ ἴἰοὸ ταῦθ. ὙΒΟΙ͂Ρ ΔΙ, [Π6 
ὉΔΙΒ Οὗ 10 δίγοηρ οἰεἶθδ τὶ “Πποῖνγ χαίθθ. ΤΠ 686 γ|}} 
6 ἀεδβίτογοά, δηα [6 οἰξἰο5. ὑθ οαρίπτοᾶ, ἀπὰ Ἰαἱὰ 
γγαϑίθ. [ΟἾΔ ΟΥΒ, δ8 Οθϑοηΐῃβ δηὰ (ΟἾ68, [Δ Κο [ἢ6 
πογὰ ἰῇ 8 το ρ ΠΟΥ 8] 86η86, ὙΓοἢ ἰ8 γοαυθηϊ : 
ΤΌΪΕΓΒ, ἀοίδπαογβ. Βυὺ 106 ΤΌΣΟΥ 15 Ῥτείδγα Ὁ]6, ἃ8 
ὑοῖῃρ ΤΔΟΓΘ Οἰγθο Υ οΘοπηθοῖθα ἢ [86 οὐτῖθ8. 
ΕἸ Ὗ. δἀορβ ἴΠ6 γος ἀογινϑὰ 86η36 οὗἩ ἴῃ6 ποτά : 
ὈΓΔΏΘΒ68. Οα]νίη, [0] ονγίπρ [Π|ὸ 88π|0 Υἱθῦν, 16 Γ- 
Ῥγοῖοα ὈΓΔΏΟΝΘΒ 88 Ξξα Ὑἱ ]αρο8, 6 ὈγΔΉΟ 68 οὗ ἴἢ0 
εἰκίεβ. [Ιπ }18 Πό ἰ8 [0] ονγοὰ ὈΥ Εδυβδοῖ. --- Μ.] 

γεν. 7 τοϊατηϑ αραΐη ἰὸ ἴπ6 βίη οὗ [86 ΡΘΟΡΙ6. 

Ν Ω 6 ὮθτΘ ἀδοὰ ἱπίταπδί τευ : Βδὴρ ΟΥ̓́οΣ, ἴ0 

ἱποῖίπο, ΡΣ : δὔονο (ςοπιρ. νἱΐ. 16). ὙΒΟΥ͂ 
(πο φυορμείβ) οἱ] ἴθ. ὩΣΘῪ ἽΝ, Πότ ῬΓΟΌΔΟΪ 
ἱπιταῃδίενο ({Π6 διγεηριπαποά [ΚαΪ) τος ταῖϑο {πο π- 

1λτεγα!ῦ : 1 ταϑ ἴο 1π6πὶ 85 [Π080 ὙΜῸ ταΐϑο {8} βοῖυθθ, ϑίγίυθ ἴὸ τίβε: [Τῇ ραϑϑαο ΤΏΔΥ ὃθ ἴππ8 
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ΡΔΥΔΡὨγαδοᾶ: ““ΜΎ ρῥθορὶθ ᾶἃῖὸ Ὀδηΐ οἢ ἰυτηΐῃρ 
ΔΎ ΘΥ ΠΌΤ τΏ6. ΤΠΟΌΡὮ ἢ Ῥτορἢοἴδ 041} ΠΡΟΣ ΓΠΘτα 
ἴο Ἰοοῖς δῦογνϑ (ἴο ἴ!6 Μοβὲ Ηΐρ), γοῖ νῖτ 6 
δοσογὰ {ΠΟῪ ΓΟΗ͂ΙΒ6 [0 Σαὶ80 {Π6Π586}]γ68 }0.᾿ -- Μ. 

ψοεγ. 8. 511}. ϑοδονδῖι οδηηοί ΓὑοΥ]γ Ὀἷοῖ ουἱϊ 
εἷ8 ῬΘΟΡΙθ. Τ6 Ἰονὸ νὲϊὰ πο Ηδ [48 Ἰονϑὰ 
τη 6 πὶ 81}}} Θη ἀΌΤΟΒ δηἀ Ὀγοα ΚΒ ἔοτί ἢ δίτοηρσΙΥ. ΗΟ 
ΟΟἸἹΩ͂Ι καἷνο [66 Ρ, οἰς. ΤΪ8 18 60}}} δὶ ἢγεῖ δ 
οοηηυδίίοι οὗ [Π6 τηγοδίθηΐησ, ΟἸΠαϑἰδοετηθηϊ 
ουθῆ ἴὸ υἱίοῦ ἀεσβιγυοίίοη, ἱΒ 818ξ8ιἐα τῷ ον 1 
δου, ἴον υ5ὺ 1 νου] Ὀ6 ἰο σίνο ἴη66 ἂρ}! Βαϊ 
11} (18 ΟΧΡΓΟΒδΙοη [5 πιϑτ γὴν τὴ6 Ῥαη1β}- 
τιθηΐ, [6 ΤΠγοδύδπίηρ ἰ8 ΟΧδυβίοὰ δηὰ βδιϊδβοά. 
1 ἰΒ 7γυ5ὴ 106 σοπίοιρ] ἰίοη οὗἔὨἩ ἴ86 ρστοδῖὶ σθαϑῦγο 
οὗ (6 δυβουης ϊοἢ που] ὰ τΟΑΙΪν ὃ6 ἀεδογνοάᾶ 
ψγΒ ἢ Ιοδὰβ ἴῸ 186 6] Ὧρ’ τπδὲ βαοΐ ρυπίβησηβηῖ, 
Βονόνοῦ ᾿ι8 0186 4Ὁ]6, Θαηηοὶ 06 Θχοουϊδά, δηᾶ τἰδὶ 
ἷς 8141} Ὀ6 τοβίγαϊηϑα Ξε 1 βΒῃου ά ἄο [ἢ]18, Ὀὰ ον 
τουτὶ 16 ἐς πουὰ Ὀ61 πο, 1 εαποῖὶ Ὀ6. Τδυ8 τ 6 
1Πγοδιθηΐϊηρ πανΐηρ τοδοιοὰ 118 οἰ πιᾶχ, Ὀτίη 5 1Ὁ- 
86] ἰο 118 θη, ΟἸΒΟΓΒ [ΓΔΠ8]ΑΔί6 : ΠΟῪ δῃουὰ 11 
-- ΠΟῪ δου ᾶ ἰξ Ὀ6 ροδϑὶυϊς, {παΐ, οἷο. 1 -ξΞ 1 Ἵδη- 
Ὡοὲ ἀο δο. Βαϊ Τῃθη [πο 8 Π0 ἰγαπδὶ 0 ἔγοσῃ 
γΟΓ. 7 ἴο νοῦ. 8. [Τ ἷβ, 16 τηοδβῦ ΘΟΠΔΙΏΟΣ ον, 
8 ΘΕΥΙΔΙΏΪΥ οοὐτοοῖ. ὙΠοΙΟ 8 ὯῸ Ὠροᾶ οὗ δΔῇγ 
ἐπ εστηθ δ πογὰβϑ Ὀοϊπθοη [Ππ60 (ΠΓΟδίΘΙρ δηά 
πὸ ταϊθητίης. ΤῊΘ ἴγαο (ΠροῪ ΜᾺ τεραγὰ ἴὸ 
[6 τοϊδίϊοπ θοίνοοι αἀοα δηὰ {Π0 ΡΘΟΡΪΘ 18 Ἐ]8, 
τπδὲ αοἀ πιαδὲ 6 σοπδίἀεγοὰ 88 41} [Π0 [1π|6 τη6]- 
ἱμρ τῖτἢ Ιονθ ἰονγαγάβ (6 Ῥβορὶϑ βοτὰ Ηθ τησδιὶ 
τολεοῖ. Βοποθ ἴπ0 ἤϑαυθηϊ δηα Βοοι ΟΥ̓ ὈΠΡΤΙΘ- 
ρῬαιοὰ νογὰδ οὗ Ῥτγοϊηΐδο ἰπ [0.6 θΟΟΚ, βυ ἀ6}γ ΔΡ- 

ἵηρ δῇῆδν Ἰοῃρ ἀδηπποείδιομε. ΝῸ ἰτβῃδιἰοη 
16 ποοραρὰ. [ὲ 8 διρρι!ἰοὰ Ὀζ ἐπδὶ οοῃδίδηϊ γοϑγῃ- 
ἱπῳ ἰονα οἵ πιο Ἡσϑίς δπα ΠΙΘΓΟΥ͂ ΔΙῸ ἴΠ6 πορὰ- 
να δηά τ. ροβὶῖνο ροίθδ. ΤῸ ΟἿΠΘΥ ὙἹΘῪ Π88 ἴοὸ 
ΘΩΟΟυΠΟΡ ἴδ6 ὙΟΙ ΑἸ ΠΟΌΠΥ το ἰδ θ6 0 8 ἴὸ 
οὐνίδίθ. ΕῸΡ [80 ἰτδπδιουι ΝΟ] ἃ ΟὨΪΥῪ ὍΘ ΤΙΏΟΓΘ 
Αὐστυρὶ ἔγοῖλ ἴπ6 π8}βςδιοη οὗἨ οχσοθ Ῥυηΐ8}- 
Ἰηθηΐ (0 ἰῷ δδπαοῃιῃθηΐῖ; δπὰ ἴδ αἰ βου] ἐγ ἰ5 
ξτοδίοσ, Ὀδοδῖ80 βύς ἢ ΤΥΔΏ5 ΠΟ ποῦ] ΟὐσΌΣ ἴῃ 
το τηϊἀ 416 οὗἨ 8 γϑῦδε, δπὰ ποὶ πὶ 16 Ὀοχίηπΐηρ 
οὗ Δ ΠΟῪ ΟἿ6. -- Μ|Ώ] Τὴήκο ΑἀπιΔΉ, -- το Ζ6- 
Ἠοΐσα : οορ. ᾿εῦϊ. χχίχ. 223, ΠΟΓΘ [Π656 ἔπη] οἱ [168 
ΔΙῸ ΘΧΡΓΕΔΒΙΥ ΤηΘὨ [ΙΟηΘ(, 45 δνυΐηρ Ὀθοη ἀοδιτογοὰ 
᾿οχοῖδονῦ τι δοάοιῃ δηὰ Οὐσηοστα, ἩΠίοἢ ἴῃ 
αθῆ. χῖχ. 394 βίδπά δίοπο. ΜῪ ᾿ϑδσὺ ἐβ οὔξδιηφοᾶ 
νι πὶ τ9 ---- 80 (δὲ γαῖ ἢ88 ἀἰδαρρεασοά. [ΕῸΓ 

8 {Κ6 πιὸ ΟΥ̓͂ [6 ρτεροδίοη 25)» οοἴαρ. Ζ6γ. Υἱῖὶΐ. 
18; Ῥδβ. χὶ ἱἱ. 6,12 ; χἹ τ, ὅ. -- Μ.} 
ψεγ.9. ΓΤ} τοὺ σοΐυσει ἴο ἀοδῖσονυ ΕἸ ΡὨτοίτω. 

“ΑΥ̓ΟΣ ΤΥ ποαγὶ ἢδΔὲ θ66η Οὔο6 οσδηροα ἩΪΓΏ τΠ6 
ΤΌΒΟΪν 6 ἢοῦ ἴο Ραηϊδα, 1 ψὶ}} ποῖ ομδηρὸ ἰδ δραίη." 
Τὶ ἰδ δι ρροτίοα Ὀγ ἴπο σοπίἀογδίίοῃ τὲ αἀοά ἴδ 

Οοὰ δπὰ ποῖ ἃ ομδηροαῦὶο θη. ὙΦ: ἫΨ 
6 ἸΟΤΘ ῬΓΟΌΔΘΟΪΝ ΞΞ σίου, μοδαὶ οἵ σταῖθ. [Εἰ Υ. 

, 88 : ἱπίο {Π6 οἶτγ, ψ πΐοῖ που]Ἱὰ ματὸ δθο 3, 
πὰ ψ Ὡς ἢ χίνοδ ἢῸ ρου πϑηΐ βοηδθ. ΤῊΐ σοπάοι- 
ἴῃ 18 ΠΟῪ δ] πηοδὲ πΐνοΓΒΑ ἢ] Δρδηοησά, θα ἴξ 18, 
ΒΙΊΓΒΗΡΘ ἰ0 ΒΑΥ, δρργονδὰ ὈΥ ῬΌδοΥ δηὰ Ἐδιιθοί, 
116 Ἰαϊῖον οὗ στ δοῖὰ ϑρθδκε οὗ τ[Π6 οἵἴοΥ (ΓΔΏ ΒΔ οῈ 
88 6] ὰ ““ ποοά]688]γ." --- Μ. 
Ψα. 10. ὙΠ οοπδοαυθηοο οὗὁἩ [6 1,οτἂΐ οοσὰ- 
δδδίοη ; Ηδ ν1}} 641}}, δαπὰ ἴΠ6 Ῥϑορΐβ, Ὁ] ονίην 
τ, τὶ] τούατη Ὠόπιθ ἴσοτῃ Ὀδηδηοη. ΤΟΥ 

5.8} ὁ αἴζοσ ὑπο ζοχᾶ. ΤΆ ΐδ ῬΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰηνοϊτοδ 
οὶ ἢΠ6 σπδηροά, οοπγοχίθα μθαγῖ, δῃ ἃ [Π6 γα] κῃ ρ; 
ἴῃ αοὐ᾽β γαγ8 ἔμϑηοα σου] ηρ. ὙΨ011 σοὺς πἰϊκοὶ (ἃ 
δ ἤοῃ. Το ροϊηϊ οὗ οοτηραγίβοῃ 8 ποῦ [16 ἰθγτῖ- 
γΐίπρ' ἱηθυθηοο οὗὨ ἴπ0 βουῃά, Ὀαΐ 118 οχίθῃης. Ιἱ 
τοῦ 68 ΔΓ δηὰ ποατ. Τῆυ8 τησδῖ [Π6 ΟΥἿ ὃὉ6 τΒδη 
ἐς 081}0 [109 Ῥδορὶο ἴο ἴμοὶν τοδιίοσαϊίοη. ΟΥ̓ ἰδ ἰΐ 

ἨΟΒΒΑ. 

ἐπι ρ]Π θὰ τὴ Ἶλ686 ἜΜΡΙΑΣΕ ΟΥ̓ ΤΊΘΓΟΥ͂ ἤῬονδγὰ 8 1βγϑα 
ΔΙῸ ΘΟΌΡΙοα ψ|} Ἱπαρστηθηῖΐβ Ὡροὴ ἴἢ6 μοδίμοη ἢ 
Ηοβθα ἄοδθβ ποῖ δἰϊπὰβ ἰὸ {πῖ5 δἴβουσιοσθ. Ὑσοιὴ- 

᾽] ὈΠπρ ἢ] 06. 8 σοπδβοαθθποα οὗ {8 ς8}1, Βαϊ ὧν ἴπι- 
[168 οἰ οδγ Παβϑῖθ απτιοὰ ἢ δηχίθν ποῖ ἴο ἢ6ρ- 
οοῦ [Π6 δΒ.ΙΤΏΙΏΟΏΒ, δπαὰ {πογοίοσο [06 ΘΑΡΟΓΏΘΒΒ 
εἰ ἜΠΘΙΕΙΟ: Ἡφρῆοθ δἷδὸ ἴδθ Ἴοοπιρασίδοη Ὑἱ ἢ 
ἰγάβ. 
Ψαγ. 11. ῬΎΟΣΩ [6 868 --ΞἩ ἴΟΙῚ ἴδ τγοϑίῖ, 85 

Ὑ6]1 48 ἔγοπι ΕΥΡρὶ δῃηὰ Αδβευτίδβ. Τὸ ποιΐοῃ ἰδ: 
ἔγοσῃ 811 αυδυίοσβ οὗ ἴῃς δαγιἢ (οοτωρ. 15. χὶ. 11). 

ῬῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ἰδνδοὶ Ὀθοδπιο “ σά Β δοπ,᾽ Ὁγ νἱγίπο οὗ τῃεὶγ 
δεΐπρ σΠΟβθῺ 45 Οοά Β Ῥϑοῦ δῦ ΡΘΟΡΪα, δοοογάϊησ 
ἴο ἔχ. ἵν. 32 ἢ. ὙὍη6 Ὀεδίονταὶ οὗἁὨ [8 ῥγίνϊορο, 
σοηβιτηοὰ ὈΥ ἴΠ6 ἀο]ἰνόγαποο ἤοπι ἘργΥρῖ, δηὰ 
βοαϊοὰ ὃγ ἴΐ6 ται βοδιίΐοη δὲ βἰηδὶ, ἴΌγπ8 ἴα ἔτος 
βῖερ ἴῃ οὐ β τεἀδιηρίίνα πογκ, τ ἰς ἢ 18 οοπιρ]οῦθα 
ΌὈΥ τῃ6 ἱποδγηδίοη οὗ ἰδ ὅοῃῃ ἴου [πΠ6 χεὰοιηροη 
οὗ τὸ νοὶ. ὙΠῸ τ Π016 ἀονοϊορηηθης δηὰ δὰ - 
ἵπρ οἵ ᾿βγδρὶ δ Οοά᾽ δ ὑθορὶ]θ ἰθστηΐπαίθ Ὀροη 
ΟἸγίϑι ποῖ 88 ἱπουρῇ 15γ86] γογὸ Ὀσροίθη 88 [86 
δοη οὗ Ὅοα, θα ἱπ βαοῖ ἃ ὙΔΥ 85 ἴδἱ (6 Το] αἰ οη 
ὙΠΟ τς 1,ογὰ οὗ Ηδδνθὴ δηὰ δαὶ 658} 886 
δὰ φγοϑοσυοὰ δεΐψοθη ΗΪπιβοὶῦ δηὰ (18 ρϑορὶς 
ἘΡΗΝ δηά ἰοτοϑμδάονγοά ἴ[Π6 πηΐοη οὗ ἀοὰ δηὰ 
8, δηα Ἰαϊὰ [Π6 ὙΦΑΥ [ῸΓ [86 ποδγπδιίοη οὗ ἢΐβ 

50; ὉΥ ἘΔΙΒΙΠΕ [Π18 ῬΘΟΡΙΘ 88 ἃ γβδ5ε] οὗ ἴδ! Ὠ]- 
ψἱὶη6 ΤΩΘΓΟΥ. ΑἹ] [π0 πηροτίδηϊ ουθηϊδ ἰὴ [8.861 8 
Ὠιἰδίουυ ὈΟΤΘ ὍΡΟΙ [8 18, δη ΓΠΟΓΘΌΥ θοοδιθ ἵ 
δΔηά δείπ δὶ ὈγορῃθοῖεΒ οὔ ἴδ 18 οἵἨ Ηΐπι, ἴῃ βοτὰ 
ἴθ τοοοηο Δ ο οὗ αἀοὰ δηὰ τηδη δῃου ἃ ὈῸ οἵ- 
ϑοϊοά, δηὰ (86 ππίοῃ οἵ αοὗ πίῖτὰ τη6 Ὠυπλδη Τδοα 
Ὁη(0]ὰ 56} δ ἃ Ῥοσβοηδὶ ὈπΠΠΥ. [πῃ 1}18 Βοηδ6 ἰδ 
186 δοοοῃὰ ΠΑ] οὗἉ νεῦ. 1 αυοίοα ἴῃ Μαίι. 1ϊ. 15, δά 
8. ῬΙΟΡΙΘΟΥ οὗὨ ΟἸγίβὲ (Κ61}}}. Βπΐξ ΠΒεῖθ Ἧὰ ταῦβὲ 
δῖορ. ΤῊΘ ἔτ μογ τοτηδῖκ οὗ Κοὶ!, πη ᾿υδεδοδίου 
ΟΥ̓ 1η6 τοίδγθηοο οὗ (δ)ἷ8 ρβαδβδρα ἰὼ ΟἾσίβὲ, ροθδ ἴοο 
ἔν δῃὰ ἷβ ποὶ ἀϊτθοῖ, ὙὮΘΩ ἢΘ 58 Υ8 {Πι81 1 νγ88 τηδὰθ 
“Ῥδοδῦδο {86 τοδί ἄθηοο 'π Ἐργρὶ δῃὰ [86 Ἰεδάϊην 
ουἱ ἤζτοτα ἰΐ πα 16 Β8πι6 8: σηβἤσδηςο ἴῃ [Π6 πη- 
(οἰάΐηρ οἵ ΟΠ τίδ0᾽ 8 118, ἃ8 {ΠΟῪ δὰ ἴον τῃ6 ρθορ)6 
οΥὗἩἨ Ϊδτδο]ὶ. Α8 [βγδοὶ ἰη Ἐργρί, ἴγθο ἔγοπι οοπῖδοὶ 
Ὑ1 1ῃ6 ΟΔηδδηΪ 68, ΡΤΟῪ ἰηο ἃ πδίίοη, δὺ 'νἂδ 
[Π0 οἰἶ ἃ ΨΦ688 οοῃοραϊοα ἴῃ Επγρὶ ἴγοτι [86 οῃ- 
Τα Υ οἵ Ηετοά." 

2. ἼΠοτο ἷβ ΒΕΓΘ ργαβοηίθα [0 18786] ἴῃ δὴ δῇδοι- 
ἴης ταδηηοῦ [86 ἰογο ὙΠῊῈῸ τί ἢ αοὰ Πδὰ δεουτηοὰ 
[π6 σϑγο οὗ ἔποπα ἴῃ τοῖν ὈΘρ ΙΗ ΏρΆ, “ ἤθη Π6Υ 
ΕΓ 811}} γουηρ,᾽ δηὰ τηδάθ ἔπθῖ δὶ ΠΟΥ ΤΟΣ. 
Απᾶ δβαοὶ Ἰἰονθ ἐδ Σοργοβδοπίθα δὲ δαὶπρ 80 ἱδῃάοσ, 
Α]1-οουϑογαίο, μοϊρίμ!, δηὰ δἀνδηοίης, τμδὶ ἱξ ἡπᾶς 
118 ἱπαρθ ΟἿΪΥ ἰῃ ἴδ6 ἴονο οὗ ἃ 1ΔΈΠῸΓ ΟΥ ἸΏΟἾΠΟΣ ἴῸ 
ἃ ΟὨἃ. Φεθονδη οα] θὰ [δγ86] ᾿ἷβ βοὴ ἰῃ {πον 
ΘΑΥΪΥ ἀδγπ, πο Ηθ Ὀτουρὶ ἔμοπὰ οἱ οὗ ι. 
Ἐχ. ἱν, 324. Ηδ δεαά αἴναγϑ δείεὰ ἠουδυὰβ ἐποῖη 
δΒ Ὀδόδηιθ ἐδδὶ τοϊδιίοη, δηὰ ἀϊδρὶγοὰ ἰὸ τότ 86 
Ἰοῦϑ οἵ ἃ ἔδιμοῦ ἰοναγά ἢ8 οἢ]α, οτθη ἷ8Β γοπηρ- 
εϑὲ σὰ. ΑΒ Φοιονδῃ ΒΒ ἰονο δηὰ ἔδι τ] 6868 ἴὸ 
15γδοὶ ἴῃ {16 γοδῦβ οὗ τμοἷγ τηϑηῃοοά ἥπάδ ἰΐ ἢϊ- 
εἶπ ΒΩ 0] ΟἿΪΥ ἐπ 186 Ἰονθ δῃὰ δι ]π688 οὗ 4 
Ἠπδυαπα, 80 πὶ ἰονγὸ δηὰ Ἴδζὸ οὗ ἴδιδαὶ ἱπ ἐμοῖσ 
οὨΠ]Πἀποοὰ ἰ8 οοπιραγϑὰ υἱτὰ [Π0 βοϊ εἰἴουδ, ἰδ οΣ 
Ἰονο οἵ ἃ Αἴ ΠῸΣ. 8.0. τρῦοῖ (6 πιοῖθ ἴῃεχ 6 
(Π6η ἰδ ἔπ σοπάποϊ οὗἁὨ [δγδοὶ ἰονγαγὰβ αἀοὰ, [6 ορ- 
Ῥοδίτἶοπ ψ Ὡ ἢ ΘΕ ἀϊθρ]αγοὰ ἰοτγαγὰβ Ηἰπι ἔγομῃ 

6 θερίπηΐην. ΤῊΐθ Ὀ680 ἰηρτγαϊ αἀθ οἰατϑοῖοσ- 
ἰσοὰ πὶ ΟΟΠ ΠΌΔΙΙΥ, δῃα ἀο068 δἰδὸ 1π ἴδ6 μγοδθῆς. 
ΤὨοῖν ηἴ σοπάποϊ ἰδ ΟὨΪΥ ἴδ ἀἰτοοῖ οοπηυδ- 
οη" οὗ 106 ἔοσπιοσ. Οὔϑοσνο 1:6 ἀοοοτ ρου οὗ 
βυοἢ οοηάποὶ οἵ [6γδο] ἰονγατγὰ {πεῖν Οοὰ ἰῃ γὰσ. 3 : 
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ἰάο ΔΎ Ὀδίοτο [ἢ 8 ὙΘΥῪ 6γ68 οὗὁ (06 ἀαοἃ ψ}ο0 μαὰ 
ἀϊεραγοά 5 ἰονὸ ὕο [ΠΟΙᾺ ; ΥΟΓ. 7: δι] γα ὕο ΓΘΟ- 

ἶξο ἀοἀ᾽ δ ρύτροθεβ οὗ βα] ν(Ιοη ; 566 480 ΥὉΓΒ. 
1, 93...ΑΧᾺ. δρϑοϊαὶ ῥτγοοῦ οὗ ϑεῇονδῆ ἰονθ "γὰ8 1116 
βοπαΐηρ οὗ {6 ῬΡΓΟρἢοΙΒ ; ΓΠΘῪ 68}} [86 ὈΘΟρΪΘ ὑρ- 
ἩΔΙΔΒ τς [Πδὲ (ὨΘΥ Βῃοο]α τϑίυγῃ το αοά, δὰ [ΠΟΥ 
ἯΠῚ ποὶ ΓΒΪΒ6 ὑΠΟΙΏΒΟΪνΕΒ; ἔπΟΥ ΓΟΙΑΙη ὈΘΙΟΥ͂, 
Δύεθα ἔσο οὗ. 

8. Νοὸ ποῃάδγυ, τῃογοίοσο, 1 ἃ Ῥθορῖὶθ, το τοπαγὰ 
80 θΑΘΟΙῪ δηὰ τηϊδίαΚο ἴΠ6 ἰονα οὗ » 8ΓῸ υἱδὶ δά 
ΌὉγ Ηἰπὰ στ [Π6 δογεγοδὲ ᾿υἀρηγθη δ (ΘΟΙΏΡ. ΥΘΓ8. 
6,8). Βαὶ τοιτθαϊΐνο δὰ ῥαηϊῖνα ι8[].6 Βηαὰβ 
ἰῃ οὔ ῬΙΟρΡδοί, 88 ἯΘ ἸΠΔῪ 888. ΟΌΓΒΕΪνΟΘ ἴῃ 
ἜΥΘΙῪ ΟἸὨΔΡΙΟΓ, ΠΘΓΟ δοουδδίίου δηᾶ ἐπ γοδϊθηϊης; 
δῖα Ῥ68] 66 ἰοττἢ ᾿ῃοοϑβδητγ, 8θπιο}} ΔρΡα  ἑηρ ΟΧΡΥ68- 
βἷοῃ, [δὲ νγὰ σδ πὸ ἰοῦ ἀθο]πὸ [0 απο 8Ὲ|08} : 
“Ατὸ ποῖ ἴΠ666 18] ρ8 δΡΟΚΘΙ γουθηβο αν 15. 15. ἰΐ 
ποὶ 4 δβρίτγίὶ οἵ νυἱπαϊς νθηθδα ἐμαὶ Πα8 ᾿πβρὶγοὰ 
δΌ ἢ ΟΓᾺΒ 1᾿ [{ οδηῃοῖ ὃθ0 οἰδἰτηϑὰ [δὲ Ὠπηδη 
θόρε θΕΔΥΒ ΔΩΥ Ἀϑγί ΔΘΥῸ, ἴῸΓ ἰδ ἰϑ ποῦ [86 οΟΒΓ- 
ἱὰρ οἵ ῬΕΓΒΟΏΑΙ ΙΠ} υΓο68 οὗὨἨὨἁ ΝΜ ἰσὮ [86 ρΙορἤοὲ 8ῃ- 
ΠοῦποοΒ Π6 ρμυῃὶβηπιοης, θα  Ὧ6 ἰ8 ἰῃηάϊπδηὶ ἰη 
Θοά᾽ αὶ Ὀο μα] ἢ, οΥον 15γδθὶ᾽ 8 βίπῃϑ δραϊῃϑβὶ ἀοά, δηὰ 
ΔΩΠΟΌΠΟΟΒ 1μοῖτ ΡΒ πιοπῖ. [ἢ Γι], ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, 
ἐξ 8 ̓ Ὁο Ὀ6 ὈΟΓΏ6 ἴῃ τηΐπὰ ἔπας [Π}6 ργορῇῃθὶ ὯΔ ΠΕΥΟΥ 
8 ΤῊΘΓῸ με Β5ῖγ9 ΟΡ. (88 [8:6 ποο Δη 108] ἱπδρῖτα- 
οι ΓΠΘΟΣῪ ποῦ] παν 10) Οὗ [6 ρῬτοόρμοῖῖο αἰῦου- 
διησθβ, (ἢδιὶ Ηἷδ οὐ δοΌ 1168 ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ὙΓΕΓΘ ποὶ δὲ 
(80 ἔπι οτοσῦογηο, ὈυΐΓ τοῖο αἰοναιθά, δηὰ τῃδὲ 
(δ6δο ΔΏΠΟΙΠΟΘΠΊΘἢ8 οὗ Ἰυἀρτηδηΐ ἰῃ [Π6 τηΐϊά δι οὗἁ 
ἃ τοῖποα ρα πογαιίίου ἃγὸ ἢ ὃ τερδγάθα 86 δπεογρὶς 

ἱομβ οὗἩ [δὲ 116 οὗ δέ, ἔβ! 8 ἴῃ ἴμ6 ΗΟΙΪΥ 
Θηο οὗ Ιετγϑο]. Οἱ ἴπ6 οἷδοῦ μδηᾶ, τὴ6 βι7θο- 
ΤΙΣ οὗἩ {π6 ρῥτόρδοι ἰδ ποὶ ἴο 06 παπᾶ] δα ρδ- 
ἰσοὰ, δ του ρ ἢ Π18 ΡΌΓΟΙΥ ΒυΙΊΔη ἴθ6] ]ηρ8 δηὰ 
ΘΙΠΟΙΟΠΒ ὑγΟ ΤῸ ΤΥ ἴΠπ6 ΒΟΌΓΤΟΘ οὗ [Π|686 τῃγοδίθη- 
ἶσα. ὟΝ πλῖιδί ΠΟ] ἴο Π6 γα ἢ [π8Ὁ [86 ῬΓΟΡΒΘΙΘ 
πεῖο πουα ἀ5 οἵ [πμδὶ τ ΠΟ τ 88 τονϑδ] θα [0 τὰ Ὁ 
186 ϑρίσις οὐὁἩἨ Οοἀ (οοπιρ. οἰ. Υἱ. δ), δηὰ τΠδὶ ἐπεὶ 
ϑερατδῖς οἰοίοπου 88 Θχεγίθα ΟΥ̓ ὈΥ ὈΟΠΡ ΤΕΣ 
δοἰετίηρ ὉΥ Ταϊτὰ τηῖοὸ (818 ἀϊνίηθ ταυϑί διίοι, ἰΏ (ΠῚ 
δπτοδοη οὗὨ ἰὑ ΤΠγοῦρ ἢ ἰδ. Βοΐ [ὴ6 αποϑιίοη 
(δε δϑαῦπηοβ τ ΐἷ5 ἴσα: ΤΒουρ τμ86 Ῥτορδοῖ 
ἰπτλϑο}  ἀο6 8 ποῖ τηοσὶς [86 ΤΌΡΓΟΘΟΙ οὗὁ ἃ 86  Β5ἢ 
δρίγιε, Βῃου]α ποῖ {Π|8 ΓΕΡΙΌΘΟΝ 80 τηποῦ [86 γαῖ Ὁ 
481 προὺ ὐοα Ηϊπιβο]ῖ, τ μο80 (οοπδβοΐοι 8) οὔζϑη 
ἴδο ῥγορίιεῖ γγὰβ  Βαὶ ἰξ ἰ8 ἐυϊάθηϊ ἐπδὶ [Π6 γοῖτὶ- 
ὑαϊοι δπηουπορὰ ἰδ ἴο θ6 δθῃΐ ἴῃ 8 δβρί τς οὗ βισίοὶ 
)πούσο; 10 15 ἴο 06 ἃ ΡυΠΙβῃτηθηὶ ΟΥ̓ 8[} 181}7 ἀ6- 
βεινεὰ. ΤΠ ῥῃη δ οπὶ ἰ8 ΟἸΟΒΟΙΥ ΤοἸδι θα τὸ τΠ6 
δ'88 τοῦ κοά, απὰ ἴῃ οἷοβο οοππθοϊίοη τυῖτῃ ἴθι ; 
ἶξ ἱδ ρΡαπίκτηθπῖ δηά ποῖ νοηροδηςο, ἩΒΙΟἢ ἀ80- 
8117 ἀχοροὰβ [86 τῃηθΆϑυτζο οὗ ἀεβογὶ. Βαϊ οδγιδίηγ 
ἯῈ ἍΓΘ ΠΟΙ ΤΩΘΓΕΙΥ [0 ἴγαοα ὮΔΟΙ [680 ΓΠγΟΔΙΘὨἸΏρ8 
ῖὸ ἃ ἀοδὰ ᾿δὺν οὔ )υδῖ γθοοϊηρθῃβθ ; ἐπ0 Ρυ δ πηθῃϊ 
6 ὯΟΪ ἸΠΟΓΟΙΥ ἴῃ δοοοτάδβηςς υΥἱἵι 186 ἸηΟΥΑΪ ΟΥΘΓ 
οἵ το ποτ], δοοοσγάϊηρ ἴο τυ ἢ δίῃ 18 [0] οσσοὰ ὈὉΥῪ 
5 οσσῃ ρα βῃτηθηῖ. [Ὁ 8 ἃ ῬΘΙΒΟΠ ΑΙ ΔΟΙΟΙ, 88 
ΘΕΟΣ ΙΗΥ 85 ἴΠ6 Ἰπβίο τίου δὰ ἰπ6 {πγθαύθηϊη 8 ῥτοὸ- 
εδοὲ ἤοτ 8 ρογβοόπδὶ αοά. Απά (δ τ86 οοῦτθο οὗ 
δοϊΐοη 15 ηοῦ δῃα σϑηποῖ Ὀ6 πη ΒΟσοΟΙρϑηϊοα ὈΥ͂ ροῖ- 
ΒΟΏ4] ““ πάθο«᾽᾽ ΟΥ̓ [δοἰΐηρ. Βαϊ {Π18 160] 1ρ 18 τῈ6 
εἰοοϊίου οὕϊονο, ἰονὸ χτίονοα, υ]]οἱγ ἀϊθονηθα δηὰ σο- 
)εοιρὰ. [ἐ ἴ8 ἴσὰς τὲ ἱΐ τησϑὺ "6 ΘΏΡΤΥ, τΠδῦ ἴς οΔη- 
ποῖ Ὀς οοπίοην πίιβοῦῦ Ὀοΐηρ τοοϊργοοδίθα, δα τηι8ὲ 
δὸὸ τοοδὲ ἱπεἰπιδιοὶν διϊγτοὰ υρ, δηὰ τῃ6 ἔτοαίοτ, τς 
ἴθοτο ἀεερὶν δεδῖοά 1ξ 8, (Π6 τηοΓῸ 1ΐ δε κβ 1π6 ροοὰ 
οὗ ἱξα οδγοοσῖ, τ6 ΙΏΟΤΘ ΟΟΠϑοϊοῦβ ἰΐ 18 πὶ ἰδ ΒΔ8 

ποίην, δηα π88 θοθὴ ἴο ὈΪδΠ16 πῃ ποῖἢ!- 
ἴὰρ. Εοτ 1819 νοῦν τϑαδοη ἴῃ 6 ῬαΠἰΒΠΠΊΘΙ ἔ 58 Πα Π)68 
1.6 Δρροδγβῃςα οἵ γουθῦζο, ἀπ ουθῃ τνθδ 8 118 χατ- 
πιθηῖβ, γῖ116 πὶ ἔγα τ 1 15 ΟὨ]Υ 58ΐη τ8αϊ 5 ταϑοιηρ 
ἢ ἴε5 ἀορεσυ θὰ ρυπἰδηχηδης δοοοταϊηρ ἴο δῃ ἱπηοῦ 
Βοοδδαΐ:γ, δῃὰ τοὶ )δ [6 ςοῃβοΉΠ6Π06 ΟὗὨ ΔΙΌΣ ΓΙ 

Ῥϑδββίοῃ. ἀπά δ8 ([ιἰ8 ἴουθ οἵ Οαοάᾷ 19 ππδο ἢ δηὰ 
Ῥύγο δῃᾷ βοοὶκβ ὍΟΥ 16 φοοά οὗὨ 115 οὐ͵θοῖ, δὸ {{ῖ8 
“4 τον ηρθ "ἢ οὗ αοἀ θεδΊδ, 80 ἴὸ βρθϑῖὶς, [9 φοῦγθο- 
εἶνα, ὑπαὶ 18, [5 δἷπὶ ἰπ ἰδ ΤῸ6 (Πτοδίθηΐηρ 
.88, ΓΠ6η, ἃ ἔδαγπι ν τ ῖΔ6 γϑηρο, πὰ 18 πἰογοὰ 
ψ10} 8 νἱο]θηοο τ ἰοἢ ἢδ5 δου ίης ραἰη] ἰῃ ἰξ, 
βίηοθ ὑπ0 Ηοὶγ ἀοάᾶ, ἴϊθο, οπ, ἷ8 ρδγῖ, ἴτοτῃ 4]]} 
ὈΙΪΔὰΘ δηὰ πδρίθοῖ, Δρρδδαῖβ αρεαίηβί [80 δΙΠΏΟΘΓ, 
ὌΡΟΣ ΜΟΙ 810η6 [6 ΓΟΒΡΟΏΒΙ ΠΥ 1165. Βα Ηδ 
ἀοθ8 Ὡοΐ δἰ ΠΊΡΙΥ αἰθρίαν ἢἷ8 δῆροῦ; Ηο ἀοδθβ ποῖ 
6886 ἴο ἴοΥΘ6. ἣν ὙΓΔΣ ἀ065 ηοΐ ἤηάὰ 1κ8 Βαι ϑἴδο- 
ἴοι ἰῃ ἐΐδβε! ἢ ὉΥ ἴπ6 Ῥαπίϑητηθηϊ οὐ ἀδβιίγυοοη οὗ 
[ὴ6 πηΐλὶΐα] Ἰονοα οὔθ. ἊΔσεῖῃδὶ ἀαδβιγυοσίίοη, 
ὙΠΟ ἢ γρηροδηοθ νοῦ] ἀδπιδηὰ, ἰδ ἤθνὸσ υηάοτ- 
ἴ(δκοῆ. [Ἃ0ν τὉΓ80 Ὀδοκρτουπὰ οὗ 16 τὨτγοδιθηΐηρθ 
8[8η 98 ἔδο [}1] δῃηὰ βονίηρ βίγεδτη οὗ Ιουθ ἢ 8550- 
ΒΏΘΘΒ ΟὗὨ ΠΙΘΓΟΥ δηα οοτηρδβαίοη, σῆς, του ρη 
τιδο ἴῃ οχροοίδιίοη πὲ (6 ῬΘΟΡ]6 Ὑ}}}} Γαι ΌΤΙ, 
ΔΙῸ γοῖ τηδ60 ὈδίοΓΟ δθςἢ ΤΟΙΠΓΗ (Δ Κ68 Ρ]δοθ, ἀπά 
ἴον ἐ ῬΡΏγροϑο οὗ ργοιπιοῖίηρ [μδὲ οηὰ. Ἦον 1110}6 
[80 Ἰωᾶνν, που ἢ ῥγοσοοάϊπρ ἔγοια αοα᾽ Β νγν0}}- 1 θῃ- 
ἐἰοηοὰ ἴον ἰοπτασὰδ [8γδο], τϑα)} θα 118 αἴ τι, 18 τ 8ῆ- 
᾿ἴαδι ; [δγδϑὶ πδὰ δουρί οίοὶΥ Ὀτοίκο {πΠ6 οονοηδηῖ 
ἰουπάρα προῃ ἰδ, δῃὰ ἱμδιοδά οἵ δῃονίηρ ἴΠ61}- 
Βθῖνοβ [Ὁ ὃδ6 ΜΟΥΓΠΥ οὗὨ [86 ῥτοσηΐδοβ διδομϑὰ ἴο ἱΐ, 
ΟΠΙΥ τοπάοχθα ἐμοπηβοῖνοδ διθθηϑῦ]α ἴ0 [0 ςΌΓΘΒΘ, 
ὙΥΠΙΟῊ ἸΠΟΥ πιυϑὲ ὈΘΔΣ ἈΠΙῸ [16 πἰτοττηοβί, ΤὨυ8 
Ἰοῦϑ ἌΓΕ Ὲ ἴπ {Π6 ἔοττῃ οὗἉ ἔγθθ ζτᾶσθ, σοτῃ ρ8 88: 0}- 
δηρ τἴ16 ὈΠΜΟΓΙΩΥ δηὰ οοπιίηρ ἴογι ἴο πηοοὲ 
ἴθ, 60 ἰοβδάϊηρ ἴ0 1Π6 βίδπά-ροϊπὶ οὗ ἴ80 ΝΟΥ 
Οονοηδηὶ. ΗθθΟΘ 8]] ἐμ6θ ῥγοτῃ 868, τἰ δίηρ᾽ τρ Ὁσ- 
πὰ τΠ6 βοόύδθγο {ῃπγθαϊθηΐϊηχβ οὐ ἰαάδρτηοηΐ, 819 
τὶν το Ὀ6 τοραγάθα δ ΜοεἼβπίς, ουθὴ ὑποιρἢ 
[ΘΥ͂ ΔΣῸ ποῖ Οὔ ΥΤΑΓΑΪΥ͂ πιατίκοὰ ἃ8 δος. Τμδῖ δὴ 
δοῖ 81 δη ΒΒ] Δ ΠῸπ οὐ ἰβγϑοὶ ἰ8 οὶ ἱπίθηάρα, Ὀαὶ 
ἰλδὺ 186 ργοάϊοοῃ οὗἩ ραπίϑηπηθη! --- ἔπτ18 ΤΟΥ͂ΘΒ]- 
ἱπσ ἐϊ8 οὔσίπ ἱπ ρῦγθ ἴον Ὠΐο ἢ ἐπ ΐηΚ8 οὗἉ ᾿ΐ8 οὐ- 
δεῖ δἴοπθ, δῃὰ τι Ὀεΐηρ ἀἰδεϊηρ υἰθηοα ἔγομι 4]} 
δ δυο: ρΊΠς --- Π84116 ὈΘίοταο 116 1681 5ῖδρ 15 τοδομοῦ, 
[848 ὩΟΙΔΌΙΚ Ὅθθῃ ΟἸΘΑΥΪΥ Ἔχργθδβοὰ αἰγεδὰν ὈΥ τὴθ 
Ῥτορδοῖ ἐπ ἷδ τοίϑγθηοθ ἴὸ ἴδ “ γτϑυχηδης ἢ τῃαϊ ἐδ 
5(}}} Ια. [{ Βηἀδ ἴῃ οὔ ΟΠ ΔΡίοΣ 8180 18 οἰ Σ ΘΧΡΤΘδ- 
δίουι ἰη νοῦ. 8. ΦΖεδιοναῖι οουὰ δηὰ βῃου]ὰ ρὶνθ τρ 
ἴδτδο] 'κὸ Αἀσηδὴ δπὰ Ζοδοίπι (ποῖ πλόγοὶν ἀθβέτο 
ἴιο Κίηράοπι, ἀο] νοῦ ἰδ ονοῦ ἴο Αββγγδ), δαὶ ἫΝ 
Μὴ] ποῖ ἀο 80; δηὰ ἰπδὲ ὙΠ ἴΠ0 ΓὨγοδίθηϊηρ 
ΤΟΔΟΒΟΘ ἰΐ8 ποῖρῆϊ, τ[ὴ6 ἀϑβύγαποθ οὗὨ ἔμ }1681 
ὈγοΔ ΚΒ ἴοτί, ἀπά ἰδ αχργοβδοὰ ὑθδαυ }}} ἴῃ γοῦβ. 
8-1}, Π οὐ δ Ίονα ἱῃ τη6 θορὶπηΐης οὗὨ Ηἶδ ἱπίου- 
681 ἴῃ [8Γ86] γγὰϑ βοιῃδι πίηρ στοδῖὶ δηα οχαὶ δὰ (γ ΓΒ. 
1-4), ἴτ 8. ϑοῃιθ Πρ Ρ͵ΟΔΙΟΥ ΠΟΥ, 88 Ὀοΐπρ ἰῃ [86 
ἴοττα οὗ οοτωραδδίοῃ (γοσ8. 9, 10), πῃ ψἢϊοῖ Ηδ 
τείαθα5 [0 ρῖνο ὉΡ ἢΐ8 ρδορῖθ, 1} πυγσὮ 85 [ΠΟῪ 
δἃ ὈδοοΙηθ ΟΥ̓ [6 Ιογθ Ηθ πιδὰ βῆονγῃ Ποῖ (ο ΠΡ. 
γοΥ. 11). Α ὕγοΐϊυγη τὸ Φοβονυδῇ 18 ἐπ πη δπηοπηςθά 
88 [86 ἔγτιϊς οὗὨἨ ἘΠ18 σοπηραϑβϑίοη, δηὰ 16 τομον δὶ οὗ 
[86 δἰδῦδ οἵ βα δ) οἴου ὕο ῥα ἰδ πιδηὶ ὈΥ ἃ Τοβίογα- 
(ἰοὴ ἰο [86 ἱπῃογίϊδῃοθι πε. μδὰ ἐγ βθὰ δα  ἷ8 
Ῥτοιηἰδοα 88 1[8 τηδηϊ δα οη. ΝῸ Πιγίοτ ἀσϑογὶρ- 
τίου οὗὨ [6 ἤιῖιτο ἀεἰΐνογαποθ ἰβ 88 γοῖ ρίνϑῃ. 

4. ΑΒ ἴο 186 {0]6]] πος οὗὁὨ {Π|ῖ8 ῬτΟΠΊ]86, δ66 186 
ΤΟΙΆΔΙΚΒ ΟἹ Οἢ8, ἰ. δηῃὰ ᾿ΐ. [ἐ ΠΙΑΥ͂ δυβῆοο ἴο τοροϑδὶ 
ἴθγο ἴπδὶ ἯΘ δῖο ποὺ ἴο μοϊὰ ἴὸ δὴν ἔ  ]] δῆς 
ὙΠΟ που]Ἱὰ οοπίγδάϊος {μΠ6 δοῖα 8] οουτγθο οὗ ἀοα 8 
γον διίοθ. Ηδποθ η͵ὸ τηπδβὲ ποΐ πη κ οὗ ἃ “πιζατο 
τοῖθγη οὗἉἨ [π᾿ οχίδγιαὶ [βγϑοὶ ἱπῖο ἐποὶγ οὐ ἰδηά 
ἔγοτῃ Αδδυγα, ἱγ δ γογΘ ΟἿΪΥ ἔγοπι [Π6 οοῃδίογα- 
ἰΐου ἴδδιὶ Αββυγίδ οχὶβίβ πὸ Ἰοηροῦ, δὰ [δγϑϑὶ ἰδ πὸ 
Ἰοηρογ ἴῃ θοΟθΔρΘ ἴο βυοῖ ἃ ἡδίίοη, δηὰ νγγὸ οδπποὶ 
[ΔΚὸ ἴ6 οὴ6 ([βγ86], τπ6 ΗΟΙΥ 1,Δηὰ, {π6 τοί χη) 
88 ᾿ἰΐοτα!, πὰ ἴμ6 οὐἶον (ΑΑβϑγτίϑ, οδριεϊνὶγ) 85 ἢρ- 
υτγϑῖίνο. 6 τη ΓᾺΪΠ6Γ ΒΑΥ, ΠῸΠι ἴῃ διδηά-ροίΐηε 
οὗ [6 δ16]1πιοηῖ οὗἩἨ τ10 ΟἹὰ Τοβιδιηθηϊὶ, ἑ. 6., ἔγοτη 
[ 6 δίαπά-ροίηϊ οΥ̓ [6 Νενν Τοδβίδπγθηϊ, δὰ ἴῃ δο- 



88 ΗΟΒΕΑ. 

εογάδηοθ ὙΠῸ (ἢ6 δεῖτδὶ οοῦγδα οὗἉ ουοηίδ: (δ, Ψογ. 8' Οοά᾽ δ οοπἀοβοθηβίοη ἴο 811 ΟἿ ποδάδβ. 
ΟΠ ρΡΑββίοηδὺθ ΠΠΘΓΟΥ οὗ ἀαοα ἰονναγὰβ Ηἷ8 [δἰ τ} 688} Ηθ Κπονγβ ΟἿΓ ΘΚ 688 δηὰ ἔγοδὲβ 8 δοοογάϊηρὶγ. 
Ῥθορίο, τυ θΐς ἢ [6 ῬΤΟΡ] οἰ 5668 γγΐη [}.6 Υἱοίουυ οὐοῦ 6 πιαδὲ 6 ἰοὰ δίοῃρ δηὰ ἰδίκβθη ὉΥ͂ ἴΠ6ὸ δῖτὼ; 
᾿πταῖμ, Ὧ88 ὈΘΘῺ Ταυοα]οὰ ἴῃ ΟἾτίδι --- Βαϊ 511}} 85] 6136 τὸ ἂο ποῖ δάνδησο, θαϊ βία πῃ] δπὰ 1041] ΟΥ̓́ΕΤΥ͂ 
θαΐπρ; (ἈΓ ρτεδίογ ἰβδὴ ἢθ 5068 ἰδ; ψῆδὶ ἰβ Οἶδαγ ἴοὸ Ϊ πιοτηθηί. 
Ὠΐτη 18 ΟὨΪΥ [86 σκιὰ οὗἉ [δὲ πρΐοῖ ἴῃ ΟἸγίδε δ9] νοῦ. 4. ΚΒΤΆΑΚΚΕ: Οοὰ δγοθ ΟΥ̓ΟΥ τ8 πὸ 
ΔΟΙΌΔΙΙΥ οοσυγτοά, δπὰ ὙΠαΐ ἐβ 6.}}} σοΐὶπρ' οὔ, ἴῃ [ οοτὰϑ οὔ Ιον θυθὴ το- ἄδυ, μθη Ηθ 04}1}6 υ8 ΓὨτοῦ ἢ 
186 ἰογχίνοποδβ οὗ βἷῃ δηὰ ἀδἰ ἑγογαῃοθ ἴγοσῃ 118 ἴΠ6 ργθδοιίηρ οὐ [μἷ8 Ῥγογά, αίνοδ ὰ5 ἢὶθ δβοῦα- 
ΟΌΓΒΘ ΠΙΟδ Κα ἔτθο στϑοθ. Ὑπὸ ῬτΤΟρἢθὲ ΠΟΡΘΒ [ῸΓ [ΤηΘΠἴ8, ῬΓΟΙΠ 968 δηὰ ΒΡ 165 8 τ ἢ ΘΥΟΙΥ μοοὰ 

ἔ οἵ δὲδ ῬβΟΡῚα ]εγϑδὶ, ὈπῈ ΟὨΪΥ ὈεσΔΌ86 [πίη , δηὰ νἱβὲ:8 τ τυίτἢ ργοοίουβ αἰ οι 018 : 80 9 
αὐ δ Ὑ1}} Ὀ6 ἴγαο οὗἉ 4}} τῖῖο [ του ]ὰ ὈΥΑΥ ὑπαὶ Οοα ψου]ὰ ἀγα 8. ἔατιθοΓ 811}} 

8881} ὈΘΟΟΠῚΘ 8. ῬΘΟΡΙΘ ἴοο, ἐνῇ ἱβουρῆ {{π᾿Ὸ γ} αἴϊον Η]Ση86] 0. 
86 ποῖ οἔ Ιϑγϑδὶ ; {86} νν}}} δχ ρουΐίοποϑ 118 οοπιραθ- Ϊ ΕΊΈΟΘΕΕ : αοὰ ἀΐτοςίβ π8 δοοογάϊηρ ἴ0 οἿν γθΑ}κ- 
δἰοπδίθ ἔμνογ οἵ αοά, υῃῖοὶι 18 Θβδθη 81} ἰἀσπεῖςαὶ ᾿ η688 δπὰ τὴο τίς οθ οὗ πἰβ Ιου. Ααπὰ πῆθη Ηθ 
ΜΠ 186 Ἰονθ, ἰπ τ βίο Οοά Πδ8 οδοβθ ἴο Ηΐπι- πιαϑὲ ῥγθββ π8 Ὑΐ ἃ γοκο, Ηδ ρῖνοϑδ τι βοιβθι πίη 
861 8. Ῥθορ]θ (πὶ [6 πδιϊοπ8), δὰ δοϊηρίθίββ ἰδ υῖτὰ ἰξ τμδὲ Ποῖρα τ9 ἴἢ0 ὕδδῦ ἰΐ, ἀηὰ Ἰοδνοβ ἃ8 αἱ 
80 {πδΐ ἰΐ τ 8} 1268 118 ράγροδβο ἱῃ βρὶ1ο9 οὗ [π6 Ὀγθδοῖ ᾿|6ϑβὲ ἰοοὰ δηὰ οἱοιπησ. Απὰ Ηοδ πψου]Ἱὰ τᾶτπ 9 
οὗ 1Π60 οογθηδῃϊ ο [δ ραγὶ οὗ τηϑῃ, πηδη ρδιθα ἴῃ | ἀραϊπδὺ [] Πρ Ὁδοκ ἱπ οὔτ ῥτίάθ ὑρὸπ ΟἿΌΣ ονσσῃ 
ΟΡροβίοῃ ἴὸ [Π0 1ν δηὰ δροβίδδΥ ἤοπι Οοά.  ΠοΙρ, δῃὰ πορ]δοτίηρ ἰο ναῖε (Ὁγ ἢἷβ οοῦπθοὶ]. Βαϊ 88 
[6 νοΐοθ οὗἁὨ τρθγοΥ, Ὑΐς ἢ 5}}8}} τοβοπηὰ δὸ ρουν-  [5γ86] ψγ88 δἰ γδγβ ἱποϊ πο ἴο ἴὰτη αρδΐπ ἴο Ἐρτρι, 

ΘΥΌΠΥ, δηὰ ἰονγασάβ τίς ἐμο56 μδδίθη ὙΠῸ βίδπά [δηὰ νου] βοοῖς μοὶρ ἔδβετο δρδίπδι Οοα᾿β πὰ. 
ππᾶον αοα δ ̓πἀρτηθηῖ, 88 τοδομοά ἴδ δπὰ νίάς ᾿ τηθηῖϑ, 80 ἄοοβ βοϊ δυϊδιοίθηι ππδὴ Αἰ νγα 78 δοῖ, ΓΟ- 
τθγουρὶ τῆς αοβροὶ, δπὰ ν1}} ἰη ὃο δΒουπάοά ΟΤΠΠΕ ἴο0 ΟΥ̓οσΥ Πρ ΓΑΙΠΟΣ (Π8Δὴ δΌθΠ ἴἢ0 [6 
οτίι, σθθη ΟἸτίος 88}8}} σδίμον ἢΐδ στη οτω 4}}} οουπδβοὶ οἵ αοά 
ἐμᾶβ οὗ (Π6 ϑδγίῃ, δηὰ ροτγιίίοη οὖν ἴο ποῖα ἴ[πΠ6] [Ελύββετ: Τὴ0 ὅοη οὗ Οοὰΐ Ὀδοοοτηθα πᾶν, ἴῃ 
Θνουϊδδηρ ἱππογδηοθ ὙὨΐοἢ ΠΟΥ δὰ ἰογίοϊοα ᾿οτγάοῦ ἴὸ ἀγαὺνν 1πη6π 848 βύοϊι. ὉΥ͂ (86 οοτὰβ οὗ βυει- 
ὉΥ δἷη. (ΠΥ, 88 ᾿γϑαθιν οὗ 8 οοιῃίμοη πϑίυτα τσὶ ἢ τπι8. 

ἫΝ ἤλπάν Οὕ]οΥΘ δι. 8ὸ ἐσ Ἶ οα το86 ἢῸ δ 
τπθῖ πὲ ΓΠΕΥ͂ ΒΓ ὯῸ Βἰπάγδῃοο ἴο τ|ι8 ἰῃ ΘΠ) ΟΥ̓ Ω 
81} τηδὲ 18 Τ6 Δ} ροοὰ ἴον δ, δῃ ὰ Ἡδἱπὶοἢ αοὰ ᾿85 80 
ΤΊΘΕΙΥ Ἰαϊὰ Ὀδίοτθ 88. --- Μ. 

γεσ. 7. Ἧ͵)ο δζὸ οδὶ] ἘΡΤΒΠΣ σοπεπυ4}}γ : 
δηὰ γεῖ νγὸ ὙΠ] ποὺ ροῸ 1 411 σδι]ἶπρ υρτγαγὰ ἰδ 
ΓΘ: ἴῃ νδίη 1 ΟἿΥ Βοδὴ ἀτδτ5 π85 ἀονγηνγασαβ Εἰ κΚὸ 
ἃ νεῖρῃῖ οὗὨ Ἰοδά, δὰ θα σα σοβ [Π6 ἀγανίηρβ οὗ 
[16 ϑρίγις πρνγαγάβ. 

γεῦβ. 8, 9. Γ.ΤΑΚΚΕ: Οαοὰ ἰ5 ἀϊδβροβοᾶ, θη 
ΔΏΩΤΥ, αυΐτο αἰ ΓΘ ΟΥ ΠΌΤ πιο. Μθη δῖθ ἱπύδβῃηςϊ 
ὌΡΟἢ γϑηρθδηῆςθ, δι ὌΡΟῺ ΓΟΟΟΙΟ ἰαἰοη. 
ΕΙξακπ: Το ΓΒδουρὨΐ [δι τὸ ἤᾶνὸ ἴο ἄἀο νυ τἢ 

αοάἀ «πὰ ποὶ νἱ ἢ τηδη, τβ κοβ ἰΐ οἴδθη αἀἰδίοα]ς ἴοὸ 
ΟἿΣ τουτὶ βοα οοπβοίθηςθ, ἴο βοαῖς δῃὰ δον πη ἐδ 6 
ἴογχίτοποϑα οὗ δῖπβ. Βυΐϊ {Πἰ8 18 ΤΊΘΤΕΙΥ ἃ τηοῖῖγο ἴῸ 

ΒΟΜΙΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ον. 1. Τοῦ δἷδὸ παδὶ ὀχροσιϑυοθα δυςὴ Ἰονὰ 
οὗ αἀοὰ ἔγτοπι τὰν οἰ] Ποοὰ 8 γοδγβ, ἴπ (οι ροτγαὶ 
πὰ γαῖ ΙΏΟΓΘ ἴῃ βρί τα Α] Γΐπρ5. ΤῊΪς Ἰονο οὗ ἀοὰ 
ἰδ ΔῊ ἰῃοοη ΘΒ. 0 ]6 ἵστα. [18 88 ἱπιροτίδηϊ δ ἰΐ 
ἷθ ἩΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴ0 ὃὉ6 τοπγί πᾶσά οὗὨ ἰΐ οοῃτππα}}γ. 

ἘΊΒΘΟΕΗ: ἀαοἀ ἀοὶ χδιθ ἴὸ ἔγβοθ ὑδοῖς ἰῇ εἶδ 
͵ςοοτά δπὰ ἰῃ πιδη 5 οῃβοίθηοο δυουγιίηρ ἴο {8 
ἔχοι Ὀερίπηΐης. 

[Ελύυββεξτ: αοά, ὈΥ δοηάΐηρ (6 ϑρίγίε οὗὨ ἢἷ8 
8οη ἰηΐο τῇ ποατίβ οὗ πίἰ8 ὑϑορὶθ (68). ἰν. 6) 88 
[86 δρίτιϊ οὗ δάἀορἕοῃ, ο8|}8 ἐδ ἷβ, ἢ116 τὴ 6 
ΔΙῸ 60}} ἴῃ 100 ἐ οὗἩἨ τπἰ8 του]ϊὰ. Ιπάοοὰ Ης 
ΒΟρΑγδίθ8 ἴμοῖὰ ἰο Ηἰπι86}[ Ποσὰ ἴἢ6 ποπιῦ, δηὰ 

πα σν ν“ααυσν α οόοοςῆπςπ“““ΠΠπ  ΦΦΠΠ ΄“ Ππ πΠπΠπΠ ορΝ 

ΧΊΩΝ ΌΥ εἶδ ζτϑοθ, 88 Ηο ἀϊὰ Ραμα] (6 Δ]. . 15. [10 ἀἰνίηθ τοϑρτδη πα ἰὼ ὈΘΒΙΟΥ ΓΙΟΠΟΙ ἔἤδνοσε 
--.ῥ-β-νν. ὍΡΟΝ ὅδ. 

γέεγ. 3. ΕΙΕΘΕΕ : Οοὰ ἰδ ΘΟΥῸ Ὁ σδ]]ηρ' τηϑη ὉδοκΚ ἩΜαττπεν ἩΕΧΝΒΥ : ΤθοθΟ ὙΠῸ 80 τ τὸ ἐπ 
ἴο {πεῖν ἤγεις ἰονθ: Ὀαϊ ΟΠ6 ἴο μιἷ8 ἔλγηι, δη- ἰἤσθησθ ΓΔΥ ἴ8Κ6 τπὸ οομέοτὶ οὗἠἨ Οοἀ᾽5 Ποὶῖϊ- 
ὉΠΝΤ ὧ ̓ιὶβ πιϑγο ιδηάίδο, ἀπά πιοδὲ ἴο ἐμοῖς του] ά-  π688.] 
Υ ἰάοἿ5.. 

Β. ΒΕΟΟΝῺ ὈΙΒΘΟΟΌΕΞΒΕ. 

μαάριεμβ ΧΙΠ.-ΣΙ͂Γ. 

1. «οοιιαξίοη. 

ΟμΆΡΤΕα ΧΙ. 

1 ἘΡὮΓαϊπι ἢ88 ΒυΓΓοΟπὸπη 64 τη6 τ] 1168, . 
Απά {86 Βουβα οὗ [β8γ86] τὶ ἀθοοὶί : 
᾿Αμπᾶ Ψιυάδῃ 8.111 νδο ]αθβ τι αοά, 
1 1.6 ΔΙῸ] Βοὶγ Οηο 

2 ἘΡἈγαίπι ἔδθάβ ἀροῦ [16 πᾶ δηα ρυγβαθδ (6 θαβι τὶπᾷ ; 
ΕΘΙῪ ΟΑΥ ἴΐ ἱπογθαϑθ8β ν᾽ οϊθηοθ δηὰ ᾿γίῃν, 
Αμπά [Π6Ὺ το ἃ οονθηδηΐ τὶ Αβευτὶβ, 
Αμπὰά οἱ] [88 ἃ φἢ] 18 σαγτὶϑὰ ἰο Εἰχγρί. 



ΟΗΑΡΤΈΆ ΣΧΊΙΙ, 1-15. 89 

. 8 Φοβονδὴ 88 ἃ οοπίθϑί τ ἢ δυάδῃ 
Απμὰ (Ηδ 48) ἰο ῥυπίϑιι ὅδοοῦ δοοογάϊηρ' ὕο [18 ὙΤΆΥΒ8, 
᾿Αοοοχάϊηρ ἴο μἷ5 σοσῖζβ ἢ6 Ὑ1}1 γϑιναγα πὶ, 

4 Τὴ [Π6 σοι [6 βοὶσϑὰ ἷβ Ὀσοίδμϑγ ὈΥ͂ {86 Π66], 
Απὰ ἴῃ μβ (τη8}}γ) ΨΙΘῸΣ ἮἢΘ βίτουθ Ὑ]ἢ Θοά. 

ὅ Ηο ν΄σοβι θὰ δραϊηβί (ἢ 6 ΔΏρ6] δπὰ ργϑναὶ]ϑα, 
Ηδ πνορὺ δηᾶ τηδᾶβθ βιιρρ)]ϊοδιίίοι απο Ηΐπι: 
Ηο ἰουπᾶ ἴα ἱπ Βοίδοὶ δπᾶ ἐμϑὴ Ηθ βροόοῖκθ Ὑ]} τι. 

6 Απὰᾶ Φοβονβῆ, αοά οὗ Ηοϑίϑ, 
6 μονβ ἰβ δὲ ταϑιμοσίαὶ (Πδ1η6). 

᾿ 7 Απᾶ (δου, ἔατη ἰδοὺ ὑπο ἰἢγ Οοᾶ, 
ΟὔΒΟΣΥΘ ΤΏΘΣΟΥ δηά Ἰᾳβ(166, 
Αμπὰ παῖδ ὑρο (Δγ Οοἀ οομεηθλ}}γ} 

8 Οδηδδη “--- ἰὴ ἷ8 μδηᾶ (4γ6) (Π6 Ὀαϊδῃοθδ οὗὨ ἀθοδὶξ : 
ΗΘ Ἰονϑίῃ ο ὀρρυΊθϑ8. 

9 Αμπᾶ ΕἸ ΓΑαΐτη ΒΑΥΒ : ΒΌΓΟΙΥ 1 ἤδνθ ὈΘΟΟΙῚΘ ΣἹΟΒ, 
Ιαγὸ ουπα ἡγθϑ ἢ ῸΣ ταγβοὶξ. 
ΑἹ] ΠΩΥ̓ 818 88}4}} ποὺ ἀἴβοουοσ ἐγδηβρτθββίοι ὃ ἴῃ [Ώ6, 
ὝΜΒΙΟΣ (του]ὰ 06) 8ΐη. 

10 Ὑδ6ι 1, Φόβον, διὰ τ.γ αοά, 
Ετοτα (δ ἰαπὰ οὗ Ἐργρί, 
5.111 πιᾶῖκο ἐδ 6 ἄνν6}} ἰῃ ἐθῃηίβ, 
Α8 ῃ {86 ἀΔΥ οὗ [80 Εεβί (οὗ ΤΑΌΘΓΠΔΟ]68). 

11 ΑΔ] βροῖκθο ἰο [Π6 ρῥτορἢιοίβ, 
ἈΑπὰ το] ρ]164 νἱβίομδ, 
Αμὰᾶ γοῦρἢ {ῃ6 Ρτορἢοίϑ ρΆΥ6 βἱ Δ} ἘΠ π4168. 

12 15 πού ΟἸ]οδα ἱπί αν ἢ 
ΘΌΓΘΙΥ (ΠΟΥ μᾶγο Ὀθοοσαθ Ὑ]ΟΚΘ 688. 
Τὼ ΟἸ]ρᾺ] (Π6Υ βδουίβοθ θ}]]8, 
ΤΟΙΣ βδογ 068 4180 ἀγϑ |ἴκ9 6808 5 
Οἱ {δπ6 ἕττονβ οὗ [86 8614. 

18 Απὰ ΨΔ4000 Βοἀ ἰο ἐμ 6148 οὗ Ασϑιῃ, 
Αμα Τϑγαθὶ βογυϑα [ῸΓ 8 ἴθ) δα ΤῸΓ ἃ τ δ Καρί (666). 

14 Απὰ Φομονδὰ θα 1β8γ86] ἔγοτη Εὐσγρύ ὈΥ ἃ ργορβοῖ, 
᾿Αμπᾶ Ὁγ 8 ῥγορβϑύ τγδϑ 1ὑ συδγααα. 

16 ἘρἈγαΐμι μ88 ργογοκϑὰ Ὀζί δῆρογ ; ὅ 
Ηὸ [64] ν1}} 5 Ἰοανϑ δἷ8 Ὀ]οοᾶ ἀροῦ ΐπι, 
Απὰᾶ 11] σοίασῃ ὕο Εἶτα 8 ΔΕΡΤιοε; 

ΤΗΧΤΌΛΙ, ΑΝ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

1 να... -- ἙΣΦΥΤΏ: ἦν δῷ [᾿ἰϑηεῖτο οἷσταὶ [Ρ᾽ ΓΑ] οἵ πιδὐοσὶ ], || ὩΤΤ ΣΝ, διὰ (πογοίοεο οουρὶοα σε ἃ δίῃ ᾳ. 

υδοῦτο (οοπιρ. Ρδ. υἱὶ. 10]. 

 γα:. δ.-- ὍΝ. Αφαῖδ, Ἐμοοάοθου, Υτατηδοθτι, 3γγ. οἱ αἱ, τορᾶος : πίξμ Βίτα, 86 ἢ ἐμὰ} Βαὰ στοὰ ἼΟῸ. 

Βαὲ ἰδποῖο ἱ ὩῸ γδσίου οἵ τεδάϊης ἰῃ ἴμ9 ΜΆΒ, Ἐὸν [80 Ῥσορσίοιυ οὔ ἐδο σοδάϊης ἰὼ ἐπο Τοχὶ., οοζαρ. ἔδο Εχομοεοδὶ ΒΦ- 
πατῖα --Μ.] 

8 γα.9.-- Ὁ 16 ῬαΙΌΔΡΘ ετωρίογοά δ δ ποσὰ ῬΑ Ὅροῦ ἴδο ὑσοοοάϊες Ἱ δὶ, 
4 Υει. 18. --- ὉΔΌΣ, 8 ποτὰ] νὰ ἮΡλ. 

δ ας. 15. -- ὈΥΕΓΙΏ ΣΙ ἰδ ὮΘΙῸ υδοὰ 86 δὴ δἀγαζὺῦ. [Οοίαρ. θεϑοῦ, ὃ 274, 3 «. 

[8 ας. 15. -- ἸΔΣ ΤΣ 15 ἔδο καιγοοῖ οἡ Ὁ ἾΔῚ δϑ τοὶ! ωὲ οἵ Ὡ εν, -- Μ.) 

τσ! Τοτὰ. Βπὶ ἱπείαδα οἵ ἐπ ΐδ ἔβο ἔστη 
ἸἘΧΜΟΈΤΙΟΔΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, τὰς ἤοτα ἘΠῚ "Ὁ ἮΣ. τῶν δθὲ κ Β6ὶρ ἐπ (86 

Ψα. 1. ἸἘρὨσαίτωη μδα ἀοᾶ τὸ σὰ μι δ ἴβοη, δηὰ ποῖ ἴῃ ΟΥ̓ δυττουπάοα Ηΐπ: 

Ἰγίης. [Ιεγδο]᾽ 8 εοηπάποϊ ἰονγαγὰβ δε ΟΥΘῊ γγϑ8 Ϊγ- ἸΠΧᾺΘ σἸ0᾽ ΜΟΙΑΙΟδ αΕ; 1ΟΜΑΕ ΗΟ ΕΘΆΡΓΑΙ βῆ 
ἴπρ διὰ ἀοοείξ. Ηδ τοοκοπθά προ δἰδομπηθης [00 ; ΗΘ ΜὯ8 ἐγεδίβα δ8ὸ ὉΥ ]] 1ϑγβοὶ. Ὑγ. ὙΠῸ 
δηὰ βάεἰξῖγ, δηὰ τοϊσἣιϊ μοὶ] ἀο 90, 89 δοίης ἰδεὶς πιραπίης ἷφ πἀποοτιδίη. ΤδῸ ποσὰ ὁσοῦγδ ὉΩΪΥ Ὁο 
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εἷάε5 ἰη Οεπ. χχνὶϊ. 40; Ῥε. Ἰν. 8; δεν. ἰΐ. 81. 
ῬΓΟΌΒΌΪΥ Ξε του δῦουϊ, νδε! ]αΐθ, τῃογοίοτο : δὰ 
Φυάδῃ νδοὶ]Ἱδῦθα β0}1}} τυ ἢ αοάἄ -- ἀοδβ ποῖ το- 
ταδὶ [Δ] ἴῸὸ Ηϊπ). ΟἸἾΠΟΥΒ 860 ΠΟΤ ΓΑΙΠΟΓ ἃ 

οοσητοοπάδιϊοι οὗ υάδῃ, ἀπὰ ἰακο ὙἹ 5-- ΓΤ, 
ἴο τἰτοδὰ ἀονη, διθάϊο: ὈΓΟΥΔ18 611} ἢ Οοά. 
1ῶντο δοοογ ον ὀχρίαΐηβ τΠπ6 ἰαδὲ ποπιϊβιϊοἢ αἰ1- 

ΦΟΓΘΏΕΥ ἔγοπι [Π6 πβιδὶ ταϑιβοά. Ηο Ἰοὶπδ 13 

8120 ἰο ΓΙΤΊΓΤΣ, απὰ ἰγδηβδῦθβ : [188] τοιναγὰ 8 
6 Ηοῖὶγ Οπ6. Τίιθ οοηποοίϊοη οὗ ἴπ6 οἴδιι868 
τοῖσηῦ ἸΌΒΕ δυοὴ 8 νον. Βαὲξ δυςοῇ ἃ οοηίγαδὶ ἢ 
Ὀούνοοη Φυἀδὴ δα Ερῆἢγδίπι, ἰπ νοῦ Φυάδῃ ἰδ 
88 δΙΓΟΠΡῚΥ Τοοιῃηπιοηδοα 845 ἘΡΉγδΐηι 8 δοοιιϑοὰ οὗ 
ὑπίλι]πθ88, 5 ΠαγαΪγ δα τ δὺϊα Πότ. ΦΔεῃονδῇ 
[88 ἃ ΘΟΠΙΤΟΥΘΓΕΥ Ὑῖ ἢ δυάδι (νοῦ. 8), σοιρ. ἶν. 
Ἰ; ποῖ ἴο δροδῖκ οὗ ἴΠ6 ομδγδοῖοῦ δῃὰ οοῦγεβο οὗ 
φοοπάπος δδογ θὰ ἴὸ Φυἀδῇ ἰπ χ. 11] ; ν᾿. ὅδ, 10, 12, 
18,14. ΦΔαάδῃ ἴ8 ἱπάθεά αἰ ἜΓΕ ΠΟΥ ἙΠαγδοίογζεὰ 
ἔγοταη [δγϑϑὶ], ὈπῚ 6 αἀἰβότοηςο 1168 ἰῇ [ἢ6 ἴϑστα: 
ΥΔΟΙ]αῖθ. [ζ οσουἹἱὰ ποῖ ὃ6 καίὰ τ[πΠαὶ (Π}6 ΤΌΓΙΩΘΥ 
νἹ 8 ἤττη δπα ἰαἰτπἴι}, ΤῊ ἴννο ογὰβ τὸ ῃ6Γο- 
ἴοτε ἴο Ὀ6 1 Κοὴ τοροῖμοῦ Ξῷ [86 ἔδιι1] ΠΟΥ Ομ. 
(ὐοὰ ἷκε εα]1]16ἀ ΠΟΙΥῪ ἰη βίσοης οοπιίγαδὲ ἴὸ 186 οοῃ- 
ἀεὶ οὗ ϑυάδῃ. 

γεν. 2. ΤΙ δὴ ἰτηᾶρο οὗ ποίδίπρπαββ, νην, 

ὩΣ ἸΏ : οδαὶ νντἱπᾶ, ἃ μοὶ ννἱαὰ οοτηΐπρ ἴτοπι τὴ8 
Αγδρίδη ἀδϑοσῖ, ἢ ἷς αὐοβ Πρ ἐνοσγιίηρ ἰῃ ἰϊ8 
οοῦγβα. [ΟομΡ. 9οὉ χχνίϊ. 3]. 866 ἴῃ6 δρρμεπάϊχ 
ἴο 1.6] σθοῖ οπ 9205. ---Μ.|}] 45 ἴῃ τῇδ ὁ866 οἵ 

ΤΙ, ἰλς ἀσδίγυοιίνο, ἀπ ποὶ πη ΓΟΙΥ ἴ[86 ἀηρτοῆι- 
8016, ἰδ πόθ ἴΠ6 ἐεγί. σοιηρ. ΤῊΘ δβοοομὰ πηθπθοΓ 
[8 ΡΓΟΌΔΌΪΥ σοπίβίη8 δῃ ἱπίογθησθ ἔγομι [Π6 τοί 
Ξε θϑοϑιῖδα Ερἢ Γαὶπὶ ἰονθβ δὶ 8 νδίῃ, ᾽ξ ῬΌΓΒΌ ΘΒ 
“-- ΘΟΓΙΔΙΉΪΥ νἱϊπους πιοδηΐης ἰἰ --- [ἢδι τ ἢ οἢ 6η- 
1118 ἀεδιγαοιοπ. Τιγίμα δηᾶ νίο]θῶοθ, ργοῦδὈν 
τοὐγαγὰ5. ΓΠοῖν Πα ΠΌΟΥΒ, ἜΒρθοία!ν ἢΓ γ6 ΠΟΙ ρΑ ΓΟ 
γοῦ. 7, ὙΠΕΓΘ ΠΟΥ δ΄ὸ δαιποηϊβηθα ἴὼ ῥγδβοσνο 
ΤΔΘΤΟΥ δηὰ ᾿υδίϊς6. Βθδὺ Οἱ] ἴο Εἰαγρί, παιμηοὶυ, 
85 ἃ αἷζο, ἱπ οτάον ἴὸ ψὶῃ [Π6 Δ|]΄ἴδποθ οὗ Εχγρει; 
ΠΟΙΏΡ. 3 Είηρβ χνὶϊ. 4ὅ. Αἱ οπθ εἶπιο μοὶρ ἱς δοιρῆῖ 
ἴῃ Ἐργρε Δραὶπδὶ Αβδυγῖδ, δπὰ δ᾽ δηοῖθοῦ ἰῃ Α5- 
δγτὶδ ἀραϊπεοῖ Εσγρῖ. 

γεν. 8. Φοβονδῃ 886 ἃ οοῃίθδί --- ἢΠ8 518 ἴο 
ΦΈΡΓΟΥΘ ; οΟμΡ. ἵν. 1. ΤΠ8 (ἰπ]6 [6 σοη ΤΟνοΓθΥ 
ἥἤβ στιὰ Φυαάδῃ. [Ιἢ ἀϊδεϊηοτίοη ἔγοπι διάδῃ, ὅδοο 
«ἀδηοίθϑ, 8ἃ8 ἰη χ. 1], {π|Ὸ Κίπσαοπι οὗ ἴΠ6 Τοη 
Τεθοθ, Ιβτϑοὶ]. ΓΠῸ πο ΨΦδοοῦ [ὈΥ8 8 ἰγϑῃ- 
“αἰώοη ἴο 116 Δ] πρίοη ἴο ἴΠ6 ρμαιγίαγο; Φδοοῦ (νεγε. 

5). 
ΑΝ 4,5. ΤῊ 180 ὙΤΟΙΩΡ, οἷο. «“}6οοὺ τγῖ5 ἴο 

"Ὁ 8 ὑγρ6 ΟΥ̓ δἰ (ἀδδοθηάϑη δ ΟΥ̓ ἢΐ8 βίτι τ ρῚ Πρ ὉΓ 
δ ιν τσ, ἀπά ἢἷἰθ ττϑδι] ην ἢ} οὐ ἴῃ 
ὙΠΟΝ 6 ργονδ]θὰ {ΠτοΟῸρΡ ἢ ΡΓΑΥΟΓ πα ΒΕ ρμ] ]ςδ- 
πἰοσα, Τδαδῖ ὕδοοῦ᾽Β οοπάιϊιος 15 ποῖ Πεϊὰ ἂρ Πογα 
ἴο 186 ΡΘΟΡ]Θ 88 ἃ Ὑγδγηΐηρ Ἔχδη ρα οὗ σππηΐηρ 
δηὰ ἀοσοοὶϊ, θυ 88 0Π0 ΟΥ̓ δγηοδὶ βιγίνίησ δέου (ἢ 6 
εὐὲγι ἢ -τἰσ ἀπὰ 118 655: ρ΄, 18 ρρδαγοηϊ ἔγοτι τ 6 
πτοϑο σ᾽ τ ἢ Οοἀ τησπιϊοποά ἰῃ [Π6 βδοοοηῃὰ πλ6π|- 
ιθεν οὗἨ 18ὸ νεγβο (οοιρ. αδπ. χχχὶϊ. 33-.29). ὙΠῸ 
ιὍχοΟ τοι δοτβ οὗ [Π6 γοτθ6 (ΌΓΠῚ ἃ ΟΪ086 Ρ84Γ8}16] δηὰ 
«δὲ [06 δαπια εἶπα ἃ οἰϊπιαχ "--- 4 α: ἰπ (6 ποι ; 
4 ὁ: ἰπ πιαηῃοοά; 4 α: δι δοῖζοβ ἴπ6 Ποοὶ, ἃ 
“δοονεῖ, ἱπάοϑά, ποῖ ἀπ Ορθῆ βίγυρρ!θ 85 ὰ8 ΟἿΪΥ 
ῬοδβίὉ]6 ἰη τς πνοπιῦ, Ὀπὶ 4 ὁ: ἢθ τγοβιϊοά, ἴῃ τῇθ 

Β6Ωη66; 4α: 1} ἢΐβ Ὀτοίδοτῦ; 4 ὁ: πίῖ Οοά. 
{696 18 δοτπιοι ἰῃ:ν 4180 ἰὴ (Π6 ΕΠὺ{Ὶἴ᾿ ῸὉ Πα Πι68 οἤοξοη, 
πὶ ἢ αἶδο ἱπάϊοαῖὶθ δ οἰ πηᾶχ : δαοοῦὺ ΠΌπι βοϊσὶ προ 
106 Ποοὶ, δη4 16 πλοῖο Ὠοηοτο ἢδΠη6 ἴβσϑοὶ ΤγΌΤη 
ατορῆϊηρ ν᾿ αοά, ΤΊ] δίσασρίθ ψῖΞ αοά ἰδ 
[ΏΔΟΙΘ ρδυη οι αὐ ἀοεογ δὰ ἱπ νογὶ ὅ. ἀοά δρ- 

ἨΟΒΒΑ. 

Ρθδτγοά ἰο Ηἷπι ἴῃ [μ6 ἔοττη οἵ 8η δηρεὶ. ὯΝ ͵ε 
ἴακοη ἴτοπὶ ὕοη. χχχὶ!.39. ἘἨδ ὑτορῦ διὰ ὑγαγοὰ 
ἴο γα. ΤΠ ο86 τογὰβ ἱπαϊςδίο τὴ6 πδίυτγα οὗ ἔἶο 
Ἑςοπῆϊςῖ, 186 ΕΆΡΟΠ8 πῖτὰ τον 6 ὁοπαποτεὰ. 
Αὐ Βοῖμθὶ δ ἴουπμᾶ Βΐτη. Αἱ (6 νὰ δος 
ὙὙΠΘΓΟ ἸΔΟΙΔΙΓΥ ἀπο τηογαὶ οοτῥαρτίοη Ἐπενεῖ, ἦ ΒΟΟῸ 
ἰοππά ἀοά. ΤΠΐδ βῆονγβ (ἢ ἰ88ι0 οὗἩ ΤῊ οοπῆϊςϊ, 
δηα δἰϊπμάςβ ἰο (δ. χχχύ. 9 εἴ, νίοῖο Οοὰ δο- 
δῖονγο θροη Φδοοῦ ἷθ παῖηθ Ιβγβοὶ δῃηὰ γοποιγοὰ 
16 ῥγοπιΐδο οὗὨ ὑϊεβδίην. πὰ ἔμθὴ Ηδ ἄροῖζο 
τὶ υδ, ΠΑΠΊΟΪΥ, τ δοοῦ; ψῆδὲὺ αοὰ τΠοη 
τοπιΐδϑ 10 δοοῦ δρρ 68 ἴυ π8, 8 οἰ άτεη. ΤῊΣ 

τηθητίου οὗὨ [6 Ὀδοπβιος νῖε Οοα δηὰ φβρϑοΐδ!}ν 
18. ἰβ8ι16, ἱπ γ Γ. ὅ, Βῆονν οἰθαγῪ τΠαὶ 7 δ ποῖ 
ἸἸεγθ γείογγοα [ὁ 886 ἃ γαγηΐῃρ Ἴχϑηιρὶο οἵ ἀδοεῖι, 
θαῖ {παῖ Βοπιθι]ἶπρ τγρὶςΑ] [8 ἀἱδοονθγοὰ ἴῃ μἷβ δς- 
ἰἰοη. ὅδε Π6 Ποοιίγίπδὶ γοπιαγκα. 

γεν. 6 {πὸ π᾿ Τ]ΟΓΘ Βρϑοί ΠΥ τλᾶγκβ τὴ Οοἃ τὸ 
ΒΡΟΚΟ, 88 Φθῆοναι, αοα οὗ Ηοϑ18, ---- ΒΟΔΙΟΟΙΥ πίτῆ- 
ουΐ ἴΠ6 ἀοβίχη οὗ ρ]αοίηρ Ηΐηι, ἴΠ6 οπ]ν ἔσο σοά, 
ἱπ οοπίγαβὶ ἴο {Π6 ροάδ ον "Ὑγουβιὶ ροὲ ἰη Βειδοὶ. 
ὙΉς αοά ἰδ δροςΐα}}ν ἀοείσπαιθα Φοπονδῇ, ἴῃ υἱἦϑουν 
οἵ ἰδ τονοϊδιίοῃ οὐἩ ΗἩϊπηβοὶῦ τὸ Ιβγαοὶ, Ηθ ἱς οδ᾽]οὰ 
“ Οοά οἵ Ηοεῖδ᾽᾽" ἴ΄ὸ βου ᾿ιἶ8 ΒΌργειηθ δχδ δὔοῃ. 
Απα [εγβϑὶ οουἹὰ ῥγοίοσ ἰάοἱβ ἴο ϑυςῖ ἃ αοάὰ 89 
1η|81 [ΤῊϑ δεοοπὰ τηοπλθεῦ οἵ 16 νογ80 : ὅϑμο- 
ν ΔΒ (15) ἰκ σῃϑυλοσίαῖ, τηθδη8 παι ΦοἤοΥδἢ 18 
1η6 ἢδπιθ ὉΥ ᾿νΠἰσἢ ἴβγ86] ττϑ ἴὸ γοπιοηδοσ Ηΐπι. 
Οὐμρ. Εχ. 1}. 1δ; 8. Ἴσχχχυ. 18.--- Μ.] 

γεν. 7. Εὸγ τ|}18 τοδβϑοὴ Ἐρἢηγαὶπὶ 8 αχποσγίϑὰ ἴο 
τοῖυτη ἴοὸ τὴ αοα, πη βάἀπιοηϊίοη ἔπ ΓΈ ΠΟΥ ὁχΧ- 
Ρἰαϊποὰ ἱπ τῖ6 νογὰβ πο [Ο]ονν : οὕδοσνο 
ΤΏΘΡΟΥ͂ δηᾷ ᾿δ.ϊο6, δὴ ταὶ πρου αοα οοπηυ- 
ΔΙΙγ. ἴδγβοὶ 8 ΠΟῪ ἴὰγ ἴτοτῃ ἀοὶηρ [ἢ}15. 

γεγβ. 8,9. ΤῊ8. ρῥαββαρὸ δραΐῃ Ὀσρὶπθ τὶ ὁ 
ἀοβογμίοη οὗ 1ῃ6 5᾽ηἴμιϊ! οοπάποϊ οὗὨ βγβοὶ, νῃΐς ἢ 
18 τἸιδὰθ ἱποίβί νοὶ Υ ὈῪ ἙΟἈ]]ηρ ἰδγαθὶ Οδῆδαη, τὶ 
Δ ΔΙ] αϑἰοη 4180 ἴ0 116 Δρρο δεῖν εἰχηϊβοκιίοη οὗὨ 
(Π6 ᾿ννοτγά : πιουεδηϊ. ὙΠ ΠΟΥ͂ 816 |ἴκ6 ἃ ἀϊβῃοπεδι 
ΤΠ ΘΟ ΔΠῖ, ΠΟ δἰ πη8 ἴο ὈΘΟΟΠΊΘ τοἷι Ὀγ ἀδοοῖῖ, ἔγοται 
ΜΠ ς ἢ τοϑα} 18. ἴπΠ6 Ορρτοβϑίοη οὗ ἴπ6 ροοσ. ΤὨΐδ 
ἀδοεῖς 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ἰδΐίκεη οι οὗὨ ἰῖϑ ΠΣ ΓΑΙ Β6Ώ 86, 85 
ἱπ νοῦ. 1 (οἵ ἸΔο]α ΙΓ 88 ἀθοοὶξ ῥγδοιςθά ἑονγαγὰ 5 
Ο6οά), θαι 8 ἀσςογαϊηρ τὸ 116 οοηϊοχῖ το Ὀ6 πηάοΓ- 
δβίοοά ᾿ἰαΎα γ. ΓΓΠ6 ΥΟΓΥ Ορροβίῖθ 8. ὑτδοι ρα οἵ 
τηδι ν]ς ἢ 18 γοαιΐγρὰ ἴῃ νϑγ, 7, ΤΏΟΤΟΥ δηὰ [πϑιὶςα. 

Ὁ ἩἿἿΔ μοτὸ τα πιοδπθ Ὁ ΔΝ τς (δ τεϑα]: οὗ Ἰδδοσ. 
Νο ἰηυδίίοθ ὙδὶοΒ του]Ἱᾶ ὍΘ δἷῃ --Ξ- νου]ὰ οἢ.- 
411} ριυιπἰϑ θη. [ἢ 41} ΠὶΞ Ιαῦοῦ {ΠΥ που]ὰ ποῖ 
Ὀ6 δὸὶθ ἴο αἴβεονοῦ δηγιιΐηρ γο οὗ Ραηίδη- 
τηοηΐ. 

νον. 10. ἀοὰ τοιηϊπᾶβ τῃι6 ἀεϊυάορα δηὰ ῥγο- 
ΒυΠπιρΡίου 8 ΕΡἢΓαὶπὶ (1Π οΓάθυ ἴῸ Ὀτης ΠοπΘ ὃ 
ἐς 186 [0}}ν δπα ἱπ) 8106 οὗἁ 118 ἰῃϑο]θῃ ϊ 8ρθθοδ 5), 
ον Ηδ δὰ Ὀδοη ἰδ Ὀοποίδοϊου. δίποθ ᾿θανΐηρ 
Ἐργρῖ, δηὰ μα Ἰοὰ ἴ δ᾿ ιΠοτίο 88 α Ἐδιίϊον, δὲ 
οπἤοα Ης ᾿ιδὰ ἀοπο ἴῃ [Π6 νυ] ἀθῦπθβ8. “" Νοῖ πιοῦν 
ἀυγίπις [Π6 ΤΟΥ γοῖγβ δηἀογίης ᾿πτουρῖ [Π6 ἀ68- 
οτῖ δὰ [6 ροορὶθ οη͵]ογεὰ ἐπθ ᾿νοπάγουβδ ῥτοῖθο- 
οπ οὗὨἉ τπεῖς αοὰ ; ἐνδη πον --- ΤῊ Ὁ -- ([ΠῈΥ δε}}} 
δχρογίοπορα δ18 τοσοῦ. ΓΘ δχργοβδίοῃ " ἀν ] της 
ἴη τοηῖβ᾽ δοοογάϊ }] 8|1ι.65 Οὔ ΤΏΘΓΟΪ ἴο τῆς 
τἰνδιίοηΒ ἀπά τοἱ]8 οὗ {Πππ6 Το ΠΙΡΟΥΑΓΥ ΘΠ ἀΟΓ Πρ 

Ἰη ἴῃς ὙΠ] ΟΓΠ 88, θα 4150 ἜΣ ἴο ἴπ6 δϑυηπ- 
ἄδην Ὀ]αβδίηρε οὐ αοα ἰη ἔδὸ ῥγοϑθὴξ (οοῖρ. 2 

Κίηρβ χἰϊὶ. 5). ὙΦῚΘ -- (ἢ Εδδϑὶ οἵ Τδθογιδοῖοα. 
ΑΒ ἰὴ 186 ἄδγα οὗ [86 ἴθαεξ --- Δ5 6 ΥϑΑΣ ἀνροὶ! 
ἴηρ ἴῃ 16η18 ἴῃ 8 ᾿6Γ8] 86η86 δὲ [πὸ Εεδβὲ 6816 ἴὸ 
ταὶπὰ ἴπδι ῥγοϊεοιτίοη αὐογάοα τΠ6πὶ ἴῃ ἴΠ6 ἀδδβογι. 
ΟἸδοῖβ ἴα κ {πὸ ἀν 6} πῆρ ἰπ τοη 8 ἴο ὉΘ ἃ ταγαδῖ. 
Βαϊ ἐμῖ8 ἀοε5 ποῖ 8ι}:}} [Π6 Ὀοχίππίηρ οὗὨ [Ὡς νεγβς, 
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ΜὮΘΝ ἰδ δὴ δἰ] υδίοη ἰὸ ἃ ἀθοὰ οὗ αἰνὶπ πιοιοῦΥ͂ 
(οοτορ. χἰϊί. 4). 

Μεγ. 11 οοπιίπ 68 [0 (8}} ἰο πιϊπὰ δὲ αοα δὰ 

ἄοπα ἴο ἴδγϑοὶ. οΝ : “Ὀοοδυβο ἐδ ἀἰνίηθ τονθ]α- 
ἴοπ, ἀοβοοπαϊπρ ἤομα δοδύοπ, τοϑομβοαὰ ἰὼ [Π0 
ΡῬτορδοῖβ " ( 611}. Σ ἀροῖκο: ἠλλυμοι ἃ ζΘΏ6ΓΆ) 
χοΐδιθῃςς, ϑροοϊβοά ἴῃ 86 ἠοϊονίης οἰ 1.568. --- 

ΣΟ ΤΕΣ : 0 σοπιραγθ, ἴο πὸ βριγαῖῖνο ἰδηρυδβα. 
[Ησπάοτβου : “ ἴπ βυοὶ Ἰαηραδρο, ἱποϊαάϊΐπρ πιοῖ- 
ΔΡΏΟΤ, 58]]ΕΡΌΓΣΥ, σομηρατγίβοη, ρτοβοροροῖα, δρο8- 
ἘΟΡΒΟ, ἈγΡρογῦοΪθ, εἰς., 186 Ῥγορῃϑὶβ δοοπῃά. 
ΤΉΘΥ δοσοϊητῃ ἘΠ ΘΙΉΒΕΪν 98 ἴο [Π|6 σΒΡΘΟὶΥ 
διὰ υπάἀογειληάίηρ οὐἁὨ {παῖς ἤοδσογα ΟΥ̓ Θοπο ίηρ, 
το ἽΕ Ὦ δηά ἱπιρογίδῃϊ δι )θοῖδ οὗἩ πο (ΠΟΥ 

πΠοΥ {0 ᾿ΠΙΆΡΈΓΥ οὗ δοηβὶ]6 οὈ͵θοῖβ, δῃὰ 
ἑηνοριοα ἰὔθπη ὙΠῚῈῺ δ ἄορτοο οὗ 1 ὃ δῃὰ ὁπ 
νυ ΐς σουἹὰ ΟὨΪΥ.Ὁ0 ταβίβιθα ΟΥ̓ Δῃ οὐδιϊπαῖο ἀ6- 
κεγϊηδιίοη ποὶ ἰὼ [ἰϑίθῃ ἴο το] χίουδ ἱπδίγαςςοῦ. 

γε 12. Τ6 ἰπιοπτηοάαίδ ἱποῦρῆς '6 ΡγοΟΌΔΟΙΥ : 
8.1 νδδ υδίη; [διϑδοὶ δροβίδιϊχοα ἵγοπι 8 ἀοά. 
ὙΤδατοίοτο [Π6 ῬΌΠΙβηπιοηΐ τηυδί οοτηθ. ““ Οἰϊοδὰ 
δοὰ ΑἸ χαὶ τοργοδεηϊθα [86 ἔνο ρδγίδ οὗ ἐπ ποιίἢ- 
ἐγ Κίηράοθ. (ΟἸἰοδὰ {86 Θδαβίογῃη, ΟἿ 81 [6 

“πεδίτη." ὮΝ ἰς ἀἰβῆσα]ς ποτ. “ὙΠ οη ᾿ ἷθ ππ- 
ατϊδῦ].. Ἡδηςο ἰΐ 8 ῬΓΟΌΘΟΪΥ ἢ Ὀ6 ἴῶ Κθὴ 88 Δῃ 
ἑητοττοχδῖνο ρατίο]6 : 16 ποῦ Θἰ1θδά, οἰς. ΟἸ]οδὰ 

ἦς ΒοΙα οδἱἹοὰ Ἰδὲ, ἀΐτοςι!γ (νὶ. 8, 6 οἰ οὗ τῆοϑο 

σπο ποῦ ἰπί 4} γ)}; που] ββη 688, ἰεἰφαΐιγ. ἯΙ 

γ ΕΔ, δΌΓΕΪΥ -Ξ- Γ [704 Ὁ Ὁ 1 ῬΘΓΆ]16] τ ἢ ἡ Ν, 

ΤΠ πιοσαὶ ταΐη [88 ἰϊ8 οὐπηϊδ ἴῃ 116 Ρἢγεὶοδὶ 
Ξες ὈΘοοΙῺ6 ἃ ποίπΐης, Ὁ6 Δηπἰ ἰἰδιεὰ. [{{τῳὺ5 ὈΘΕΟΓ 
ἴο ἴ κα δοὶὴ οτὰβ 88 ταϊδιϊης ἴ0 πιοῦα] ΟΟΙΤῸΡ- 
ἔοι : ἰπἰααΐςγ, ον}. Τὴ ΟΧΡΓΘβδίοηβ τὸ Υἱγία- 
Δ}1γΥ δΥΠΟΠΥπιΟι8, πὰ (δ6 ςοἸπδἰηδιίοη ἰ8 ἱπίθη- 
εἶνο.--Μ]) ὈΣΨ, δοσαδαιῖνο, ποῖ : ἴο {Ππ6 Ὀ8]18. 
ΤΏϊς δδοιὶ σα Ῥγ48 ὯὨῸ δίῃ ἴῃ ἐϊδ οὶ, Ὀπὲ ἐδ τγᾶϑ 80 δὴ 
Ὀεΐηρ ἄοπο ἴῃ Οἴϊραὶ ἰπ Βοηοσ οὗ ἴΠ0 1016. ὅὁ8 
ὧν, 15; ἴχ. 15. 

Ψεῖβ. 13,14. ΤῊς ἰ ἀρφοάϑ οἵ αοἂ ἴον ᾿δτδρὶ 
ΔΙῸ ΟΠΟδ πλΟΙῸ Τοῖς ἴο, 6 ἀποϊοης ἐἶπ|68 ὑεὶηρ 
ἀραΐη τοοα! θὰ. ὙΠΟτΟ ἰἴβ δραΐῃ δὴ δ᾽] βίο ἴὸ 
“αοοῦ, ἀπά 89 νοῦ. 4, 5 τοίδγγά ἴο Ὦϊβ8. Δοῖ]Οῃ8, 80 
Βοσζὸ πὸ ἤδνα [ιἷ8 πιϊβίοτιίιησβ, ἢ8 ἢ πΠ}}}}δ οι ; ΠΟῪ 
86 δά ἴο ἴδΚο ἰο ἢϊριῖ, βοῦνο ἴοῦ ἃ νἱΐο, δὰ ἐδ δι 
ΌΥ Κεοορίης 5. εθρ. ἵν ΓΟ [Ὧ6Πη [0 δΏΡΡΙΥ: Διεᾶ 
γΟΓΊΒονο αυδεάσθα δὰ ὈἸθδδοὰ ἶσα, Τὸ (8 
τλοη που]ὰ [Ο]]οΥν 'π τοῦ. 14, ἃ ΠΙΓΓΠΟΥ ΟΧΔΙρὶ6 οὗ 
Θοά᾽ εαῖοὸ. Βυῖ πιοτὸ ὈΓΟΌΔΟΙΥ νοῦ. 14 ἰ8 ἴὸ ὃὕθ8 
ἰδκοη τορεῖμοῦ τὰῖτἢ νεγ. 18, πὰ τῃθη ἷ8 βοθῃ ἴῃ 
(λδὶ φετυϊάς οὗ τῃ6 ῥγοβοηϊίοῦ 186 Ὀορίπηΐῃρ 
οἵ ἰδῶο Ὀοπάδρο οὗ ἷ5 Ἰπηπηεάϊαῖο ἀοδοθηάδηίδ ἰῃ 
Ἐργρι. Το βϑ6η80 ψου]ὰ ἴμθ ὑδ: δηὰ μον ἴιδ8 
(οά οοποεγηοὰ Ηἰπιβοὶ ἴου 15186] (Ἰπ τἶ6 Ὡδηιθ 18- 
τοεὶ 156 ρεγεοη οἵ Φδοοῦ δῃὰ [Π6 παιίοῃ ψου]ὰ ὃ6 
πηΐϊοά), δηὰ ἀοίεηἀοὰ ἰποπὶι} Οὐοπιρ. θαι, χχΥϊ. 
5 {ἢ ψοτο τὸ Ὀοπάδρο ἰῃ ΕΥρὶ ἰ4φ σοπποοῖθα ἰπ}- 
τοοδιοὶν τῖτ Φδοοῦ πὰ ὀνθ τίει 5. ἈΐρῊΣ τὸ 
Μοεροροιδπιία. ΒΥ 8 ὑσορβοῦ: ΤῊθ ἴΠ658 οὗ 
ΟοάἔἘ ἀοεὰβ ἰδ μ}}} τρῦσο οἰθαυὶν δῆονπ: ἀοὰ 
Ταῖφοὰ τῷὸ δηὰ θιμίογοὰ ἃ ριορῃδὶ βρεεΐδ!! ἴοτγ 
εἰς οὐΐοει. Ι{σογϑ. 18 δῃὰ 14 δῖο ἰδίῃ ἰοροίῖδογ, 

ἽἼΦΟΣ ρετμαρα δἰ!πάθβ τὸ ὝΘΌ, νϑγ. 14; ἔτοπι 
Ῥιοιθοιπῷ ἢ σ8116 ἴο ὃς ρῥγοϊθοϊθα. [ὲ 18 8150 ροβ- 

εἷδ1ο ἰδὲ τὸ δοοοπὰ δδλ9 2) (ΓΌΤΤῚΦ ἃ οοπίγαδί ἴῸ 
το τοοσῃὰ ΤΈΣ, οπ6 Ὀοΐπς 8 ΤΔΓΚ οὗὨ Ὠππ}}]}- 
δὔοη, ἔπ οἴἶιοῦ οὗ ἐχαϊδοη. 

γος. 15. ἱπορεδὰ οὗ δοκπονϊεάρίηρ σοὶ αοὰ 

μά ἀοῃθ ἴο (6 πδίζοῃ, απὰ τη δηκίηρ Ηἰπι το σο- 
ἴοῦ ὈΠΙῚΌΪΥ (νοι ἀοοογάϊηρ ἴο Τθεας, χχγὶ. 5 
Β., τὰβ ἴὸ Ὀ6 ἀοβθ δΥ͂ [26 Ὑϑϑυὶν οἥδογίηρ οἵἁ {6 
βγβι τ 118), ΕΡΒγαΐτ Ὀϊ ΘΙ οχοϊ θὰ αοὐ᾽ δ δῆχογ. 

Ὑποταίοτο ἴ[δ9 Γογὰ ποῦ] ῥμαηίβι ἔμοπι. Ὁ 3-3 

᾿ὶ8 Ὀ]Ιοοά- σα} 688. δῶν, ἴο ἰοᾶύθ δίοῃθ, ὁρροϑβί(β 
ἴο ἱδκίηρ, ΑΎΤΔῪ ΟΥ ἔοτρίνίην. ἘΙἶἔψῚ ἀΐδατδοο, ργοὺ- 
ΔΌΪ ἴθ δὲ ὙΠ] ἢ [δγϑοὶ οαβίβ ἀροη Οοά. 

ΌΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

ΤῊθ ὙΔΥ ἴῃ ψὨΪΟδ Φδοοῦ ἰδ τηδπτίοηθὰ ἴῃ ἐπ ἰδ 
οἰ δρίον ἰδ ρου ατ. [ἢ γογβ. 4, ὅ τηϑπῆοη 18 παϑὰθ 
οὗ ἔγγο ουθηΐβδ σοοοσάθὶ ἴῃ (ὐδησδὶβ: ἴπδὲὶ νοὶ, 
δοςοτάϊηρ ἴο αθη. χχν. 26, βο ἀἱά ἴῃ δοϊζίηρ ἰδ 
ὈτοίΒοτ᾿ δ Π6οΪ ἰπ (Π6 νοῦ, δηὰ ταὶ νοΐ, 86- 
οοτγάϊηρ ἴο αφη. χχχὶϊ. 34, ἢ ἀϊὰ δὲ ἃ δη. ΤΉ θδ0 
ΕΟ δἵἴῸ ρἰδοϑὲ ἰῃ τηθῖπδὶ το  δίίου : δη ἃ [Π6 Θχργϑδ- 
βῖοηδ Ὑ] 0 ἀσβοσῖῦθ ἴπθῖὰ δΓῸ οἰθαυ ρδγβ)]οὶ. 
Μοτγϑονεῦ ΠΟΥ ἔοστη ἃ οἰϊηαχ. ὙθΟΥ τ γ δηδὶ- 
οζοῦδβ; δυῖ 6 δοοοῃηᾶ 88 8ῃ οδδϑηςδὶ δάνδῃφθ 
Ὁροπ ἴΠ6 ἢγεὶ (48 ΤΟ] 88 τ δπηοοά ἰδ 8Δἢ δάναμοθ 
ὈΡΟῚ ῥΓΘΏΔΙΔΙ οχίβίθηοθ). Ηοπορ ἴΐθ ἢγδεὲ ἰδ 
ΟἿΪΥ ὑγοῆγ ἱπαϊςαιοα ; ΤΌΥΤῚΒ ΟἾΪΥ ἴα διδγίης- 
ῬΡοΐηῖ. ΤΠ δβίγοββ ἰ8 [δὰ Ἡ ἈΩΣ [06 δοοοπά, προῦ 
ν ὨΙΟἢ πὸ ἀἰδοοῦγδο ανγ6}18 ἸΟΏρΟΓ (νογ. δ). ΗΝ 
δοιὰ οχοὶῖθ διγργῖθο 1Π4ὲὶ ᾿α5ὲ ἴΠ686 πὸ ονθηῖϑ 
βδιιου]ὰ Ὁ6 πλδάθ ῥγοιηϊποηΐς δηα οοιηραγοὰ 85 ἐ1|6 
ΔΙῸ οΙο, ἰδ τησϑὲ Ὁ6 τοιηοι θογοα ἴδαὶ ἰῃ Οοῃθδὶθ 
[86 τὸ Ὡδιη68 οὗ ἴΠ6 Ῥδίγ δυο τὸ βδἃ ἴὸ ἢδνυθ 
υεδῃ οοηποςϊοα τὴ} ἴθ πὶ, δηὰ ἐπ ἐπο ἢ δ ὙΔΥ 85 
ἰμδιὶ [86 δοοοπὰ 8 Δ δάνβῃοθ ΡΟ ἴΠ9 τοί. Α-ς- 
οογάϊηργ να σδὴ Ὀτγίοῆγ ἱπάϊοαϊο ἔπ6 ταοδηΐης οὗ 
{18 ΓΟΙΌΣΘΠΟΘ ἴ0 δδοοῦ ἴππ5: Ηθ ψῆο νγ88 ἃ ὅδοοὸῦ 
(Βο] ον οὗἩ τ86 8661} Θονθὴ ἱῃ ἷβδ το 6 γ᾽ 8 Ἡσαῦ, 
Ὀεσαπιὸ αἴογγαγὰβ ἴῃ 8 πδηῃοοά δὴ ἴϑγδλοὶ, ἃ 
τοδί] ον πί αοα, ΤΠ ἔοττηοῦ νγ88, 50 ἴο δβρϑβκ, 
[86 Ῥορίπηΐῃρ οὗ {86 Ἰαίϊοῦ ; 1Π6 Ἰδαῖον (8 ΘοΟμρ]θ- 
ιἴοη οἵ τὸ ἴογηοσ. Τ86 Ῥγορμδῖῦ 8668 ἰη [ἢ6 ΓδΟ- 
οτὰ οὗἉ [δῖ δβεϊχίηρ οὗ τ86 Πθοὶ, βοιῃθι ΐηρ εἰ χηὶδ- 
οδηΐ, ΠΑΙΊΘΙΥ, δη δἰ] βίο ἴο [Π6 ργϑεθάθῃοβ Ὑἢϊοὶ 
ΨΦαοοῦ, Ποῦ ἢ τῃ6 ϑοοοηά-Ὀοση κατὰ φύσιν, δου ὰ 
ᾶνθ, ΕΥ̓ ἴδ ἔγϑο εἰϑεῖνο ἔδνοῦ οἵ » ΟΥ̓́ΟΡ [Π6 
γδυεθοση ὙΠῸ Υ̓͂ παίπτο Ὠδαὰ [16 ῥγοδιγίπϑησο ; 
τδὴ ᾽6 τεςοὶνοα τἰ6 ἀἰνῖῃ6 ᾿ΓΟΠικΐ868, πὰ ονθη ἐπ δὶ 
186 δοίΐομ γγᾶβ τοραγάϑαὰ 88 δὴ (ποοηδβοίοιβ) ϑιγίν- 
ἴῃ οἵ 1:6 δπιῦγγο ἰϊ86} δἷδογ {Π6 ροββϑϑϑίοῃ οὔ 
ἐπὶ ψΐϊοῖ [ἢ 6 ἄινίπο ἴδλνοτ δὰ ἰῇ βίοτο ἴοσ ἰϊ. 
ΤΒοη πὶ τῃ6 ΟἸΓγΟ αἰὰ ππησοηϑοίουβὶγ ὃὈγ 
βιΓαυ ο ἰης;, δο ᾽ξ πτογα, ἴον [πὸ ροπϑεβδβίοῃ οὗ ἐδο ἀϊ- 
γἱη6 Ῥγοπιίδο, [8 τηδ αἰά σοηβοϊοαδὶν τὴ ἢ ΗἷρσθοΣ 
ΜΒ ὈΥ το η τ Οοἀὐ Ηἰπιβο!ῖ, ΤῊ6 
ΤΌΡΒοΣ ον ΠΥ τοραγὰβ {86 ροβϑαβδίοιι οὗἉ [89 

αἰνῖπο ῥγοπλὶβοβ ἃ8 ἴΠ6 θη δηὰ οδήϑθοῖ οὗ [Π6 οου- 
βίοῖι5β. Ηανὶηρς βύγίνθῃ δἷϊοσ ἴδ ἰπ ᾿ἶβ ποῖ Τ᾿ 8 
δ τη, 86 σαϊηθὰ ὁ ἔγοπι αὐ 848 ἃ πιδῆ. Υογ. ὃ 
ΒΠΟΥΒ ἴον τ(ἢ6 ῬτορΒοὶ ππάεγβιοοά {8 βίσιρο]ο 
τῖτἢ Οοα, οὐ σαὶ ᾽6 τορᾳτάοα 88 118 Θβϑοῆςα : ἰξ 
Ὑ85 Πα πιῦ]6 Ὀαϊ Ρογβίβίθηϊ δ ρρ) οδιίοι, βῃοπνίπες 
Ποῦν ΠΘΑΙΙΥ ἴΠππῸ πιδίϊον ΑΥ̓͂ ἴὸ ἷ8 δοασὶ. ΤῊ 
ἀμδμη νυ διν ῬΓΔΥ͂ΘΡ δὰ [6 ἀθβίτθα γϑβι]ς : [6 ῥγο- 
γα. Ὑὴθ Ῥτοριοῖ ἢπάβ [Π6 ῥτοοῦ οἵ {πΐ8 ἴῃ 
αεη. χχχν. 94ἶϊ᾿ϊ Εν τποῖο ἰπῃ Βοῖμοὶ, Φδοοῦ πος 
ΟἿΪΥ δὰ ἷ8 ἤδτηα [δγϑοὶ οοπῆγπϑά, Ὀὰϊ ἴΠ6 Ῥγοτι- 
ῖ88 Ῥ88 ξίνοη, νὰϊς ἢ ἀδοϊατοά ἶπι ἴο 6 (6 οἴοϑθῃ 
οἵ ἀοἀ : “Ηδ δροκθο νἱἢ ΗΪπι." Βαὶ ἴ[Π6 Ῥγορδοί 
ΒΑΥ5: “Ὑ ἢ ὦ. Τ δ δον ἴμδὲ ΦΔοοῦ, ἰπ γεγϑ. 
4, ὅ, ἀοοβ. ποῖ σρϑϑδῃ ἴδ6 ἰηάϊνί τα], θὰ ἐπὶ τ 6 
Φαοοῦ νῆο δἤεγνδγάβ ρτουθὰ ᾿ἰπιθ86} δὴ [βγϑοὶ, 
Ὀδοοπλθ8 8η ἰά68] Ῥδυβοῃα  Υ, ἱ. 6., 8 ἴγρ96 οὗἉὨ 186 
ἴγ [δγϑ6], 6 τἰγ 0 ΡΘΟΡΪ6 οὗ αοά. 18 ρἰοῖα το 
οὗ 186 ἴγυορ ΦΔοοῦ. βγδοὶ, βιγα  πρ ἴου [6 ρΡοδδθδ- 
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δίοη οὗ Οοὐ᾽ 5 ζγδοίουι 8 Ῥσου δθοθ, δηὰ {ΠΟ ΥΟΌΤΟ ΟΥ̓ ἔθοτο αοα δραῖο ποῖ ΟὨἹῪ υἱτἢ εἶτα Ὀμὲ “’ ΠῊ π,ἢ 
(86 ἀἰνίηο ὑ]οδβίπρ;, 8 Βαϊ ἃ ὉρΡ ἴο [π6 βιαπιθ οὗ [86 
Γοβοηξ ἀορεπογαῖθ Ιϑγ861, Ὑἢο ττοδὰ ὑπᾶοσ ἴοοι 
ὅδοά οἰδοϊίοη οἵἩ ρστδοθ, πὰ ἀεί ἢΐἶδ Ἰυάρτηθη!δ. 
ὙΥμδῖ ἃ οοπίγαθὶ ἀοοβ ἴδ6 Υἱεϊουίουβ οὐηῆϊοὶ νι} 
αοὰ γτγοδβοηῦ ἴο 16 οοιτδο οὗ [δγϑϑὶ ββοκίηρ ἴο 4.3- 
δγτίδ δηὰ Ερυρί (ὉΓ ποὶρΡ ἢ Ηδποβ ἴΠ6 ψνιαγηΐηρς οὗ 
γος. 7: ἴὸ τοῖθγῃ [0 ἀοᾷ δηα ἴο οοηῇάθ διοδα Ἀ5}}} 
πῃ Ηΐμ. Φδοοῦ ἰ5 τη οποα ἰῃ γοΓ. 18 ἴῃ δηοῦθοῦ 
ἭΆΥ. [18 ποῖ ἢἷβ οοπάποὶ ἰονγαγὰβ σοῦ τμδῖ ͵8 
1Ποτ δ υἀθὰ το, θα σά 5 ἀ04}}Πηρ8 τ ἢ Ηἰπὶ --- ἴῃ 
ταϊβὶηρ ἰτὰ ὅτου ἢἷ8 Πυτα δου. Απὰ γοὶ ηοὶ 
᾿ὐπα ΥΘΔΠΥ ; [ῸΓ τηοῦθ ΟἰΘΑΥΙΥ 511}} (Π8π ἱπῃ νϑῖβ. 4, 
ὁ, 1π6 ρεγβδοη οὗ Φδοοῦ δηὰ [Π6 ρϑορὶθ οὗ ἴ5γδοὶ 
δον ἱπῖο ομδ δηοῖθογ, ΟΥ Γαῖθον [δ6 ΤΌΣΟΥ ἰδ 8 
ἐγ οὗ ἴδὸ ἰδιίοσ. δὶ ἷ8 βαϊὰ ἱπ νοῦ. 18 οὗ Ὠυ- 

ἰδίου ὉΥ Βίρῃϊ δπὰ βογνίτάθ, γί Ῥυἑππ τ 
ἴο ἴπ6 Ῥογβοῃ οὗ ϑδοοῦ, αὶ ἴὸ 8 το Ὀ6 υηἀογοιοοα 
ΔΒ ἰὄῃὩδὺ ὈΥ 16 ῬΟΙΒΟΠ ἴδ 6 ῬΘΟΡ]6 ὑσοοδοάϊηρ ΔῸΣ 
Ὠἶπὶ δῖὸ τπουρῦ οὗ 80 ἴῃ νοῦ. 12, [6 ἀ 61 1 ΝΟΤΆΏΘΘ 
οὗ 1δυϑδοὶ ἤοπὶ ΜεγΡί, δηᾶ {ποῖγ ργοδεγυδίίοῃ ἴῃ [}6 
ἀοβογί, ΔΓΘ Ἰρδυκοα 88 [Π6 οχαιιδίίοη 10] τίη, ὈΥ 
αὐνίηο στδοθ, ταὶ Ὠυτ]Π]ΠἰΔοη. ΤῊμ5 τ Πδὶ ἰ8 ΠΟΤ 
8814 {818 ἀηάοτ ἴΠ6 ροϊηϊ οὗὨ υἱοὺν οἰϑουνἴθγο οὶ ὰ 
Ὀγ οὖν Ῥτορμοῖ οὗ τπ ἴον σοι Οοὰ μδὰ δϑῆονῃ 
ἴὸ Ιβγϑϑὶ ἴῃ δηοίθης ΕΠ π|68 (ΟΡ. 8180 νογ. 10), 
Ὑ{ΠῚ}ῈῺ ΠΟ [6γ86}᾽ 6 ργοϑθηΐ οοηάιοῖ 18 [6 δ ΑΤΡΙΥ͂ 
ςοπίγαδίθα (σοι ρ. νοῦ. 16). Βυι ἴν 18 πηοη ἠοηαά, 
8.8 ΒΟΙΩΟΙ ΐπν ἡ ταλται 1πάῦ (μἷ8. ὑτδοίουβ ἀδθοὰ οὗ 
Οοά νδδ Ὀγουσδῦ δοοῦΐ ὈΥ ἃ ργορῃθῖ. Τἷδ πιδῃϊ- 
(ΌΒΕΥ βοῦγοβ ἴοὺ ΣΏ8 ΚΘ 1 ΔρΡΡΟΔΓ στοδίοσ. Ὗἀοὰ οἵ- 
ἀαϊηοᾶ 6 Ῥγόρϊιοι ἴον ἴΠ6 δροςοϊδὶ τδϑῖς οὗ ποὶρίηρ 
ἴδγβοὶ. [Ι͂π συδϑὺ. 11, δ]8ο, ῬΥΓΟΡΘΟΥ ΔΡΡΘΔΙΒ 88 8 
οἰοιωθηῖ οὗ αἀοα᾿ ΒΒ ρνγασίοιιϑ 68] ρ5 ὙΠ 15Γ86]. 
πῃ νἱ. δ Ῥσόρποιδ υγοῖθ ἀἰβηήπρα βηθαὰ 88 [η6 Ῥγθϑοῖ- 
618 ΟὗἨἁ ΤΟροὨἴΔπο6 δηὰ Ἰπάρτηθηΐϊ βοηι Ὁ αοά. []ἢ 
ΟἿΓ σὨδρίογ' ΤΟΥ ΘΡΡΟΔΓ ΙΏΟΓΟῸ ῬΈΠΟΓΑΙΪΥ, ἃ85 [86 
οὐρϑηβ οὗ ασά᾿Β τουεϊδίοῃ ἴὸ 1ϑγϑαὶ, ἃ8 ἴπ6 [ΟΚ6ἢ8 
{πδὶ αοἀ εἰοοά σοπδίβη  ἰοτναγὰβ ἰδ ρθορ]ο ἴῃ ἃ 
Ενίηρ τοϊδιΐοπ (848 γα  ἱπ Απιοβ ἴϊ. 11). ΤῊΘ 
βοηάϊηρ οὗ Μοβαβ [8186 ὑπᾶρυ (818 ροϊηϊ οὗἁ Υἱοῦ : 
ἴῃ Ηἶπιὶ 88 ἃ Ῥυορβμοῖ ἀοἂ δηϊεογοα ἰπῖο 8 ᾿ἰνίηρ πὰ 
στλοίουβ σοϊδ οι τνἱτἢ 15γα6] δηὰ βιονγοὰ Η 86] 
ἴο ὃ6 (μοῖν αοὰ, 

ἨΟΜΙΙΕΥΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Μετ. 1. ον βδαὰ ἰδ ἰβ δαὶ αο τηῦδὲ 50 Θ01}- 
ῥἰδίη οἵ εἷβ Ῥθορὶθ! δηὰ γϑῖ Ποὺ οἴγϑῃ ͵8 ἐξ ἤθοθδ- 

: Βὸ ἐκ {Δ }{Ὁ] δηά ἔγαθ, 8ὸ νν6}} ἀϊβροβϑά, 
αΐ τὸ ΔΙῸ 80 ἰηϑίποοτο ᾿ἰοτγαγάβ Ηἰπὶ ' Ῥγοϊθηϊην 
ἴ0 δοῦν Ηΐτη, απὰ γοῖ ΟΠ]Ὺ βοσνίπρ Ηΐτὰ τὴ [86 
ΐρ8 ψ 116 τ86 Βοδτί 18 ἔδσ τοι Ηΐπι! 

γοῖβ. 4, δ. ΒΤΑΕΚΒ: Οοα᾽δ ὑ]εδείηρ 15. ἴο Ὁθ 
οδιδίποά ποῖ ὈΥ͂ ἀοβογῖ, Ὀπὶ ὈΥ̓͂ νοορίηρ δπὰ δῶ- 
ττοδῖγ. Τοδῦβ δπὰ Ἐπ’ 5 ΔΙῸ [Π6 [Τὺ τηοϊποὰ οὗ 
δίτυρσείηρ ἢ αο 

ῬΕΈΑΥῈ. δΒιδείιοετξ : Ατοδῖ Υἱοίοῦυ δὰ Ὀ]οβδίης 
ΔΓῸ ἴο Ὀ6 Ἰθυπά ἱπ ῬΓΔΥΘΟΓ; ἰοῦ ὈΓΔΥΟΣ Ο8Ὴ ΟΥΘΓ 
ονεγοοπθ αοά.. ΟἾΪῪ ϑι γα  ΕῚ ΟἿ, ΤΥ 8οπ], δηὰ 

τοῖδὶ ἘΠῚ} τοὺ ἀοδὲ τελο ἸῸ [86 ὙΘΙῪ δϑατγῖ οὗ 
» δηὰ ἴδοι ἩὖΠΠ σοί ΠΥ σοοοῖνο 8 ΔΌΜΟΙ 

ἔγοτῃ Ηἰπι, ἱ ποῖ δ ὑγαγβ ΟἹ ΥΥΓΪΥ, γαῖ ΔΙ ΤΆΥΘ8 ἴῃ 
ἐἶο ϑρί τίς. 

[Ελυβδκτ: Τοδῖβ ὙΟγῸ Π6 ἱπαϊοαοη οὐὗὁἨ ΟΠ6 
ὙΠ066 ψογὰδ οὗ ῬΓΑΥΟΥ ὙΓΟΓΘ 20 ζεϊσηιοὰ τογάβ, Ὀπὶ 
ὙἘῸΔ6 Ποδυῦ ὙγᾺ8 ἀΘΘΡΙΥ͂ τηονϑὰ ΟΥ̓ 1Π6 500,86 οὗὨ ἰδ 
αιοαὶ ποοὰβ, δηὦ 086 [86] } 58 σοῦ δχοϊοὰ ὉΥ͂ 
γϑποιηθηῖ δηὰ Ἰοησὶπρ ἀθδῖτεβ. ὙΒογοίοτο δὲ ΒΟΊΠοὶ 
“μΒοουηὰ ἀοἀά," Ὀοσδῦδο αοὰ ἢχβὲ “ ἰουππὰ Ὠΐπα,᾽" 
διὰ τιονοὰ ᾿ἱπὶ 80 0 Ὑ6ῸΡ δῃὰ βρριίοδῖθ. Αβὰ 

ὙΓΠΟΒΟΘΥΟΓ Οἵἁ [1.8 (011 6 ὉΠΟΟΠΑΈΘΓΔΌΪΟ ἔα τἢ οὗὨ 
..ΐ8 ἸΘΑΓΓ] ῬΓΔΎΘΓΒ. 

ῬύδεξΥ: ΤΒοῖο Ηο δρδῖο νεῖ π5, Βονν, ἰῃ ΟὟΓ 
Ὠθδάθ, γὸ βῃου!α δοοὸῖκ δῃηὰ πὰ Ηΐη). ἴῃ Ἰοποὶΐῖ- 
Π6ΒΆ, ραῦὶ ὕοτῃ ἀἰβίτδο 0085, ἴῃ ἔδὶτπ τιϑίης ἰῃ 
Ριορογίοι [0 ΟἿἊ ἴϑασϑ, ἴῃ Ῥουβθυθυΐηρ ὈΓΔΥΘΣ, ἴῃ 
ΘδΓη βίη 688, (Δοα 8 ϑουρῶϊ δπὰ ἰοαηά. --- Μ, 

Ψον. 6. [πη τ0 πδὸ Φεμονδῆ, ἴϑσαοὶ "δὰ [86 
ΒΟΟΌΓΙΥ τὶ Οοα νας ἴποῖ σά, δηᾶ ΠΟΥ ἢΐ8 
Ῥϑορῖὶθ. “Οὐυἦ Ἐδίπον᾽ 8 [ὴ6 Β8 16 (ὉΓ τ|8; [ὉΓ 

8 οὖν ΕΔΙΠΘΥ 88 ἴΠ0 ΕΔΙΊΠΟΥ οὗὨ Οὐγ [οτὰ 6505 
Ομτῖδε, δὰ ἐπὶ ΝΑΠΙΘ ἰβ 16 ΒΟΟΌΓΙΥ οὗἩἨ οἷν Ὁ1685- 
Θά η688. 

γεν. 7. ΗοΥν ΟΑΘΥ͂ ἰ8 σοηγογείοῃ, θη γγὸ Δ. 
Ὡοΐ οουγογίοα ἴο ἃ δίγδηρο αοὐ, ας ἴὸ ΟἿΣ ονσῇ 
Οοά, ὙΠῸ [61}}8 1.8 ἰονγαγάβ8 Ηπι}] Βαϊ ἴτ ἰ8 Ἰυδῖ 
8.3 οογίδίη τἢδν 4}} γῇῆο πάνθ ἀδραγίθαά ἔγοπι 
ποοᾶ τὸ τείυση. Τατη ὑπο ἀοα! ἴ5 [86 ποδί πδῖἴ- 
ΓΑ], Ὀπῖ αἷβο [0 πιοϑὲ ὑγοϑδϑίης ΟΥἿ. Ὑ͵θδ οοῦ- 
ὙΘΓΒΙΟΩ τησδ δ διίοδῖθα ὉΥ ἰϊ8 ἔγιι 8. Μθη δτῸ 
Ἑςοηγογχίοα {τὰ} τὸ αοά, θη ΒΟΥ ἴταδὶ ἴῃ Ηΐτὰ 
ΘΟΠΘΙΔΉΠΥ. 
ΙΑΜΟΕ: Εδίίῃ, ’ονο, δὰ ἤορδ ταπδὲ δΌϊ6 το- 
ἢοτ. 
(Ματτ. ΗΈΝΕΥ: [1ἱ ΟἿΣ Ογ68 ὃὈ6 ΘΟΥΕΣ ἐοΥαγὰβ 

1μ0 ᾿οτά, ἀπὰ ἰϑὲ 8 ῬγθθοσῪθ ἃ ΠΟῚΥ ΒοοΌ ΓΙ Υ ἀπά 
ΒΟΓΕΠΙΥ οὗὨ τηϊηὰ πηάθῦ [06 ρῥγούδθοιοη οἵ τ06 ἀϊ- 
γίπο ἔδνοσ, ἰοοκίηρ σι τποῦῦ ΔΩ ΧΙΘΑΥ͂ ἴον ἃ ἀπ Ὀἷου 9 
σγϑηΐ, δὰ ὈΥ (δἰ Κοορίης ΟἿΓ Βριτ 15 βοάδίο δηὰ 
ἀνδη; δηὰ ἰδὲ 15 δὶ πρὶ οα Οοἀ 88 οὖν αοά, ἴῃ 
οονοηδηῖ, δη τΐ8 176 τηϑὲ ἀ0 σΟΠΕΪΏΠΑ]]Υ. --- Μ,] 

γαει. 8. Τὸ οδίοξ ἀἰδιϊποιϊίοη οὗ τὴ6 δηδδοὶ- 
ἐδ σπΑυδοῖου 18 [26 ΘΔΓΔΌΪΥ σαϊπὰ, ποῖ Ἰοθ 5 οὗ 
ὨΘΟΘΒΒΙ Υ 10 υητὶρίθουθ ἀοοάβ. Αὐυδγίοο 16 ἃ τοοί 
οὗ 8}] ουἱ]ἱ, δηὰ ἃ τροῖδογῦ οὗ πησίρ εἰ θοτβηοδδ. 

Ελύβϑβει: Ηον τποἢ ἀθοοῖς 18 ῥγαοιοϑα ὮΥ͂ δὸ- 
οδ᾽οὰ Ομ γίδια οὗ (6 παρ! μ ες ποτα, ὙΠῸ δΙῸ 
“Ὁ 8: 18}5 "ἢ ΟὨ]Υ ἰῃ Πδ1η|6] -- Μ.). 

γεν. 9. 5ΤΑΒΚΕ: ἸὙΠΟ80 ὙΠῸ ἰηΐδῦ [86 ὈΟΒ968- 
δβίοῃ οὗ ἀϊνίπο ἕανου ἔγοπλ ουϊνγαγὰ ρτΟΒΡΟΓ Υ͂ τηδ ΚΟ 
ἃ διοδὶ το ϊδίακο. Μαυςὴ ἀδοεῖῖ ἀπὰ 1η͵]πϑιῖοθ ἰδ 
ἀοἕο ἰπ ἰγδὰθ δηὰ ἰητογσουτδο τὶς πιοη, δηὦ πῆ 
Οοὰ ἀοο5 ποῖ Ρππηίβῃ δὲ οποδ, ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΠ6 ΒΡ ΡΟΒβ68 
ἴμδὲ ἢ6 ἮΠΟ ργβοιίοοβ ἔμθπὶ 18 ποῖ ρ}}1γ. 
[λυϑϑετ: ΝΟΠΘ δΓῸ Τ]ΟΤῸ Ὁ] πὰ ἴο (ΠΟΙ δρὶτ- 
τ 8] ἀδῆροῦ τὴ 096 οαροὸνῦ ἴῃ ρυγϑυΐηρ ραίη. 
ΤΠ σομυθῃτοη 8] ἐγ ΚΒ οὗἩ ἰγϑαθ δηὰ (0 αἰϊεσοὰ 
αἰ ΒΠου! ιν οἵ οοτηροιίορ ἢ ΟἸΠΟΥΒ δῶν ὈΥ ῥσδο- 
ἐἰοίηρ ἴπ6 υϑ88] ἴγαπ 5, ΔΓ τηδὰθ [ῃ6 δχοῖϑ68 0Γ 
δᾶροβ, ὙΠΙΟΝ, Ὑδίονυοῦ οἶδ ΓΠΟΥ ραΐη, θη ἴῃ τῃ6 
οἰδΓΏ 4] ἰο88 οὔ [86 Βο0}}} 1ὴ ταραγὰ ἴἢο δῃϊτγίτα δὶ 
το ο5 ἴΠ6 50] 18. ΠΟΥΟΥ 80 ῬΟΟΥ 85 ὙΏ6Π δβδιϊδῆσδά 
«στ 118. Οὐγῃ ἱπιδρ Δ ΓΥ τὴς ἢ}168. --- Ν.} 

γεν. 10. ΒΤΑΒΚΕ: Αγ 9ῃου]ὰ αἰ ρΘ ΠΕ ς81] 
ἴο τιϊπὰ ἀπὰ ὩοΥΟΡ ἔογχζοὶ [6 ὈΘηΘΒΓ5 νιϊςἢ Οοἀ 
δοβίονοά ΡΟῚ ΟἿΓ ἴογείβ 68. 
[Ρυδεὺ : Ὑπὸ ρῥϑηϊϊοηϊ 8668 ἴ8 ὍΠ6 ζίδησθ ΠΟῪ 

αοάὰ 88 θοοη λὶὲ αοὰ ἴτοπὶ Ὠἰδ Ὀἷτί ἨΏΠ] ἴπδιὲ 
δοῦν, δηὰ μον Ὧ6 δὰ 41} δ᾽οηρ οἴοηἀοα Οοὰ. 
Το Εεαδβὶ οὗ ΤΑΌθυ 0165 ἰγρὶ 68 {Π|8 οὐν' οἰ ατίτὰ 
δίδῖο, τἴ9 [[{8 οὗἁ βἰπιρὶο ἔβιι ἢ ἰη οά, ἔογ πολ ΐοὰ 
Οοὰ φτγονίάεβ ; πῃ {π|8 τοι] 8 σχοοάβ, δας 
το ἴῃ αΟοά. πο ΟΠ υτοῖ τ] ξδης ἄνγο! δ, 8.5. ἰὰ 
ὝΟΓΟ, ἴπ ΤΔΌΘΓΠΔΟΪΟΙ ; ΠΟΓΈΔΗ͂ΟΙ 6 ἢΟρΘ ἴο Ὀ6 ΓΟ- 
οοἰνοὰ ἱπῖο δνου ϑηρς πδυϊιδιίοπα ἴῃ 186 ΟΒατοῖ 
τὶ ρἤδηιϊ. --- Μ.] 

γον. 18. Α πιδὴ ΠΙΔῪ Ὁ6 ομοδθὴ Ὁ οὐ ̓δ ζτϑος, 
δη δη δεῖν οὗ αοὐ 8 ργοπιῖβϑθβ, δῃ ἃ γοῖ ΠΔΥ βυθοῦ 
ἀϊδεγοθθ δηὰ ᾿ππιλ)δοη. [πη ἰδ6 []]6βὲ τοθϑϑῦγα 
85 [ἢ15 ΓΟΔ] ἰσϑὰ ἱπ [μ6 8οα οὗ αοὰ Ηϊπδο]ζ. ὕπΠιας 
οἶδ 1πθὴ οδὴ νὸ ὀχρεοὶ 
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ΟΒλρτεε ΧΙΠ. 

1 Ὑμδυ ΕΡἈγαὶπι βροῖκο, (μϑγῦθ γγὰβ ἰγθαθηρ; ἢ 
Ηο οδσχαϊ θα ΕἰπιβϑὶΥ ἰῃ [6Γδο], 
ΤΠΘΩ ΒΘ ἰγαηδρτοββοᾶ ἱβγουρἢ Βδ8] δηὰ ἀϊϑά. 

2 Απᾶ ΠΟΥ (ΠΟΥ ΘΟΠ Π6 ἴο 8}, 
. ΤΉΘΥ πιδᾶάθ [ῸΣ ποι βοῖνθβ ἰ4018 οὗ ὑμὶν δῖ ἵγϑὺ, 

Ιπλαρθδ δοοογάϊηρ ἴο ἐμοῖγ υπἀογβίδπαϊηρ [88 {Π6Ὺ Ρ]68868 ], 
ΑΙ] οὗ οι {86 ψοτκ οὗὨἨ γι ο ΓΒ ; 
Το ἰδοῖὰ πιθὴ ὙΠῸ βΒδοΣ ῆοθ ᾽ ΔΓ βρϑδκίηρ (1 ΡὈΣΔΥΘΓ); 
ΤΒΟΥ Εἰδ8 (86 οα]νθβ. 

8 Ὑπογοΐοτο ψ1}} {0 0 6 {Κκ (Π6 πιογῃϊηρ' οἱου, 
Αμπα |Κὸ {6 ἄσνν, τ οἢ ΒΟΟῺ Ρ48868 ΔΎΨΔΥ, 
[λκο ομαῦῦ σοι 18 τ] οα ὃ οαΐ οὗἨ [6 {πτοβηϊηρ-ἤοοΊ, 
Αμὰ 1Κὸ βιιοκο ἔτοπὶ ἃ ὙἹΠάΟ. 

4 Απὰ (γοῦ 1 διὰ δϑβονδὴ, (ἐμ γ αοά, 
Ετοτα (89 ἰδπά οὗ Εἰ χγρί, 
Αμπά δου ἀοβὺ ποὺ Καον 8 (οα Ὀοδῖάθβ πιο, 
Απά {δ ογο 18 μῸ αν ον ϑχοδρύ [6. 

δῚ Κηρον (Π66 ἴῃ (6 ἀδδβοσί, 
Τὴ (86 Ἰαπᾶ οὗὨ ἀτουγσβίδ. 

ὁ Αοοοσάϊηρ ἰο ἐμπεὶγ ραβίιγο [48 ὑπ Ὺ 647 {Π6Υ σ ΓΟ βα βῆϑᾷ, 
ΤΉΘΥ τοῖο βδαϊββοϑα, δὰ (πον βοασὶ νγαβ ΡΠ} ΠὍὋοᾶ, 
ὙΠΟΓΘΌσο ΠΘῪ ἰογροῦ ΠΊΘ. 

7 Αμπᾶὰ (80) 1 Ὀδολτηθ ὁ 88 ἃ ᾿ΐοῃ [9 ἐμαὶ, 
Αμὰά 88 ἃ ἰθορασζὰ [1 Ἰυγκοὰ ἰῃ {Π6 ραίδ. 

8 1 ν}} δίίδοϊ (ἤθτ {|Κ ἃ Ὀθδᾶγ " το θα οὗἨ Ποὺ ψ 6108, 
Αμὰ τϑῃὰ (6 ᾿ποίοβυγο οὗἁὨ ἱμποὶν Ὠθαγί, 
Ι[ν}} ἄϑνουὺν ἔδοπι ἰμθη 116 ἃ Ἰ]ΟΏ688 ; 
Το νὰ Ὀθδεί οὗὨ (86 8614 58.14}} τη {πθῃ. 

9 Τὰ πλ8 ἀδείσογοᾶ {(Π66,5 [δ6ΓΔ6], 
Τμδῦ δοὺ (μαβύ Ὀ66}) δραϊηϑὺ τηθ, δραϊηϑὺ ἔμ γ Ηθ]ρ. 

10 Ὑ]ιοσγο  (μθὴ 18 τῃγ Κίηρ, 
Ἀμπὰ πο (τ 0) Μ}1}} 610 (866 ἐπ 4}} (ἢν οἰθϑ ἢ 
ἈΑπά (ἰδγ ̓ πάροβ " οὗ σσβοπὶ ἐμοῦ βαϊάϑι : 
“ Οἷγο πὸ ἃ Κίηρ δῃᾶ ργΐησϑϑ 7 

11. 1 σῖνο (866 ἃ Κίηρ ἴῃ ΤΑΥ͂ ΔΗΡΌΓ, 
Απὰ ψ]}] ἑαΚδ Ηἶτι ΑΌΎΤΑΥ ἰπ ΤΥ τϑίβ, 

12 ἘΠ γαϊπιβ συ] ἰ8 θουπα τ, 
Η]8 δἴη 18 ὑγθαϑιγθα δΎΤΑΥ. 

18 ΤῊ ρϑἷπθ οὗ ἃ ὑγδνδὶ προ ποσαδη 888}} σοταθ Ὅροι Ὠἰπὶ : 
(Βα) ἢ 18 δὰ πμ186 805 : 
Βοοδῦθθ δὖ {μ6 (τ μ.) ἐπι" ΒΘ πψου]ὰ ποῦ θοῦ {86 ορϑηΐηρ οὗὨἨ 186 σοτιῦ. 

14 ϑμου!ὰ 1 γσράθϑῃι ἰδθιὰ ἴτοτα [86 μδηᾶ οὗὨ 861} - 
Ποῦ α 1 ἔτϑο ἰμϑῖὰ ἔγοτα ἀθαὶῃ ἢ 
ὝΒοΓΘ δῖο (ὮγΥ μἰδριθθ, Ο ἀϑδίῃ ἢ 
ὝΤΒΟΙΟ ἰδ ἐῃγ ἀδδίτυοίΐοη, Ο ἢ6]] ἢ 
Ἐροηίδῃοβ 8841} 6 Ὠἰἀάθη ἔγοτι ΠΥ ΘΥΘ8. 

156 ον ({βουρἘ) διβοῃρ (18) Ὀτϑίγθη ΒΘ ἸΏΔΥ Ὧθ ἐπ εδι],10 
Ἀπ οαϑί τυϊπα ν11}}} ΘΟμη6, 
Α ὕὈγοϑίδ οὗ Φοβοναῖ σἰβίηρ ἔγοτη [π6 ἀθϑοσί, 
Ἀπ 8 βρσίπρ 6181} ἀγὺ ὑρ δῃηά εἴ8 Ἰοπηίαίπ 6 ραγοῃϑᾶ ; 
Ηὸ [Αβευτίδ] 8881} ῥ᾽ υπᾶθσ {μ6 ἰγϑαδβαγο οὗ 411 {89 δοβίΥ νϑββϑὶδβ. 



ΗΟΒΈΕΑ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Υοτ. 1. -- ΓΙΤῚ, ἄπ. λεγ. “αἰ ἸΟΤΟ [96Γ. χιχ, 34. Τατς. δὲ ΓΥΊ. -- Μ᾿) 

[3 Υος. 3. -- ΤΗΝ ὙΠΞῚ. ὙΤΙο οουπίγασου ἰδ ἴο ὃ6 φχρίδ!ποὰ οὐ ἐδ ρυϊποίρὶϑ ἰαϊὰ ἄονη Ὁ. Ἐπαϊά, ᾧ 287 ε, ἐδβδὶ 
ἴδο σαδοτάϊπαίο ποιὰ ἰὼ ἐᾶο σοπδίσαοϊι ΤΩΔῪ δοιοεξπιθα ἀδηοὺ ἰδ ἐπάϊν 8] οὐ Ἰοάϊ νά υ816 οὗὁἨ ἐδο οἶδδθ ἀοαοϊϑὰ ὉΥ ἴδ 
Ρτ᾽οοίραὶ ποζά. ΞἘὸΣ δὴ δχδιρὶθ οὗ ἐδ9 βδσιο οοηδίχοοίίου ἴα δἀάϊοη ἴο ἔμ οὔθ εἰγοα ἴω ἰδ 6 ὀχροεϊίίου, 8δοὸ Μίοδιι υ. 4. 

ὩΤΝΝ ΝΘ Ὁ 3, (δοθο οἵ τοϑὰ ἐμαὶ δεὸ δυοἰηϊδὰ. - Μ.) 

[8 γος. 8. -- Ἴ»Φ. 800 Θθτεού, ᾷ 92 ὁ. -- Μ'|) 
[4 ας. 1.-- ΝΣ, Ἷ ἰφ ἰηγϑηῖδὶ, τϑϑυ, ὃ 287, 1. -- Μ.} 

[δ γον. 8. -- 5) ΠΟΣΘ Σ2688 πο ἤθα)Δ16 ὉΘΑΣ, δὰ γοῖ, Ναϊοξ οἵ [86 οΘοεηγλοη (ϑηάοσ, [ἢ ΤΏΔΥ Ὅο ̓ οἰηποᾶ π᾿ ὁ Ρασί. 
ΤΛΔΘΟΌ]]Ώ6. Οοώρ. οχὶν. 14 ἴοσ δ βαζδὶ οὶ 6886. --- ΜΙ. 

[6 Ψὸσ. 9. -  ἶπ 51.ἅ Ἧ76 Ὦδγο δοσο ἴδ90 (ἰτὰ κἰηκ. ΡίοΙ. ΤΏοΙΟ 15 πὸ φτουπὰ ἴοΓ δδυσηΐοκ 8 ευνοίδηξῖνο : ἀδείσοο- 

ἴσου, 66 Ἠουάογεου 'ἰἀοκα. --- ΜΙ.) 

Ἱ Ψοσ. 10. --- ὙΓΡΌΝ, Α ραγίίοϊο οἵ ἰπίοστοξδείου. 1ὲ 15 ἀϊδίϑοιϊίοαὶ, δῃ ἃ ὁοοῦσε ΟΌΪΥ Βοτὸ διά ἴω τσ. 14. Ιἱ ἰς τα 

ΓΝ: ἬΔοτΟ, διὰ 5 διστοκίφοφᾶ Ὁ ΣΥΝ -- ἰαπάεπι, ποτέ: πὮθο ἰδοῦ ἢ 

[8 Υοτ. 10. --- ΒαΡΡΙΥ ὙΝ Ὁσΐοτο ἩρΌῦ, 

[9 Υοσ. 18. -- ΓΚ τυσεὶ θ6 ἔβκσῃ βοζὸ δά νου δι! ν : δὲ ἔδο (τα) ἐπιο. --- Μ.] 
͵ 

ΠΟ γον. 16. -- ΣΝ Α ἄπ, λεγ. Τῶμο ἴοστω ΒΟ 6 δαρροδοὰ, πῖϊὰ Ῥεοῦδοϊο οοσγϑοίωφδδθ, (0 δυο Ὀθϑῦ οὨοδοῦ ἐἰὩ- 

ὁοἰοοὰ οἵ ἴδ ἀδυδὶ ΓΤ, 1π ογάοσ ἴο σομΐοστα ο ΝΣ ΘΝ δ, οἵὈἉ πΈΔΟᾺ 1Ὲ [5 (δ τοοῖ. -- Μ.) 

ἘΧΒΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

ναρ.1. δα ἸΡὮὨταίστη δροῖο, οἱο. ἀἢ αἱ- 

Ἰυδίοι ἴο {πο μἰ ἢ τεβροοὶ ραϊὰ ἰο 1ϑγϑοὶ. ΝΕ ἰβ 
οτο ἰηϊγαηϑβί ἄνο [οοπλρ. 58. Ἰχχχίχ. 10 ; Νδῇ. ἱ. 
5]. ὙΠ γοίδγοηοθ 18 τὸ ἴ86 πηγ θοῦ ἀδϑῖγα [ὉΓ 
τοἀοτη ηΔης9 ΠΟΥ 6 ἃ Ὁγ ἘΡἢγταΐπι, τί ἢ 16 δἱ 
δὲ ἴο τὴ0 80 ΐβτη ἔγοτῃ ἴ86 Ηουδο οἵ αν ά. Βαϊ 
ἱπίθγ 8) ἀθοϊθηβίοη γγ88 ἱπλτηοά ἰ ο Υ οοηποοῖοα τι ἢ 
εἶἰν8. Το νοσβμὶρ οἵ Β884] ον θη Ἴγ θορδη τ δ ν 
αὶ [86 οΔ] Εὐσοτβ ϊΡ δοοογάϊηρ ἴὸ ἐπ6 νιον οὗ 1.6 
Ῥγορῆθι. Ηοδ οδῃηοὶ δ᾽] ον ἴδ ἴὸ 6 πιαϊπίδὶ ποὰ 
ἰδί {Π6 Ἰαιτοῦ 8 [ῃ6 ψόουϑῃΐρ οὗ Φεῦουδἢ. πὰ 
ἀϊοᾶ : ΤΠ ἀἱοὰ ἘΡΙΓΠΙΔῚΣ, δηὰ τΓἤθη οὔατα 
ταΐῃ οομ68 8'580ὅ. [Τ}ἷ5 ΥἱθῪ οὗἩ 106 ᾿ν οἷο υθῦδθ 
8 δρρτονοᾶ ὈὉγ Ἡθηάουβοῃ, Ῥυδβου, δῃηὰ τηοβὶ σοοθηΐ 
Ἐς χροβίϊοτα. --- Μ.] 

νοῦ. 3. ΑΙἹΙ υδοὶνγ ἔοστηοσ ἰσβηβργθβδίοηβ ὙΓΟΓΟ 

οοππυοὰ. ΘΝ ὩΤΤ ὩΓΤΟ, ΤῊ [5 ἀϊδίου. 
ὉΤΝ ὙΠΞῚ ἰ8 ποῖ Ξτξα ἢ βδογίβοθ τθῃ, ἴοὸσ ἴυ- 
ΤΏΔΙ! δου 68 ἸΥΘΙΘ Ὠοϊ Οἰἴεγοά ἴῃ 1ῃ6 64} ΤΟΥ ΒΡ, 
Ὀυΐ ΞΞ [1Π080 ΔΙΠΟΠΦ τἸπΘ ἢ ὙΠῸ βδοσῆοθ, δοσογάϊηρ 

ἴο {80 Δηδίορυ οὗ ΘΝ ΣΝ (16. χχίχ. 19). 
ἸΚ οἷ] γτοπάϑγβ : οὗ ἴπϑι ΠΟΥ 88Υ (1π086 οὗ ἴ6 πιθῃ 
πὲ δδοῦ ῆςθ); ΤΏΘΥ ἰκΐβ8 {πΠ6 οαἶνοβ. Βυΐ {ἢ ϊ8 
ἰ86 Ἰἰϊηρσυ ΒΌΟΑΙΥ Ὠδύβἢ, ἴου “ΠΟΥ ἰδ οαῖνθβ ἢ 

ποῦ]ὰ ὃ ογαέϊο οὐσεα, δηὰ ὈΓῸ ὙΟῸ]ὰ τηθϑῃ: 
οὗ [Π6πὶ, ΠΔΠΊΘΪΥ, οὗ 1[Π6 ἱπιαροθ. [ὲ 8 Ὀοϑῖ 65 πη- 
πϑῖογαὶ. Τὸ Ὑοπὶ μου ὰ ἐπθ ΟΠΌΓΟΙΒ “ΒΥ ᾿" 
ἔπᾶὺ ΠΟΥ Κὶδβ (6 οαἰνοβῖ ΤΉΘΥ ΟΟΥΔ ΠΥ Ρ6Γ- 
ἔοττη βασῇ δοιίοηβ, δηὰ ἰδ 18 ἰπαὶ ἰ8 106 οοηάποὶ 
ἤογ τεδυκοά, αὶ τπεὶγ βαγίηρ (πδὲὶ ΠΟΥ ἀο 580 ἰβ 
ἃ ΥΟΙ͂Υ τοιμοῖο ἰάθα. ἯὯ0}Θὸ ἃγὰ ἱμογείοτο οὐ] σϑὰ ἴὸ 

ἰδκο ὩΥΟΝΝ Βότὸ δοβοϊ ΑΙ ΘΙῪ δϑ ἴΐ 8 ΠΟΤΉΘΓΟ 6860 Ε Υ͂ 
οι ρίογοά τῶ Βροδῖ ἰῃ Ῥγδγοῦ. Τἢΐδ 5 δὲ 186 
τοῦυσῃς ἐΠδὲ ἰ8 διι 84 Ὁ]6 μοῦθ. 10 Βαὰ Ὀθθη ρῥτγοϑνΐ- 
Οὐδ} βαϊὰ ὑπαὶ {1686 ἱπιδρθδ ΔΓῸ ῬΌΓΟΪΥ [ἢ6 νγνοῦκ 
οὗ τῆθη ἰδοτηϑοῖνοδ, δη ἃ γοῖ ---- ΠΟῪ αι ἰηρ ἷβ [86 
ΓΘΡΓΟΟΩ͂Ι --- ἸΒΟΥ͂ ΠΣ ὙΠῚῚ ([Π686 ὙΘΡΥ͂ ΟΥΚ5 οὗ 
ἐποῖγ μδηάᾶβ, ΠΟΥ [Κἴ88 Ποῖ, δα που ἢ ΠΟΥ͂ ὙγΘΤΘ 
βεδ δηὰ ὑ]Ἱοοά. 

γον. 8. ΤΏ) ῥα βπθηϊ οὗὨ [8 ἰ8 ἐνὶ ἀδδίγας- 

ἕο. Α.8 ἴὸ ἐδ6 ἥχογοβ οὗ [86 τηοτηΐηρ οἱοπὰ δηὰ 
Π6 ΘΔΙΪΥ ἀθνν, 860 οὐ οἷ. νἱ. 4. Ηογὸ ἴμοσο δῖἊ 
δα ἀοὰ ΟἿΟΣ ΘΟΙΏΡΑΓΒΟΙδ; [86 580}8] οὔθ οὗ ΟδδΔΩ͂, 
δηὰᾶ, θοϑ᾽465, πδὺ οἵἁ βιμροῖκο, Ἡ ΠΟΙ ἐδοαρθα ΕΥ̓͂ ἐδ 
ὙΠΟ 8 δίποο ἴΠ6 ΓΕ ΓΘ ΠΟ ἙΠἸ ΠΠΘΥΒ. 

γεῖβ. 4, 56. 46 οοπιγαϑίοα τὶ δτδ0]8 ἰάο δι σῪ 
ψφοῦονδ ροΐη 8 αραϊῃ ἴὸ δὶ 6 δὰ ἀοῃθ ἴον [5- 
τοὶ Ἰοὴρ δῷῶο, δὲ ἢτβι σι 106 δδπιὸ ογθ 8.8 
ἴΠο86 διῃρίογοά ἴῃ χὶΐ. 10, θας αἤεγγαγὰβ ΤΟΣ 
}}γ. Σ ΚΏΘΥ ἴδ66, νἱ [Π6 ΔΟΟΘΒΒΟΙΥ ΠΟΏΟΠδ 
οὔ ον δῃὰ Ἵοτῃρϑβδίοῃ, 

γα. 6. ΤῈ ροοάηοβ8 οὗ αοἂ ἰ5 αὐπδοὰ. Δ4ο- 
οογάΐξης ἴο (μοὶν Ῥδδίτισο, ἱ. 6., ἰῃ ἐ6 Ἰαηὰ ρσίνοη 
ἴπθπλ ὉΥ αἀοά. Τδοὸ οοταρ]αίπι τεδὶβ ρου 126. 
νἱ..}1 ΕΣ (οομῖρ. δἱδὸ χχχὶ. 30; χχχιὶ, 15 4). 
Τρδὲ δραοίηδι ὙΠΟ (ΠΟΥ οΓῸ ἴθότο ναγηθᾶ, 889 
Ὀ6θη ἀοηθ. 

γότε. 7, 8 (Πογοίοτο ἀθϑογῖδο {π6 Ῥππἰϑητηθῆϊ, ἴῃ 
δοδογάδηοο 11 ἴΠ6 ἤρηοΓο οὗ [ῃ9 Ρδδίαγο, πῃ ὙΔὶΟἢ 
δτδοὶ ἰδ τὸ βοοκ. ὙΠῸ Βοοκ Μ}}} δ6 τοῆϊ 88 ὉῪ 

πἰϊὰ Ὀοαδι8 (οοπΊρ. δ]βο, νυ. 14). ὙἾΡΝ, ἀπά 1 θὲ- 
ςδπ0 ἴο {Π6 πὰ: [Π.6 Ρῃ 8 πιοηΐ Π δα ΔΙΓοδαν θεσπη 
δηά ποιυ]ὰ Ὀ6 σοηπυθ. 0 ἰποϊοσυζο οὗ ἰπαὶν 
Ἀθασζῦ -ῷ ἐποὶγ Ὀγθβϑδί. 

αν. 9. 11 86 ἀοδισογοᾶ ἴ3μ:ϑο, Ο Τεγβϑοῖ, ἰδὲ 
ἴδου νοζὶ διζαίηδι σηθ, ὑν Ηδὶρ. Τ1Τ]116 δεοοῃὰ 

οἴδιδο ρίναδ 16 οδαϑο οὗ ἴπ6 ἤγβί. Φ3 ἰδ (πθη ἴὸ 
Ὀ6 ἴδκϑη ἱπ (Π0 560η86 Οὗ “Δραϊηδὲ ; " τπδὲ ἴδοι 
Δμαϊηβὺ τηθ, δραίηβὶ (ΠΥ ΒοΙΡ. Αδοοτάϊηρ ἴο τδ9 
δ64 0.6] [Π| Βρϑοΐβὶ γθίογεμοθ 18 ἴο ἴμο ΓΔ] Ἐ}ἶῆρ ΒΎΔΥ 
ἤτουι ἴῃ ἤουϑο οὗ Πανϊά. [80 Εσα]ὰ, Κεὶ}, απὰ 
τοδὶ οὗ {πο τϑοοπὶ Οοηςί θη] ἘΣ ροϑίὕοσθ ἈρΎοο 
ἰη δαἀορίΐπρ τ6 δῦονθ Ὄοχρίβηδὕοῃ. ῬΏδΕΥ δηὰ 
Νόογαβ διβοῆς ἴ6 ΑὨρὶο- ΑἸ ογσΔἢ5 8150 ὑσοίου ἱϊ. 
Τὸ ΟἾΠΟΓΒ σΟΠΟΓΘΙΥ ΠοϊΪά (ο [09 τοηογίηρ οὗ [80 

Υ. Τῆιο ἔπτο Ἵἰίοῦ οὐ͵οοιῖίοηβ δζαΐηδὶ [πὸ 1δι- 
ἴοΓ Υἱοῦ ΔΙῸ ὑπδῖ ἰξ ἀδιηδηἀδβ ἃ ΥΟΓΥ τουπάδθουςϊ 

τοηοτίηρ οἵὐὁἨ ΓΙ, δπὰ τπδὲ τΠ6 δοοοπὰ 5 18 
τηοβῖ ὩΔίΌΓΑΙΥ ἴο ὈῸ ἴδκοπ πῃ [ῃ6 ΒΑΠῚ6 80η86 85 [δ 
ἤτϑι, δηὰ {ποσγοίοσο οδηποῖ ὑδ ἃ Βείλ εεεεπίτα. -- Μ.] 

ψογ. 10. [δαὶ μδὰ ἱπάθοά ἃ Κίηρ, Ὀπ8 ἢοΐ ΟὯΘ 
νῦο Ἄσου]ὰ Ποῖρ Π6πὶ, οὐ ἀείοπά {πεῖν οἰτ᾽68 (ἀραίηϑς 
Αϑβδυτίδ). πὰ ἐγ) πᾶκχοα, ρΡΓΟΌΔΌΪΥ ΞΞ [86 ῥυΐῃοαβ 
ὙΠῸ βυττουπὰ ἴπ6 Κἰπρ, “ τὴο τηϊπίδίογα δηᾶ οουῃ- 



ΟΗΠΑΡΤΕΒ 

9 6Ἰ]οτα ἀρροϊητοὰ ὈΥ͂ ἐπε Κίηρ,, ν0 δ᾽ οηρ' τὶ "ἢ ἢ ἷπὶ 
Ἐχϑιοΐθθ ἈΡᾺ εἰ μοϑι υα ἰοῖα] ἀπά ὀχοοιῖνο δυίῃοῖ- 
ἰϊγ."" Οἷἷνο ζὴϑ ἃ κίηῃς διη)ἃ υσίθμοϑδ; ἢοΐ νἱτπουῦς 

πδίοῃ ἴὸ {Π6 τρηποδὶ οἵ [Π9 16 πῃ τ΄06 τἷπιὸ 
οὗ ϑδιῦθοὶ. Οὐ (6 ς8486 οἵ Φογοῦοδπι, ΠΟΥ τὸ- 

τοά εἐπΐ5 βηείσι! ἀσπηαπά, δὲ ὑπδὶ τἰτηθ τεργουθὰ 
ἔπ ως Ιροτὰ, ἴῃ ἃ 81}}} τῆοτϑ δία] γᾶν. 

Ψαες. 11.1 αἷνοὸ πο ἃ κίηᾳ ἐπὶ ΤΥ ΔΏΖΟΣ, ΠΟΙ͂: 
1 γᾶν 66, Ὀεοδαδο 1116 ΘΧΡΓοββίοη 8 ποί ἴο ὃ6 ἰΐτα- 
ἰεὰ τὸ τῃ|6 οἰονδίίοη οὗ δεγοθοόδῃ, αὶ τοίου βζθη- 
ΟΥΘΪΥ ἴο τμ6 Κὶπρβ οἵ [5ϑγβο]. Ὁ ἤθη [ΠΟῪ βεραγαῖθα 
ἔτοπι 1116 Ηουδο οὗ Πανία δηὰ βεῖ ἂρ τδοῖγ οὐγῃ 
κίηρε, ἀοἀ ρυηϊδιοὰ 1Ππ6π|, Ὀδολα86 150 ἀοὶπρ᾽ 50 
“ ἘΏΟΥ ἴοσδοοκ ιἷ8 πουβΐρ, δηὰ σαν τῃοηλβοίνοϑ 
οΥοσ ἴο ἴ80 ροόνογ οὔ ᾿πεὶς ἀπροῦ!γ Κίπρβ." Απὰ 
γ ἰΔκὸ Κἷγα δὺᾶν. Τῆηΐδ ΓΘΙίΟΓΒ ποῖ τ ΓΘ Υ ἴῸ 
το ἀειπτοποιιθηϊ οἵ οὴ6 Κίηρ ὈΥ δηοίδογ, ὕὰϊ ἴο 
1π6 Κἰηράοπι ζΘΠΘΓΑΪγ, ΒΟ ἢ αοα Μοῦ] ονοῖ- 
ΤΣΟῪ ἰπ Ηἷ8 δηροῦ. ΤῸ δηροῦ οὗ ἀοἀά βίδπὰβ 
τπογείογο δἱ [86 Ὀορίπηΐπρ πὰ δι [16 ϑηά ; ρσἰ νης 
Κίπρε δηὰ ἐδκῖηρ {ποτ ΔΥΑΥ͂, ΓΘ ὈΟῈ δὴ ΘΥ  ἄθη 090 
οὗ ἷν ἀϊδρ]οΆ5Ό ΓΟ. 

Ψεν. 12 βῆονβ ἰῃδὲ [86 ἰαἰκί προ ΔἸΤΑΥ οὗ [Π6 Κίηρ 
ἰ ἰπονίιΔ0]6 : ““δογναία 5πτ τα υἱπάϊοίαπι οπιπία Ἰϑὰ 
οαἰα οὐογωπι " [Ηρσπάοτγβοη : “ 116 πιθίπι ΠΟΥΒ ΔΘ Π6ΙῸ 
υοττονοὰ ἔτους (μ6 οὐδίοιῃ οὗ ἐγΐπρ ἸΡΙΟΩΕ ἴῃ 

δηὰ ἀσροπίτίηρ 1 ἴῃ δοιηθ δθεσγοῖ ρίϑοα 'Ὼ οὐάοῦ 
ἴδὲ ἰδ πιΐχ αν Ὀ6 ρτεδβεγνοά. Τὸ οογίδι ιν οὗ ρυπ- 
ἰδεηδηὶ 15 16 κἐθα σοπγυογοα ὃῪ ἔμ 6πι. ΤΏΡ., ἴοτ 
τῆο ἔοτιβοσ, σοῦ χὶν. 17; [οὗ 109 ἰδέίον, [ ευι. χχχὶϊ. 
84; 9οῦ χχὶ. 19." --Μ.} 

ψετ. 18 ἀεοδοτίθ68 ἴπ6 Ραηἰδιηηδηὶ απάοῦ (86 ἰπὶ- 
δσα οἵ δἰγε με ρδηρα, ἴῃ τίς, πούυγόνοσ, [6 ραΐπα οὗ 
1:6 ΣΩΟἾΒΟΥ Ὁ. ὨΟΐ δ0 τῖοἢ}) (ΠΟ οὗ 88 1ῃ 9 ργθ8- 
5Ὅτο νΐς ἢ 186 ΟὨ ἃ τηπδὲ δυ δον. Απηὰ γοῖ, ᾿Βουσ ἢ 
τῇΟΓΟ ἰδ ἀἰδῖγοβϑ ἰῃ σἢ ἢ] Πἀ- τι, ᾿ξ ἀοο ποῖ τοηὰ ἴο 
ἀοειτασιίου, ὈὰΣ ἰο ὑἱγί, ἢ ἃ πον 16. 80. 8180 
μοτο. Βαι ἀδδι ἀοαβ (Ὁ]]ΟῊ ἰἶ ἔμ6 οἰ] ἷπ ποῖ 
τοβδοὰ οὐῇ ἰπίο τ 6 γαρίπδ ἴῃ οοπδϑῳιθηοα οὗ [86 

ἵ, 80 88 ἴο Τοοπιο ἰπῖο ἴπ6 ποτὶ αἰϊνο: 80. [18 
ἰς νεῖ τὰ [όγαε]. ὕὉπάεν Οοά᾿ 8 Ἰαάρτηοης ἔμογ ρυὶ οὔ 
ἃ τοϊητη τ0 Ηΐτ, ἀπά νν}}} ηος Ὀὸ Ὀοτῃ δρδϊη ; [δδὶ 
ἡπάρπηθηϊ τλιιβί Γπογρίογο ὃθ {πεῖν ἀοϑιγιςοη. 

6Γ΄. 14, δοοογεϊηρ ἴὸ 16 σοτηηοη νἱοῦν, ἱπίσο- 
ἀποεδ 8 Ῥγοπιῖδο τὶτῆοαὶ ΔΩΥ͂ Ῥγοραγδίίου. Ὑοῖ, 
τουσῃ γὸ σληποῖ ὃ6 δαγργίβοά δὲ [06 ΟΟσΌΣΤΘΠΟΒ 
οὗ δυάάεῃ ἐγαηβίτἰοη ἴῃ ον Ῥγομβαδῖ, ἃ ὈγΟπιΐδο ͵8 
ον άδηιμγ ααἰτα πηκιτ80].. Ἦ76 νου] ἤοπὶ 186 
ἰοτοροίπρ νογὰβ8 χαῖμοῦ Ἔχρθοῦ ἃ τηθῃτίοῃ οὗὨ ἴῃ0 
Ῥαηίς πο πὶ Γοβεγυοῦ (ῸΓ ὑποῖγ μα], ΟΥ ἃ ἀοβοῦ ρθη 
οὗ τηοῖγ ραΐηβ. [ὑ ψουἹὰ τποπ 6 βυγρτγίδίηρ ἰΐ 8 
Ρτοταΐδο σεῦ ἱπίγοἀυοοα ; ἀπά [86 ἴδει 18. [μδ] 
τητγολιθηΐηρ 15 ΒοΓα υπιη 5 Δ ΚΑΌΪΥ ὈοοΟΠ Πρ; δίγοηρ- 
δες, υπ}]} οἷ. χίν. 1. Τὸ ὑδ 5υτο, ἰξ νοῦ. 14 06 τθ- 
ξεαιάθά 85 8 Ῥτγοιηΐεθ, γϑῦ. 15 πηῦδῇ Ὀδδῦ ἴΠ6 8. Π|0 
ομαγδοῖοσ, 85 ΤΠ6Ὺ ἃγὸ ςοπποοῖθα ὉΥ “ ἰοῦ." Βαι 
τη οὔδηρο πουἹὰ ὃδ6 ΟἿΪΥ [ἢ6 Ἰ20Γ6 νἱο]οηΐῖ, ἑακίησ 
Ρἶδοο ἱπ ὁπ6 δηὰ [6 βάῃπθ γεγο, ἀπά Κα εἷΪ ΟὨ]Υ ἱπι- 
Ρογῖδ εἶδ ποιίίου 'πῖο 116 ράβϑδρθ, Ὑ ἢ θη ἢ, (ὉΣ [8 
τοαδοῖ, τιδκο8 ἃ αἰπιϊποίίοη, δὰ τοίθυβ [26 Ὀορίη- 
πίης οὗὁὨ [6 γοῦβθ (0 ἴζοϑθ ὙΠῸ Ὑγα]κ ἵπ {Π0 (οοῖ- 
δἴορα οὗ 186 ἐπί, εἴς., οὗ τῃοΐν ῥγοροηϊτογ, δπὰ 
1.5 τοδὺ ἴο ΕΡΗγδῖπὶ 0 δὰ ὈδοοΙηθ οἰδηροά ἰητο 
Οδηδδη [8 τηεγομδηι). Βῖ, θεδιἀθ8, 106 βοοοπὰ 
ραγὶ οἵ νοῦ. 15. πιδη !ΌὈΘ ὉΠ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ [Π6 ὈορΊη- 
εἷηρς οὔ [ἢ 5826 νεσϑθ, [86 ᾿πηᾶρὸ οἵ [16 Β᾽ δι 
σψἱπὰ ρμεεσυρροδβίηρ {πὶ οὗ [Ππ6 ἔγιιἱ τ Ὀθαγίηρ,, οὐ 180 
ἴοττηοσ ἰδ σμοβοη ὙΠ ἀἰγοαοῖ ΓΘΙΓΘΙΟΘ ἴο [ἢ 6 ἸΔ ΕΓ ; 
116 ἡπάρτηοπι 18 τοραγάθα 88 ἃ ἀοναβίδιοη ὉΥ 
δοοξοβίηρ πὶιηὰ, Ὀοϑοδυθο [δγϑοὶ 8 οοπορνθα οὗ 88 ἃ 
ααϊτία! ἤς]ὰ. Τὕπαον ΔηΥ οἵἴδποῦ ΥἱοῪ τπθι 6 8 οὗἁ 
ἃ τετϑο, Ὡϊο ἢ ἀγὰ ςοηπεοίρα ἴῃ τηϑδηΐης, γοῦ ]ὰ θ6 
φαηάοτεά, 1 Γπογοίογο νοῦ. 16 ἐπσγοῦρθοῦς 8 ΠοΙἢ- 
ὼς Ὀπὶ ἐπτοαδίεηίηρ, ἰδ Ὀερί ποῖος ὙΠ} “ [γ᾿ δῖ- 
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βυθ5 [Π6 8816 ΟἴΔΥϑΟΙΟΓ ἴοτ νοῦ. 14. ὙΤΠ}6 Ὀερίη- 
πἰηρ οὗὨ νοσ. 14 ͵8 [ἤδη ἴο ὃ Θχρί αἰ πϑα 88 ἃ 40.68- 
τἰοη, ἐπουρσ ἃ πΊουῦ τ86 ρατιῖο]ς οἵ ᾿π:οΥτο  ΔΌΟΗ : 
Ετοτα 186 Ὠδῃὰ οἵ Π6}} Βῃου])ὰ 1 ἀο)ῖνον τπ6πὶ3 71 Ὲ6 
ΒΘΟΟἢα πηϑιῦοΓ ΘΟμ Δ᾽ Π8 ἢ οπογζοῖὶς πορδινο Τὸ- 
ἔροηβθ. Νϑυ, ὄνεὴ ἀθδίἢ} δηά ἢ6}} δὸ βυπιιηοηϑὰ 
πὰ πἰδίχον ἴο ἱπβῖοι δὰ Ὄχοοῦϊο ἰθ6 Ἰυάρῃγοηϊ 

ἀροπ ἔδοα. ΝΣ δα ἴῃ νογ. 10 τς γθογο (866 ἔδτ- 
(μοῦ ἰη [86 Πϑοοιγπ4]ὶ ϑοοιίίου, Νο. 4). 

ὉΓΊΘ : εἰτιον τϑροπίδποοθ οἵ οοπιραβϑδίοῃ. ΤῊΘ 
ΤΌΓΙΔΟΥ ἰδ τηοδὲ 81}{80]6: 1 15. ποῖ ἴο ὈΘ ΒΌΡ 
102} 1 σοροὺς οὗἁὨ ἐπ18 τ τοδίθηΐηρ, [μδ. 1 τος Δ]} ἰϊ. 

γον. 15. Ἂ. ΣΤ Ὁ δ] υάεβ, σῖτἢ ἃ ΡΙΔῪ ὑρον 

186 πδίια Ἐρβγαῖπι (δ ἼΞ. δηὰ ὩΣ ΞΘ δ), τὸ τοῖς 
ἔργα τ α] πθ68, ἴῃ οὐάδτ ἴ0 γϑργθϑθηΐ τὴς ἡπάρτηθηϊ 89 
ἃ δοογοβίηρ νὶοὰ ἀθδίγογίηρ ἰπδὶ ἔδυ! γ. Ἐδ 
Ὑ{111 δροὶ1. “Η6,᾽ ἐ, 6., [ἢ 6 ΘΠΘΙΔΥ͂ ρΓΟΒοη δα πη ἀοΣ 
1Π6 ἱπιαζα οὗὁἩ [πὸ ρδιοπίπρ ννἱπα, Αβϑγτίδ. ἘῈ6 
ΤΣΘΑΒΌΤΘ οὗ 81} ὑσϑοίουδ νϑβ85β6]2, 15 ἰὼ ὃὉθ δουρὶ 
Θδρθοίδ!γ ἰπ ἔπ οἰΐοΥ οἶΥ, ϑδιιδγία, ὙΙΟΒ ἐδ 
πδιηρα ἱπιτηοα ἰδ ίοΥ Πογοδίσδυ, 

ΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

Ἰ. Αροδίβϑδδυ ἴτοπὶ Φϑιιόονδα, το ἈρΡΡΟΘΔΓΘ ΠΟΙΘ 
8180 88 [βγϑ6}᾽8 οἰίοῦ βὶπ, ὑγουρῆς ἀθδίδ πρῸΒ 
το : {ΠΟΥ ἀἰοὰ (νον. 1). Τἰ8 ςοποοδριίου βου 8 
16 ἀδρίῃ8 οὗ [6 βυῦ]οος, Ουὐλγαγα νυ γοραγάρά, 
ΒΟΥ ᾿ἰνοὰ Ἰοηρ, ουθῃ δον (ΠΟΥ σαᾶνα ΠΟ 8 ] γᾶ 
ΌΡ ἴο [18:6 τνογβϑῃϊρ οὗ Βδδὶ (}8ὲ ᾿Κ6 ἃ ἔγῃ Ὁ} ἰγθο, 
γογ, 156), Ὀυῖ ἴῃ ὑγαῖὶῃ πα γὰϊγ ΠΟΥ͂ νοῦ ἀοδά. 
Εογ ἴγαο ἰδ σομϑἰϑ8 ἴῃ υπΐου "ἢ 76 ΠρΥ ΔῈ : 140] 
οδη φῖνθ πο ᾿ἰἴο. βγδοὶ οἰνρὰ 118 116 τὸ Φοθονδὴ 
ΔΙοπο {(νογ. 4). Τ ογοίογο, νοῦ. 9: “ [0 [88 ἀοδβιγογϑα 
ἴπ66 τθαῖ τἴῃου 1180 ὕθθὴ ἀραϊηδὲὶ τὰ, ΤΥ 169}. 
Ὗπδιῖ ἀοὰ δά ἀοῃο ἴον 15γδ6] ἔγοτῃ ἴ86 Ὀορὶ πη; 
8 ἤδΓΘ ἀραΐη (νογ8. 4, 5) πιδάθ Ῥγοιϊηθηῖ, δπα 106 
ἀοἰίνογαηοο οπιὶ Εχγρι ἱτἢ 16 Ιοδαϊην ᾿πτοῦρ ἢ 
τα Τλοβαῦὶ Ἀρρϑᾶν αραΐῃ 88 [Π6 ΓΔ 6 8] δεῖ οὗ 
ΤΏΘΤΟΥ, ἴο [Ὠχοῦ ἢ τμο πὶ [5.86] Ὀδοϑταο “"᾿ἰνίηρ." 
Τοῖς ργθϑοηῖ σοπάυοῖ ἰονγαγὰβ (ἀοά τν88 8 Ὀ430 δηἃ 
πηρσταίοία! ἱσηογίηρ οὗ [086 ἀθοα5 πῃ [Π6 ργΘΘΌΣΩΡ- 
ἴίοη οἵ ἃ ῬτΟΒρΡΟΓΥ το ΤΠΘΥ οὐνοῦ ἰο ἐμεῖς αοὰ 
(ν6Γ. 6). Α ρϑορὶθ ψῇῆο ἃγὸ ἱπισαγαάϊυ ἀδδὰ οδηος 
Ἰοπς ουξηγαγα!γΥ δαγνῖνο. δὲ αοἀ ποτὰ ᾿Π6γ μδὰ 
[οτγροιθῃ δηὰ ἔγοπι ἡ Ποτὰ ΓΠΟΥ ἢδα γυγηθὰ ΔΊΓΑΥ, 
νοῦ] δηᾶ πηι αδἱ 1δϑὲ δοῦν τΠ6πὰ [δὶ Ηδ δὰ 
Ὧοΐ ἴογροιίθη [Πδῖὰ ἐμνϑν 12) ὈΥ ἀθοδίτογίωρ τθπὶ 
Ὑίπουΐ ϑραγίηρ. 8 ἰ5. ἱπάδοα τῃ6 ΟὨΪΥ τλθϑῃ8 
οὗ ὑτηρίης τπθὴ ἴὸ 6. Εοτν Γδὺ δηά [μδ1 4Δ]0}6 
18 ἀοϑαϊστιοὰ Ὁγ ασὁὰ ἰπ εἰιοὶγ ολ86 ; 806 οἰ. χίν. ΤῊ ἷ5 
τηῦδὶ ἀνοῦ ὃὈ6 Κορὲ ἰπ νἱον ἰΓ Μ͵ δἴῸ ἴ0 υπάογβίδηα 
1.6 Γγοδιθηΐηρβ αὐ χῆϊξ, τυ "οὶ ἂτὸ τορτοἀποθα μ6γῸ 
ἴῃ 8 ΡΘΟΌΪΑΓΙΥ ἱπιθι δὶ θα ἔογπι : γογϑ. 7, 8, τϑσβ. 12 
ἴ0 “ἢ... χίν. 1. Βαϊ δοῦν γὰρ δηὰ βιυκὶηρ 13 δυο ἢ 
ἃ ἀοδογ ρθη δοθῃ ἴὸ 0, ΨΨΠ6Ὼ Ὑχὸ ΓΟΙΠΘΙΏΟΓ (δὲ 
τπῖ6 ἀϊνίηθ Ἰυάστηοης 8 Θχοουίοα ὉΥ 186 ἱηνδβίοη 
οὗ ἃ ἰογείζη οουασποῖοῦ ὙΠ πε δὲ σδη 5 διδοῖς 
Ὀ6 Ὀδίτοῦ οοτμραγοὰ (Π8ῃ ὙΠ} [16 δίῖβοῖκ οὗἩ ἀονοῦτ- 
ἰῺς Ὀθαδίβ, ΟΥ, δέον δηοίθοῦ αρο, τ} ἃ δοοτοἢ- 
ἱπῷ Ὑἱηὰ τμδὲ ἀθβίγουβ ϑυδυυτ βίη, ἴῃ 118 οΟυ 60 3 
Ηον οἴϊοῃ μ88 δὲ Ὀθ6Ὼ τεροδίθα 1 ἴδ6 ιἰϑίογγ οὗἁ 
[80 πϑίϊοπμβ! 

2. ΤΏδ Ὑ1016 ({Θ ΡΟΓΆ]) Κί περ οπὶ τγ8 δ ἀἰνὶ 9 
βγβίδια οὗ ρυηϑῃπηθηῖ δηἀ οΠαδίοηΐπρ. Αἱ 186 ΤῸ- 
4681 οὗὨ [86 ΡΘΟρ]6, Ηδ ρταπίθα ἴμοπὶ ἃ χεῖρ, δα 
ἢ [06 ΘΧΡΓΕΘΒΙθη οἵ 18 ἀἰβρ᾽ αϑαγο αἱ ΤΠ61Γ ἀθ- 
βϑὲγθ ὑὈθόδϑιδα ἰξ ὑγοςοθάοϑα ἔγοπὶ ἀπ 06] 6 δΔηα δ γ, 
δηὰ τἰτὰ 1Π6 ἀδοϊαγαιίοη δαὶ ὑΠ6Υ του] 1ο86 186 1 
ἔρεράοτῃ ὉΥ͂ ἰ[5 τεα]ζδείοη. Βαϊ, δὲ [86 δδῖὴθ πιο, 
1815 Κίηράοτῃ οὗὨ [δτδο] ταῖς Ὀθοοτθ ἃ ὑϊοδαίηρ ἰἦ 
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δ τὶ ἰὼ; πο που]ά οὐδοῦ αοά. Ναγ, ἀοά, Ὁ 
οδδ Ὁ ἰδ ἱηρ [116 ΣΠΓΟΙΘ οὗὨ Ιλανα ἱπ Ζίοπ, ὀνθη ΘοὩ- 
ποοῖοὰ ἐΠ6 τηοϑὲ ὈΓΘΟΪΟΌΒ. Ῥγοιηΐδοβ ὑεῖ [ἢ τἷθ Κὶπρ- 
ἄοπι, ἰἔ [86 Κἰηρ Ὑγαγο θητγοὶγ οὔ τὶ αοα δηά 
βου] σαίθοῦ δυουῦῖ Ὠΐπ 6 πδιίοη οὐϑάϊϑης ἴο οά. 
Βαϊ {ἰὸ Ῥδορὶθ τε τη οἱ γ Κὶπρ ΤὉ]ονσοὰ τοῦτο δηὰ 
ΙΏΟΙΟ ἀθοϊ 6] ἃ οΘΟΌΤΕΘ ορροδοὰ ἴο ἀοὰ ΌὉΥ 8βεὲρ- 
δυδιίηρ (ἢ τΓΠ6 Κίηραοτιῃ οὗ ἴπ6 Τδη ΤΎ1068) ἔγοιῃ 
[26 ποῦδβο Υἱ ἢ ἩΠἰοἢ αοἀ μδὰ οοπποοιθὰ ᾿ιἐϑ ὑΤῸΠι- 
868, ηἃ 80 ἐογβακίηρ τῃὸ είς ἩΔοἢ Οοά παὰ 
ἴνθῃ ἴπθπ|, ἰΠΟῪ τηῦδί (μογείοσο ὃ6 Ῥυπβϑῃθα ὉΥ 
νἱηρ 1018 80] Γογοοιθὰ κΚίησάοτῃ ἰδ Κθὴ αὙΔΥ, δπὰ 

(Π6 ΡΒΠΙΒητηθηῦ 18 41} [Π6 στϑθῦοῦ τῃδὲ ΠΟῪ δ8}4}]} 
ὭΘΥΘΓ ΓΟΪΌΓΗ ἴο 8, ἰδία οὗ ἔγοούοιῃμ, Ὀαὲ πατιϑὲ [6 τ ἢ- 
ἀογ 186 ταὶ Ὑὴ]Ὲῦ Ὀομᾶδρθ οὗ σοί τα ογ8 Ἀη1}] 
[ΠΟΥ τοίατῃ ἴ0 ἴμ6 Κίηρ ποπὶ αοα ᾿ιδὰ ῥτοιἶϑοα 
10 Γαΐδο ΠΡ ἤοπι ἴπ6 Ηοτιδο οὗ ον ὰ. 

8. ΤΠὸ μαδβαρὸ ἰῃ υϑγ. 14 ἰβ δῃᾷ τοιηδὶπ8 ἀἱΕῆ- 
ουἱς, δηά, Δμου σὴ ἰπ ἴδὸ Ἰχὰς οὗ 16 οοηϊοχὶ ν0 
οδηποῖ ἦς 28 οοῃίαἰ πἰηρ 8 ῬΓΟΙΙΐ86, γοῖ [860 
υὐφὶνγευϑ Ἰ μἰγε λιν πὸ το πὸ ὐφδ ιν τ 
Τοδροοϊβα 88 1 ἱπηΐηρ οὗὨ [Π6 γϑγϑθ δβροοΐβδὶ- 
εὐἰ πιώρα ὉΥ ἰ(βε] ἴ, τλαῖκοβ ἔ ΔΡΡΘΟΑΓ ἘΔ πτεῖ ΠΒοΐ 

8 ΤΟΆΘΟΠ, ὈΓΟΌΔΟΪΥ, (6 ΤΧΧ. ἰγδπδίδθο ἰὼ ἐπὶ5 
9 Ῥᾳᾳ!, ἔγθοὶυ (ὉΠ οτσίηρ ἡποσα, 

οἶϊ68 1680 πογάδ (ἰπ οοπηθοξϊίοη τί 15. Χχυ. 8 ; 
1 Οὐογ. χυ. δ5), ἴῃ ἴῃ δΒ6η86 οὗἩ ἃ σμα!]Θηρο ἱπαοοϑά, 
δαὶ ἴῃ [0 δϑιη6 τὴ [86 ἐπρ οαου ἰπαὶ ἀοαιῃ 
δῃά Π0]] δῃου ά τονϑαὶ ἐμοὶνγ ἱπιροίθοοο, δηὰ [πο γὸ- 
ἴοτο ἰῃ [6 δ6Ώ86 οὗ ἃ Ῥτοτηΐδθ. Βαϊ [ἢἷδ Μ1}} ποῖ 
ΘΟ ΡΟὶ 18 ἴο Οχρ δίῃ ἴπ6 τγογὰβ ΟΥ̓ ΠΟΥ 59 [ἤΔῺ 88 
ἐο σοηΐοχὶ Τοαιῖτοβ, δηὰ τὸ βηὰ (18 ἢ δοοοτὰ 
ἘΠ ΔΩΥ ὈῈϊ [Π6 ΕΒ ΠΙΡΙῚΥ τηϑοδηΐοδὶ ΓΠΘΟΥΥ οὗἁ ἰη- 

Ββρίγαϊῖίοη. Βαΐ ἰδ 18. 8111} ἴο Ὀ6 Κορὲ ἰῃ πϊπά ἐπδὶ 
ἴῃ ΟΠ6 ρΡα88θρ6 ἴἢ)6 ροΒδΙ Ὀ]Π1γ οὗὨ ἃ τϑἀοιηρίίου ἔγοτι 
ἀοδὶἢ δηὰ ἢ6}} ᾽8β ρτεδιρροδοᾶ ὄνθη ἰξ 118 δοοοπὶ- 
Ῥ ἰδ πιθης ἰθ τοδιϑοὰ ΟΥ̓ {Π6 κὐλ ν ττ υ Βυε ἱτ 
οοΥτοδροπβ ἢ [06 σῃαγδοῖοσ οὗἩ [86 ΝΟῊ Τοβία- 
τοϑηῖ ἰδαὶ ἰδ [49 τ ΩΣ 1ῃ6 {Πγοϑιθηΐηρ ἰηΐο 8 
Ῥτοιηΐβθο. ὙΔἾ]6 τὸ ΟΙὰ Τὸοβίαπηδης ΒΟΙΩΤΔΟΙΒ 
ἀθδι} δῃηὰ (6 ὑπάργπουῦ α ἴοὸ δχθουίθ ἱπάρτηθης 
ὌΡΟῦ [Παἷγ βοσυδηῖδ, [6 ΝΟῪ Τοδίβηιθπὶ ΓΑΙΠΟΥ 
ΒΏΟΥΒ {6} ὁΘοπαποτοὰ ἀπὰ ρουγοῦίθδθ, 80 τη ποῖ 80 
[πδὲ ΤΠΟΥ τησβὲ ὁτοὴ γίοὶ ἃ ΠΡ ἴΠ6 ὈΓΘΥ Ὑϊιϊοἢ [86 
ΔΙΤΟΔΟΥῪ ἢδγο, δηἀ 80 ἴδτ Ῥϑὺ] ἰῃύογηδὶ πδιϊῆ- 
ἙἽδΏο ἴο οοηγνοῦὶ τῃ6 ΟΪὰ Τοβιδηλθηῖϊ. ἰμτοδιθηΐηρ 
ἱπίήο 8 ῬΤΟΤΏΪ86, ΟΥἩ ΤΑΛΠΟΓ ἰἴ0 ἃ Ῥϑόδῃ οὗἁ {τυ πη}, 
δηὰ εἰπ18 ἰπ (6 ϑιρὶτλ οΠ086 (Π6 ἔγῃ οΟΌγΒ6. ΕῸΓ 
ἴδιο Υἱοῦν οὗ γϑσ. 14 88 οοῃ δι πἰη ς Δ ῬΓΟΙἾδΘ, γ79 ἸΏΔΥ 
οἷο αγίμοῦ τ Ὀοδαῦ αὶ] τοπηαγκα οὗ Ηΐορογ: 
“Οαϊναγά το ὈΘΟΟΙ68 ἴ0 ΙΏΔΗΥ͂ ἃ ῬΘΙΝ ὑροη 
νι οἢ ΠΟΥ συδἢ δα Ω}Υ ἀονῃ ἰο ἀθδιἢ δηὰ Π6]]}, 
δηὰ ψῖἢ ὑμοὶγ Βαγάθηοα μϑασὶβ [ΠΟῪ Ὀγοΐίοσ ἴὸ Ὁ6 
Ἰοδῖ Ῥογοπὰ τϑραθιηρίοη ἴῃ ἀθδίμ δηὰ δ6}} σα ΠΟ 
τπδη τὑτῃ ἰο αοὐ π|οϊὰ οοηϊγία Πποαγβ, δηᾶ υἱοϊὰ 
ἘΒΘΠ861Υ768 ΠΡ ἴο ἰσυδὲ ἴῃ Ηΐ. ὙΠογοίοτο ᾿Ἐ 
Ῥτοπιῖδβο σΟΙρτ  Βοηθ (ἢ6 τγΠ016 ταΐη, 116 ψΠΟΪ6 
ΔΌγΒΒ οὗ ἀοείτυςίοη ἰπῖο ὙὩΐσῖ (Ὧ6 δίπ πον ΓΌΒΏΘΒ, 
80 8Δδ ἴ0 βιιράπο ῥτουὰ πηρο]οῇ ὈΥ̓͂ τ[Π6 ῥγοπιϊδοα 
τοἀοτηρίίοη ἤοπι ἀδαί δηὰ ἢ[6]}, απὰ τα κὸ πιϑὴ 
ἀγίνοῃ ἴὸ δχίσοι Ὑ νγ6}} ἀϊδροδοὰ τοναγὰς σοα. 
Ο, ἰδὲ 8}} ἰο Ὑτοτὰ βίη ὃὯ8Δ8 Ὀθοοπιθ τμοῖν ἀδδίγιο- 
ὥοῃ που] δου τῃϑηγβοῖνοδ ἴοὸ Ὀ6 τοδουθὰ ἈΥ̓͂ (8 
ιδηὰ οοτοὰ ἔπθπὶ δ (86 Ὀγίηϊκς οὗ ἀθαίῃ δηά ἢο]], 
ἜΒροοΐδ!}Υ 88 ΜῸ ὁδϑῇ ὈθΠο] ἃ πιοτὸ {ΠΥ ἴῃ τἴ6 Νον 
Τορίαπιοης [δ6 νΥἱοίουυ ψΐσ ἢ αοα [88 ρίνοη τι8 
του ΟἾ τίδὲ ψοδιι8, ἀπὰ τη ΤΟΥ ΘΑδὶγ ραϊη 
ἰιξα οοῃδοϊδείου.᾽; 

δ6Ώ8δ6, δηἃ [86 Ροι 

8 

ἩΟΜΙΣΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ψεορ 1. ΟΈΒΊΔΟΗ : Ῥυίὰθ οομηδβ Ὀοΐοτο ἃ ξΆ]]. 
860 Βον ἴ8ο εἷπο οὗ ὑχίὰθ δηὰ ἔβ]δ ὑγόσδῃρ Ἰοδὰ 

ἨΟΒΞΕΑ. 

ἢ. δρ γἱϊπδὶ δηὰ οἰδγπαὶ ἀδαίῃ ὙΠ δἷη ἴἢθτὸ 
οϑῖῃθ ποῖ ΟἿΪΥ χΌΣ Ὀαὶ δ'8δὸ [Π6 βοοῦϑ οὗ ἀθδιδ, 
δά 80 186 Βεαγὶ δηὰ 11|6-Ὀ]οοὐ δῦ οοῃηβῃτηεα. ΟἹ 
[86 ΟΥΒΟΙ παπᾶ, τὴ τὴ ΠΟῊ σὶρ ἢ ΘΟ δη 6868. ΘΟΙΏ68 
6 116 ἰηΐο ἀθδὰ δβοι}]5. 

[ΕΑύββει: δίῃ βοραγδίοβ ἔγομῃ ἀοᾶ, [86 ἔττιιθ 
Ἰ}ἴ οἵ [0 δου]. [Εἰ 8} ργοίδββογβ οὗ το] :ρίου; ον Γ 
τοιθῦο {Πἰ|8, ἰπδὲὶ 8ἰη, ἈδὈὶτα 8] ΟΥ υπμϊοηοά 
ἴοσ, απὰ δρί γί ἔπ] 16 ολπηος οοοχίϑέ ἰπ ἔθ 58 Π}6 
ἰηάϊνάπαὶ (Ποαι. νἱϊἱ. 6). --- Μ.] 

γον. 4. ῬΕΑΕΕ. Βἰδείισετε : ϑίηοθο αοὰ δ 
βῃονγογοὰ ἀστ ΡΟΝ τ6 80 ΤΏΔΠΥ Ὀ]οδαίηρ5 ἴγοιι 
ΟἿὟΓ γουϊ ὍΡ, δῃὰ πἷποθ 8}} [δὲ γγχα ἤδύθ νγὸ οὐδ 
ἴο δἰβ Ὠ688, ἰξ 18 ν116 ἱπργαῦτπαάθ ἴο ΤΟΥ, ποῖ 
ὕροη Ηἰἷπι, Ὀὰϊ προῦ ΒΌΤΏΔ ῬΟΎΤΟΙ, ἴ8]80 ΜΟΥ- 
δηΐρ, δῃὰ ἴμ6 ᾿ἴκθ. 76 ἤδνθ ΟἿΪΥ οὔθ Οοά δηὰ 
ἀπο ὁ ἀὐρ πονῶ Ηϊπὰ νὰν ἘΠΕῚ ΚΩΟῪ ΠΟ ΟἾἾΠΘΓ. 

ΑἸΤΗΞῪ ΗΒΝΕΥ : [Ι᾿ ἰδ 8 δὰ ᾿φηογδηοο 
ποῖ ἴο ΠΟῪ τ8ὲ ὙΠ ΠΠΟὮ ΜῊ δὼ οὶ ἐρταϑαά]ς ὙΠ. 
Ὑγμδίονον νὰ ἴ8ὸ [ὉΓ ΟἿν αοὰ Μὸ οχρθοῖ ἴο δΥθ 
ἴοτ οὖν βανίουτγ, [δι 8, 0 τῆ Κ ἃ8 ΠΔΡΡΥ͂ θγὸ βηὰ 
Πογοδῖοσ. Α8 ὙΠῸ γὙῪῸ Βᾶγθ ργούθοι οη Ὑ6 ΟὟΘ 
Δ]]ορ ἴδ Ο6, 80 ὙΥΠΘΓῈ γγὸ ἤδγθ βαϊνδιίίοῃ, δηἀ ΒΟρΘ 
ἴον ἴδ, γγὰ οὐγὸ δαογδιίίοη," --Μ.] 

γεν. 6. ῬΕΑΥΕ. Βιδεϊιενὰ ; 80 ἰδ ἴὶ τὶ [ἢ6 
αηχοῦϊγ. ὙΠΘΥ πιίδαδο αοά᾽Β ἩΠΘΕΘΙΝΕ, δοὰ Ρο- 
ΘΟΙ6 8θ0οῦτΟ, ἰογροίεηρ [Π0 στδοίοιι αἴνοῦ, τ θθα 
ΠΟΥ͂ Βου)ά τϑιῦοῦ δθοῖ δὴ ἱροῦ ΒΔ Ὁ]6 ποῆα- 
τηθηΐ ἰο Ηϊπι ἴῃ πον βου δ. ὅ3θο του, ἴοο, Ο ΤΥ 
800}} πΠοΙμοΥ ἴοὰ αγὶ ἐπαηϊκία! ἴὸ [ΠΥ ΘΑΥΟΌΓ, 
ΜΠΘΙΠΟΥ ἴποὰ ἀοδὲ Ὀχίης Ὠοτὰθ ἰοὸ {Πγϑοὶἢ στ  ΠΕῪ 
διὰ ΘΟΠΒΙΔ ΕἾ 86 Ὀϊοδδίηρβ Ὑδίο αοά ᾿85 σίνθῃ 
ἴθ, ὈΟΪΠ ἰδιηρογαὶ δηὰ βρὶ γί π81, Ὑῃμοῖποῦ ἴποὰ 
ἀοδὲ ῃγαΐδο δηὰ 1ἶνὸ ἴου ἴ.8 ρτδοίουβ Οἶνὸσ τὶς 
τουτἢ δηὰ Ποαγῖ δὰ 8 ΠΟΙΥ νγαὶκ. 
[Ῥύβευ : ὙμοῪ σποῸ (οἸϊονν αοά ἴοτ ἩΪπιβο]ῇ, 

Κη οὗἉ {μ18 βογὶ ἃτὸ ποῖ οδ]]ϑὰ [πο ῖγ ρδϑίιτγο, Ὀπὶ 
[..: ὕγοτὰ οὔ Θοὰ ἰ6 τἰιοῖτ Ῥδϑίατο, δοοοτγάϊην ἴῸ 
Πδαϊ. νἱ ἢ. 8. [πη 116 ὙΑΥ, θὲ 411 τηἰηἰς ἐποπλϑοῖγϑθ 
δ]απηοά, νιἢο διἰἱϑηὰ ἴμ6 δ᾽ δγ οὗ Ομ γίβὲ ποῖ ἴον [86 
Ἰονθ οἵ [6 βαοιαπιθηΐβ [ογάϊῃ δ 68) τ ΐοῖ ΓΙΟΥ͂ 
οοἸοΌταϊθ, Ὀαὶ ΟἸΪΥ ἴο ᾿ἶνθ οὐὗἁὨ 1Π6 ΑἸ Γ. --- Μ.] 

οι. 9. [ ἰ5. {6 οοπάποϊ οὗ τηθη ᾿νατὰβ αοα 
ὙΠ ἢ ἀοιοτγιηΐπθα {ποτ ἯῸΘ ΟΥ γγχο8]. Οοὰ αἰοῃθ 18 
ΟἿγ γὰρ Ποῖρ; τϑογοίογο νογυθ ησς ἴμδὶ Γϑβὶβὲδ 
Ηΐπι τπαπδὲ 6 Ἰοϑῖ ; δηὰ [Π6ΓΘ ἰ8 Π0Ὸ στγοαῖον (Ὁ]Ὺ 
ἐμδη 10 τίϑο ἊΡ ἀρδὶπδὶ Ηϊΐπι. 

ῬΕΑΕΡ. ΒΒ δοίιοετκ : Ασα ἰδ ρυ υ οὗὨ ὯΟ ΣγΔῊ 8 
ἀοδβιγαιοιίίοη, ὈαὉ ΟὨΪΥ ταδη Ὠἰπιδ6}. 

γον. 11. ῬΥΑΧΕ. Βιδείισαγ : Τὶ 18 8 ἰ 68]- 
Ἰαπηΐ ὑο ἃ σουηιῦ ἤθη (6 Τοτὰ σῖτα ἰδ 8 
Ῥτίποσ ἰπ ᾿ΐ8 δῆροῦ πανὶ ἢΘ ΤΩΑΥ̓ Ὀ6 186 ᾿πδιΓι 6 Ὡς: 
οἵ δἰβ νοπρθϑῃοθ. 

[Ελύσβδϑετ : ἀοὰ οἴνϑηῃ ρῥαπΐ8η68 τῇθῃ ὉΥ κἰνίρ 
ἴθ 1Ποἷν τ δ. --- δῖ. 

γεν. 12. Οοά οδη δηὰ ποτὰ σους ΟἿ δὶ 8; διιῖ 
Ηοθ οδῃ αἷβο τοϊδΐη ἔπ θπὶ, Δῃ ἃ τηπι81 ἀ0 80 88 ἰοηρ 85 
6 τοϊηδίπ ἱτπιροηϊ ηῖ; δηὰ 85 Ἰοηρ' 858 αοἂ τοϊδί ἢ 5 
τΠ6πὶ 8}} ΟΡ6 οὗ Ὀεὶπρ ἔτοεα ἔτοπὶ τπθπὶ 15 γαίῃ. 

γον. 14. ὅο ἴὰτ σδῃ ἴΠ6 ἰοτο οὗἩ αοἂ ὃθ9 ομδηιχϑοα 
ἱηῖο ψυδῖὴ τδὲὶ Ησ, ἴο οπὶ ᾿ΐ ἬΟΓΘ ΘΕΒΥῪ ἴο δδγΥ6, 
ἄοαδϑβ ποῖ 4ο εο, Ὀαΐ ἀοἰ ΥΟΥΒ ΟΥΟΣ ἴο ἀοαιἢ δηὰ ἀθ- 
βιγποίοη, ΠΔΥ͂, ΘΥ̓ΘΏ, 88 ἰδ γοῦθ, ἱνΟΚο5 [Π6 ῬΟΎΡΟΓ 
οὗ ἀοδιταοιίοι ἰο ἀχϑουῖο 8 ᾿γαῖι, τ ποὺϊ ἢ ἐπ 

πίηρ οὐἉ τϑο δ Πἶης ἢἷ8 ρυγροδο. Ευθη ἰῃ [ἢ ἷδ 
Οοὰ δι88 δϑβγε Υ Ῥαγροβοϑβ οὗ βαϊγαϊΐϊοη. Ηθ ρυῃ- 
ἴ8}68 80 δου οὶ ΟὨΪΥ ἴο Ορϑῃ 186 ογοϑ, 6 δηὰ 
βίῃοθ 411 οὐδοῦ τηϑϑῃβ 'δνὸ (Ἀ1|068. [8660 ἴῃε ἔχο- 
δοῖῖςδὶ δηὰ Ποουίιὶ ΒοιμδτΚΒ. --- Μ.] 

γε. 15. Ποη αοὰἀ πνἰϊπάγαν δ᾽86 Βδηὰ 4}} 
ῬΓΟΒΡΣΙΥ ἀΐδαρρϑαῖβ, βῃὰ [μδὲ οἴη βυἀάθη]υ, Ὀ6- 

ΓΘ ΠΊΘἢ ΔΙῸ ΘΥΒΓΘ. 
[ΜΑΤΤΗΚῪ ΗΒΝΕΥ : 866 ἴΠ6 (ΟΪῪ οἵ ἴπο8ὸ [παὶ 

ΙΑ ὉΡ τμοὶγ ἐγθαδβισθβ Οἢ Αγ, ἰμδὲ ἸΔῪ ἰδ πρ ἐπ 
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Ρἰδδδαῆς υθ886]8, γϑββεὶβ οἵ ἀθδϑῖγθ, 8ὸ [16 πογὰ '8,],]|[, ῬΌΒΕΥ : ϑ0ο δῖὸ ὉΠρΌΑΪΥ ρτοδίηθϑβ δηὰ ῥτοῦ- 
οἢ ὙΠΙΟΝ ΠΟῪ δοῖὶ ἐποὶγ δϑθοιοηδ, δηὰ ἰῃ νοὶ μέπα. 6 ΠΟΥ διὸ ὃ ἴῃ Β[ΟΝ {πον 
ΒΟΥ ρῥίδοθ πεῖν οοχαΐοτὶ δηὰ βαιὶδίβοϊοῃ. ἰο»ἸΟππταὶπΒ δ ἀυγίον ὉΡ --- Μ.]. 

ΠΙ|Ι. Τυλονίαίίοι ἰο Ἰείμγη : Ῥγοηιῖδε 977 Οοπιρίείε ᾿ἰϑάδηιρίϊοΉ. 

Οβάρτεε ΧΙ͂Ρ. 

1 ϑαμηδυία ὙὙ1}1 βυθον ρα ϑῃπθης, 
Βϑοδαβθ 8.0 σϑὈ6]16ἃ δραϊπβὲ μὸν ἀοᾶ; 
ΤΆΘΥ͂ 5884}} (411 Ὀγ {86 βννοτα, 
ὙΠΟΙ͂Σ δυο ΚΙ ηρβ 8818}} θ6 ἀδβιθα ὕο ρί 6668, 
ΤΒΘΙΡ ργορτιδηῦ ὑγοσθῃ ᾽ 8114}} Ὀ6 ουΐ ΟΡΘΩ. 

2 Ἐοίυγη, Ο ἴ5γδο], ὑοὸ Φοβουϑὰ, ἡ γ ἀοά, 
Εὸν ἰδοῦ μιαϑὺ {8116 ἰπγοῦγσἢ ΤΏ ὑγαπαρτϑβϑβίοῃ. 

ρ ὃ ἼΤΑΚ6 τὶ γοὺ ττογβ 
Απὰά χγϑίυσῃ ἰο {86 1, ογὰ δηα ΒΔ υπίο Ηϊΐπ : 
“ Ἐοχρὶνθ 411 (ουσ) ἱπίψυϊγ ὃ ἀπὰ σϑοοῖνο (τπρδύ 18) ροοᾶ [Θοοθρ (806, 
Απᾶ νγὸ 88}8}} σϑῃᾶδσ υαὐΐο [866 οὐν 11ρ8 (48) οχϑὴ [88 ΟἿΣ 880 1898]. 

4 Αββυγία 88}} ποῦ 6 ]0 8, 
6 ν11}} ποῖ στἰάθ ροὰ ΒΟΥΒ6β, 
ἯΥο “111 ὯὨῸ ΣΔΟΤΡ ΒΩΥ͂ : Οὐν Οοά, ἰο {89 ποσῖκ οὗ οἿΡ Βαπάβ, . 
(Ὁ Τπου) ἱπ νοι ὑπὸ ογρῆδῃ πᾶβ Ὀ  :" 

ὅ 1 νὶ}} μ68] {μον Ὀδοκβιϊηρ; 
Ι ν}}} Ιονϑ ἔδθμι σϑδαϊ]γ," 
ΕῸΣ ΓΑΥ̓ ΔΏΡΘΓ ἰ8 ΓΘ ΔΥΓΑΥ͂ ἔγοιῃ {Π6Πλ. 

61 ν1}} θ6 88 (86 δὴν ἰο 1βγδβὶ : 
ΗΘ 58}8}1 Ὀ]Οοτα 88 {πο 11]}ν, 
Απᾶ 5}1)4]} βέσῖκο εἷβ τοοίβ ᾿ἶϊκὸ Τϑθάποη ' ἢ 

7 Ηἰἱδξ ββοοίβ 8}}}} ρὸ ἴοσίι, 
Απὰ δἷβ ΡἹΟΥΥ͂ 88}4}} Ὀ6 ΠΠΚθ 186 οἸ]ΐνθ, : 
ἈΑπᾶ ἢΪ8 ἔταρτδῃοθ {{κθ Τϑῦδποι 

8 Τθοβο ἰμδὺ ἀνγ6}} ὑπ άθγ Ηἷ8 βῃβθ 88.4}} γουΐνο [ργοάᾳ9] ΘΟσΏ ΟΠ09 ΤΔΟΤΟ. 
᾿Αμπά 684}} ὈΪοοσὰ 848 {6 νἱῆθ, 
ΗΪδ τϑπονσῃ (8}4}} θ6) κὸ {16 ὶπϑ οὗ ᾿ϑρϑποη. 

9 Ο Ἐρδγαΐπη, δὶ ἴᾶνθ 1 ἰο ἀο ΔΏΥ ἸοηρσοΣ τὰ ἰ40]8 ἢ 
Ι1 δΔΏΒΥΓΟΡ δηᾶ γοργὰ [τνδίο ΟΥΘΓ] ἴση, 
1 δὴ || ἃ ζυθθῃ ΟΥ̓́ΡΓΘΒΒ ; 
ὝΙΩ τὸ 8 ὑδγ ἔσαϊ ἐουπά. 

10 ὙἿηο ἰβ τῖθθ, ὑπδὺ [6 ᾿δῪ υπμάοτγβίδπα (1686 (ΠΐηρΒ ὃ 
Πυἰθοογεΐησ, ὑπ Π6 ΤΑΥ͂ ΚΠΟΥ ἰδοτα ἢ 
ΕῸΣ [86 νγ8γ8 οὗ (6 Τοστὰ δγὸ αϊτθοῖ, 
Αμὰ [Π6 τἱχηύθουϑ ψαὶκ ἰπ (ἤρα ; 
Βυὺ ἰγδηβρτθββογβ δία ὉΪ6 ἐμ γθοι. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 οι. 1. -- ὨΣΓ. Ττοαι ἰδο ποίοα οὗ βαδοτίης Ῥυπίεμταθοε [6 ἀοτένοὰ {8 εἰξαϊδοαρίίοει: ἐο δο ἀαροίαἰοᾶ, πτασῦο 
-ὈζΨ. [πὸ τόνοσθοὸ ποιὰ δὸ 9 οτγάας { ΔῸΥ οοῃηδοίοη ὈσΓΝΟΘΌ [6 γογὺθ οχίσίϑδα. Βαὺ ἔδοτο 16 ὩὨΟΏΘ Ἡδδῦ» 

σα. ἸΏ ἰδίϊεσ τοοδοϊηρ ἴῃ 41} {Π πο] οοὰ δόλο τοῦ ἐδ αἰ πη Π τῖν ἰπ ἴοσ Ὀοῖνεθη ἐδ ἔποὸ ποινίδ, ἔ9 οὯθ ἤοστῃ τπδῖ- 
ατογ [ὃ οἶος. Βυὲ 1ὲ ἰ6 ποῖ ἴο Ὀ6 ἰυΐεττοῖ ἥγοῦι (16 ἐμδὲ (6 ποιὰδ δἵἴο οοζιδίθ.ιυ Τὸ τοοίβ δῖο ποῖ 

οἱ αἱ! τοϊαιοὰ, Ὀυὲ Ῥοϊοις ἰ0 διε! 96 Φεδοηι8}}γ ἀϊδίϊηοί. Ριυτσὲ, ὨΟΤΦΤΟΣ, μοϊὰδ ἐο (δο δὐιηϊγ. ΒΒ δοὸ [06 ἴοσιηδ ἰἢ 

Ασαδίο εοὰ Βιδίορίο τοϊειοὰ το ὩΣ ἢ, κοὰ ὀοπιρατο ἔπ τϑά!οδ!ν ἀϊδοτοης πούοτα πρίοῖ 9 δὲ ἴμο Ὀμδὶς οἵ ἐδμοὶς ρτο- 

ψοῦῖος εἰχζοϊδοοίίοιδ σϑδρϑοῖ οὶ. -- Μ.) 
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8 Υος. 1. -- ΤΣ Ξξ ΣΤΉΣΤ. ΤῺ τιδδὸ. γοῦῦ. τί ἢ ὁ ἤδαν. δα θδίδη το ἰ6 δποιοδίουδ. Αοοοσάϊης ἰο τδνὶ ᾿ὲ ἰσ ἴο 
Β6 φχρίαἰηοὰ ἥἕζοτο ἐδμὸ διοὲ ἐμᾶς ἕηο ἔπτη. ἑστται υδίίοω οἵ ἐδ ρίαν. ἰπγροτί, ἀσὸ Ὀσὲ δβοϊάοτ οπρὶογθὰ. [ΤΏ δυχχεδθου οἵ 

Ποπάογθου ἰβ ἩΟΓΏΥ οἵ οοὐκίἀεογδίίου, ἰδὲ (Ὧ6 ΔΙΟΙΏΔΙΥ 8 οοοδείοησὰ ὈΥ (δ6 ἴοσι οὗ 9) Ἰτοτοθάϊδίοι Υ Ῥσϑ- 

οοάϊοκ. -- Νι.] 

8 Υατ. ὃ. -- ἩἿΡ ΝΙΦΙΏ 3. 23. Ῥτοοοᾶοθ ἴοσ [δ δεκφ οἵ δαιρβαεῖν, αϑὰ Ὀϑοῦτσθα δὴ δάνοσοιαὶ πιοεϊοα {55 ἴδλα 
ΔΔΥ ΟἿΣ ἱπίαυ! γ αἰ οκοίδμοσ.) 

4 ἴας. ὅ. --- ἊΡᾺΡ [5 δὴ δάγναγυϊδὶ δοουδαϊδνο [βρου δοθοῦν, τοϊσηΑσίγ, σοϑ ΠΥ]. 

δ ον. 6. --- Νοτοοῦ 6 Ὀγαΐοσα ἰο στοὰ ἘΝ, δ πόσο οοῃοίδίσῃς πὴ ἐδο οσωίοχί. Βα (λλὴο ὁδωποὶ ὃ6 δάἀπιϊίοὰ 
(δουζὴ ἐξ τῶϑ ἴδ) οὨ9 ἴοϊοποὰ ὉΥ ἐμο Ταγάθιο: 8060 ἔδο οχροδίοιι ἴον ἐδ Ῥτορσίοιυ οἵ ἐμ ἱπιδβο. --- Μ.] 

ἘΧΒΟΝΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γεγ. 1. βδιηδυίδ 888]}} σβδῖσο οχρίδιίου, οἷο. 

ὈΦΝΣΙ, ΔῸπι ἘΪΦΈΝ, τὸ ταδί διοποιηοπῖ, ἴὸ θυ βθον 
ΠΩ ΘΙΡΉΠΕΝΕ [Βεπάεγοά ἴῃ Εἰ. Υ͂. : 584}} Ὀθ0 ἀ68ο- 
δῖθ, ΘΟ. ἴΠ6 τε ΔΥΓΚΒ ἰη τἴΠ6 Τοχῖ, ἀπά αγδηλ. 
δεοοίοη. -- Μ.}]Ώ [ἐ ἰβ. πμΠΟΟΟΒΒΑΓῪ [0 ᾿οΐη {πὶ8 
ὙΟΙΘΟ ἴο0 οἷι. ΧΙΪ!., ΔΙΠΟΌΡὮ 1 15 πδίθγαΪγ Θ0Ὴ- 
ποοιοᾶ τι ἱς.Ό ΤῊΘ ἰοτεροίηρ τ γοδύθηΐπρδ σοη- 
ΟΡ ΠΟΙ γαῖ ἰηἴο 86 Ρσορθοου ““σοηοογηΐηρ [Π0 
ἀοριγυοίίοη οὗἨ ϑαπιδγία Ὀοοδυωθ οὐ 118 δροϑίδϑ 
ἔτοτῃ 1.5 αοἀ,᾽ δηὰ δὴ ὕροη ἐμὲ στουπάνοτκ 18 
Ὀαθοά [Π6 Ἔχμογίδιίίου ἴο γοϊυγῃ, δὰ τἢ6 Ἀτγοιηἶθο 
οἵὁ ΤΟΠΟΉΘα ἸΔΟΓΟΥ οοπαάϊτἰοηθ ὩρΟΠ τορθηίδηοσ. 
[Ηδπάσγβοη : “ Εοτ ἴπὸ οοῃοϊάΐην ρΡογίίοη οὗἩὨ 116 
γ6Γ86, ΘΟἸΏΡ. 23 Κίηρϑ νἱϊ!. 12; χν. 16; Απιοβ ὶ. 18. 
Τμδῖ δυο ἢ} ΓΟ] το 5 ογΘ ποῖ ὈΏΚΠΟΥΙ διοηρ 
ΟἾΒΘΓ ηϑίοη, Βο6 Πίδι, Υἱ. 58, δηὰ Ηοτϑος, Οδτι). 
ἵν. Οἀ. 6." -- Μ1] 

γεν. 3. ΤῊ ὝΨ, ὀνεὴ ππίο ϑομονδὰ [11{8γ- 
ΑΙΪν : υπῷ!, δ5 ἴαγ 88, μπῖο Φοΐονδι. - Μ.} 

οΓ.8. άκοὸ τὶ γοὺ νοσάα : ΤἼΟΘΥ͂ 8ΓῸ ποῖ 
ἴο ἐοτη ἴο ΦοΒοΥδ ἢ οιαριν, Ὀπὺ δὲ 1Π|ὸ βϑπιθ {ἰπ6 
πορὰ ἰακὸ ποίμίηρ τροτο (μ8η Ἰγοσάβ, πὸ ουαϊιναγα 
εἶλθ. Τθο πογὰβ ΠΟῪ ΔΓῸ (0 156 816 ΠΟΥ͂ ηδηχδα, 

“ἸῸ ΓΙ. : δοὰ δοοθρὶ φοοᾶ, Ὠδιηοῖυ, Ὑγ δὶ ΠΟῪ 
ἐοϊονβ : [16 βδοσίβοοδ οὗ [86 ᾿ΐρ86. [16 ἴγὰο ἰάδ8 
οὗ εἰ ρῇιγαβθ βθ0πὶ8 ἴο ὃδ : τεοοῖν δὶ ἰ8 ροοά, 
Ρἰοαδίπρ, ΔΟΟΘΡΙΆΒΪΙ6. ΕῸγ (Πἷ8 8656 οἵ Ὡ 12, ΘΟΠΙΡ. 

υτ. χχὶν. 1; Ποαῖ. νἱ. 18. 1 ἥηὰ τῆ6 πιολπίῃρ 
οὗ 156 Ρδββαᾶρο δατηϊ γα 7 ΟΧργοβϑοὰ Ὁγ Εγδὶὰ: 
“Τῇ ΡῬθορὶδ τιυϑῖὶ ται τοϊτη τὸ αοὐ ἶονγθ. ὙΤΠ6 
Ρτγορίιοὲ ἀοϑδ ποῖ ἸΏ Υ οὶ Υ οχμοῦῖ τπθπὶ (0 [ἢὲ8 
ΟΟὔΓΒΟ; 6 ΒΟΥ ποῖ 8180 ἰῃ ΨΩδὶ Τρϑηποῦ ἰΐ 
Βου] ἃ Ὀ6 πλδάθ ; ΠΟΥ͂ δηὰ ἴῃ ψ δὶ βρίγιι [16 ρθη ΐ- 
ἰθηΐ ἃγΘ δζαίῃ [0 ἀσϑιν Ὡθ8} ἴὸ αὐ Β ἴΆΥΟΥ ; Πδ81Π)6- 
Ϊγ, ηοΐ πὶ ουϊναγά, ονοὴ τμου σὴ ἱπιροβίης 886- 
τιῆοσβ, τὶ τ Ὀ1}18, 6. σ., Ὀπὲὶ ὙΠ νον 5, ἢ [Π|6 
Ἰϊρο, ἐ. 6., ἢ τ[δ6 νης ὈΓΟϊηἶβο8 οὗὨ (6 Βρὶ Γι 
τῃαἱ δίγαρρίοα δἴϊδγ ΠΊΘΓΟΥ δῃὰ οὔογβ σηδι ἰβ ζοοά.᾿" 
Τηθ Εηρ δ) ΟΧΡΟδίοΟΥΒ ὮΆΥΘ, [Ὁ [Π6 τηοβῖ ῥρϑγῖ, 
(ὉΠ ονγεὰ τἢ6 γοηδογίπηρ οὗἩ ΕἸ. Υ. : δῃὰ γϑοοῖνθ 1.8 
γδοϊουϊγ. ΗΟΥΒΙΟΥ (0 18 δίΓΔΉΡΟΪΥ ορρορεὰ 
Υ Ηεδηάογβου “ ὁ 5 ἐτουθα οὗ ΡΒΣΙΟΙΟΩΥ͂ "᾽) δηὰ 

ῬαΒΟΥ͂ τοοορσηίΐσο δηὰ δαάορὶ 1πΠ6 παίυγαὶ δηὰ ἵστα 
οοηϑίγιοίοῃ. --- Μ.}] 1 τ ΓΑΙ : δηὰ τὸ Ὑ}}}} τϑῆ- 
ἀογ δα θυ] οκβ οὐγ ᾿ἰΡ6, ἑ. 4., γγὸ Μ1] ΟΥ̓͂ΘΓ ἴο εἰ166 
ἴου οὺγ ἰῃβ τῃ6 οοπίοββίοη οὗἨ οὐγ ρου πὰ {Π6 
Ὀγσπιΐβα οὗ οὔῦ τοϊαγη ἰηδῦοδα οὔὗὨ ββογίβοίΐαὶ οχϑῃ ἢ 
(ςοιαρ. "8. ᾿ὲ. 17-19; Ιχῖχ. 81 ἢ ; οχυΐ. 17; οχ]. 

ον. 4 Τ]οντα ἱπηπηο Α ο Υ τ 5πο}} ἃ νοῦν, ΠΟ 
ἸοΏρΟΓ ἴο ΓΟΙΥ ὉΡοΟὴ Αβδυχίδ, ΠῸ ἸΟΠΩῈΣ ΠΡΟῚ ὙΆΙ- 
1κὸ ροῦνεγ (ἢογβθ8) ΧΘΏΘΓΑΙΪΥ, ΠῸ ἰοπσοῦ ἴο δοστο 

ἰάο]5. ἘΠ ἘΠῊΝ Τῆου, τπτουρὰ σσθοτι, οἴς. 
Ἐο] απο ἀρὸὰ οἷ᾽ σοπηραδϑίοη 8 ἴπαὶ προῦ 
ὙΓὨϊοἢ 1[Π6 180]6 Ὀγαγοῦ οὗἁ Γι 6 Ὀαδοά. 

γεῖ. ὅδ. ὙΤ6 Ῥγοπ)ἶβα οἵ ἸΠΕΓΟΥ [Ο]]Ο 8 88 δῇ 

ΔΉΒΜΟΥ ἴ0 900 }} ἃ ῬΓΔΥΘΥ οὗὁἨ ρεοηϊποθ. ἘΓ6δΙ ἐμοὲν 
δΔΡοδίδευ ΞΞ [᾿ὸ ἙοΔἰδη το ΝἩΒΙΟΝ ἰδ ἢδ8 δη δ θα. 

ΤΊ 17 [5ροπιδῃθοῦδ}} δχργοββοδ Οο δ ροτῖροι 
το ἀΐπ 688 ἴο ὑθεβίου δυσὶ ἰονθ. 

γεν. 6 ἢ ὙΠο οἴἴἶοοϊβ οὗὨ 118 ἰονϑ οὗ 16 1οτὰ 
ΔΓῸ τίοῖι Ὁ] οβδίπρ8 τροη ἴ5γδαὶ : Φεουδὴ Ηἰπιβοὶ 
Ὑ} ὈΘοΟΠ)6 ἴο ἴβγαοὶ ἴκ ἃ τοϊγοϑῃΐηρ ἀδνν, δὰ 
ἴΠ6 σοηβοαποησοβ οὗ τ ϊ8 νου] Ὀ6 (δὴ {Π6Υ Βιου]ὰ 
Ὀ]οοΟπ δης βίγ κα τοοῖ δὰ δαηὰ ἔοόσι ἢ Ὀγαη ἢ 68, ΟΥὉ 
{παῖ {ΠῸΥ Βῃου ἃ βουγίβῃ δηὰ ἀδνοῖορ ἃ ντἱρότοι 
6. Τὰκο ΤΌ Ὅπου, Ποῖ δἰ ᾿ἰκα Π6 οοάδτα, 
δα: ΠΚ6 1ῃ6 πηοιιηίαίη ἰἰ56], τοοϊοα 88 ἀθορὶγ δῃά - 
ἤγμαϊγ. Το [86 οἱΐνο [νογ. 7} ἢ 115 Ἔν σστθθῃ 
Ιοαᾶνος δηά τς ἴγαΐϊϊασο. ΗΝ ὕσαζτϑηοο κὸ 1.9 Ὁ- 
ΔΙΟῚ τνῖ {ἢ 115 οεάαγο ἀπά δγοτηδιῖς δῃΓυ 8. 

γεσ. 8.. ἤετγο ἤθοηι ἰδτϑοὶ δὲ ὁ ψ᾿ οἷο, οοιηραγοὰ 
ἴο ἃ ἴτοθ, 8.0 αἰδιϊ πριΐϊδηθὰ [ἢ 6 ΤΘΆΡΕΣΣ οὗ τδο 
ῬΘΟΡΙΘ, 88 ἴποϑ6 ΒΟ βουτϑ ὙἱρόγουΥ ὈΘΏΘΒΙΣ 

[6 ϑιδάου οὗὨ [6 ἔγθθ. ἈΞῶν ἷδ ἴ1ἴοὸ ὃ6 ᾿οϊποὰ 

στὰ ΕΣ ἴῃ δὴ δάνογθίαὶ βόῃεθ τες φαίη. ΤῈ 
ἰδῖῖοῦ ποτὰ τς ̓ἶνϑ δραΐπ, δοοηθ ἔγυΐιι]. ὙΠΟΥ 
{Πα πβοῖνοδ 884}} ὀυθ Βεοοῖηθ [ἴΚ6 ἃ νἷπο, ργοάα- 
οἷπρ νίηθ 88 ῥχγεοίουβ δὲ πὶ οὗ Ιϑῦαποιβ. Ο 
ἙἘΤΡΌταϊσα ' ὩΔὺ Ὧδνο Γ δ0}}} ἴο ἀο τ τ 1Δο]6 1 
ΞΞ 1 Μ11} πανο Βοι πίη τοσα ἴοὸ ἀο πίῃ, 018, ἑ. 6., 
“1 Βᾶνθ ΠΟῪ ΠῸ ἰοπρῸΓ ἴο ρμἰεδὰ νυν [Π66 οἢ δο- 
οουῃὶ οὗ 1(ο]6, 48 ἀυγίηρ [ἢ6 ὙΠΟΪΘ ΘοῦΓ66 οὗὨ ἐμὲδ 
ΓΟΡΉΘΟΥ ΨΦοΒΟΥΔ ἢ 8 ΟἸδἰ 8 ἴο ΠΟΠΟΥ 88 δρδϊῃεῖ 

ιὰο18 ᾶνθ ἰοσττηθὰ ἴπ6 ρῥγοἀοιίπαηϊ ἰμἢο]θ. Τἷ8 
8. 811 ἀοηθ ΔΎΔΥ Ὁροὴ 186 ργοιπά οὐ νοὶ {πἷδ 
ΤΌΙΩΪΒΟ Γγοϑίδ, τῃη8᾽ [5186] [88 σχοϊυσηθὰ ἴὸ ἔα 
γὰ " (Βεοδιηκίοάογ). 1 δδνὸ δηδιγοσοά, δῃ ἃ 1} 

τοσασὰ πίστη {Ἐρῃγαῖπι) Ξξ ν1}} σοησογη τα γβοϊζ, 
οδῖ9 ἔοτ πίη. Ασα ἸΑ8}}γΥ οοτηραγοε Ηἰτ δε] τὸ α 
τοθῃ ΟΥ̓́ΡΓΕΒ8. [πη Ηἰΐπὶ [ΠἸ6 μϑορὶ8 δἵοὸ ἴο πὰ 
ἐποὶν ἔγαϊξ, ἱ. 6., 6 ἔγα!ϊς π ἴοἢ 5}.4}} πουγγί βἢ ἐῃόση. 
ΤΩΘ ἘΩρ ἰδ}} ΕΧ ροβ  οΓΒ, ροπογα ἶγ, δάοριὶ 1ῃ6 τοῦ- 
ογΐίηρ οἱ {πὸ Εἰ Υ., ομϊοῖγ Ὀοοδιιδθ ἴηὴ6 ννογάβ οὗ 

16 ἢγβὺ 'π6 ἀο ποῖ βθθῖχ ἴο ἔβοπὶ βαϊα θα 88 Ἐϊ- 
ἰογεὰ ὃν Ποἄ. Βυὲ ἱ ὉΓΧΠῸγ δγὸ μοὶ ὰ ἴἰὸ δββοεγὶ ἴπδὶ 
ἀοἀὰ νου]Ἱὰ ποῦ πάνθ δηγνεβίηρ τοτὲ ἰο ἀο πῇῖἢ 
ἰάο]β, σου] ποῖ Θοπὶθ 8ηΥ Ἰοηροῦ ἰηΐο οοτηροϊἐ οι 
ΜΠ ἰὰοἷ5 ἴον {π6 αῇδοιίοιβ οἵ [Π6 ρβορ]δθ δηὰ 8ὸ Ὀ6 
Ὀγοῦριῦ ἰπο σοηποοίίοπ 1 ΤΠ 6 τ, ΤΠΘΥ ΔΙῸ βθθῶ 
ἴο Ὀ6 δἰ Δ 0]6, ἐπα }ι5ῖ ν ἢδὲ νοι δ6 δχροοϊδα δὲ 
{ΠῸ οἶοβο οὗ τῃΐ6 θοοΚ. Απά ἰὲ που]ὰ ὕ6 Αἰτοχει μοῦ 
ὈΠΉΔΙΌΓΑΙ [0 ἱπίγοάυοο ΕΡΗγαΐπὶ 88 πἰογῖπρ (8 
β'πρὶθ οχοϊδπηδίίϊοπ ἴῃ [86 πιίάϑὲ οὗ δὴ οχιθηδθὰ 
3886 'π ΜΉ ΟΝ ἀοἂ ἰβ [86 δρϑαίκοσ. ἘΠΠ4]1Υ, ἱὲ 

18 ἃ Τροδὲ ΒιὈ  ΓΑΤῪ ῥΓπορ 6 νυ ἰςἢ που] ἃ γοααΐτθ 
ἴλ6 ἱπδογιϊοῃ οὗἉ ἢπ6 Βυ ρρ!ἑοὰ ννογάβ, οὐ οὔ Δ οἴου, 
ἴῃ 8 δοῃίαμοο ἰπ νν ΠἸοἢ (Π6 δοηδε νσοι]ὰ Ὅ6 οΟτρ] 68 
ΨἸΠοι ἀπ οἰ] ρ5]8. ΜΆΏΡΕΟΥ ΟΑΥΤΘ8. δὺς δὴ ;Π- 
τὐδυγαηιοὰ ᾿ἰσθη86 ἴο Δῃ ΘΧΊΤΘΠ.6 ὙὙΠΘη ἢ ΒΌρροβοϑ 
πᾶς 1[Π6 ὙΠ01]6 ὙΘΥΒΘ ἔογπιβ 8 βοῖὶ οὗ ἀϊδίοχῃο, 
1Π18: - 
ἘΡΗΒΑΙΜ: παῖ ἤᾶνο 1 πηοῦθ ἴο ἀο νι ἢ ἰὰ0]4 3 
ον : 1 μᾶνο δῃηβινογοα ἢἰπὶ δηὰ π|}} τοχζασὰ Εἶτα, 
ἘΡΗΒΑΙ͂Μ: 1 δ) |ἴκ9 ἃ στϑθῃ ΟΥ̓ΡΥΘδ8. 
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ον : Ετζοι [η)6 ἰ8 [Ὦγ ἔγαϊξ ἑοιιηά. 
Ὅροι ἐδὲδ ἰς ἰ6 οὐνίουβ ἴο σϑσηδγὶ, ἰπδὶ ἰξ 186 

ΥΟΣΘ6 ἷδ ἃ ἀἰδίοσυθ, δηὰ ἰδ ΨΟΙΘ ΠΟΟΘΒΒΔΤΥ ἴ0 ἰηάϊ- 
οδιδ ὙΠῸ {πὸ ΒΡΘΆΚΟΥ 5 ἴῃ 8 γϑί υαἱίοργδῃοςα, ἰΐ 
γνγουἱὰ Ὀ6 ̓ υδὲ 85 ΠΕΟΟβΒΔΙΥ ἴ0 χίγο ἃ δ᾽ τα ἰδ ν ἰἢ ΤΠ πλδ- 
τίου δὲ ἴ:6 ὑορίπηϊος οἵ δἷ8 Βοχὺ Γοβροη86. --- δῖ.) 

οεῖ. 10. Ὅγ8ο ἰδ νἱδβο, οἴο. Απ ορίϊοσυθ ἴο 

186 τῖιο]ς Ῥτορβοῖίς Βοοκ. πὲ ΤοΙογ ἴο 81} ἰἢδὲ 
Ρτϑοθάθβϑ, ἰο [16 ομϊἀΐπρ δηὰ ὑπγϑαιθπίηρ8 ΘΟῃοαστ- 
ἴῃς δίῃ δηὰ ἰὰοίδίσγ. ἘῸΣ στ κρῦ ἃσὸ 89 χα γὰ οὗ 
ἴδὸ Ιοτὰ. ΤΙ ΐδ [Π6 σχουνγηΐηρ ἀθοϊγατίοη, ΘΟΠΊΌ. 
δαι. χχχὶὶ. 4. ΤῺΘ ψγαγβ τὶς αοἀ [8 βαϊὰ ἰὸ 
ἴο! ον δῖὸ δίγαϊ καὶ, ἐ, 6., ἀἰγοοῖ, θά ϊηρ ἴο ἴδε οὗ- 
Ἶοε. Τὴ Τὐχηίοοῦδ τδ]ῖς πρὸπ ἴδηι, δηἀ τὸ 
ἸΠΟΥΘΌΥ ΠχιίθουθΒ. Βυϊ ἰΓΔΏΒΩΤΟΒΒΘΟΥΒ δίιλ}0]6 
ἘΒογθοῦ, ἔ. 4., ΤΟΥ ἀογίαϊο ἔγοπι ἴθ, δῃὰ δΓὸ 
ἘΠΟΓΘΌΥ ἰγβηβωτοβϑοῦθ, δηὰ αἱ [06 8816 ἔἷπη6 [{16 
ΘΟπδοαΠΘΠ0685 Οὗ Βυ0 ἢ ἀσνϊδιϊοη διὸ γοοογάθα : ΠΟΥ͂ 
Ὰ}} ἰηο σταίη. » 

ῬΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝΡ ΒΤΗΙΟΑΙ, 

1, 1τ 8 ΟἰδαΓΪΥ τηδηΐϊοδὲ ΠΟΘ ἴπδὲ [ἢ 6 5ΒΘΥΟΓΘ 
Ἰπάρστοθηϊδ δηπουπορὰ 88 ἱπιροπάϊΐπρ ὑὉρὸπ ἴδ 
ἰασάοπι οὗ Ιδγβοὶ ᾶγο ποὶ ἐποὶνγ οὐ͵δοὶ ἴῃ ΓΠ6πι- 

δεῖνοϑ, Ὀτπι) ΔΓῸ ΟὨΪΥ͂ Σ6Δ}8 ἴ0 8ὴ οπὰ. μα Κὶηρ- 
ἄοπι ἴῃ ἰξξ Ῥγοϑθῆϊ ἔοσγιῃ ταιϑὺ δϑδγο)Υ ὕ6 ἀθ- 
διἰτογοά, (ὉΓΣ ἐξ ἰδ ὈΓΟΟΥΪΥ οοσταρῖ. Β αὶ 118 ἰ5. Ὠοΐ 
ἴο ὃ6 ἀοῃο ὑθοϑιϑο Θοά [85 ἴπτηοιὶ ΗΐπλθοΙ ἢ αυγαν 
ἔγοτῃ δ18 ρϑορὶθ ογ ἀθβίγοὰ ἴο ἀο 50, ΟΥὁ Ὀθόδ.86 ἢ 15 
Ἰοτὸ ἴον τΠθπὲ 18 Θοχ εἰσ αῃ64, ὈαΣ ΟὨἿΥ Ὀθοδῦδο ἰΐ 
5 ἘΠΘ ΟΠ]Υ͂ Τη68Π8 Οὗ ᾿Ιπακίηρ τοοπὶ [ὉΓ δοιθι ηρ 
ΠΟ, ΤΥ 1Π6 ΓΟ ΘΠ ΘΓΔΌΟΙ ΟΡ ΡΟΡΟ. 

ἃ. Βοροπίδῃςθ, 8 τοίγη ἴο ἀοα γὙδὸ πδα Ὀθθη 
ἔοτεαΐκοη, ἰβ ἰο ὑὕὉ6 {Π6 ἔτγιϊξ οὐἔἁἨ {1660 ἡυάρταθη 8 
(ςοτΡ. οἷν. ἰϊ. 18, 19), ὈΘΟΔΏ8Θ 1ξ Ὑγ88 [61 ΟὨΪΥ ἀθ- 
αἷσι ἴο ἰοδὰ ἴο σζορϑηΐδῃος, [0 τὴδκο ἰζ3 ΠΘΟΘΒδΙΥ͂ 
εἰεασ Ὁ [0 ποδσίβ οἵ [6 ῬθΌρ]θ, δῃὰ ἴἤο Ῥγορατθ 
τδπὶ ΤῸΓ ἰδ ΓΠγοῸρἢ [ἢ δεν γ οὗὨ [6 ψγϑῖὴ οὗ 
Θοὰ ποῖ ΠΟΥ ἀχροτγιοποοα, τπγουρἢ ὑποὶν οοηαϊ- 
εἰοῦ 88 “ ογρῆδῃβ᾽ (νοῦ. 4). ΤῊ οββοητίδὶ οἱοσμθηὶ 
οἵ δυς ἃ το γᾺ8 [60 ὈΓΑΥΘΥ [ὉΓ ἴογρίνθηθ88 οὗ 
κύϊϊε, ἱπνοϊ νης Ὀοιἢ οοηίδβδίοη οὗ δηὰ ΒΟΙΓΟῪ [ὉΓ 
βίη, διιὰ ἰῃ οοῃῃθαοιϊίοη {ποτόν ἢ [6 νΟῊῪ ΟΥ̓ ἃ 
σμδηρο οἵ ἴδ. ἱ : “ὙἼ θη ἴθ δἴπηοῦ σθ- 
βοῖϊνοβ ἴο τοίαση πη 1Π6 [ογὰ, 00 ρί τὶὶ οὐ αγδοο 
τοδῖκος ᾿ἰβ 800} πὶ Πρ. 1 βαϊά, 1 υν}}} σου ἔθ 88 ΤᾺΥ 

ἰοῦ ἴο π6 οτά. Ο ποὺ ροοά ἰδ 15 1 οἡ] 
Ἐπ 8}}}6 ἢ δἰ ἴθῆοθ 18 ὈσΌ θη δηὰ ἢ6 Ὀορίη8 ἴ0 δρθ8 
πὰ αοὐ ἤοτῃ ἃ ποᾶγὶ ἤγοοὰ ἴτοπι ἀθοοῖς.Ό ΤὴΘ 
πίροβὲ ἱπδίδηοα οὗ [80 ΒΟΠΟΥ νη οἷ 6 σδ ρῖνα ἴο 
Οὐοὰ ἱπ' εἰ ποθΓοὶν τοϊαγηΐηρ ἴῸ Ηΐπι, ἰ5 (0 το͵ϑεῖ 4}} 
μοῖρ ἰῃ πιο ὙΠΟ δ6 Δα δβουρῶϊ Ὀεΐοτο, δπα ἃ]] 
εἐτοδια οὶ σΟΠϑΟΪΔοΏ, ἴ0 δον αοά [πὸ Τωοτὰ 
ἴπ ἷ6 ποαγί, δηὰ ἴὸ 568 κ ΤΏΘΓΟΥ͂ ἰκὸ ἃ ἢ61}0688 ΟΥ- 
Ρίδη, δὲ οὺῦ [τὰ 9688 85 5ΟΥΤΠ υ5 ΤΠ} ὙῸ ΔΓΘ 
811 οὐρδηβ, ἰϑδοίηρ τ8 ἴο δοὸῖκ οὔγ Εδίϊπογ ἷπ 
Ηδανεη, ᾿ἴἰκὸ οὔρθδηβ ΜμῸ ἴδύθ πὸ ζδίμου Οἡ 
δα". 

8. {186 κεἰ  ἔσαπιὶ πον “ποτὰ ᾽᾿ 810 οι ρἢηδδίζοα 
85 δἂῃ. οχργοδδίοη οὗ δυςἢ τορθηίβποθ, Δηἃ 88 6Χ- 
ἰαϊποὰ ΟΥ̓ ἴ[π 0 ΘΟὨ ἰΣδϑί ἴο “ βδογ ἤοϑβ," [1164] οὔθ τ- 

1η55 οὗ ΔΗΪΠ1Δ15, ΟΥ̓ΟΙΎ ΟΧΌΘΓΠΑΙ ἰ6ρᾺ] βουνΐοο ϑποἢ 
δδογβοθδ διὸ ἢοὶ ἠθδάεοὰ ; “ Ἰγογ 8 ̓̓ τὰ βυδῆοίϊοηϊ ; 
1.066 δΔ΄ΙῸ [0 ἴχ9 ΒΔ. ἤσθ 8 ννο}] ρ]οαϑίης ἴὸ αοά ; 
δορὰ γεοῖ [ΠΟΥ τησ8ὲ ὕ6 πογὰ8 τδὲ' ΟΧρτοδ8 αὶ τἱρὰὶ 
ϑιδῖο οὗ ἱηὰ Ὑὐπΐη. (Οπ τἢ6 ΟΥΠΟΥ Πδηὰ ἰδ πλιι8ὲ 
Βὸ τεσησιηδογοὰ {πδὺ Ἰττογὰ 5 ΔΓῸ ΠΟ β:ΔΥΘη 66 Οὔ ἴγθο- 
ἄοτ ἔγοπι οαϊινατὰ ]ἸῚ ἴ.6.) [Ὁ σαπποὶ ὑ6 8α1]ὰ 
ὑὔὰὶ ἢ ὀογία ΠΕ οσὰ [ἷ6 τοῦ τοιρδσκ, τ ποῖθον 106 
Ῥτορᾶθιοι οοη! ϑηιρίδἑοδ (δ Βδου β 008 85 ΘὨ ΕἸΣΟΙΥ ἀομδ 

ΔΊΤΑΥ, 85 ἴῃ (6 ὀχροοῖδα ἐἰπ|6 οὗὨ (Π6 σοτοΐπῷ Γθ- 
ἀεοπιρύοη. Το πιδίη οὐ]θοῖ 8 ἴ0 δροαῖς οὗ [δ τὸ- 
ἐαγη τὸ οά, αηὰ ἱς 18 οἰοαν τῆδιὶ δ6 γοσαγὰβ (88 88 
ἃ σοίηρ ἰογι οὗἁὨ τἰ6 ᾿θαᾶγί, υυμίο ἀοθϑ ποῖ Ὡθοὰ 
186 ἱπιογυθηιϊίοη οὗἁὨ ΘὨΥ͂ δδογίῆος, Δα {πεγϑουο 88 
ἃ ΡΓΑγοτία] δηὰ ρϑηΐϊίδηϊ ΔρΡριοδοὶ ἴο Ηἰπὶ ψἱτπουῖ 
ἢ τπιοάϊππι οὗὁἩ δῇ οὔογίησ. "1.0 ἰάδδ 18 οογϑ Ὠ]Υ 
δί οὔςθ βυρχοβίοα τῃδὶ ἱΐ ΠΊΘΓΟΥ οδη 6 πη τ 1ἢ- 
οὔξ δδογιῆσοϑβ, ὑπογο 18 πὸ ποϑά οὗ ἴπθπὶ δο  Υ Γὰ8 
ἵπ 186 βίδ!6 οὗ ζγϑοθ. 

4. δυσὶ 8 γϑίατη ῥγοδαρροδβαδ ἴδ0 τϑδίοσϑιομ 
οΥὗἩἨ αοά᾽ 5 ἕδτον, τ ϊοῖι 15 πηδηιδδιθα ΟΥ̓ {Π|ὸ ῬεοτΩ 80 
οἵ 8 οοῃάϊείοη οἵ τοι Ὀ]αβϑίης. Οπ τιἷ8 ῥγοπεῖϑο 
ἃ Τοϑίοσδαιίου ἱπίο τηϑὶγ ΟἾΤΩ ΘΟΠΏΓΓΥ 8 ποῖ ἱπὰᾶϊ- 
οδιοά 83 ἃ βρϑοΐδὶ οἰϑιιθηῖ, δἰ Ββοῦρ ἴΐ 18 ΘΥ!ἀθηΉ}Υ 
αϑϑυτησ, 88 ὀχίϊο ἤὕγοπὶ ὑποῖῦ ΘΟΌΠΙΓΥ 18 [0 ὃ6 ΓΟ- 
ϑαντάὰοὰ 48 1π6 Ῥυῃίβῃτηθπὶ ἴπῶὶ 'ψ1αϑ ἀθογοοὶ, δο- 
εογάϊης ἴο ἴ᾿π6 ΠΓΘΑΡΕΏΪ Πρ οὗὨ ΟἾΔρ8. ἰχ.-χὶ. ὙΤὨ6 
ῬτΟτ 86 ἐπ ΟἿ ΟΠΘΡΙΟΓ ἈΓεδβθῃβ, 80 ἴ0 Βρεδκ, (116 
μέσος δἰ(6, δίϊογ [6 Ὡδζϑενο 88 ὈΘΟΠ ΒὨΟΥΤΏ. 

πἰβηπθηΐ 88Ὰ}} ποῖ ἸΏΘΙΘΙΥ͂ Ὅ6 ἴΔΚθη ΑΥΤΔΥ; 
ὈΪ]οβαοῖπς 88}}8}} Ὀ6 τεβϑίοτοὰ ἴὸ ἴδθπι, ἐπσοῦρ ἢ ΒΙΟΒ 
ΔΙομΘ ἃ τοίπτῃ [0 {Πποὶγ ΘΟΌΠΙΓΥ ἰδ [0 ὃθ ψαϊηοά. 
τοῖα ἴῃ ἔδοὶ, ονονον, δὶ ὮθγῸ δὲ ἐπ οἷο86 οὗ 
η6 Βοοῖκ διςδι ἃ τοϊΌΓΩ 18 ποῖ ὑτοῃι δο, 11 ἰδ ἴο ὃὉ6 
ἰπϊδιτοὰ ἰἢδςε ἱπ (Π6 ρίείατο οὗ [π6 ξαζατο τοάθσηρ- 
(ἴοη νη ΐϊοῃ τὸ Ῥγορμαῖ δβἰκοίς βθβ, βιιοῖ Το Γ 18 
ποῖ οΥ̓ 1136] τ τηοϑὲ ἱπιροτίδηϊ οἰοιηθηῖ, ἑ. 6., [ἢ6 
ῬΙΟΡΆΘΟΥ ἰοοΐα Ὀογοπὰ ἰδ δηὰ τον αγὰθ βοιροι ἱηρ, 
στοδίογ οοηῃοοίοα νῖτὰ ἱΐ, ἃ οοΙηρ᾽δῖῆο τοδη ϑβίδ. 
ἴοη οὗἩἨ Οαοἀ᾽ 5 ἔδυοῦ ἴο .ιΐ8 Ρθορΐο, ὙΥἷο ἢ πᾶ 118 
δχργοϑϑίου ἴῃ 8 δίδίο οὔ τοι δπα υνγοπάτοιυβ δ] βϑοᾶ- 
6388. ΤΙΐδ γγὸ ἀοοίρσηδιο ἰδ6 Μαουδίδηϊο ΟΠ ΥΔΟΙΟΓ 
οὔ 86 ρτγορδοῖῖα ὑσομιίβα. [ἐ '8 {ποθ οτο οἶθδὺ [μδὲ 
6 81Ὸ ποὶ ἴ0 δοοὶς ἔπ Ὁ] ]]ταοηΐϊ οὗὨ (8 Ὀγοταΐ8θ 
ἰῃ Ῥγοιιοβϑαϊδηΐς τἰπλ6; Δραγὶ ἴγοτα [ἢ 6 σΟὨ δἰ ἀογλ- 
εἰοη ἐμαὶ ἰξ ἀἰά ποῖ θα ρρθασ. ΤῸ Μοββίδῃ 
Ητθ6 1, δοοοτάϊηρ το 0 δέδίθπιθπι οὔ [16 Ὀσοτι- 
ὧθ6, ἀἰὰ ποῖ Δοοοπιρ 188 ἰδ 88 οοηϑίϑηρ ἰπ ἴΠ6 ρ]οτί- 
οὐὔβ Ὀίοομῃμ δηὰ Υἷζοῦ οὗ [6 φρϑορὶθ; ποῦ νὶ}} Η6 
ἀο 580, δ᾽ ΡΥ Ὀοοδῦ99 Ηδ [88 δγοδάυ ὑσοιρῆὶ 8 
811}} Ηΐχῆον ἀἰξοϊίοθδυτο οὗ Θοά δ πλογου, δηὰ Ὑ]}} 
γεῖ ἱπίτοάυοδ αὶ τῆοτο ρίογίοιιβ αἰβρΊαΥ, ἰὼ ΜΒ οἢ 
1Π6 Ὑο]6 θο]ἑονίησ ΕἾ" οἵ αοἂ ν|}} Θῃογ (ουϊ- 
νὑγὰγὰ δηὰ ἱηνγαγὰ) ὈΪο9ΘΟ 688, 848 [6 ἡδίοη οὗ [8- 
ΓᾺ6] Ὑ1}} ἢο Ἰοηροῦ ὃὉ6 ἴδ οΟὈ᾽θοῖ οὗἁ δρϑοὶδὶ ἔδυοσ. 

δ. ΤΠθ ῥγοιη8ο Ποῖ Τ866 ἴο ἔπ ῬΘΟΡ]ο οὗὨ [6- 
ΤᾺ], 1881 οὗἉ [{]} ὈΪοοπὶ πὰ ριοβροσὶυ, δπὰ Υἱρὸοτσ, 
τὨγοῦρἢ [86 ἰπῆθδηοθ οὗ Οοἀ᾽ δ ρ,ΊδΟθ --- 8[}}} οἰ ΔΘΗ͂Ὺ 
ἐπι ἃ ΤΘΙΏΡΟΓΑΙ 560Π80, --- 818}} 06 ἔ{]}σἀ ἔοτ 81} Ὀ6- 
Ἰΐονοσϑ 88 ο( 8 [χὰ ὈΘΟΡΪ6 ἰῃ ἃ ἷρῆθῦ 8089: ΓΠΘΥ͂ 
δ8}} Ὀ6 Ῥδγρϑίπδ! ἢ Ὀοάονοὰ τὶ ΡΟΤΟΣ ἔτοπι 
αοά. Το ἴδνον οὗ αοὰ ἰδ ονὸῦ ἔγεβϑ δηὰ Ὀ]οοτ,- 
ἰὴ ἴον ἴηι, δηἃ [ΠΟΥ͂ ΘΏΪ)ΟΥ͂ 118 ἔγα! 8 νἱτῃοαὶ ἰΏ- 
τογΠἰβϑίοη, 88 (ΠΟΥ͂ {πϑηϑοῖνοβ Ὀθοοθ [1Κὸ ἃ ]ν- 
ἰὴ, βιι)γ-τοοῖοά, πιὰθδρτοδαάϊπρ, πογοι δαϊηρ, 
ἀν ΘΟ: Θ᾽ Ὲ 6 Πρ ἴγθθ. ΑἸ] {π|8 "88 119 δορί πηίηρ 
ΟΥ̓́Θῃ ΠΟΥ, 83 ΒΌΓΟΪΥ 48 ἴπ6 αἰνὶπο ἕλυοῦ Ὀγουρῆης ἴὸ 
τὯ6 (Ὠτουσὶι ΟἸγέβε ἷ8. ἃ σϑδὶ Ὑ, θα 88}84}} οἷν πὰ 
118 τοιαρϑῶ Ῥογίοοεϊίοη σθαι ἰδ6 Κίηρσάοπι οἵ αοἀὰ 
ΒΔ] αν δἰτζαϊπϑὰ 8 οοτρ]θῖθ το] ἰσϑοῃ. 

6. “1 ἰ8 τδ6 οδ᾽οοῖ οἵ τ9 Ῥγορμοῖ Ηοβοδ δῃηὰ 
οὗὨ 411 Ῥτορἢ θοῦ, ἱπ ὅπ βρί γί: οὐὗἨ τοῦ. 10, ὕο δἰδγῃι 
δια τὸ ΔΓ “Φ ἀροβίδιο, ἰο σοῃῆτιῃ δῃὰ ἴο σοπ)- 
ἴογτε τ ὁοηγα δηὰ τὸ ρο͵]οῦγ [Π6 1οτὰ ᾿ 
(ϑοβιιίοὰοσ). ΟἿ ἴδ6 τΔγ8 οὗ ἴ)0 Τοτὰ δγΓθὸ 
τίσ. ὙΒθα ἱπαν]τ8Ὁ]6 ἀδδιίγιοιϊίοη τησ8ὲ Ὀ6(α]] 
πὶ ψῆο ἀδρατγίβ ἔοπὶ τπθπι. Ὑταθ Ὑἱϑάοπι ἰδ ἴο 
τορογὰ {μόπὶ, δὰ 41} τ}6 ρτορμιοιίς δου ρίαγοβ τὸ 
Ἰἰκ6 δὰ υρ᾿ποά ἤπρογ, νοὶ γη8 δραίπϑὲ ΔΗΥ 
ἀοραγίατο ΠῸπὶ ἤθη, δὰ δὲ [Π6 8816 {ἰπ|0 1ἴΚθ 
ΔῺ Οὔἰϑιτοίο πο ἤηροῦ ὙΔ1Οἢ Ροΐηῖβ ἴο [19 ὝΔΥ 
ὍΡΟΣ ὙΜΙΟῸ [80 τ ϊοΟυ8 πηιϑὲ ΓΚ. 



100 ΒΟΡΒΑ. 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΔΟΤΊΙΟΑΙ, 

γενε.3-9. ΕὨΛΝκε: Ηδ πδο ποπ]ὰ τεδὰ τδδιὶ 
6 ειιπτοεῖ δηἃ δρτϑοδθῖα, θοῦ α ταδὰ τ οἷοδο οὔ 
81} [5:06 Ῥτοριεα. ὙΠΟΥ͂ ἀγὸ ἰκὸ δ Ἵμοῖῦ οἵ κἰπρ- 
ΕΓ, ΟΏ6 δἰ πρίηρ᾽ 016 ραγῖ, Δῃοῖ ΠΟΥ δποίδοῦ; ὑπιὶ δὲ 
Ἰαδί 1Π6Ὺ δὶ] ἀνε] εν οπ6 ποίθ. Τδο σΊΟΙΥ οὗ 
ΟἸ γίδια Ομαγοῖ δὲ ἰδδὲ ἰ6 (ἢ ἥηαίε. 

γος. 2. ΤῊΐδ ἰ8. τὍἘ00 Κογ-Ὠοϊο οὗ 4}1] ῬΙΌΡΒΘΟΥ ; 
ἰζ ΔΙΎΑΥΘ οομηθ8 ὕδοῖς ἴὸ [π|6. ΤΙΐδ παγηΐηρ ἰδ 
[86 τπιλοδὶ ποοάθα δηά τς τγοὶς δεἰοβὲ οὗ 4]. ΑἹ! 
Οοα᾽ Ἰυαάρτηοηπῖδ πᾶν (πἰβ δὲ πεῖν δἰ. ΤΉΘΥ͂ 
ΟΥ̓ ΟἿ ΘΑΓΠΟΒΙΥ: Βοίπισῃ. Ο ἐπδὶ τὸ ταῖρι ΠΘΑΓ! 
τς ἰ6 τὸ] ἴὸ Βοδὺ τποὰὶ Οαοα (4116 ἐπγοῦρ εἶδ 
ἀοοὰδ,; δυὲ 1 ἰ8 ὈΘΕΟΓ ἴο ποᾶῦ ἢἰ8 Υοτάβ. “Τὸ 
Υ Οοά,᾽ ποὲ ἴο ἃ βίγβηρο ἀαοά, Ὀυὶ ἴο Οη6 ἤοσω 
ἩΠοῖὴ 80 ταῦ ἢ ..848 ὕθθιι ὀχρογϑηορα, δηὰ 
ὙΠῸ ΓΟ ΔίΏΒ, ἰδ6 Οοάὰ οὔ ΣΩΘΙΟΥ δπὰ οὖν ἀαοὰ, ὀνγθὴ 
τποῦ Ηο τσὶ ῥθηἾϑἢ πᾶ. ἔβοιατ (1) 6 οὔ- 
76εῖ : ἴὸ ἴ6 [οτά, (γ αοὐ ; (2) 116 τϑϑδοῦ : [θ- 
σϑῦδο ἴδοι δεῖ (Δ]16 ἢ ΓΠτΟΌσ ἢ ΤΏΥ ἰπϊααΐγ. 

[Ματτὶ ΗΒ ΕΥ : ϑδίη ἰδ ἃ [4}}, αηὰ ἰζ σο ΟΣ 8 
ἴμοδοὸ Ὑδὸ δυὸ (] δὴ ὉΥ δὶπ ἴὸ κοῦ ὉΡ δραΐῃ Ὁγ 
Τορϑαίδῃςο. 
Ελυδδατ: αοά δϑβ8ιγο8 τ ἰμδὶ Ηο ἰδ τ80 αοά 

οὗ εἰ Ῥϑορὶβ, δῃὰ ἰην θα π8 ποῖ πιο Υ ἴ0 τοι Γῃ 
ἰοιθαγάξε, Ὀὰϊ ΠΟΥῸΣ ἴἰο0 τοϑδὲ πηῖὶ ψ6 ἰᾶνὸ τοδοποὰ 
δύ ὕΡ ΤῸ Ηϊ 86] ---- [ὁ Ὀ6 καιεβοα τι} ποίην 
δοτὶ οὗ Ηϊπλθο]ζ. --- Μ,] 

γον. 8. Υοτάβ διὸ ποιδιίΐωρς τ0]688 ΠΟΥ ΘΟΏ16 
ἤοῖλ [06 ἀορίδδ οἵ ἴπ6 ποαστί.0 Βυΐ πῆθ ΓΠΟΥ͂ 
ὁοῖ9 [ΠΌΤ [Π6Ώ06, 88 ἀἰὰ [6 ῬαΡ]ΟΔἢ 8. ὈΓΑΥ͂ΘΓ, 
διὰ αν 8 ν οὗ οοηξοδϑίοη, ἴδῃ, τῃοπρἢ 
δοοιι  Π0}γ οἰϊρς ἀηὰ 1666 (Πδὴ “δδουϊῆσοϑβ," "ΠΕΥ͂ 
81 ἰῃ ἴσα} 88 στοδῖ δηὰ πδίυγα! ]Υ πλοῖο (ἢ δὴ 64]] 
πεν τ οαΐμπαγα οἤἶδοτίπρε, δεἴποθ (ΠΟΥ ΔΓὸ πιϑδβιιγϑα 
δοοοταΐϊηρ ἴο 186 αἰδροδίξίοη οὗ τι ϑαῦὶ. ΑἹ] 
κτιεῖ ονεῦ δἰπ δυδὶ]β ποιδίπρ πἰτμοῦΐ [86 ὈΓΑΥΘΓ 
ἴον υγρίνθηοδδ δα ἀγθβεϑὰ ἰὼ Νοῖ τϑρϑιδηοθ 
ὑπὶ Ἰογχίνθηδεβ, χῖνοδ γοδὲ δῃη ἃ ρθδρθ. 

ΙΡῬυβευ : παῖ, οἴμαὺ χζοοὰ Ἵδὴ να ΟἸΤ (ΠΔη 
ἀοιοϑεδθου οὗ ΟἿ ῥϑδί δίηθ πῖτ Ὀυτγηΐηρ ἀοδῖτο οὗ 
Βο 688 

Ἐλυβθκτ: δὲ 80 οἶἰιθδρ δὲ πογὰβὶ Απὰ γοὶ 
ποτὰ δύο δ οὰ σχϑηῦΐγοθ δ ποῖ Ὡδίθγαὶ ἴἰὸ 
δ]! πη. Τθο δρίγι: οἵ αοἀ δἱοπὸ Ἵδῇ ἰθδοῦ 
80}} ὙΟΓά8. ἴῃ ΟΟ8ρ6] ΕἰΠ)68 τὸ ἤδῦθ ΠΟ ἰΟΠΡῸΓ 
Ὀπταάσηδοπιθ ἰἰΐογαὶ δδογθοθδ ἴὸ οὗδτ, Ὀυϊ νγὸ ΠΆΥΘ 
δὴ οὔδγίηρ οοπυηπα}}γ ἴὸ τόπον Μΐοῖ '8 ΤΔΟΓΘ 
Δοοορίδ 16 τὸ Ηΐπὶ (ῬΒ. ἰχῖχ. 80, 81), 186. [δ κ8- 
εἰνίηρβ οὗἁἨ υπίοἰωτιοὰ “110 8,᾿᾿ βαποιίῆθιὶ ἐπγοῦρ [86 
οὔγίηρ οὐἨ ΟἾγσί δὲ ὁῃοο (οσ α]]. - Μ.) 

γεν. 4. αοὰ ἱφ ρταοίουδ ἴο ογριδπυ. Ο ἐδιδὶ δ]} 
ΟΥΡΙδηρ ΟὯ68 πιὶρῃν ἴατη ἴοὸ ἀοα᾽ 8 ΤΊΘΓΟῪ ! 

ΡΌΒΕΥ : Ηδ ἰν ἱπάοοὰ ἐδεμοῦίοδα ἢ δι} οοἱ 
Οοὰ ἴον ἷ8 Εδιθον. 

Ψοσ. ὅ. ΡυβευΥ: ϑιοδαβεδίηϑεϑ το ἴ6 οπὰ ἰβ 
(6 Βροςεΐα] γῆς οὗ [6 Ἰ. [ἢ πολι ηρς τδδὲ 
αἶθθαϑδο οἵ υπδιθδα Ἀ 5688 6418 4}1 Ὀοδίά68. 

γοῦ. 6. ΚΕΓΤΑΒΚΕ: ὟΟἀσοά δἱοῆθο οδῃ {γΓῸ]} Του νο 
τ6 οασῖ. [οἱ εἶπ Ὑἢο ποοᾶδ οομηίοτί δηὰ στοὸ- 
Γτοβίηρ βϑοῖκ (θη ἴῃ Οοά. 

ῬΡΑΡΕ. ΒΒιδείιοενξ : 806 πον Ὀοϊίονογ ὈΪΟΟΙα 
ἰὴ τοῖς ΠΟ] 666, δίσκο τοοῖ, Ὀὑτίος Ὅτ ἔταϊϊ, δηά 

ἀϊιδο ἤάρτδηοθ 8}} δτουπὰ Αὐτὸ τοῦ 4160 βοὴ 
᾿ ὙΓΕΒΙ ἴτεο αἰδρίαγίηρ δῇς υἱσοὸῦ οὗ βρί ταδὶ 

[Ελυδδετ: ΑἹ] (δι ἰ8 θοδπει], δο]ὰ, ματτοοῦ- 
ἴοιβ, δηὰ οπαυτγίης, 584}} ὃὉθ ἐοαπὰ ἱπ Βαιτηοῃίουϑ 
Ῥρἢ ἴῃ [16 “7968 οὗ τἱριοοῦδῆοδβ,᾽" εἰς. (16. 

ἰ. 8). Σ 
δυο Σοπηΐοη οὗ 4] 68, Ὀεΐης ὕ6- 

γοπάὰ πδῖυτο, βυρροβὶβ [ἢ ΤΌΤ, (παἴ ἰἢδὶ ὙΠΟγοη 
[ΠΟΥ͂ 86 8}} οοπιδί θὰ, {6 πτατο [ϑγδοὶ, ἰἢ6 ΟΠατοῃ, 
8ἢ.4}} Βουτίδῃ ὑῖ ἢ σταοθθ λιδῖ δύο Ὀθγοπὰ ηἡδίιγα, 
ἰπ (οἷν τρλπἰ Ο] ποδ8, οοτα ρἰθίθηθ88, πηΐμά ρτιθ88, 

.] 
Ψορ. 9. Ο τδδι Θοὰ οουϊὰ βροιῖκ (μπδ οἵ τε, 

βηάϊηρς ἴῃ τ πο ἰὰἀΟΙΔΟΎ, πος πεϑαΐϊπρ ἴὸ ρμ]οδλὰ 
ὙΠῚ 08. ΔΩΥ ἸΟΠρΟΓ ὑδοδυθο οὔ οὖν ἰ(οἶϑ ἦγμει 
θοίίον τπΐπσ οουὰ τὸ νυϊδὰ τπδὴ (μαι αοἀ που]ά 
ΓῈ ὯΔ ἴῃ ΤΏΘΙΟΥ 8 [Ι͂ὼ ΟἸγτίδὲ {μἰ5 8 τοδὶ] σά. 
1 Ηἴτὰ [ὸ ἰθ αἰδὸ δ δῇ δϑυδγζγθεη [166 οὗ 118 ἴο 
Ὀα]ΐοναΓβ: Ηἷβδ τὴ ὭΘΥ͂ΟΣ ΟΟ88685, δηὰ ἔπι ἰϊ 
[Ὰ}1π688. [ΠΟῪ ΤΊΔῪ 8}} γϑοαΐτο ἴοτ ΗΞς 
8 ἔοτ τποτὶ 8 ονθύζτοοη ἴγοα οὗ ᾿ἰΐδ, θὰ: 4180 οῇ 6 
8056 ἔγιιϊ πονοὺ (α 116, δη ἃ ὅνονῦ ποάγίβ[οβ. 
[Ματτ ἩΕΝΒΥ: ἀοὰ ᾿ν}Πὶ1 ὃὈ6 ἴο 4}} ἔγσὰᾷδ Ἵοοη- 

γΟΓΙΒ ΒΟΙἢ ἃ ἀοἰ ρθξ δπὰ ἃ ἀοίδηδο; ποῦ ἢΐ8 ὑγο- 
ἰοοϊΐοη δηὰ ἱπβαθηοε ἐποῦ 5}|8}} ὈοΐΪΝ αἀὐγ6}} ἴῃ 
δδίδιυ δηὰ αἀὑ}} δὶ 696. ἢο π|}} ὕὉ6 αἰτοῦ ἃ δίῃ 
δηἀ δ βιιΐεϊά, ΟΣ δ διδὰϑ δηὰ ἃ διῇς], 88 τεσ δ 

αἷΓο8. : 
ὕΒΕΥ: Οτοδίθα ὈθδΌΓῪ τππδὲ δἱ ὕδσδὲ ὃὉ6 δι ἃ 

ἕαϊηϊ ἰτηδρὸ οὗ [)6 ὑὈδδθι οὗἉ τ6 βου] ἴῃ ψύβος; 
ἴον τἷΦ 8 πὰ ἴΠ6 ἱπάνγο! ΐπρς οὗ αἀοὰ τὸ Ηοὶγ 
σα μοει. -- ὙΠ 

γεν. 10. ᾿Ἔ ὝΔΥΒ ΤῸ ἀἶτοοὶ; ΜΘ τηῦδὶ {Π6ΓΘ- 
ἔογο ποῖ ἕο] οῦν τουηάλθοιξ οΟΥ ογοοκθὰ οουγδος, 
δπὲὶ ρὸ δἰταίρῃς ἰογπαγὰ ἰῇ ἰδ αδπὰ ᾿ἰδῦογ; δ 
βιγαῖρ εν ΘΟΌΓΘΘ ΤΔῖκο 8 ἴ[Π6 Ὀθδὲ γπηογ. Εἰρηθ- 
ΟὐΒΏΘ688 Ὀτΐηρ 8 ὑ]οδβαίης ; ποία] 688 ἃ ΘΌΓΘΘ, 
Τοιδίηδ (80 δι 016 δηὰ ἐπέ} }}Ὁ]6 ττι]ὸ οὗ ᾿ἰνίηρ, 
διὐϑεῖοὰ ὈΥ͂ αοἀ᾽ " ποτά, δηὰ Ἵοοηῆειηθα ὈΥ ΟΧΡΕΙ- 
608. 
Γστηκε: [.ϑὲ υ8 ΤπΠδηκ [80 τηοτοῖι} Εδίμοῦ οὗ 

δοδβιβ ΟἸιγὶδξ, (0Γ 1688 εἰδιδ, τἰαἱ Ηο δὲ 
Του τὸ 18 ἴμοθοὸ ἀϊτθοῖ τδγδ, δηἃ ῬΓΑῪ ἰδδὶ 
Ηδ που]ὰ μαυϊάθ ὈΥ πἱδ Ηοὶ]γ ϑριτϊ ὁ φρόκ τιδὶ 
ψαἱΚ ἸΒογοίη, δηὰ ργοθοσυο 08 [0 οἰδγηἑΥ. 

Ματι. ΗξκνκΥ : Οἀοά᾽Β ἀἰβοουεῦγ οὗ Ηἰπιρο], 
δοιὰ ἐπ [Π6 πα χηηθηῖδβ οὗ ἰδ πιουτ, δηὰ [6 ἡπάρ- 
τηθη!8 οἵ ἷξ μαηὰ, ἰδ ἴο π6 δοοογάϊῃρ 88 ΝΘ ΔΙῸ 
αθοοϊοὰ ὃγ ἰ, ὍΤΠθ δᾶπι6 δῦπ βοΐϑῃδ νὰχ δηὰ 
δαγάθῃβ οἶδ᾽. Βεῖ οὗἉ δ8]} τσϑηβ Τϑ, [066 ΟΟΓ- 
(Αἰ ΠΥ παᾶνο 80 πιοδὲ ἀδηροτοαυῦς ἔδϊΔ] [4116 τιδὲ [Ὁ}} 
ἴῃ 186 γγῶγ οἵ ἀοά, ἴμδὲ Βρὶ]1 οη τπὸ Εοοῖ οὗ Ἅ6 5, 
ἰδὲ δυοκ γοίΐδου οἷἱς οὗ {{π Ὀαὶπὶ ἰῃ ΟἸοδὰ. ῖ 
δ ΘΓ ἴῃ Ζίοη ὃὉθ δίγαϊὰ οὗ (μΐ8. 

ῬυβδκῪ Οὐοὰ τϑυθδ]8 "ἰδ ὙΔΥδ ἰ0 08 ποῖ [πιδὶ ἯΘ 
ΤΆΔΥ ΚΟΥ [μοῦ ΟἸΪΥ, Ὀπὲ (πδὶ ἯΘ ΣΏΔΥῪ ἃἀΟ [ἢ 6π|. 
Το [9 οὗ ἰδ ἃ ᾿ὲΐο οἵ ρύορτθεβ. ΕΎΘΥΥ δ᾽ 
ετἰνθαῦθ ον νἹΣ ον τονοϊδοη οἵ Οοά, το 18. {π]}} 
οὗ σοπιίοτιὶ το ἴπ6 ὑ6] 6τογ, Ὀδοοπιθο ἰῃ ἱατη δῇ οὐ» 
οδβίοη οὗ διυπιθὶΐηρς ἴο [6 τοῦ] ἶουδ. ὙΠῸ ταί 
186 ῬτοΡΒδὶ δ πι|8 Ὧρ 8}} [Π9 ἸἩοδομίηρ οὗ ἴδ βου- 
ΘΏΓΥ γα δὺς οὗἩ εἶδ τηϊηἰβίῦγ. ΤῊΪδ ἰ8 ἴο π8 [6 οῃά 
οὗ 81}; τμἷϑ ἰδ ἐγ ομοίοο, Ο ΟἈτϑεδα δου], το νγαὶκ 
ἰπ Οοά᾽ 5 τΔγα, οὐ ἰο δίαπηὉ]6 δί ἴδοπι. -- Μ.] 



ΤΗΝ 

ΒΟΟΚ ΟΕ 7ΟΒ1,. 

ἘΧΡΟΝΌΒΩ 

ΒΤ 

ΟΥ̓ΤΟ ΒΟΗΜΟΙΖΕΉ, Ρα. Ὁ. 
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ΒΥ 

ΨΟΗΝ ἘΟΒΒΎΥΤῊ, ἢ. ἢὉ., 11,.}, 

ΘΉΛΡΙΑΙ͂Ν ΑΝΌ ΡΗΟΤΕΒΒΟΒ ΟΣ ΕΤΗΪΙΟΒ ΑΝ ΤΑῪ ΙΝ ΤῊΚ ὕΧΙΤΕΡ ΞΤΑΤῈΦ 
ΜΠΙΤΑΒΥ ΔΟΛΑΌΕΚΜΥ, ὙΕΒΤ ΡΟΙΝΤ, ΝΟ Υ. 

ΝΕ ΥΟΒΚΙ: 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΒΜΒΤΈΟΝΟ, ἃ ΟΟ., 6δ4 ΒΗΟΑΌΜΨΑΥ, 
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πίετε δοοογάϊης ἰο Αςὶ οὗ Οοηρτοβα, ἰῃ {16 γοδγ 1874, ὉῪ 

ΒΟΒΙΒΝΕΕΗ, ΑΒΜΒΤΉΟΝΟ, ΑΥ̓ΤῸ ΟΟΜΡΑΧΥ, 

ἴῃ (86 ΟΥἶοο οὗ (6 ἰυτατίδη οἵ σοηρτοβα, δὲ Ἦ δϑῃ ἰσχίου. 

ΒΙΥΚΉΒΙΌΕ, ΟΑΛΜΒΗΙ͂ΘΟΚ: 

ἙΤΚΗΚΟΤΥΡΚΌ ΑΝῸ ΡΗΕΙΝΤΚΌ δΝΥ͂ 

Η. Ο. ΠΟΟΘΠΤῸΝ ΑΝῸ ΘΟΜΡΑΝΥ͂. 



ΦΟΕῚ, 

ἹΝΤΒΟΘΌΟσΤΊΟΝ. 

Ι. Τλς Ρετγβοη απὰ Τῆπε 97 ἰδὲ Ῥτορδεί, 

ΤῊΞ ὕδπια 906], ἘΜ ν ἑ. 6. ἁελουαὶ 18 Οοά, ἰδ ομ οἵ ἐγεαυθηῦ ὀσσύστθηοο ἱπ (86 ΟἹ Τοβία- 
τηθηξ, βανΐπσ Ὀδθὴ ὈΟΓΠΘ ὈΥ̓͂ ΙΏΔΠΥ ῬΟΙΒΟΏΒ τιθηἰοηθα ἴῃ βδογθὰ Ἠϊἰβύοσγ. ΕῸν (8 γϑᾶβοη 
ουῦ Ῥτορβμιοῖ, οβθ ἤδη ἰβ ἔουπα ΟὨΪΥ ἴῃ (86 {116 οὗ (͵]8 Ὀοοῖκ, 18 ἀϊδιϊ συ δηθὰ 88. “ ΤῺΘ 
δο οὗ Ῥοίδυε)]." ΤῊ 16 86 ΟὨΪΥ ἀϊγοοὶ ποίςα οὗἉὨ Ὠἷπι, δὶ 411 {16 οἴμοῦ ἱποϊάθηὶβ οὗ 8 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ Ὠἰϑύοτυ πιυδῦ ὃ6 ἱπίοττοα ἤτοπὶ {π6 ὈοΟΚ ὑμαὺῦ Ὀθδγβ 18 ἤδηθ. Ηδ οογίδί νυ ̓ ἱνοὰ ἴῃ 
(6 Κίπράοπι οἵ Φυάδιι, (οσ ἰὰ [86 64}1 ὕο ἐΐ Ῥϑορίθ ἴο πιθοῦ ἴῃ {86 ὑδῆιρ]θ ἕο [26 ρύγροβο οἵ 
Βαπιϊ]διΐοη δηᾶ στορουΐδποο, Ζίοη, δὴ «6 γυβϑίθπι, δῃα Ψυα δὴ 84]0Π6 ἂγὸ πιθημοηδά, ἱΐ. 1δ, 28, 
82; 111. 1, 6, 16, 18. ΟΥ̓ 1686 Ἰος8] 1168 ἮΘ Βρθακβ ποὺ ἴῃ [86 ἰοηθ οὗὨ ἃ βίγδηρονγ, θυΐ 88 οὔθ 
ΨΟ ὙγὙὁ8 ΡΟΓΒΟΠΔΙΪΥ ἰἀοηὐβοα τὶ ἰμθπι. . Ηδ πη κο8 πὸ δ᾽] υϑίοη τ δύθυον ἴο {86 βίδίαδ οἷ 
τΐησβ 'π ἴμ6 ἰηρσάοπι οὗὅἁὨ βτ8θ]. [Ιὲ 18, (μογϑίογο, Εἰ σ Ϊγ ᾿τοῦΔ 016 ὑπαὶ 6 τϑϑι θᾶ δηὰ ργορἢ- 
οδἰοὰ ποῦ δ ΡΥ τη (6 Ἰ᾿Ἰ118. οὗἩἨ [16 Κίπσάομῃ οὗ Φυάδι, Ὀαὺ δρθϑοΐα! νυ δ Ψογυββδ θη. 
Αρβῖη, (6 τΑΥ ἰπ ΒΟ. 6 δρθαὶτβ οὗἨ [Π6 ἰθιαρίθ, [26 βδογίβοθβ, δηὰ {μ6 ρυϊθϑίμοοά, τγϑῖϑ6β 
186 Ῥγοβυτηρίίοη ὑμαῦ ἢθ νῶβ ὨΪπη86] 8 ῥυθβδί. 

ἼΠο Τίμα ἴῃ πο Ὠὸ ᾿ἰνοὰ ἰβ πον ἤθΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίδίθα, απ οδηποὶ 6 ἤχοαά ὑσὶ δὺ- 
ϑοϊαῖα οογίαϊηίγ. Βυΐ τὸ τὺ ἀοίογηληθ ἰῦ ΔρργοχίτδίθὶΥ πὶ [6 τοϊδίΐοη δούπσοου Ὠλιη 
διὰ Αἴοϑ. Ὑθὸ ἰαδίίου Ὀθσίη8 ἷϑ ῬτΟΡΏΘΟΥ (1. 2) ὉΥ 8 αυοίδιου ἔτοπι 906] [1]. 16, δηὰ 
ἴμοσο 8 δἷξο ἃ οἴοβα γϑβϑιι ποθ Ὀοίθθ ΑἸηῸ8 χ. 18 δὰ 4006] 11. 18. Ηρσησο ἴδ πᾶν Ὀ6 
ἰηΐοιτοὰ πὶ Απιοβ πιδᾶ {μ6 ρῥγοόρβθου οὗ 906] Ὀθίοτο δἷπι σῆθη 6 στοῦ ἢΐ8 οση. Νον 
τῇς. εἶπα τθθη Αἴηοβ ἢουτίϑ θὰ τποᾶὺ Ὀ6 δϑϑι]γ ὅχϑα ὈὉγ ἴ6 ἰπβογίριίοῃ δπὰ ὃν [86 δοπίθῃςβ 
οΥ̓͂ ἷβ ὈοΟΙκ, πδιροὶγ, ἴθ ἴῃ6 ἀδγβ οὗ ἴη6 Δυάαῖς Κίηῃσ [{ΖΖίαἢ, δηὰ οἱὗἩ [86 ᾿βγβ} ες Κίησ 
Φογοῦοδηι 11. 406], ἐμοτοίογο, οδμποὺ Ὀθίοησ ἴο ἃ ἰδύβσ ροτῖοά, Τθο ἀδβίσῃ οἵ 815 ὈῬγορΆΘοΥ, 
διὰ (Π6 οοπαϊίίοη οὗὨ (πΐηρβ ἩΒΙΟὮ 10 ἱπι}0}165, σαυταηὶ (Π6 ᾿ηΈΓΘποο {πδὺ δ ᾿ἰνοὰ δ δὴ ϑδγιϊογ 
ἀδγ. Ἑνναὶὰ ᾿υ5|}γ 88 γ8, “Α ἰαίεν ὑσορμοῦ πουϊὰ ποὺ ανθ θθθη 80 ἀθθρὶγ τηουϑὰ 88 906] 
ΜΆ8, ΌΥ ἴ8ὸ ἰοΥτῖ 6 νἱβιιδιίοη οὗ ἰοουβίβ δῃηᾶ ἀτουσῃξ, 85 ὑο 68}1 [Ὁ ἃ κοϊθιῃ δοὶ οὗ πδιΐοηδὶ 
τορϑηΐδποο οἡ {π|8 στουπα αἰἴοπθ. Ηδ σψουἹὰ τδίμον ἤᾶν βεϊζϑὰ {ῃ6 ορρογίιπίζΥ ἴο ροϊηξ ουΐ 
δηὰ ἱπηργοβδ Προ ἴΠ6 Ρ6ορ]6 {ποὶν βρὶ για] ἀδίβοϊβ, δηὰ ψ ἢ}]6 ὀχ βοσεϊηρ θὰ ἴο τορϑηΐδησο, 
μα πουἹὰ πανα ἰοἱὰ ἴθι βρβϑοΐδ!γ οὗ [1 βὶπβ ἔγοιῃ ὑγβιο οὶ [ΠΟῪ βου] Ὀτγθδὶς ον δηὰ σοίυση 
ἴο (86 [ὑοτὰ." Ιῃ 9061 8 ἀδγ8 ὑμόῦα 18 πὸ δυϊάθηςθ οὗ [06 ρϑποῦαὶ οουτυρίίοη ΟΥ̓ ἸΩΏΔΏΠΟΥΡ 
(δὶ οὐίδίποα ἴῃ [86 υπιθ8 οὗ Αἴηοβ δπὰ Ηοβθα. Ηδ τρᾶκθθ ἢ0 πιλυκοα σοΐδγθῃσθ ἴο ρδγ- 
συ ϊαν δἷπβ. ΗἮρς ἀοοβ ποὺ βρϑδξ οὗἁ ἰάοϊαίτυ ; οἡ {86 σοπίγαγυ, [86 πουβῃΐρ οὗ ΦΌΠονδἢ 866 1}8 
ἴο Βαανα Ὀδθὴ τηδίηἰαϊηοα ἰὴ {πὸ ἰοιηρῖίθ, δὺ ἰθαϑὺ ἰῃ σοπιρδγαίϊνο ρυγῖγ. [Ιβγϑοὶ, ἱπάβοά, 15 
ὀχδβοσίοα ἴο τορϑηῖ, θυ 18 δὲ {116 βᾶπιθ ὑἰπ|8 δησουγασοι ὈΥ ρῥγθοΐουϑ ῥγοιηΐβ8θ8. Ηδ ἀοθβ ποῖ 
αχλίδῖς 86 ποδίμθη πδύϊοηβ 88. (86 ἱπβίγαμπιθηίβ οὐ (οα᾽β Ἰυάοτηοπίβ οἢ ἷβ ον ῬΡθΟρὶθ; οπ 
(80 ΘΟὨΓΓΕΓΥ, Ὦ6 ΟΥΟΣ βἰ468 νι ῖΐ (μ6 ἰδυίοῦ, δηὰ ἢ6 ρῥγοάϊοϊβ (π6 ονἱ]β {μδὺ β}41}} ονογίδκο 
186 Βοδίμθη ἴοσ τ θδὲ ΠΟΥ ἴᾶν ἀοηθ ἰο βγϑθὶ. Ηδθ τρλϊζοβ πῸ 8]]υδίοῃ ἰο Αβεγγτίαι 116 
σΑΡαν Υ οὐ ΙΞγδ8] ὉΥ [πλᾶὲ ροῦοῦ 88 δῇ ονθηὺ Ὀογοηα {Π6 Ποτγίζοῃ οὗ [86 ργοριιοῖ. ΤὨϊ8 
ΤΟ (Βοη 5 οοτίαΐη: ἰ(μλὺ 848 [Π6 πουβμὶρ οὗ Φομονδὴ τγὰβ 81}}} Καρῦ ἀρ ἴῃ αἷβ ἀδυ, 9506] 
οοῦϊά. ποῖ βάνο Ὀοϊοησοά ἴο ἴδ6 ἰἴπη68 οὗὨ Φογϑίῃ, ποῦ Αμαζίϑῃ, ποῦ Αἰ84114}. Ηδ τηυβὲ ἢδνθ 
ἰἰτοὰ Ῥείοσα οὐ δῇεσ ιμεῖν ἀαγ. ΥὙῇῦᾶα οδηποῖ, Βούγαυθῦ, ρίδοθ ᾿ΐπὶ ὙΘΡῪ ἰοησ Ὀαίογο ἰἶθ86 



4 ΦΟΕΙ͂. 

Κίηρα, 85 [18 τγου]ὰ ποῖ σοῃδὶδῦ τὶ [86 ΥΟΙΌΓΘΏΟΘ ἴο {86 ἱπνδδβίοῃ οὗ υάδῃ ὉΥ [86 δἀ͵δοθηὶ 
πϑίοηβ (ἰἰ1. 8-6), τ ΒΘ ἐπ ρ] 6 ἃ ἃ τοακεηθὰ οοηαϊίου οὗ [86 Κίηρσάοτη, ὩοΓ ὙΠῸ δἷβ ργοῦθδῦυϊο 
ΔΙΙαδίου ἰο [86 Ρἱ]ΠἸαρίης οὗ δεγυβαίθπι ὉΥ (86 ῬΒΙδηθ5 δηᾶᾷ (86 Αὐδδίδηβ ἴῃ (86 τεῖσῃ οἵ 
δογδ. Αραίη, [86 τονοὶῦ οὗ Εοπι, πο ἀἰὰ ποῖ ὀσοῦν ΘΑΥΠ ΟΥ ἴπδη (δῸ {ΐπια οὗὨ Φογβϑῆι, 
Ταυδὺ Ὀ6 ἵδκοη ἰηΐο δοοουηῖ. ΝῸΡ τηυδὲὶ 06] Ὀ6 βοραγδαίβα ἴοο ΔΓ ἴγοπι [86 ἀδγβ οὔ Απιοβ. 
ΕῸΡ 88 Αἴηοβ βρθᾶκβ οὗ ἀγουσῃῦ δηὰ Ἰοσιβίϑ 85 Ἰυδστηοηΐβ Ἡϊοἢ αοὰ ψαθ δρουῦ ἴο ἱπῆϊοὶ, 
ἯΘ ἸΏΔΥ ἴῃ {πᾶὺ 6 δὰ ἴῃ Υἱϑν [86 βδῃη6 Οδ᾽8Π|1168 85 ἰΠο86 ἀθβου θα Ὁγ “061. [0 ἰ8 
πδίυγδὶ [0 βρΡροβθ ὑδμαὺ ἴῃ6Ὺ οδίῃθ Ὅροη [86 Κίησάοιῃ οὗὨ Φυάδῃ ἴο ᾿οἢ 6906] Ὀο]οηρσοά, δηὰ 
(μα οὗὨ ἴδγβε], τις ἢ ττ8 [Ππ6 βρϑοΐδὶ Βο]ὰ οὗ ἄπιοβ'ι Ασαΐπ, Αἴηοβ βρϑδκβ οὗ {π6 ῬΆΙ] δ ὗποδ, 
[6 Τγτγίδηβ, δηὰ Ἐάομ (ςἢ. ἱ.), δηὰ οὗὨ ἐμοὶγ Βοδί  γ ὕο βγδϑὶ, ἴῃ 8 βίσαϊῃ ὙΘΥῪ δἰ πιδῦ ἰὸ 
(δὲ δμρίογοα Ὀγ 4οοὶ ((Β, 111.). ΒοΙὰ Ῥγτορμοῖβ οβασρο ἴπθαὶ νῖ 016 βᾶπὶ6 βίη, δὰ ἀ6- 
ὨΟΌΠΟΘ ϑρδίηδὺ {ποῖ [86 88η16 Ρᾳηβτηοπί. ὙΤΉΘΙΡ 8ϊη γὮα8 ἰμδ΄ οἵ οσδρίυσίηρ [δγϑο ἴθ δηὰ 
Β0] Πρ [86 πὶ 858 βίδυϑ; δπὰ διιμποῦσῃ 6006] Ὡδῆιθ8 (86 ἀτγϑοῖδπβ 88 μο Υ οὗἁἨ {}ὲ18 οτΐπιθ, δπὰ 
Απιοβ ἴδ6 ἙΔοπιῖῖδβ, γοῦ ἰζ 19 ρῥἱαΐη (δ΄ {πΠ6Ὺ ὈοΙὴ δὰ ἴῃ υἱοῦ (06 88η|6 δυθηΐβ. Ου (δῖ8 
βτουῃᾶ, ΒΙΘοΚ Βο]ἀβ ἰδὲ “οοὶ, ὑπουρῃ οάθν δὴ Απηοβ, νγ88 δῖα σοί ΡΟΓΆΤΥ, δη ἃ ρ]40 685 
διΐπι ἐπ [86 τη οἵ Ὀζείαμ. ΟἾβοτβ (μίας ἐμδὲ δ8 δ ΠΟΉΓΒΘΓΘ Δ] ̓υὯ68 ἴο ϑγτία, 086 ΟΔρ [8] 
Ῥαιιδϑουβ 8 πδιῃθὰ ὈΥ Απιοϑ (ἰ. 8), ποῦ ἰο {λ6 ἱηνάβίοη οὔ Ιβγϑϑὶ ΌῪ ἐπδὶ Ροπον Ὁμ ΘΓ 
Ηλζαδδὶ, ἰπ [16 ἄδγβ οἵἨ Ψοδβι, ἢθ πηυδῦ βανὸ βουτίδῃοὰ ἴῃ [6 ΘΑΥΪΥ ῥατῦ οὔ (μδὺ τσεῖρῃ, Ὀ6- 
ἴποθη Β. Ο. 870-850. Οδγίδίη]γ ἱἶ Βὸ Ἰ᾿ἰνοὰ ἴῃ [86 (ἴπ|0 οὗ Φοδαῇ ἰΐ τπιυδῦ βανα Ὀδθη ἴῃ [86 
ΘΑΓΙΥ͂ ραγὶ οὗ Ὠἷ5 σοΐσῃ, πλ}]6 μ6 τγδ8 8.}}} πάθον [π6 ΒΔ 81] ἱπήμπδηοο οὗ Φοϊμδάδ 86 Βὶσῇ 
Ργίοβι, ἴον δὶ ἃ ἰδ ἀδὺ 6 ἰηἰγοάυσθὰ [86 σόυβῃρ οἵ Βδ8]. Τὸ μΐ8 υἱονν ΒΙ]θοὶς οδ)ϑθοῖβ 
τμαῦ τ 16 9061 πιρῦ αν Ὀθθὴ Ὄχρθϑοίθα ἴο γαίον ἴο [16 ϑιγτίδη ἱηναϑίοη τ 8 ὈοῸΚ δὰ 
Ὀθοὴ ὙΣϊΓΘἢ ὙΘΡῪ ΒΟΟῚ δίοῦ {μαὺ ονθηῦ, ἔμ γθ πουϊὰ Ὀ6 0 γϑᾶΆϑοῃ [ὉΓ ἡδιγΐησ ἰὑ 1 Ὠ6 πτούβ 
ἴς ἰῃ [86 ἄδγβ οἵ ὈζΖίδῃ, ΠΥ γοδγβ δἷνου 10 Ὠδρροηδά, βίῃοο ϑ'γτίδ γὰϑ χοπιοίθ ἔτοπι υάδῃ, 
8δηἃ βαρδνιαϊθα ἔτοτῃ ἰζ ὈῪ (πὸ [μ6η οχἰδίίησ Κἰησάοπι οὗ 186γ86]1. Βαϊ ἴο {}18 10 τἸηδὺ Ὀ6 ΤῸ- 
Ρἰϊοα ἰῃηαὺ ΤΎΤΘ δπὰ ϑἰάοῃ γοῦο 8180 ϑοραταίθᾶ, ἔοιῃ Δυάδῃ πῃ [86 βδθ γᾶὰγ. Ηθῆσθ 88 
ῬΟΙὮ ῥγορμδὶβ τοῖδσ ἴο [86 βδηθ Βδίμεπ ηἠδιϊοηβ, τ ϑ]]Ὲ Παπιδϑουΐβ ἰ8 τηοηϊοπθὰ ὈΥ Ατηοϑ 
δίοῃθ, {18 ἀϊβδγθηοθ Ὀδοοηγθ8 8411} [86 ἸηΟΥΘ ΓΟΙΔΔΙΪΚΔΌΪ6, δηα βοοϑιὴδ (ο Ὑδιγδηΐ [Π6 ἱπίογθ οα 
1840 206] οσουἱὰ πο μανὸ Ἰἰνθὰ ἀυγίησ (86 ϑγτίδη ἱπυδδίοη. ὙΤΒουσῇ [86 νηὶ ἀοίδιἸθα Ὁγ 
“ο6), οῃ δοοουπῖ οἵ πο [86 πϑδίζομβ οοποοτηθὰ ἴη ἰμθηὶ πσου]ὰ Ὀ6 ρα ηΐβμθ4, ταυϑὺ μᾶνθ Ὀθθῃ 
ἰπ (86 νον οὗ Ατλοβ, γοῦ {6 γὸ τηυϑὺ 4180 ᾶν Ὀ6Θὴ ΟἾΠΟΥ ΟΟΟΌΣΤΘΏΘΘΒ, ΒΌ ἢ 88 [80 τγῶὰγ γι ῖ(ἢ 
ϑγτία, ὨΘΑΤΟΓ ἰο Ηΐδ ἴἴπη6, δῃ ἃ πιογθ ἱπηπιθάϊαίοῖν αβοιίίης 186 Κιηράοπι οΥ̓Ιθγᾶ6 ὶ ἴο πος 
86 Ῥεϊοηγεα. Ηρηρο 1 Απιοβ Ῥγορμοβίθα δρουΐ Β. Ο. 810, Φ06 1] τωυδῦ αν ἀοῃε 8βὸ δρουΐ 
Β. Ο. 8606. Βυϊ πδ]ὸ Φοοἱ νγδ8 οἷ ἔθδη Αὐηοβ, 1ἰὺ ἄἀοβϑ ἠοῦ [Ὁ]]ὁνν [8δὲ μὸ 18 {86 οἱἀοϑὶ οὗἉ 
[86 Ῥγορμοὶβ τπθοβο ἩσσΒ ἯΘ ΡΟββ688. Ηδ 8.88 ἸΏΔΩΥ Ροϊηϊβ8 οἵ οοηίδο πὶ ΟὈδαϊΔῃ 
(εομρ. ΟΌ. 10, ὅοεὶ 1. 19; ΟΡ. 11, δοοὶ 11}. 8; ΟὟ. 16, ὅοεὶ ἱ. 16, “ἴ. 1, 11.123, 17; ΟΒ. 18, 
Φο6] 111. 8). [0 18. ἃ αυρδιίοη ὙΒΙΟΝ οὗὨ ἴμ689 ὕτγο ρῥγορμδὶβ '8β [86 οἱάθγσι. [10 15. ποῖ ἴζη- 
ΡΙΌΛΔΌΪΟ, (δου ὈΥ Ὧο πηθβῃ8 οοτγίδίη, (δαὶ “Φο6] Ὠδὰ Ὀδίογα τα τ 6 ὈοΟΚ οὗ Οὐδαϊδῃ, σββθη 
86 Ὑέοίθ ἷδ Ῥγόρθῇθου. Βαϊ πὸ δ.}4}} ποὺ ράγϑιιθ [86 ἀϊδοιδβδβίοῃ. 

ΓΥάμεομο, ([μ8 πιοβὲ σϑοθηῦ δχροβίϊογ οὐ {118 Ὀοοὶ, 1 ἤχϑβ ἰμ6 ἰἴπι6 οἵ Φοϑὶ 85 βοιῃθβογα 
Ὀούτοοῃ Β. Ο. 860-8δ0, δηὰ [86 στουπᾶβ οἡ ὙΠΟ 6 Ῥ8865 δΪ8 ορί πίοῃ ἃΓΘ [8686 : --- 

1. Φοεὶ οδαῦγοβ [Π6 ῬΒΙἸϊδάπθδ τὰ Βανίησ ἱηνδάρα Φυάδῃ, σαρίυγοα [86 ᾿ηδοὶ δηΐδ, δπὰ 
8018 (ποτὶ 88 βἷανυθβ1. Νον δοοογάϊησ ἰὸ 2 (του. χχὶ. 10, [818 Βαρρϑηθα ὑπᾶορ Φογϑι, Β. 6. 
889-888, Απὰ {Π6} βυβετοά [86 Ρυπίβαπιθηὶ ρῥγδάϊοιθα ἕου ἐμεὶγ οτΐτηθ, ἀπάος ὕσχίδῃ, 3 
ΟἈγοη. χχνὶ. θ. Ηδθποο Φοοὶ οουϊὰ ποῖ αν πύθῃ (818 Ὀοοὶς Ὀεΐογθ Β. Ο. 889, ΠΟΣ ᾿δῖογ 
18 782. 

2. Το Ῥμαηϊοΐδηβ, ἑ. 6.) ἴδοϑο οὔ Τγτὸ δηὰ ϑίάοη, νῶο ἴῃ (86 ἀδγ8 οὗ αν ὰ δηὰ ϑ8οῖο- 
ἸΏΟΣ ὝΘΓΘ {Π6 811168, δὰ ἴῃ ἰαύϑν (ἰ68 Ὀθοοπθ [86 δηθηιΐοβ οὗ 9044]. ΤΏΘΥ ἴοο δὰ Ῥδθη 
αυΐον οὗ δε ϊὴσ 90 βἢ Ῥυίβοποσβ ἴο [86 ατθοίδηβ. Φ061 ρῥγϑάϊοϊβ {μδὺ {Π6Ὺ 4͵80 δ}8}} δὲ 
Ῥαμίβμοα ἴον (δῖ6 ογΐπηο, --- ἃ ργϑαϊοίίου 1] ]ΠἸϑὰ ἴῃ 186 {π|6 οἵ ὕσσίδι, Β. Οο. 811--Τὅϑ. ΤΙΝ 
Ῥύονυϑβ (δαὶ 206] πιυδῦ βανθ ργορβοβίοα Ὀϑίογο [πὸ ἀδγβ οὗ Ὀζζίϑῃ. 

8. Το Ἐἀοπιΐῦοβ (1. 19), Δγθ γϑηκοα δηιοηρ ἴπ6 Θηθπιΐαβ οὗ δυάδι, ὙΒΟΥ οδιμθ ἀοπι {πὸ 
ΒΆΠῚ6 βίος 88 {86 76νγβ, δῃἃ ου δοοουηΐ οὗὨ ἰμοῖν βίη δραίπϑι [πεῖν Ὀγθίμγθη, {ΠΟ ΘΟ ΣΎ Ὑγῶ 8 
ἴο ὈΘΟΟΙ16 ἃ ροτροῖυδὶ ἀδβοϊδίϊοη. Ετοια 2 Κίησβ νἱϊϊ. 20, οορ. πὶ 2 ΟἸγοη. χχὶ. 8, τὸ 
Ἰοᾶση ἰμαῦ {86 γ Ὀοοδπιθ ἱπάοροπάοηϊ οὗ Φυάδῃ ἴῃ {πὸ {π)6 οὗἩἨ Φογϑῃ), Β. Ο. 889-3888.( ΤΏ 
ΘΙ δρδίη βυδάἀποὰ, πὰ {μοὶγ σαρί δ] οἷν Ῥοίγα οδρίυγοα, Β. σ. 888-811, ἰΒουρ (86 βΒουΐϊδογῃ 
δὰ Θαβίθγτ ραγίβ οὗ ἰμεῖγ ὑδυυί συ ὙΈΓΘ ποῖ οοπαυογοὰ ὑπ} ἴμ6 τοΐίσῃ οἵ ὕσσξίδι, δνοαυὶ 
Β. 6. 8806.{Ὀ. Τἠο ρῥτορβοῦ πιιιδῦ πᾶν δχϑγοϊβοα ᾿ΐ8 πιἰπίβίσγ, ὑμοσϑίοσα, ὑσίοῦς ἴο [86 ἰδίίοσς ἀδίθ. 

1 [2 ὲε Ἡεϊδραζιεπξον ἀεὲ Ῥγοράφίεμβ ὁσεῖ, ὠδεγρεῖει πα εγλίατί, τοῦ Ὅτ. Δυς. ὙάδοΣο, [αἰρεῖς,͵ 1378. Δ γε 
οἰοθογαῖο πουῖε:. --- ὅ. 7. 
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4. Το μοὶ (δὲ ἢο0 πιϑηϊίοη 8 846 οὗἁἩἨ [86 ἱπνδβδίοη ΟΥ̓ 86 ιγτγίδηβ οὔ θδιηδβοιβ, ὑΓΟΥΘ8 
ἐπλῖ 00] τγὰβ οὴθ οὗἩ {86 ϑδυΐγ ῥγορῃθοίβια ΤῊϊ8 οσουττοὰ ἴῃ (Π6 ἰδίαν ρατγὶ οὗἩ ἰὴ τοΐσῃ οὗἉ 
Ψοκδβῆ, Β. Ὁ. 850-840. 

ὅδ. Τὴὸ ἰσἢ δηιαυν οὗἨ Φοοὶ 18 ργονοά Ὀγ ([π6 ἔδοῦ {πα ἢ6 πᾶ ῖκθ8 ΠῸ γϑέδγθησθ ἴο [ἢ 
Αϑδγτίλη ἰμηναϑίοη οὐ [06 ὕπνο “6 135} Κιηράοιῃβ 'π Β. Ο. 7906. Οηἡ ἴμ6 οἴμον Βδῃάᾶ, Απηοβ 
ΕἸοασὶν δἰ 168 τὸ ἰὺ (νὶ. 14). 

6. Αμοὶμοῦ Ῥγοοῦ 8 ἀογίνοα ἔἴτουλ (86 τοϊδι ἴοη Ὀούσνθοη 4906] δηὰ Απιοβ. Τ6 ἰδίου τ 
σογίδ! ΪΥ π6}} δοαυδίηῖοα ἢ δηα 864 [16 ἩΓΣΙΠ ἢ σ8 οὗὨἨ [Π6 ΤΌΓΠΙΘΥ. 

1. Τλ6 πηρηϊίοη οὗἉ ἰμ6 Ὑ 416} οὗὨ Φ6 οβμδρ δῦ 18 ἃ οἰγουτηβίδπου Ἰοδάϊπσ ἴο [Π6 βᾶτηθ σοῃοΪα- 
εἴοῃ. [1 τοοῖς {}}}8 πδπιθ ἴοῖῃ [Ὧθ τη θη ὉΪ6 Υἱοῦ {ποτ σαϊηθὶ νοῦ ΜοΔῸ δηὰ Απιπιοη. 
Τῆο ΑΥ ἴῃ πο 606] Γοΐδυβ ἴο ἰδ βῆονγϑ (Πδὺ [18 Θυθηΐ τηιϑὺ πᾶν Ὀόθη 8 ΘΟΙΠΡΆΓΑΙΌΝΟΪΙΥ 
γοσοηΐ οὔθ, δη4 {πᾶὉ [Π|6 ΠΠΘΠΊΟΥΥ ΟΥ̓ Ὁ νγὰβ8 511}} ΖγΘβἢ. 

Οη (Π656 τοι 8 τὸ σοποὶαάθ [μα΄ ἴῃ Αχίπο [Π6 {{π|6 οὗ {1118 Ῥτορβοῖ, Ὅὸ οδηποί ἴδκα [ὉΓ 
ΟἿ ἐεγπιϊπβ α 00 Δ ΘΑΓΙΟΡ ἀαΐθ ἰμδῃ Β. Ο. 590, ΠΟΥ [ὉΓ ΟἿ ἐδγηιῖπις αεἱ φίδηι ἃ ἰδῦου ΟΠ 6 
(ῃ4η 840. [Ὁ τηοϑὲ ργοῦδῦϊγ (118 υαύνγεθη Β. ο. 860-850. Φ006] {πογοίογα 5 [6 οἰ 68ὶ οὗ [868 
Μίποῦ ῬυορΒοίβ. --- Ε.] 

ΟΥ̓ τ1Ἀ86 Μιίηισῳ οὐ οὖῦ Ῥγορῇοῖ, ὦ. 6.,) ἃ8 ἴο 6 ψΨΑΥ ἴῃ τ ΠΟ Π6 ὀχογοϊβοα ἰδ, τ ΚΗΟῪ 
οοἰδίησ Ὀογοηᾶ ψ}δὺ ὩΔΥ ὃὉθ σϑιίδμογοά ἴγοιῃ ὑμ}8 ὈοοΚ. ὙΥ̓ΒΘΙμ6Γ πὸ ἤγϑὺ Ἀρροδγθα βἰπρ}γ 88 
8 ΡΓΟΛΟΠΟΙ, ΟΓ ψΟΥΚΟα δῇ ἴΠ6 β8π|6 {ἰπ|6 ἰῃ ΟἾΘΡ ᾶγϑ, οδηποῦ Ὀ6 ἀοἰοταϊϊπηθ. Ετουὶ τ δδῦὺ 
πὸ Κπον γοϑρθοίΐησ [16 ΟἾΘΥ ΡγΟρΘί8, ᾿δ 18 τόσο ἔδη ργοῦδῦϊο ὑπαὺ ἢΐ8 ργορῃοίῖς ἰδδοβίησϑ 
ψΟΓα ΟΥΣἾ Π4}}Υ ΟΓΔ], θὰ ᾿Γ 80, ΠΟΥ πιαϑὺ ἤδνθ Ὀθθὴ βοοῦ σϑαμοθα ἴο υυίτηο ἴῃ [16 ἴοται ἱπ 
ὙΠ]. 6 ΠΟ πᾶν ἴμθ. Τῆδὺ μ6 οχογίθα ἃ οοτηπιδηάϊησ ἰηἤμπσποθ οὐ {δ Ρορυΐαν παϊηα 18 
ΟἸΘΑΓ ἔγοιῃ οἷ. 11. 18, ΘΕρϑοί! ]γ ἰἴ 018 γόῦβο Ὀ6 ἴκοη ἴῃ ἃ ἰβύουίοδὶ βθη86, Βιυιῦὺ ἴῃ δΔΩΥ͂ 
νον ΟὗὨ Ὁ 16 ρϑβϑᾶσθ βῃονγβϑ ἰμδὲὶ {86 ῥγορμοῦ νγἃ8 οοῃϑοίοιϑ οὗὁὨ ᾿18 ῬΟΥΟΓ ; [ὉΓ 6 ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
Θχθοτίβ 6 πϑιίοῃ ἴο τορθηΐδησα, θυ ἱπιρογαινοϊν ἀσπηδηὰὶβ 1, αηὰ ἢ6 ἀο68 80 ψὶτ (86 
ονϊάθηΐ φββδύγαδηςα [μαὺ ἢ6 Ὑ}1}} Ὀ6 ορογθὰ. ΕῸΥ (}}18 τϑϑϑοὴ χα 816 ἱποϊηθα ἴο (δἰ [παῖ 6 
Ὀοϊοπσοα ἰο {86 ογάθν οὗ 86 ρυιθϑιμοοά, δηὰ (μδαὺ 18 ὀχ βογίδιομβ οσο, ἰπ (86 ἢγβι ἰῃϑίδηςθ, 
Δι] γοββοα ἰο ἷ8 Ὀγοίθγθη ἴῃ ἰμδῦ ΟΠΟΘ, 

Π. ΟΥ̓ ιλε Βοοξ. 

ΤΒοτο σα Ὀ6 20 αποϑίϊοη (μαᾶὲ [6 ὈοοΟκΚ Ὀαδατίησ [86 πδπ|6 οὗἉ “06] νγγλϑ υυύυϊτθη ὉΥ ἰπ]86 1 ἢ 
Νοῖ οἠἱγ 8 ἴβ6γὸ 0 στουηά ἴον ἀοιιδὲ οἡ (18 μ6δα, Ὀὰὺ 4}1} (π6 ροϑιεἶνα ουϊάθησθ ἰῃ ῃ6 6890 
5 βἰγοησίὶγ οὐ {Π|Δ 58 π|6 56 ; 88, ἴ0Υ θχϑιηρῖίθ, [86 ρογίδοῦ ἀηῖγΥ (Πα τηδτῖκ8. ἴπ6 Ῥοοΐϊκ, οη6 
Ἑμδρίος διιίησ ἰηῦο δηοίθος τὶ [Π6 τηοϑὺ οοπιρίοιθ οχδοῖπθϑθ. ἔὔνθη {ἢ τὸ δά, τμδῦ 
δος 48βογί, [δὶ οΒ. 11. 10, οὔο., ὈδΙΟΏσ8 ἴο ἃ ἰδίθν ἀδίθ (δὴ [86 οἴου ραγίβ οὐ ἴπ6 Ὀοοῖκ, ον 
τυπιασὶκ ΠΟΙΪ48 σοοὰ, ἴον ἰζ 18. τῃηοϑὺ οἰοϑοὶν οομηθοίθα ἢ πρᾶὶ ργθοθθβ δηαὰ [Ὁ] ]ον 8 ἰἴ. 
ὙΒΟΙΒον τὸ πᾶνὸ {86 ἀἰβοουγβοϑ οὗ [86 ργορμϑῦ ῥγθοίβεὶ Υ 885. ἴΠδῪ 6 ΓῸ ἀθ᾽ νογθὰ (βυρροβίης 
0 ἰο αν ὈθῈπ ΟΥΆ]]γ.), ΟΥ ΟὨΪΥ ἴἢΠ6 δυθβίδηοο οἱὗἁὨ ὑμθπι, 18 8 ροϊῃὶ τίσ σδηποῦ Ὀ6 ἀ6- 
τεταϊηοα, πα 8 ΤΘΔ]]Υ οπ6 οὗἩἨ 20 ῥτγϑοῦϊοδὶ ἱπηρογίδῃοθ. Μοβὲ ργοΟ ΔΌΪΥ τὸ ἤλνα ᾿μοπὰ ἴῃ (Π6 
ἰδιῖοσ ἴογῃι, 88 1π6 ἰσῃ ἢι δὴ δηὰ ρορίϊοαὶ ἀϊοϊίοη οὐὗἁἨ [6 ὈοοΪϊκ, Βρϑοΐδ!]γ ἴθ [86 ἤγϑυ ὕνο 
σὨδρίογθ, βυσσοδ [6 ἴάθα οὗ ᾿ἰνογαγυ οἰαθογδείου, γϑῦμοῦ ἔμδη (μδὺ ΟΥ̓ ἃ βἰπιρὶ6 ταρογιίης οὗ 

᾿οταὶ αἰξθοῦγβθβ. 
[ΟΥ̓ τπ6 ϑιγίε οἵ τς Ῥτγορβμοῖ, [Ὰ6 οἰ! ομαγδοίογίϑεϊο, 88γ8 Ὁγ. Ῥάβαυ, 18 ῬϑυμΆ ρ8 [8 βίτη- 

οἷς νἱνίάἀποβα. Ἐνογγυλιίπο 8. βοῦ Ὀθίογο 8, 88 Ὁβουσἢ 76 ΟἸΓΒΟΪν 8 ΒΔ 10; ὙῊΪ8 18. Αἰ Κ 
[86 σμαγδοῖον οὗ ῃ6 ἀδδβογίριίοη οὗ [Π6 ἀφϑβοϊδιίίϊοη ἴῃ ἔμο ἢγβὶ σπαρίογ, [86 δάνδποο οὗ [86 
Ἰοουϑὲβ ἴῃ [86 5θοοῃά, οὐ {Π|40 το ΓΘ ΔΎ Η͂ΙΪ σαι μογῖπρ' ἴῃ [86 ν8]}}16 ν οὐ Φ ποϑδδρμαῦ ἀοβογίθοι ἴῃ [ἢ 6 
(πἶγτὰ. ὙΠῸ ῥγορμοὶ δή β ἀθίδ] ὕο ἀοίβι! ; δϑδοὶ οἴθαν, ὑγίοῖ, ἀἰϑιϊης, ἃ ῥἰοσίαγα ἴῃ [ΔΉ 1 γοῖῦ 
διλάϊησ ἴο (86 εθξεοῖ οὗ 16 ψο]θ. ῇὴθ ὀδὴ ψἱπουΐ ἀπ οἴοτι Ὀτίπσ [16 σΠΟ]6 οὗ θδς] ρῥἷο- 
ἴατα Ὀείογα Οὐγ ογ68. ϑοιμθίϊπηεϑ ἢ6 0.868 {Π| γοῦν Ὀγίοἴδβι ἔόστη οὗ ψογάβ, ὕνο σψογάξ, π΄ ἨΪ8 
οὐ ἰϑησιδσο, βυ ποίησ Ὁ Θ8 0} δαύυγο ἰῃ ἢΪ5 ρίοῖασθ. Οηθ νϑῦβα σοηβίβϑίβ οὗ ἔν βιιο ἢ ρδἱγ8 
οἵ σόγάκ, ἰ. 10. ὙΒθὴ δσαΐη [ἢ6 ἀἰβοοιιγβθ ἥονγϑ ου ἴῃ ἃ βοῖ δη Δ σϑηῦ]6 οδάδησο, κα οἢΘ 
οὗ ἰοβο ἸοῦσΟΥ δτθθυ8 οἵ δὴ οϊϊδη ᾶτρ. Τΐ8 ὈΪοπά ἴῃς οὗ ΘΘΓΟῪ δηα ϑοΐνη 688 18 ρεῦμα ρ8 
Οη6 δοογοῖ ψὮΥ [86 ἀϊοιίίοη 4}80 οἱὗἁὨ ([)}}8 ὑγορηθὶ 88 Ὀδθθῆ δ 4}1 {ἰπιθ5 80 "νἱηηΐησ ἀπ 80 
ἰουσίησ. Πέὲὸρ δηὰ ζ}}, Βὸ ρουτβ ουαὐ ὑπὸ (146 οὗἩἨ ἷ8 ψογὰβ τὶ ἢ 8ἢ ἈΠ ΤΌΟΚΘη ϑιηηοΟΙ 688, 
οδιτίεβ 81} δἰοηρ ὑσὶ τἢ πηι, γαδ, κα (ο86 τίνοῦβ οὐ [86 ποὺ ὑγουἹὰ, Ὀθᾶγβ Ὀδοῖς {π6 ὈΠῸΣ γοϑῦ- 
655 ὈΠΙοττβ. Ὡς ἢ ΟΡρΟΒβ6 εἶπ), ἃ Ρυγο βίγοης δίγθδπι διιΐϊὰ (ἢ οπ 688 Ὠθανίησδ ἀπα ἰοβϑὶησϑ 
οἵ (δὲ νογῖαά. Ῥοοριὶς 848 “9006}᾽8 ἰδησυᾶσο ἴ8, (6 ἀοϑθϑ ποῦ το ἢ 186 αἰϑιϊποῖ ἱπηασοῦγ. ΕῸΓ 
διῖ8 ποῖ ρίοίαγα 18 ΟὯ6 ἱπιᾶσθ. ὙΠΟΥ ἅτ Οοα᾿Β ομδδιθπίησθ ὑμγοῦσῃ ἱπαηϊπηδίθ πδίαγα, ρῥἷο- 
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ταγτίπσ 1[π6 τοῦϑα οἰ δϑίθηϊπσβ {πγουση δῆ. ΕἾ] οὐὗὁὨ βούγονν Ἀἰπιβο! δ, ἢ6 βυμηπηοηβ 8}} στ τῇ 
Ὠἷπι ἴο τορθπίβῃοθ, ρυῖοϑίβ 8πα ρϑορΐθ, οἱὰ δῃᾶ γουηρ, Ὀγίἄθ δηὰ Ὀγϊἀθσγοο. ὙΤμα τοπεῖον- 
Ὧ648 ΟΥ̓ ἷ8. βοι] 8 δνϊποθὰ ὈΥ̓͂ ῃΐ8. ᾿ἰπσοτίησ οὐδὸν (Π6 ἀσϑβοϊδίίΐοη το ἢ6 ἴὌγοβοθϑ. [{ ἷπ 
|κὸ οὔθ σουῃίίπο ΟΥΘΥ, ΟὯΘ ὈΥ ΟΠ6, (86 ἰοβδθβ 6 οπάυγοβ ἴῃ 86 ρῥγίναιϊίοῃβ οὗ οἴϊοσβ Νὰ- 
ἴυγα (0 ἷπὶ βααπιθα ἴὸ τηοῦγη; Π6 ἢδά ἃ δ ἰονν [βο] ησ οὗἁὨ ΒυτρϑίΩΥ τ ἢ τπ6 Ὀγιΐο σδίι]ὁ 
ὙΠ Οἢ, ἰπ ὮΪ8 ΘΆΓΒ, ΠΙΟΌΓΩ 50 στ ΥΟΌΒΙΥ; δηᾶ ἱ ποηθ 686 ποι] τπουγῃ ΤΣ πο ῖν οὕη 58, ἢ6 
που ὰ δἰμηβο τοῦτ ἴο Ηΐπιὶ ἼἘῸ 18 01] Οὗ σοτηραβϑείοη δηὰ πόσου. ἀπά ἃ πνοπήργῃι) 
Ὀοδυῖν οἵ ἰδησυδᾶσα ἢὮδ6 ΘλρίοΟΥΒ ΟΓ 8 ποῖ ουπα οἰβονοτο ἴθ (86 Ηοὶν ϑογὶρίατο. [Ιἢ οπὸ 
γοῦεο (1. 16), Βα [88 ἴὮγΘΘ 50} πσόογάβ, ὉὍὙ86 οχίοπϑ [Ὁ πδίῖο (86 ργορμθοῖοβ οὗ Φοεὶ γοαρρϑατῦ 
ἴῃ [86 Ἰδίδυ ργορῃδῖβ 88 Ὀθθὴ οχασσογαίθα. Τὴ βιθ)θοῖβ οὐὨ [16 ῬΧΟΡΒΘΟΥ τοὺ; ποῖ, ὅτ 
186 πιοϑὺ ρᾶγῦ, ἴῃ [86 ἴοσπι ἴῃ το (ΠῸγ σγοῦθ ἀονογοά. ΤὍμα στοδί ἱππᾶροῦυ οὗ 906] 18 πιο ἢ 
το δαἀορίθα δηα οηΐοτοορα ἴῃ [6 Νον Τϑβίδιηθηϊς (μη (μ6 ΟἸα, ---- οὗὨἨ (6 Ἰοσαδί, (πΠ6 ουϊ- 
Ρουτίησ οὗ (86 ϑρίγιῖ, [80 παγνυθϑὺ, [6 τὶπ-ἰγοδαΐησ, [86 ὙϊΏΘ.ΡΓΟΒΒ. Τὸ (μΐβ ἀηκπόπη 
Ῥτγορμοῖ, σβοῖλ ἴῃ 18 τυ ίησθ στὸ σϑηποῦ Ὀαΐ ἰονο, Ὀυὺ οὗἨἁ ᾿Ο86 Ὠϊβίοσυ, οοπάϊιϊοη, τϑηκ, 
Ραγοηίδσε, Ὀἰγίρ᾽δοθ, ποίησ 18 Κηονη, ποίησ ὈοΘγοηα 8 ἤϑηη6, βᾶνθ 186 πδπιὸ οὗ δῃ τιη- 
Καοση (ἈΓΒ6ν, οὗ σβοπι, ογθονογ, αοα μ88 8] οσσοὰ ποιδίηρ ἴο τοπιαΐῃ βαυθ {{Π|656 ἔδυ σμδρ- 
ἴοΓΒ, --α- ἰο Ὠἷπὶ αοα τοβουνοὰ [6 ῥγογοσδῖϊνο. ἢγβυ ἴο ἀθοΐαγα [06 οαἱρουτγίησ οὗ 16 Ηοὶν 
αμοβῦ ὑροῦ 8}} ἤθβιι, π6 ρογροίυδὶ δυϊαΐϊησ οἵ (86 Ομαγοῦ, [86 δηδὶ βίγυσοϊα οὗ σοοὰ πὰ 
61}, {π6 4580 το ]]ΐοη ἀσαίηϑὲ (οὐ, δηὰ [Π6 1)ὰΥ οὗ Φυάστηοηί. 

ΤἼο ἴοπο οὗ “9068 τγϊησδ, Βα γ8 ΥΥ ἀρ βο 6, ἱπαϊοαῖθβ ἄδορ γοϊσίουβ ἔδοησβ, Ὠοαγυΐεϊς ὁχ- 
Ρογίθποθ, δπα ὙΆΓΩ ΒΥΠρΡΑΙΏγ. ΗΪ8 τρογαὶ 4688 ἀγὸ ἸΟῪ δηά ριιγθ, πα ὑβϑυ ιν ἴο {Π6 τ ]ϊσ- 
ἴουβ Κπον]θᾶσθο δηᾶ [Π6 Βοὶγ [1{6 οὗἩ 6 ργορβεί. Η18 ρορίσυ ͵8 ἀϊβιλη συ ϊδηθα ὈΥ [ὰ6 βοαγίησ 
Βίρῃι οὗ μὲβ ἱπιδσϊπδιίοη, [86 οὐσία! γ, Ὀαδαῖγ, απὰ νϑγίθιγ οὐ 8 ἱτπιασθβ δηὰ βίἰπιῖ]6εβ, ΤῊ 
σομσοριϊοῃΒ ΔΓΘ βίπηρ]6 ϑπουσῃ, Ὀυΐ ἸΘῪ ἅτ δὖ (86 βδπι6 τἴπι6 Ὀ0] 4 δηὰ σγτδηά. ὙΤλθ ροτγίδοαϊ 
ογᾶον ἱπ ψ  ϊοἢ (ΠΟΥ 8.6 διτδησθα, (ἢ θυ ἤον δηά νγϑ}] οοιηρϑοῖδα βίγυςσίαγο οὗ ὑπ6 ἀἰϑοοῦγδβο, 
ΔΓ αυΐϊῦο τϑιμαγ Κα }}]6. [Ιὰ 8 ΘΠΟΓΡΎ, ρονοῦ, δηα ἀϊσηϊγ, “06] τοιαϊμ 8 ὰ8 οἵ Μίοδῃ ; ἴῃ Ηἷδ 
Υἱνδοῖ δηὰ ᾿ΠῸΠ ΚΘ ἔγοβῆπθβθ δὰ γοβοι Ϊθ8 ΝΆαπ ; ἴῃ Ὠῖβ οὐ πα  γΥ δηὰ αἰγθοίῃθϑβ, ἰὼ [16 
Ὀοϊᾷ γδῆσο, δῃὰ βυῦ πλ6 βίγαίη οὐὗὨ [15 ἰάθαβ, ἢ6 [118 Ὀυΐ ἃ {016 Ὀοῖονν δαί ϑῃ : ἴῃ .}18 Θηιμιι- 
βἰαϑίϊὶς Ζθαὶ ἴον ἔτι τγοϊ σίου, δηὰ ἢ15 οἴθαῦ, δαγπαβῦ, ροποίγαυῦησ ἱπβίσῦ ἰπΐο [ἢ6 ΤτηοΓᾺ] αΪ8- 
ογάουβ οὔ μιἰ8 ἐἶπιθβ, ἢ6 γϑβοι Ὁ] 68 ἀπιοβ. φΦοοὶ ἰπγοδίθηβ δηὰ νϑγη8; Π6 ἀδβοθηᾶβ ἰηΐο {86 
ἰμπογτηοδί ΤΌΟΘ8868 οὗ Βυπδηὴ πδίυγο, δπα ἢθ6 ἀγδρβ ἰηΐο (Π6 Ἰἰσμῦ οὗὨ ἀφγ, οοττυρίοη, 1[8]86- 
Ὠοοά, δηά ᾿υΚουγασ 688 ἴπ Π6 τογβηὶρ οὗ Φομονδῆ. Οὔ ουν τορι ιοῦ, ΓΠπιπογεϊς πον βᾶγ8: 
ΤῊ Ῥτγορμοῖῖς τηϑη1]6 πο Θογοῦθι! 1ι18 ἸΟῪ ἔοττη, 8 ὙΟΓΓΩΥ οὗὁὨ 18. τηβ)ϑβιϊο βρίγι; 
18 οοἷογ 18 ἱπάροα ἀδγκ δπα βοϊδηπ, κα [π6 ἀδΥ οὗὨἩἉ (6 Ιμογὰ νι ϊο]ὶ 6 ργϑαϊοίβ, γοῦ τ 566 
ΒραγΚ] πσ ὕροπ ἰῦ [86 βίδγβ οὗ ἰμ6 οἴθγῃδὶ Πσἢ 8 οὗἩ Ἰονθ ἀπά στᾶδςβ. --- Ε᾿] 

Τῆς Οεσαπίοπ οἵ {πἰ8 Ὀοοὶς γγχἃ8 84 (ουτῖ]6 νἱϑίϊαου οὐἨἩ ΔΦυιΐϊι ὈΥ Ἰοοσυβῖίθ δηὰ ἀγοῦρῆς. 
ΤῊ ρτορ οἵ ἀοβογῖθοβ [16 ἀδναβίδιϊοη ργοάυσρα, απὰ νἱο νης Ὁ 88 [86 Ὀδσϊῃηϊην οὗ ἃ στοαὶ 
ἡυάσπιοηῦ ἀΥ οὗὨ ἴπ6 Ἰμογὰ, 8 68}18 Ἐροὴ 1π6 ῥγίοβϑίβ ἴὸ δρροϊηϊ ἃ ἀΑὺ ῸΓ παίίοηδὶ Βυπι δ οη 
ἀπ ργᾶνου. Τμΐβ πυδὲ πᾶν Ὀθθη ἄπο, βίποθ μ6, ὉῪ ἀϊνίηα δα ΒΟΥ, ῬΓΟπλ868. τ 6 ῬΘΟρὶδ 
1Π6 γἰεδοβὺ Ὁ] ββίησβ ἔου 086 ργοβοηῦ δηὰ 816 δυΐυγο, 88 νγγ6}} 88 σοιαρίοθ ἀϑ᾽νογβηοθ ἴσοι 4} 
(μον ΘηΘΠἾ68. 

Τῆα Ὀοοκ οοηϑβι8δ οὗἩ ἰωο αγίε, πμΐο πιυϑὲ Ὀ6 σΑΥΟΙΪΥ ἀμ συϊεμοά. ὙΤΏΘΥ ΔΓῸ 88 
[Ὁ]1ονγ8 : -- ᾿ 

Ῥατγὶ 1. ἱποϊυθβ ΟΒΔΡΒ. ἱ.-ἰϊ. 17; Ῥαγῦ Π. οχίθηδβ ἕγοιῃ 1}. 19 ἴο {Π6 πὰ οὗ Ἂἰ. 1. Ὑθον 
86 οοηηροίρα ὑοσοίμον ὈΥ 186 ἰβίοτίοδὶ βίδίοιηδηΐ (ἰ1. 18, 19). 

Ῥαγὶ 1. ΤὨα ρίασιθδ δγοϑυ πᾶπιρά, ἀγὸ ἀθβουι θα 88 ἃ ἀϊνίπο ἡπάσιηθηί. ΤὨδ 68]} ἴο ᾿ 
γορθηΐδῃοο. 

ΟἸ. 1. ὙΤΒὸ υπρτγοοοδάοηϊδα ρἴαρσαο οἵ Ἰοσυβῖ8 δπὰ ἀγουριιῦ 18 ἀθβουὶ θα, δηα {1.088 οἡ Ἡ ΒΟτα 
ἴῦ (811 ἀγθ δ] ]οὰ ρου ὕο Ἰδιηθηΐ οὐοῦ {86 ἀδϑοϊφιίοη οὗὨ [πΠ6 ἰαπὰ οδυιδβϑὰ ὈΥ 1; οὔθ οὗἩ [86 νογϑβί 
ΤΟΒΠ 5 οὗὨ ἰδ Ὀοὶπρ (16 προθβϑιυ ὯΓ βυβροῃάίησ [86 ἀΑΙΪγ βδογῆοθθ. ΕῸΣ (μΐ8 τϑᾶϑοη [86 
ΡὈυίδϑίβ ἅτ γϑαυΐγοα (ο σῃοῦγα ὑμοηιβοῖνθδ, δηὰ ἴ0 βυπηιοη 4}} (86 ἱπμδοϊ δηίβ οὗ 186 ἰαπὰ ἴο 
Ἰοῖπ ψῖι τποῖη ἴῃ (ποῖν Ἰαπιοηϊδίίοη. 

ΟἈ. 11, ὙΤηΐϑβ νἱβιἰδίου 18 βἰ ιν ἃ τοκθη {μα 8 τοδὶ Ἰυάσιηθηΐ ἄδγ οὗ ἴΠ6 Ἰωογὰ 18 δοπι- - 
ἱπσ. Τα ΔΓΙΩΥ͂ ΟΥ̓ ἰοσιδί8, οὗἔὨἨἁ ἩΠοἢ ἃ στρ ϊος μἱοίαγα ἰ8 σίνϑη, 18 [86 μοβί οἵ {πὸ 1,ογά, βεπὶ 
ἴο ἀο ἷ8 ν}}} (νογβ. 1-1). 5611 06 Ὠγθαϊθηϑά Ἰυάριηθηῦ τῆδὺ Ὀ6 δυογίθα ὈΥ ὑἰπμθὶγ τὸ- 
Ροπίλποο (νοῦβ. 132-14). Ηδποο (86 ρῥγίθβιϑ βιιου!ὰ δρροϊπῦ ἃ ἀδὺ οὗ ΒυπἝαίίου δηθὰ Ὀγδυογ, 
8Π|} 8ἰιουϊὰ ὈΟϑθΘ οι {Π6 Τογὰ ἰο μανθ ὩΏΘΤΟΥ͂ ὑροὴ (86 πϑίϊοη 88 Ὀδίῃσ .ἷβ οσσῃ ρθορίθ (νϑγα. 
14--17). 

Ῥαγὺ 11. σοηίδίῃβ ργοπιΐβα : (1) Εονῦ 86 ργϑβοηΐ (1ϊ. 18-27). Οοά πὶ} ἀεἸῖνον μἷβ μϑθορὶβ 
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ἔτοτα ἴ|6 ρίασιιθ δηὰ ΔΙΏΡΙΥ τορϑαὶν [86 ον] ἀοῃθ ὈΥ ἱϊ, ΟΥ̓ ποῦν Ὀ]οβϑίησθ, ἀρὰ 80 ρύονθ ὑπαὶ 
[6.86] 18. Ἀ18 ρθορίθ. (2.) Εον [16 ἔαΐυγα 80}}} στοδῦον ἰίησβ ἀγὸ ῥτγοιηϊβοά. ὍΤμὸ ἀδγὺ οὗ {μὸ 
Ἰωοτὰ ἴ5 βυγοὶν σους, Ὀυΐ ἴο Ιβγαϑὶ 1ῦ 8δ}4}} Ὀ6 ἃ ἀδγ οὗ ϑβαϊναϊίοη, δῃὰ ἃ ἀδγ οὐ ἴθγυτοῦ οὐΪΚ 
ἴο ἰβγδθ}᾽ 8 ἴοθβ. Τ8 ἀΔΥ 884}} Ὀὸ ἱπ οὐ υσοά Ὀγ (86 ουδρουγίησ οὗὐἨὁ (Ἃἀοα᾿Β ϑρὶγὶς ἀροῦ 1πὸ 
ὙΠΟΪ6 ρθορίθβ. Ὑβοσθ 88}8}} Ὀ6 δῦ Π6 βϑίηθ (ἀπι6 θυ! }]6 βίσῃβ ἴῃ ἴπμ6 βθανυθὴβ δῇ ἴΠ6 Θαγίι, 
ἔγοτι Μ]ΘῺ ὑΠ6γ6 8 βαίθυ οὐΪγ ἴῃ Ζίοθ. Βαΐ (Βθγθ, 8}} νν1}} 06 ῥδυίθουῦ! Υ βοούγθ (Ὁ. ᾿ἰϊ. 1-8). 
ΤὨΘ ἀδὺ 1080} 18 ἀοεουὶ 64 88 ὁπ6 οὗ ἀε]νογϑηοθ ἴῸΓ 18γδοὶ, δηὰ οὐ ἀδδισυοίίΐοη ἴῸγ {μα ῖὶγ δπὸ- 
πΐ68, ὦ, 6.) “186 πδίίοπϑ. ὩὙΒθβ6 πϑίϊοῃβ 8Γ6 Τοργοδο θα (Ὁ {Πποῖγ ογΐπιθϑ ἀσαίηβί [6γϑ6], ἐπα 
814}} Ὅ6 Ρυπίβῃθα οἡ δοοουηῦ οὗ ἴμθπὶ (νθυ8. 9-16). [πῆϊουύίΐοη οὗὁ [8 ρῥυρίεπιθηῦ. ΤΠ 
1,οτὰ 8386: 065 ἴ5Γ86] ἀπὰ [86 Ὡδύϊοηϑβ, ἰῃ [}16 γΔ]]6Υ̓́ οὗἁἨ Φε βοβμαρμδῦ. Αὖ ἢγβι ἰΐ βθϑιῃβ 848 1 (ἢ 
Βαιοη8 6γῸ οἡ [86 ροΐπί οὗὨ βίογπιῖησ {86 ΠΟΙΥ εἰΐν, Ὀὰῦ (πο δηὰ {δ θγο, πιὰ ἰουυ! Ὁ]6 βῖσπβ, 
ΒΟΥ 8ΓΘ Δ πη Πδϊθα ὈΥ (86 Ἰμοτὰ δὲ οὔθ ὈΪογ. Τῆὸ ἀδνηίησ οὗ βγδ0}᾿8 βαϊνδίίοη ἀθβογι θα 
(νογβ. 17--20). ὕίη)υγοὰ ὈΥ (πο ὶγρ θηθπίθβ, ργοίθοϊθα Ὀγ {πον αοὰ, γγῆο ἀνγ6}18 ἔογανοῦ ἰη 
[6 πιϊάδῦ οὗὁὨἨἁ [Π6πὶ, δΪ8 ροορίθ θηου {δὸ στο χϑβῦ Ὀϊθδδίησβ. 

γγμαῖ Ὅ06] β8γ8 οὗ (9 Ἰοδυδβῖϑ 18 ἢοῦ ἴο Ὀ6 ἴδίκθῃ δὲ 88 δὴ ΔΙΙΘΟΌΥΥ, ΠΟΡ 88 8 ΠΊΘΓΟΪΥ 
Βσαγαϊϊννο ἀφβοτίρείοη οὗ ὑμ6 μοϑὺβ οὐὗὁἨ γγὰσ. ΝῸΡ 8 11:16 θγβὶ ομδρίαῦ ἃ ργοἀϊοιίου ; οὐ [16 
ΘΟμγΑΥΥ ἰτ ἀΘβογθ65 Βὶ8 οσσῇ Θχρογίθῃοθ. 

Ππρογίαποε ὁ ἰλὶς Βοοζ. ΜΩἋ πὰ (μαῖ ἰὺ νδβ ιοϊά ἴῃ Ὠϊρὴ σοῃδίἀογαϊϊοη ὈΥ ὑπὸ ἰαῦθν 
Ῥτορμοῖβ. Ὑ7ὰ Βᾶνθ δίγθδαυ τηθηπιἰομθαὰ ἴπ6 186 τηδαθ οὗὨ ἰῦ ὉΥῚ Απιοϑβ. [ὑ 18 αἶδο αυΐΐθ ρ] βίῃ 
(δαὶ Ιβαΐϊδῃ ἀΞοὰ ᾿ὑ (οορ. 18. χἰϊ!. 8, 6, 8, 10, 18, ἀπὰ 4006], 11. 1--11; 1. 1δ, 16). Ὑμαῖ οἴδμογ 
ἰαῦδυ ὑγορμοίβ δὰ 16 Ὀοοκ Ὀδίογο ἴμθαὶ ψ1}} Ὀ6 οΟὈνίοιιβ ἴο ΔῺΥ οὔθ ὙΠῸ δχϑηλπμθβ ἃ ΒΙΌ]6 
τὶ Ῥᾶγα 16] τοίογθηοθθ. [6 1 280}, {μογϑίουθ, 180} δα γ8, “ ΑἸηοὴσ ἴ8ὸ ρσορμοῖβ ψῃὸ ἤουγ- 
ἰδῃοὰ ἔγοῃν {86 (ἴπ6 οὗ ὈὕζΖζίαιι ὑο (μαὺ οὗ εογοῦοδπι, 9061] ἀμαυθβυομδὈΪν μο 5 [Π6 ροδἰζίοη 
οὗ δ ἘγᾧῥΡ6 ΟΥ̓ Ἰη066], δὰ δῇον Αὔηοβ, ἱβθγθ 18 ποῦ οὔθ 080 τ πσθ 40 ποῦ τϑιηϊμὰ ὃ οὗ 
Βίπι." ὙΚῷθ08 ΄τθδὺ ϑύϑθὴ οἷδὶπὶ ἴοῦ Φοοϑὶ (δὰ ΟὈδάϊδηῃ 4180 ἱἔ τὸ στοσαγὰ Ἰχΐπὶ ἃ8 οὔθ οὗ ἰδ6 
ΘΑΣΙΪΓ ΡΧΟρ ΙΘ.8), ἃ βοτῇ οἵ ἔμπάδιηθηια! βἰσηἰβοδποθ Ὁ 086 το ]θ βουὶθβ οἵ ἰδίϑι' ργορβοίβ, 
ποῖ ΟὨΪΥ οὔ δοσουηΐ οὗὨ Ηἶβ οἶθαῦ δηὰ ργϑοῖϑθ ργϑαϊοϊίοῃ οὐ ἴδ οδομπιΐῃσ οὐ [6 ἀδὺ οὗ τῃ6 
Ιωοτὰ, Ὀὰς 480 Ὀθοδι8θ οὗ ὑη6 ΨΆΑΥ ἴῃ ψαὶοὰ 6 δοπηθοῖθ ἴϑγδοὶ πὶ ἢ. Ἐνθη Οοα᾿β οονϑ- 
πδηῦ ΡΘΟΡΪΘ πιιιϑὺ Ἰοοῖὶς γῦϑ}} 0 866 ΠΟῪ {ΠΘῪ δίβηι, [0 ἴῃ ὑλαῦ ἀδΥ, ταρϑηΐδηοθ 8] σδῃ μ6}Ρ 
ἴμοπι. [ΙΓ (18 18 νδηίλην, ἰδ Ιϑγδοὶ ἀθραγὶβ ἔγοηι (ἀοά, δβοᾶρθ ἔγοιῃ [86 σοπιησ Ἰαάρηιοηῖ πῖ}} 
θ6 ἱπῃρο558:0]6, --- ἃ ὑγυ ἢ τ] ΟὮ [8.6 Ἰαῦου ργορμοίβ ΘΧ ἢ Ϊς ἢ δὴ δνουσστοσίησ δ ρ] 8818 δηθὰ 
ἀϊδξποίηθβ8. Τὴ ῥγορμθοῖθϑ οἵ 9οϑὶ γθ, ᾿ῦ βθθὴϑ ἴο τιθ, πα δηηθηϊα! ἰπὶς ΔΠΟΙΠΟΥ 8686, 
ΠΔΠΘΙΥ, ἴῃ [86 Ργομἶ808 ὑμον σίνο γοϑρθοίζησ [3γ8 6} 8 {αὐτο ὙΒουρσ [8Γ86] πιιϑὺ ἤγϑῦ βυ Ὁ 
ου ϑδοοουηῦ οὗ (Ποῖγ βἴηβ, γοῦ [8086 ργορῃθῖ δηιοἱραῦθϑ νὴ ἢ σοηβάθησθ [06 ἀπ6 θη {86 γῪ 
88} τοϊση ἰὼ Ρϑηϊζθησο ἴο αοά, δηὰ ργθαϊοῖβ (μπᾶὶ (Π6Ὺ 8}}4}} τίη ἃ χἰογίουβ8 ὑτϊαρἢ, τ Ἡ1]6 
41} {πεῖὶγ ὀπθαθ8, ἑ. 6., (86 ποῦ, 8.41} Ὀ6 αὐίου]ν ἀφδίσογθοα. Τῶι 906] (υπλύῖησ Ὠἰιη 56] ἢ, ἃ8 
ἴδ πόγο, τὶ Οὐδ αι ἴὰ υπίοϊαἰησ δὰ σοπβγπιίηρσ 0116 ργορβιϑίϊο ργοιλΐ868. οἡ (818 Ἠ684), 
ἤχοβ πὶ δὴ δϑβυγσγοὰ ἔδι ἢ 086 ροβίιίοη οἵἁ βτδβὶ, 48 ἀοά᾿β οσσῇ ρϑορίθ, δηὰ ἐογϑίθὶ Ἰβ {πο ῖγν 
σιοτίουβ υἱούουυ οὐϑν 811 [μοὶγ ἔοϑθϑ, ὑμουσἢ [86 ἰδίου τῇδ, ἔου [116 ργθϑθηΐ, Ὀτίησ ὉΡΟΏ. Π6πὶ 
ἸϑὉἢ ϑμδηθ δηᾶ βοῖτοσ. Ἦμαῦ [186 ογὸ 8668 οᾶῃποῦ Ὀ6 δὴ οὈ]θοῖ οὗ δι}, ΒΟ ἢ μὰ 8 ἴο ἀο 
χὰ (Βΐησθ ον [86 {ἰπ|6ὸ Ὀδἰπο ἰμν ϑ: 0] 6. Αδοογάϊηον 906] μὰ8 ρίνθη 8 κου-ποΐθ (πιο 
τοογο [Ὁ}} (δ τπαΐ οὗἁἩἨ ΟὈΔα 48), νυ ἢ 0} γγὰ8 γτοροδῖθα Ὁγ [116 ἰἈ 6 ργορμοῖβ;; 6 υηβυγοα ἃ 
᾿διἰδπάδγα, 80 ἴο βρϑαϊς, νυ ΐσῃ β8.4}} παυοῦ οθᾶδϑθ (0 ψᾶγθ οἡ ἰσι!. ΓΘ ἰδῦθν ρτορμοῦβ πουὰ 
μὶϊϊηθδδ 106 ἄθορ δυμπδἰίοη οὗἨὁ (ἀο8 ρβορίθ ὈΥ {δ6 παίίοπβ, ἑἱ. 6.,) [Π6 ννουϊὰ ρόναῦ ; {δ γ 
πουϊὰ μαναὰ ἴο δηποιιηοθ {δ6 τοῖα] ονογἢτον οὗ [86 σοιμμηοηγοδιῃ οὗἨ [8Γ46], [86 δῃῃὶ μι] δου 
οὗἨ 118 ρο] ἶο8] οχἰϑίθησθ, ἃ8 ἃ νγ6}}-ἀοϑογνθα ριιηἰβῃτηθηΐ ἴον (Ποῖ βἰμ8. Βαΐ πον) ϑιδηά- 
ἴπσ {{15, 4}} ταῦ ὅοο] μὰ ρῥγοιηϊϑοὰ σοῦ! Ὀ6 γτϑα] θὰ ; 86 ἀδγ οὗ [16 Ἰωοτὰ νὰβ ΒΌΓΟΙΥ 
οοπιίησ ἴον (86 ᾿ιδδίῃθη, --- ἃ ἀΔΥ οΥ̓͂ ἰϑαγί} γθοοιρθηβθ (ο ἴθ, Ὀαὺ ἴο μἷ8 οὐ ρθόρ]θ 8 ἃ 
οὗ ἀο ἑνογδηςα δπὰ δίθγῃδ) βαϊναιίίοη. δὸ νὸ πᾶ ἰμδῖ ἴῃ βρίϊθ οἵ [Π6 ἀδθηιὺποϊδιϊουβ ασδιηβὶ 
16 σπούθη ρϑορὶθ οἡ δοοοιηΐ οὗἩ {ποὶρ δροδβίδϑυ, ἴῃ βρίΐθ οὗ (η6 )υάριπδηίβ ἴο Ὀ6 ἰηῆϊοιοα 
προῦ ἰμοῖὰ {πγουρσἢ [86 ΔΟΘΠΟΥ οὗ (86 ποδίῃοη, (μ6 ἔ1 ἢ δηὰ ἤορο οὐὗὨ ὑπ6 ρῥγορ ιοίβ 'ῃ τοσαγὰ 
ἴο (86 αΐατο οὗ Ιβγδοὶ δῖ παυνοὺ β᾽αίζθη. ΤθΘΥ ρογροίμυδ! ]Υ γθοὺ ἴο [86 ῥτγοπιΐδβα μαὶ [86 

᾿ μογὰ Ὑι]} ποὺ οδϑι οβ΄ ἷ8 ρθορὶθ0 Α τοπιηδηῖΐ 888}} βαγνῖνθ. [Ι͂ἢ {818 γοιηχηδηῦ 96 ῃονδὴ π}]]} 
06 σἰοτίθοά, δηὰ ν}}} βῆον ἱπαὺ [ιῖ8 υἱ παῖ ἀδβίσῃ τγὰβ οὶ ἰο ἀθβίγου [Ϊ8 ρϑορΐβ, θαὺ ἰο 
Βαϑ(ΟΥ̓ ροπ (μθηὶ ἔγοϑ ἢ ἴανοσβ, γϑᾶ (ὯΓ Ὠἰσίιθῦ ὁπ β πὰ ὑπο ὶγ ΓΑΟΒΟΥΒ. δη]ογθὰ,. ΤὨΐ8 ῥσοιῃ- 
ἴδε ὈΘΟΟΙΏΘ68 ΠΙΟΤῸ 8η4 τοῦ ΟἸΟΒ6}Υ 841Π16ἃ το [86 Βορα οὗ ἃ Μοββίδῃ, δῃᾷ ρῖνϑϑ ἴο 1ζ ἃ πηοῦθ 
δΔη πηοόγὸ ροδίτϊνγο βδρε. Τηΐ8 ὨΟΡΟ οὗ ἃ Μεββίδῃ 18 [26 530]1ἃ Ὀᾳ818 οὗ 4]} οἴμβοσ Πορβϑβ οἵ 
[ετδ0}}8 ἕαΐαγο δπὰ ρἱογίουβ ἀδϑίϊηγ. 4οοὶ, ἰηάορα, ἀοθ8. ποῦ ἰῃ ΘΧΡΓΘ88 ἴθγπη8 ἀθβοῦί θθ δ 8 
Μεκαεϊδηϊς ἰοπαπάαίίοη, ἃ5 1Ὁ πᾶν Ὀὸ οΑ]]οα, Ὀὰῦ 6 [88 ἃ ζϑπογαὶ σοηοορίίοη οὗὨ ἰΐ, δηὰ ον [18 



8 ΨΟΕΙ,. 

ΤΟΆΒΟ. Ἧ6 δᾶνθ βδὶ ἃ ἰῃδὺ ᾿ΐἷθ ῬΓΟΡΉΘΟΥ ΤΑΔΥ ῬΤΟΡΟΓΙΥ Ὀ6 6410 4 [ππάδιηθηῖδ] ομθ, ἱ. 6., πιὰ 
Τοίδγοποβ ὕο ἔποβα οὐ [86 βᾶπ)6 βυδ]θοῖ, ἴῃ ἰδίδν {ἰπ|68. 

ΠῚ. 1τιεναίωνο 9 (λ6 Βοοῖ; (ἐχοϊυβῖνα οὗἨ Οοιιθιοπίαγθβ οὐ [π6 Μίποτ Ῥτορμθίβ 48 ἃ ἩΠΟΪ6). 

ϑεῦαδι. Τυδοδηὶ, Ετσδηι. Αἰ υσιιδίΐπ. Οοπιπιοηϊ. ἐπ ὕζοεῖ, (οϊοπ., 1556 ; ψοεὶ οὐπι Αἀποέ οἰ Κγ͵εγ- 
βίοπα ἱτίωπι αδδίη, ρον α1]0. Ομ σαηα, Ῥασγίϑ, 1668; ΕἸ1 δοθδάθιβ, ϑ'ψπορβὶβ «ἱοεῖ, Ατροηΐ, 
1688; Ἐς, Βυπηγ, Ἐπαγταίΐο ἐπ οεί, Ἰωοπᾶ., 1688, 1595 ; 7. Μαιμῖο, Ργαϊεοίζοποα ἐπὶ οεὶ, Βδρὶϊ, 
1690: Κ. Βηοπῖα 15, Οὐπιπι. ἐπ, οεί, Οτϑοον, 1698 ; 8ὅοὶ. ϑβποῦ, ΟὈπιηι. ἔπ “οοὶ, Ὑιυ6Ό., 1614 ; 
ὅ. Η. Ὀτβίπαβ, Οὐπι. ἐπὶ οεῖ, Εταμοον., 1641; Εὰ. Ῥοοοοῖ, ΟΌπιπι. ἐπ Ῥτορῆ. υοοί, 1,1ρ8., 1698 ; 
Ηβοιι8, ὕυοεὶ {ἰιμδίταία, Βτνοῖλθη, 1697; 42. 4. βοδυτγώδη, Ῥυορὴ. ὑοεῖ, Ὑ͵ 6861, 1700. (6130 
ἨοἸ]δηα νϑγβίοη, 1708) ; ὅδ. Ομδπάϊον, Ῥαγαρῆταδε απὰ Οτἰ σαὶ (οπιπιδηὶ. ὁπ «οοὶ, Ἰ,οπιάοῃ, 
1785; Ο. Εν, Βδυον, ἠηπίγοά. ἐπ ὕοοῖ, ΥΥ τοι. 1741; (ἀα. Ν. ΕἰοδΒίον, ἐπ ὕοεῖ, ὙιῖΘΌ., 1147. 

Βδυπισαγίθη, ΑΓ μεἰσσωπρ ἀε8 υοοὶ, Ἠδ4116, 1766; Ῥ,. Οοῃζ, ίπδοτὶ ἀε Ολαταοί Ῥοεὶ εἰς, ΤαὉ., 
1188 ; ὅ. Βυϊζπον, οεὶ οἰΐπι Ηοόγαιωα, ΟοΌυτσ, 1784; 7. ΒΕ. ἘπΙΚοσταδη, ὑοοὶ πιοίγ οὶ δεογϑείσί 
μπαί ογκἰ γί, ἸΌΘοΚ ἀπὰ 1,οἰρσίὶς, 1786 ; Ψαβιὶ, υοοί - ἀδεγβοίχε πὰ ογζι γί, [οἰρεῖσ, 1192; Α, 
ΘΔ ὈΟΓΡ, υοεί 7,αἰἷπο Κεγβιβ, οἱ Νυιῖ ρλιϊοὶ. εἰωδίταία, ὕπδδαὶ, 1806; Ε. Α. ΗοϊΖζμδυδβθη, 
(ΟὉπιπιθηί., 1829; Κ. Α. Ογδάμου, 1881; Α. Υ ἄμπβομο, 2216 ἢ) ειβεασυηροπ ἀε5 Ῥτορλείοη, «οεὶ, 
ὠἀδεγδείσί ὠπή ἐγκίαγί, Ἐμοὶ ρΖὶς, 1872. Αἰποὴς ῥγδοῖζοδὶ οχροβίϊογβ, πιδὺ 6 πδιιθά, ἦ. Ὠ]16ἀ- 
τί οι, ἀον Ῥγορῆ. υοεῖ, ξυγΖ ογἰᾶτι, Τ,οἰρχὶρ, 1861. . 



ΤῊΝ ΡΕΒΟΡΗΒΤ 90900Ε]1.. 

ΡΑΒΒΊ ΕἸΒΞ5Τ. 

ΤΗΝ ΠΟΟΜΕΈΝΤ ΑΝῸ ΟΑΓΙ, ΤῸ ΒΕΡΕΝΤΑΑΝΟΕ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ [. 1--11. 17. 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ 1. 

Οοπιρίαἴηξ 9 ἐλα 7)εδοἰαίίοπ οΥ υμάαλ ὃν Ζοοιδίς απα Ττοιρλέ. 

ΟΒΑΡΤΕᾺ 1. 

1 ΤΏ ποσὰ οὗ Φοβονδῇ νυ ]οἢ οϑῖηθ ἴο ἱ 206], ἰ6 δοῃ οὗ Ῥοίβδιοὶ. 

2 Ἦθλγ {{ΐ8, γϑ 2 οἹα τηθῃ, 
Απά ρῖνθ Θδγ ἢ 81} γο ἱπῃδοϊδηΐβ οὗ {86 Ἰαπᾶ ] 
Ηλι βυο} 4 ἃ {πίηρ ὈΘθὴ ἴῃ γοὺ ἀΔΥ8, 
Οἵ ουύϑῃ ἴῃ (π6 ἄδγβ οὗ γοῦν ἔδίμο ΓΒ ἢ 

8 ΤΟ] ἴδ ἰο γοὺγ Ομ] άγθη, 
᾿Ἀπά γουγ σοὨ]άγθη [0 {πρὶν Ομ] ἄγθη, 
᾿Απα {δ6ὶν οἢ]άγθη ἴο δηούθον ρΘηθγ οη. 

4 δι {Π6 ρδϊπιοῦ πόσα ὁ δι 16, (π6 Ἰοουβὲ παῖ οαίθῃ, 
ἈΑπᾷ νῇῆδῦ δα Ἰοσυδβὺ δὴ Ἰοῦς, (ἢ 6 θ66 116 Βϑ.ἢ δδΐβθῃ, 
ἈΑπά ψϑαδαὺ {6 Ὀ66]6 δαίῃ Ἰοῖῦ, {Π6 σαίθυρ! αν Πλι ἢ Θδίθη. 

ὅ Ανδκοῖ γα ἀγαηκαγᾶβ,5 ἀπ 6 6ρ, 
ἈΑῃά ΟΥἿΥ ουὐ 8}} γα ἀγΠοΥΒ οὗἩἨ ὑγῖῃθ 
Οὐ δοοουηὺ οὗὨ {6 ΠΟῪ σϊηθ (0Γ πημ8().19 
ἘῸΓ ἴὺ 18 ουὺ ΟἹ (τοιμονθα) ἔγοτη γοι του. 

6 ΕῸΓ᾿ 4. Ρθορ]ο 3 παίῃ ἰηνδαοα 1" τὴν Ἰδηᾶ,"Ὁ 
ΜΊΡΙΟΥ δηα πυ 6 1688 ; 
ΤΙοῖν ὑδϑὶ ἢ ἅγὸ ὑπ6 ἰθοιἢ οὗὨ ἃ ]ΐοη, 
ἈΑπάὰ [Ώ6Υ ἢδνθ ὑΠ6 74} ἰδϑίἢ οὗ ἃ 1]0ῃ 688. 

7 ΤΏΘΥ δᾶνο Ἰαἰᾷ νγαβύθ τὰ Υ υἱηθ, 
Απᾷ ὈΑγκΘα (οΥ ὈΓΟΪΚΘῺ) ΤΥ Ηρ {1668 ; 
ΤΉΘΥ Πᾶνα τοδᾶθ ἰὑ αυἱῦθ θαγα,," δηα οαβὲ 10 ΑἸΥΆΥ ; 
105 ὈΓΆΠΟΒΘ6Β ἃγ τδὰθ ὙΠἰΐθ. 

8 Τιδιιϑηΐ 1 16 4 Ὀγῖάα ᾿δ 
αἰνᾶρα στ ββοκοίοι ἔον 186 πυβθαπα οὗὨἨ πδὺ γουίῃ. 

9 Ουἱ οὗ ἰβ {ὴ6 πιοαὺ οἴεγίηρ' δᾶ (86 ἀτγίηϊς οἴἶδδγσίηρ ἔγουλ [Π6 μβουβο οὐ Φϑβουδὴ ; 
ΤῊΘ ρῥγίθβίβ πηου τη 
ΤῊΘ τηϊηϊβίογβ 5 οὐ Φϑῃονδῃ. 

10 ΤΊ δο]ὰ 18 ννυαβιϑᾶ,9 
ΤΏ ᾿δπᾷ τηουτηοίῃ,,{, 
ΕῸΓΡ (86 ΘΟΓΏ ἰ5 ἀοδίγογοί, 
ΤὮῆΘ πον τ ]η6 18 αγ θα ὑρ, 
Το ο11 3 [Ἀ118. 

11 Βδ δϑιιδιηθᾶ γὸ μυβρθδηάτηθῃ, - 
Ἡονϊ γ6 νἱπθ- ἄγ βθο τ, 



10 ΧΟΕΙ͂.. 

ΕῸΣ (86 ψιῇηθδὺ δηᾷ ἴοῸγ (π6 ὈΔγοΥ ἢ 
Βοοδῦβο ἔπ6 Βαγνοϑβί οὐ 86 614 δ} ρογιβῃοά. 

12 ἼΠ6 νἱηθ 18 ἀγα ὑρ, 
., Αμαὰ [86 ἢρ ἴτϑα 6 ἢ, 

ΤὮθ ρομπγχορτϑηδίθ, 4180 Ἰδδ Ῥϑ]1π}, δηά {116 ἘΠῚ {Γ66 (αι Π66), 
ΑἹ] {πΠ6 ἐτ688 οὗ {Π6 β6]4 ἂγϑ γι μογϑα, 
80 παὺ ἸΟῪ 18 ἀγα ὑρ3 ΠῸπι (Π6 808 οὗὨ τβθῃ. 

18 Οἰγὰ γουγβοῖνθθ δηα Ἰδπηθηΐ, γ6 ῥτθβίβ, 
ΟΥΥ οὐ γ6 ταϊηἰβύθυβ οὗ (Π6 δἰ ἰΆγ ; 
Οὐοπι6, 116 811 ηἱσῃϊς ἴῃ βδοκοϊοίῃ 
Ὑ6 τρἰηἰβίουβ οὗ τὴν Οοά, 
Εον {86 τιθδὶ οἴεγιπρ δῃὰ {86 ἀτγίηκ οὔδσϊην 
ΑΥΘ σι Π614 ἔτομῃ (6 μουδα οὗ γοὺγ σοα. 

14 δδῃοι νη ἃ ἔμβί, 
Ἀρροϊπῦὺ 8. ΒΟΪ θυ" 88ΒΘΙΔΌΪΥ, 
Οὐϑίμοῦ [86 6] θγβ, 
Ἀπαὰ 41} (16 ἱπῃδθὶιδηίΐβ οὗ [}6 Ἰαπᾶ 
Ιη (86 πουβθ οὗ Φϑῆονδῃ γοὺυν αοὰ ; 
Ἀπὰ ΟΥΥ υπΐο ΨοΒονδῃ. 

1ὅ ΑἸΔ48 ἴογ {η6 ἄδγ! 
Βθοδαδβα ἴπ6 ἀδγ οὗ Φϑμβονδὴ ἷ8 δὶ μδῃηὰ : 
1 νψ1}} οοτθ 1110 5 ἃ ἰϑιηροβὺ ἤοτὰ {86 ΑἸ ρσ ιν (5]ι4444]).33 

16 18 πο {86 ἰοοᾶ ουὺ οἹ Ὀδίογθ ΟἿΓ ΘΥ68 ἢ 
ΨοΥ δηὰ ρ᾽δάῃϑββ ἔγοπι {86 μουβα οὗ οὖν αοἂ 

17 Τῆδ σταΐῃβ 5 (8668) ἃτγα γο{ίθῃ 7 ὑπᾶδν {πον οἱοᾶβ, ἢ 
ΤΠ6 σΆΓΠΘΙΒ 86 ἀδβίγουθα, 
ΓῺΘ ΒΆΓΠΒ“ ἀγ6 ὑγοόΐκθη ἀόνῃ, 
Βθοδυβθ 186 ΘΟΥῊ 8 ψ ΒΘ Γοα. 

18 Ηον [Π6 Ὀαοββίβ στοδῃ ! 
ΤῊθ ὨοΓαβ οὗ οδί]6 ΓΘ Ῥϑγρί χοᾶ, 
Βϑοδίβα ὑΠ6Υ ἢδνθ ΠῸ ραϑίῃγο ; 
Εγϑῃ ὑπ ἢοοκβ οὗὁἨ βῇθθρ ρϑυίβῃ. 

19 Τῦπῖο Τθο, Ο Φοβονδῇ, Μ}}} 1 ΟΤῪ, 
ΕῸΓ {π6 ΓΘ δίῃ ἀθνουγθα 411] (π6 ραβίιγοβ οὗ (ῃ6 ρ]αίῃ, 
Αμὰά δ ἢἤδιηθ μαίῃ Ὀυγηρά 41] (16 [1668 οὗ ἐδ 86]α. 

20 Ενϑῃ 5 {ῃ6 Ὀθϑαβίβ οὗ 9 614 33 ΟΥΥ πηίο ΤΏΘΘ 
Εν (86 βίγοαμιβ οὗ γδύθυ 8.6 ἀγα ὑρ, 
ἈΑμπά (6 ἔγθ δαί ἀθνουγθα {86 ραβίαγοβ οὗἉ (δ6 ρῥἰδίη (τ 1] 46 Γ 688). 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 νον. 1. --- ΤΊο φτοροαϊείου τὰ ἰμάϊοαίοα αἰχϑοίίοη, δηὰ κ ἐδμθ Ασδὺ. μ} Ἰμοϊυάδοα οτάϊμοσὶν ἐδο ἐεγηείπως οὐ 

φμέῆι. ϑορί. ὃς ἐγενηθὴ προς Ἰωηλ. 

ἃ Ψοῦ. 2. -- ὨΔΦΙΩΤΙ. Το Ηοῦ., ὉΌΝΚΘ τ.0 Αχϑῦ.. δ88 ὯΟ ῬΓΌΡΕΣ γοοδένο, διὰ ἤθΏοϑ ἴδ δἰπιρῖ6 ποῦ πὶ ΟΣ Ὑ εἰ} 

οὖ [86 δυιίοϊο ἰδίκοδ ἴὰι Ῥἶδοο. 

ἃ Ψον. 2. -- ὈΝΙ, ἄοποιῃ. γοσῦ ἤζοπι δ: ἴς ’΄Θ βίσουκος ἐδ υϑ, Ὀυὶ ἰ5 ΟΌΪΥ υδοὰ ἴῃ μοσίζγ. 

4 γον. 2. -- Το ἀδροδ ἰῃ ἰδ δοοοπὰ 2] 6 (9 ἀκ. 7ογίε ε057. 

, δ Ν᾿. 8. - τλῦν. ΤῺ ἔδει. δυ δῖχ, το δοοογάϊως ἴο ἃ ρου αν ΗθῦΌ. ἰάϊοιι δίδμὰδ ἴον [6 ὠφαϊ., μ85 ζ0γ [ἴ8 δοῖο- 

οράεος ΠΝ, ἘΞ ΟδΝ ὯΨ ἄοποίδα (δ οὐοδοῖ οὗ ἴῃ ἀϊφοοῦχθθ ; ἰἰ ἰ6 πδοὰ ἧκὸ ἰμ9 [Δὲ. ὅμρεῦ, δηὰ τ. ὑπό. 



ΟΗΑΡΤΕΕ Ἱ. 11 
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6 Υοες. 4. -- ΤΆΘΣΟ 5. {16 ἀἰδοτοηοο οἴ ᾿δϑιοίοῦ ἰὰ τοχασὰ ἴο ἐδ οἰ πο] ΑὉ οὐ ἐδ ἤδιλοθδ οὗ [δα ἰπδοοὶδ τησοἰοηθα ἰἢ 

Ἐἷν νοῦδο. --- ὯΣΛ . ἔροπι ἔπ: Βαχῃ τοοὶ τ ἰὸ οὔ ΟΠ. ΡΟ [86 τροδὲ οοσητηοῦ Ὠδιη9 ἴοσ ἰσουδὲ, ἤγοσι ΓΊΞῚ, ἴο πιυϊιρὶν. 

ΓὮΣ ἴτοτα ἴδμιϑ βαπια γτοοῦ, ἰο ἰξοῖϊς ὕρ. ὉΛΌΤΙ ὅτόῦλ ΌΓῚ, ἴο οΘοηϑθπιθ. Ἐχροδίϊοτθ δῖϑ, ΒΟΎΘΥΟΡ, ΤΟΥ τη ποἢ ἀἰνὶοὰ 

»᾿ ἴο πρθίμο ἔμθθα ἴοττιδ ΔτῸ Ὠδιηθδ οὔ ἐἢ6 Ἰοξαδὲ δὺ ἀἰβοιθαὶ δίαμοα οἵ [ἰ6 στον, οΥ οὗ ἀἰδογοωςξ δρϑοΐϑα οἵὕ ἰηδοοξ. Βρ. 
Νοποοῖθθ τοοσβ ἔῆστα, ἐπ 6 ΠΥΔΑΒΏΟΡΡΟΥ ; ἴπΠ6 Ἰοουδὶ, 9 ἀογουτγίης Ἰοουκὲ ; ἴ06 σορδυτηίΐης ἰοσυβΕ. Ηἰαἰρ, Κοὶ!, δηὰ 
οἴδοσβ τορασὰ ἔπθηιὶ 85 δἰ πρὶ μοθιΐςαὶ ορί μοί οὗ οὔθ διμὰ 0:6 ϑδθ βροοΐθδ οἵ Ἰοοσδὲέ. 10 15 ὨδΡΪΥ μοδεὶἷο ἴο κὶτο ᾿Ἰιδοῖν 
δχδεῖ οαυϊναϊοηί ἴῃ ΒΌρ δ. 

Φ αν. ὅ. -- ὙΣῊΤ ἔτοαι ὮΡ37), ἴἢο ουὶλ οἹ᾿, ἴο δορασζαῖβ, ἔμϑῃ ὑ0 δοιιϑθ, ΟΣ δύβϑῃ ; ἴμ 0 ορροδλίθ οἵ [86 οπβοημδίοροοῖίο 

ποτὰ ὉΤΊ ἴο κηοῖο, ἴο 51660 Ὠοδυὶ. 

8 ἴον. δ. --- ὉΣΣῶ, ἴτοτὰ “φῦ, 8 δΒίζουβ ἀτίῃκ τηδᾶϑ οἵ ΒΟΏΘΥ, τα αἱοδ, ἀδίοθ, διὰ οἰδοσ ἰγυΐ. Σδηοο ἔπ ποχὰ - 

Ὡοϊοτίουα ΤΠ ΚΆΡΑ. 

9 ἴοσ. 5. -- ἡ ΝῊ, ἔγοῖα ἐδ οηοπιδιοροοίίο Σ (ο δον), εοιρ δίῃ. 

192 γοτ. ὅ. -- ΟΡ ἐν 9 ἥθδὴ διγοοῖ }υῖοο οὔ [ὴ6 κταρο, δηὰ οἔμοι κίμάςε οὗ ἤγυ δ, ἐσ [89 ρΡοπιφατδηδίο, ϑοὺᾷ οἵ 80]. 

γῇ. 8, δηὰ ἰ6 ἰο ὕὈο ἀϊκεϊραουϊδοὰ ἔγοσὰ ΣΙ, ΠΟῪ πῖῃο, ΑἰΣοΕ]γ 8ὺ 6816. 789 ἴσστρον Ἰδὲ Ὦδγο ὈΘΘῺ ἃ νοὶ ϊο 

ἀτγίηκ οἵ ἔδο οἰὰ Ηοῦτγονβ. 

11 Υ͂ον. 6. -- 3 ππδκοδ ἐπ οοῃηθοίϊος Ὀθίνγοθῃ ἐπ|8 δὰ ἐἢ6 ᾿γθοθάϊηρ γϑσβθ. 

12 Υοσ. 8. -- ΣἿΔ ἀοποῦοα ἃ Βοδέμϑῃ, Ὠοβεθ Ῥθόρὶο, δυὰ αἰδετα ζΌΪΩ Ὧν, τδουρῖι (86 ἀϊδιϊηοιίοι δοῖγθθο ἔθθ ἔπος 

πογὰθ ἴ4 ποὲ ἘΠΗ͂Ε οὔδεσυθά. 8606 Τοχὶ. ποΐοϑ οὐ Οὐδα]δῃ, γοσ. 1. 

18 νον. 6. -- Ὦν τῶν, τ. ζοῦθ ὍΡ. ροπ, ρου π τ τογθοοθ ἴἰὸ ὑπο διοί ἐμαὶ Ῥα]οδιΐηθ 8 Ὀἰσθοτ ἔπδῃ πο σουῃ- 

ἰτίϑα δτουηᾷ ἴξ : Ὀπὲ [9 ἌΡΕΝ ἴ5 οἴθη υδοὰ ἴῃ ἐπ πποτΘ ΣΘΏΘΓΔΙ ΘΏΔΟ : ἴὸ Δρρεοδοῖ, ἴο ϑηῦοσ, ϑἷο., Ἡοσο ἴΠ6 τορίοη ἰδ 8 
τογοὶ ὁἴ9. 

14 Υ͂εσ. 6. --  ΜΥ Ἰδπὰ," ὙΝ ὦ. 6.) οἵ ἔδο ἰαπὰ οἵὨ ϑϑβουδα, ὯῸΣ δἰγαρὶν ἐμθ πδιΐυθ ᾿ἰδῃὰ οἵ 906], θὰ ἴδ διὰ 

πἰῖὰ ποϊο δ ἢ6 ΜΔ δ. οἱ 88 (6 ῥτορθοέ οἴ ἐπ Ιοτὰ. 

16 γον. ἴ. -- ἀ» 5» ΩΥ ψίηα,᾽ -- ποῖ [86 τνἱῃο οἵ ἰδ [οτὰ, Ὀας οὗ ἴμ9 ῬΣοΡθὲ δροδκίης ἰπ δἷ8 ὯΔΙΘ 

18 ὕοτ. 7. -ἮὉΠ Η18., “ ροοιϊως [5 βαγο ρϑοϊοὰ ἐξ," {. 6.) δοσῃρίδιοῖῃ. 

11 ας. 8. ΒΟΟΝΝ ἡππρέτ. ἴενι. οἵ ΤΊ ΣΕ, πὰ ἄπ. λεγιν ᾿'κ6 ἐΒο σμβ!α, πὰ 8συ. ἔνα . Το τιοτο πβῦδὶ ἕστο ἐς 
ῬΌΠ. ΜΆῺΥ οχροβίίζοσα, που τϑϑδοῦ, ἰακο ἰξ 88 8 ἀεβονι. ἴγοῖα ὮΝ, Θοὰ. 

18 Τα σ. 8. --- 76 ῥγοόροῦ ΗοΌ. πνογὰ ἴοσ νἱγχίῃ 18 Ἀ ) ΤῺ ποχὰ Ὠοῖο υϑοὰ ἀθηοῖοθθ ἃ Ὀτίάθ, ᾽. ἐ.., 8 γοῦυηρ Ἡοδπιδη 

δερουροὰ. 866 14. Υἱῖ. 14; Μαδιί. 1. 23. 

19 Υοσ 9. γ- “ΓΥΡΊΘ. Μιοίείογα, ἔγοαι γς, ἰο δοτυθ. 1ὲ ἀϑηοίδθα ἔτοθ δῃὰ Ββοῃουδῦὶο βουνίοϑ, 6. 5.; οὗ ἔδιϑ ἐδιωρίο, 

ἴὰ οοηίγαδί στ ὝΞῸ σμ]οῖ ἀεποῖθα ἐμ θη ϊοτοθὰ βοστῖοθ οἵ δίδυϑα. 

40 ὕογ. 10. -- ΤΡ τοῦ. Α Ῥδγοῃοϊηδεία. ΤῺ τοοῖ τῷ 88 ἰὴ Καὶ ἢται (6 ᾿πίγΔ δ. Β6Ώ89 ἴο ὉΘ δίσοηρ, Ὠοχὶ 

ἴδο ττδῆδ. δοῆϑθ, ἴ0 ᾽1λ0 δι γθ με, ἵ, 6.) ἴο νγϑδίθ, ἰο ἀδβοϊδίϑ. ΤΡ ἀθιιοῦοθ δρθοΐδ!}γ πῆθαὶ ΟΣ Ὀδτῖου 61 ἀ8, ἐμϑὴ ποοά δι, 

4.16 πΒοτο σπτιο ἤρου ; ΤΙ ΤΝ, ϑατταϊδινὰ χθηοτδ!Ϊν. 

41 ον. 10. -- ΤΌΣΝ, ἴμ6 ϑδερί. δηὰ Αγϑδῦ. νογβίου ἰδίκο (μῖ8 δ δὴ ὑ»ιρεέγ', δηά τοηον ᾿ξ “Μοῦσῃ : Ὁ ἰδηά." 

42 Τοσ. 10. --- ἽΤΕΝ ἤγοτῃ 86 τοοὲ ὝΠῸ ἴο Θ οἷοατ, ἡ. ἐ.. ἐδ 6 ΟἿ} ὨΘΉΪΥ ῥτοδοοὰ δηὰ οἰδιϊβοὰ ; δ αἀἰκηρυϊδῃθὰ 

ἤτοι ΤΕ, ἴδι. 

22 ον. 11. -- ΤΩ Ὁ. ΤῸΘ ῥγορ. Ὦν, 88 ἴῃ γοτβ. ὅ, 7, τοδικβ (80 οαῦβο. ΓΤΟΓῚ δυὰ 181}... ΔΙῸ [0 ἵπο 

κἰνᾶς οἵ 21: : ἘΠ6 οὔσ Κἰπά οὗ ρταίῃ δοΐηρς πδοὰ 88 Τ0οὐ ὈΥ τυθῃ, ἔδο οΟἴδος οὨἑαἨῪ ὈΥ οδεὶϊθ, ἐμοῦ ἐδ ΥΟΣῪ ΡοοΥ ὑδοὰ Ὀοϊῃ 

Ἢ Υοτ. 12. --- ΓΤ. Ἧ)ο ἴαγο Ὠοτθ νδΐδὲ ἰδ δ θὰ εοηοίγμοίἑο Ῥγερηαηπ τα ΓΞ ΡΝ ᾿ς, ΝΟΥ δδὲ 
νθοτεὰ δηὰ βοά θεός δὲ 

348 ον. 1 -- Ὑ59. Το ἀχργεθδίο [5 τοραγάθα ΟΥ̓ δοΏ10 85 ἃ βοζὲ οὔ ὑγουογθίδὶ ὁθ. 2) [8 τοὶ Ῥἱδοπιαδέϊο, ΟΡ {ἢ 6 

βο- ΘΔ] οὐ Ὁ τεγίαεκ, θὰ ἰηάϊοδίοα ΠΚϑθδ8 ἴῃ 4ΌΔΙΪΥ οὐ ἄσατοθ. 

346 Μετ. 15. --- “τοι ϑῃδάυαί --- [9 ΑἸΠΙ ΡΥ." ὍῈ0 ἘΔΌὈΙΩΝ, Ἀδροδ!, ΑὈδτΌδηοὶ, δηᾶ Μαϊμπποη θα 860 ἴῃ ἐμ ΐβ ὩΔπια 

8 ὑτοίουμα παν ϑίοσυ, ὈΘΟΔΌΔΟ ἰξ 186 8 ποῦυη σοιπρουηπάφα οὗὨ ἐδ ἐπῶρ» ὑγοπόμη, τ, τὶς ραϊαοὴ ποίαι, δοὰ δ, ον ὙΠ 
ἴο ποϊά. Ὑπὸ τοπάθγίπρ οὗ ἐθ6 ϑορὶ., καὶ ὡς ταλαιπωρία εκ ταλαιπωρίας ἥξει, ἰ8 ἩΏΟΙΥ ἐπαάτη 65] 016. 

41 Υεσ, 17. -- Το ἴλτοθ ἅπαξ λεγομ. πορὰδ ἴῃ ἐπὶ6 γοτδο, σον ἰὲ ὈΟΪῈ 85 ἐὺ ΘΟΥΠΟΙΟΔῪ δηὰ τι Δ, οη οὗὁὨ [Ὠ6 

Βυοαὶ ἀἰδῖοα!ϊ!ς ἰὼ ἐπ ποθ Ὀοοῖ, ἈΦ Ώ, δοοογάϊης ὃ Αὔϑῃ ἴσγα δηὰ Κίροῃὶ, πιϑδὴδ " τοιϑὰ : " “ἴ ρετίβηεά,"" Νὸν 

φοῖηο ; “ἀτίϑὰ τρ.,᾽" Ρυδογ, ῬΓὰὨδοῆο. δὰ χδς ἰς οαδὶ οὰὉ τ} 5δθη80 οἵ ΓΥΤΌΡ, Ὀγ 189 8γγ. Ἰ"5:.ο, ἐοοά, οογῃ 

διμὶ {86 (δ]ὰ. ΤΊ, Κταίΐη. Τὴ ἴοστω ἰδ ποτὰ ἰ8 [πο Ραβἂϊ] ρασζεο ρὶο οὗ τη. ΤΏ (Ὠἱγὰ ποτά, ΓΒ, '6 Ῥτοῦ 

δοῖγ ἤἴτομι [6 τοοῖ ἢΞᾺ -- Όυπὰ οηἱγν ἴῃ Ψυὰς. ν. 21, --- πίοι [ἢ 61} (86 ἀϊδ]ϑοῖθ μ8ὲ (Π)6 βθὴδὸ οἵ ἴο ΌΘΔΣ ΟΣ ΟΟΥΤῪ ΔΜᾺΥ 

ΤῸΘ Ατδῦ. ς ὃ ἜΝ ἀοηοίεα ἔδο Ὀτοακίης ὉΡ οὔ [ἢ δοὲ] ὉΥ ἐδο ρίουμῃ. ΡῈ ὯὮ,, (λογοῖῦσθ, πιδ 86 ἃ Ἰαωιρ οἵἁ 50], 

8 ἰοὰ, δυο δ ἰδ (ΡΟ ὌΡ ὉΥ ἐδθ ρουρ. 80 ἐδ6 οἱὰ 79 ἰδ οχροσίοτα ἤδτο υηδογειοοὰ [. [᾿ 8.» 1} πὸ Ὦδγο 

δυοίμετ ἅποξ ληγ. πο γοῖ τὸοτθ σδῃ ὍΘ Ἰε|6 ἀοτιθς δὲ ἴο 105 τιϑδυΐϊηρ. πὸ Ἦ Ἰοοδὶ ἰδ ὑταῦχοᾶ. Νοποοῖηο τομάστδ 1 
τ εἰοτοιουκοι."" Τγοκείϊοβ, “ ργδοδλτγίοδ, οὐ ο6}}6 ἴος κοορίης χταίη."" 



12 Φ0ΦΦ0ΟΈΠ,. 

28 ον. 20. --- Ω Δ Ὠδτο δ ἴῃ γϑὺ. 13, πιλυκβ δὴ ἰησγορο οἵ [ἢ 6 ζϑΏΘΓΑΙ οδίδεη γ. 

30 εν. 20. -- ΤΊ6 οομδίγυσ οι οὗ ἔπ6 ει δἰπς. πιὰ ὑΠ6 ᾽ν. το ἰδ οοαιπιου ᾽ῃ ΡΟΘΙΙΥ͂, διὰ ἐδ ῬΤΌΡΟΣ Πόγθ 608 ΌΦΘ 

ΓΊΘΤΙΞ [6 πιδοὰ [ἢ ἃ οοἰϑοῖγθ δοῦϑο. ΤῊΪ6 ὑθστα ἀοηοῖθα ἀοπιοδίίο οδί 6. --- Ε.] 

ἘΧΈΕΟΕΤΊΟΑΙ, 

γεν. 2-4. (Εδας τλΐ5 γο οἱὰ τωϑῃ,---} [86 οδἴοτ- 
γῆν Βα οδίϑῃ, Α ο]} 18 πιδάθ ὑροη ἴδο ἱπηδὺ- 
ἰϊλη(8 οἵ ἀλλ, ἀπ Θβρθοῖα}} γΥ τη6 οἷ τηθῃ, ἴο ἴ68- 
ΤῊ {πὶ δὴ ὑππολγαά οὐ την πὰ Πδρροποά, ---- Δπ 
δνοηῦ ἴὸ Ὀ6 ἰοἰά ἴο τΠδὶγ ροβίοσι ιν, Ὠδπιοὶυ, τῇ 6 
φορεῖς ἀοβοϊδιίοη οἱ ἴπΠ6ὸ ἰαπὰ ὈΥ δβιιοιοββῖνο 
ΒΌΨΆΥΤΩΒ Οὗ Ἰοσυδῖ8. 

γεν. 2. (ΟἹὰ τρϑπ.) Τηον γῸ παιηθὰ Ὀθοβῃ56 
ὉΠΟΙ͂Γ ΠΙΘΠΊΟΥΥ͂ ΡὍΘΒ ὉὈΔΟς ἴΠ6 ατῃοδε. Ὑ6 σα} 8Π|- 
1 τὐἰχῦ τνῈ}}] 6 ἀδοτηρὰ οχιγβογ ἵπᾶγν ἰἴ ΠΟΥ 
σου]ὰ τος4}} ποιϊμίηρ ἴΚὰ τ. Τοδβαρὶϊδηϊΐ οὔὨ ἐμπ6 
Ἰδηὰ, ἑ. 6., οἵ Φπδῇ, 88. ἷς ονίάοπι ἔγοιῃ ψνἢδὶ 10]- 

Ἰοννβ νοῦ, 14, 11... ΚΜ τοίουϑ τὸ Ὑπδὶ ἰ5 βἰαϊοα 
πῃ νοῦ. 4. Ϊπ νογϑ. 2, 8 {Π6 10 8 8 Ὁ] }π|58100 ἴο 
Εχοά. χ. 2-6, ΨΒοΓΟ [86 ρίδριιο οἵ Ἰοσι818 ἰῃ Εγρὶ 
18 ΒρΟΚκο οἵ. 

ΟΥ. 4. ΒΨΑΓΠΙΒ οἵ Ἰοουδῖδ σοπιο, οδοἢ οπα ἀ6- 
γΟΌΤΙ Πρ ΜὙΠδὶ 118 ργεάξοοϑβου Βλὰ ]ος. “ΓΗ 5, μον- 
ΘΥΘΓ, 18 ποῖ ἀδβοιθοα ἰπ ἃ ἀγύ, ργοβαὶς γᾷ Υ. 48 
1η6 Ἰοοσιιϑῖ8 ΔρΡρεδῦ ἔἴουγ τἰπο8, [ΠΟΥ ὈΔΆΓ ἴουγ ἀϊ8- 

εἶποι πᾶπιο8. ΤΠ οῖγ ΡΓΌΡΟΓ παῖ 8 ΓΊΞ δὲ, τὴς 
Οἴδοτβ 86 ροϑῦϊς οὔθβ. ᾿Γἢ.656 ΠΆΠῚ68 ἴδ Ὠοΐ υδοὰ 
δὶ ΠΡΪΥ ἴὸ ἀδποῖβ {6 σἤδηροθ ψ Ὡς ἢ (Π6 Ἰοσι 518 
ὉΠΟΘΓΡῸ, ΠΟΥ {Π|6Ρ ἱπναϑίοη οὗὁἩ [86 ᾿ἰαπα ἀιιτίηρ 
Βιισσαβαῖν ὑθαγδ, 88 (ἰ|Ζ ψου]ὰ ποῖ ςοηβίβὲ ν "ἢ 
116 δἰδιοιηθηῦ τ[Πδὺ δὲ οης6 Κἰηἀ Πα ἰοἴϊ, ΔῃοΙ Π6Γ 

μιδὰ εαίεπ, Τὸ ῥγείθυἠθ κοῖς 8 ἴο Ὀ6 ἴαἶκοπ ἴῃ 
118 ῬΓΟΡΟΙΓ 86η86.Ὀ ΤΠ ὙΠΟΪῸ ΟΠδρίοῦ δρθδ 8 οἵ 
8ΟΠΙΟΓΠΪπρ {ἰπὺ ἢα8 δοίι!} ν Παρροποᾶ. ὙΤΠο ἀ68- 
οἰδίίΐοη ἰς ἀσβογίθοἃ ἴῃ ἄθιδι), οὴθ ἴδαϊασο οὗ ἰΐ 
ΔΙΌΟΓ δποῖποῦ Ὀοΐην ἀσρίοιοα ἴῃ δυο ἃ ΜΑΥ 88 ἴο 
ΔΙΟῖ56 1Π086 αἰδοῖοι ὈΥ 11 ἴ0 φαγποβὶ ῬΎΥΆ ΘΓ. 

γοῦθοθ δὅ-75. ΑἸαΚΘ γὸ ἀσυχϊκασᾶβ. --- Τῦβ 
ὈΣΒΏΘΒΘΒ ΔΘ τηϑᾶθ ψὩϊῖ6. ΤΠὸ ἀτυπκαγὰβ ἃ ΓΘ 
οϑ᾽ θὰ ὑροῦ ἴο πιοῦγη, ἴὸ δίον Ροθ σΑγ πον 
φοΙΏρΪοῖ6 8 τ06 ἀοδοϊατίοη οὗ [Π6 νἱπογαγὰβ. Αἱ 
1116 58π16 {{πη|6, {ΠῚ8 8 ἴὸ 6 γορασγάθα 88 8 ριιη 8}- 
πιρηΐϊ [0γ [Π6 δὶπ8 οὗἉ [π6 μοορ]ςο, ο ἃγὸ βυπιπηοηῃθα 
ἴο τορεηῖ, του ρ ἢ [Π}18 181 ἰά68 18 ποῖ γοῖ ΧΡ ΟΠ Ὺ 
ΟΧΡΓΟσΒΟα. 

ογ, 6. ΤΊ Ἰοσιιδῖβ δΔ΄ΓῸ γσεργοβθηϊοὰ ὑπάοσγ (ἢ 
ἤσιυτα οὗἩἨ ἃ ΠοΒΕΠ6 ΔΥΓΥ. ΤΏΉΘΥ δΓΘ ποῖ ἴο ὈὉ6 ΓΘ» 
βουνὰ ἃ8 ἃ ἴνρε οὗὁἨ δ. ἢ} 8 ΔΓΙΏΥ, 85 1 1Π6 ρᾺ8- 
ΒΆΖΘ ΔΒ ΒΙΠΏΡΙΥ ΔΙ] ροτίοαὶ. Ὑοῦ 16 Ἰάθ8 οὗἉ δη- 
την το 15γϑ6ὶ πρὶ! δά ἴῃ τῃ6 τγοτὰ ὙἿΔ --τ ἃ μΒοαίῃθη 
ῬΟΟΡΙΘ,--- τη δὲ οὶ ὃς ἰοϑὲ δἰχὰς οἵ, ἔογ {Π|056 Ἰοσιι818 
ΔΟΙΌΔΙΥ τανᾶρο ([Π6 ἰδηὰ οὗ 15γτθ]. Ἡδποθ {ἰογὸ 

ἰ8 πο στοιπᾶ [0γ τακίπρ τῶν οἸογνῖβα τ Πδῃ ἃ5 ἃ 
Ῥγοϊογι ἴα, Πθαγὶγ ἰῃ [Π6 Β6η86 οὗ ἃ {αι 6, 88 ΡΓῸ- 

ἀϊεῦπρ; βοιῃιοιῃΐηρ τὸ οοπιθ. ΠΝ ἰ8 τῆς Ἰαπὰ οὗ 
(Π6 ΡῬτορθθῖ 88 βροακίης ἰη [Π6 πϑπὶ8 οὗ 16 Ρθομ]6. 
δ ον δῇ ἰΠη56 1 ἀὁ68 ποῖ βρϑαῖκ ἀἴγθει, σοιηρ. Υ. 
138. ΤΠ απ ΟΥ̓ ἐπ686 ἱπνδάθυβ ἄγ {Ποῖγ ΓΘ 60}, 
ὙΠΙΟΝ συ 1κ τῇοθθ οἵ ἃ Ἰΐοη. ῬὍΠδ Ἰδιν- θοῇ 
οΥ̓͂ 186 Ἰἰοπθδβ ῥγοίοοϊίπς ΟΥ ἀυθηρίπες ΠΟΥ γουην 
6 διάβα ὈΥ̓͂ ΨΔΑΥ οἵ οΟἸ᾿πλδχ. 

γον. 7. ΤΠ νἱῃθ διά 85 ἰσϑθ. Τἤθβο ἅτ δά ἀϑᾶ 
Ὀοσδα86 ΠΟΥ ΔΓ διηοην [Π6 πηοϑβῖ ν᾽ 8016 οὗ ἔγα τ 

1Γ665, σοΙρ. Ηοβ. ἰϊ. 14. ΓΙΌΣ ἰβ ΡΙΌΡΘΓΪΥ ἐπαῖ 
νυ ΐοῖ 16 ὈΓΟΚΘη ΟΠ {ὦ 6., 6 ἔταμιηθηῦ οὗ νοοά, 

Βρ ̓ πίογ, οἱρ. ΥΙΕΊΘΓΊ, πιδάθ θαγα, ὈΥ θαγκίηρ οσ 
Ρανΐπω, 80 85 ἴο ρμεεὶ οὔ Τῇ θδγκ ἰ5 τπτόνη 
ΑΌΒΥ; δηὰ ἴπ ΨΠοΪ]6 υἱῆθ ἰ8 τηϑάθ Ἡ] 0 ΟΥ̓ 
Ὀ]δποποὰ ΒΥ τμ6 Ὀαγκὶπρς οἵ 1. 

γενβ. 8-ἰ-10. (Ἰασοϑοῦ Ἀἶϊκ ἃ Ὀσίάο, --- [ὴ6 οἱ] 
78.114.) Τα Ἰδπγδηϊδιϊοπ οὗ ἴπ6 ἀγα πκαγὰς ἰ5 δ᾽ Π)- 
ΡΥ ἃ ῥΓΕΪά6 ἴἢο ψπδι (Ο]] ον 8. [0 ψοῦ]ὰ δα 8 πιἷ5- 
ἴΔ Κα ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ ἴπᾶῖ β6η8ι.41 Ῥ]ΘαβιγοΒ ἢ ἃ ΘΠ ἾΟγ- 
ΠιΘΏΪ8 ΔΙΟΠ6 ΔΓῸ τηθδηῖ. 116 πίῃς δὲ βῖδ Κα νγ88 
ΒΟ τη Οἢ ΟΤΌΔΙΟΣ ἤδη [Π 686, [Πδὴ (06 ψ}0]6 ἰαπά 
ἰαὰ σδιι86 ἴ0 πιουτγῃ. 

Ψογ. 8. διιάκῃ 8 ΠοΥῦῸ στοραταθᾶ ἃ8 ἃ νἱϊθ, δῃὰ 
δοηςο τΠ6 δῖη658 οἵ σοταρατίης {Π|5 ἸΑπηοη ατίοη τῸ 
[μὲ οἵ ἃ. γοιης Ὀτίάθ που πη (6 Ὠακυθαπα οΥ͂ 
μοῦ γουῖῦθ. (ἱουιδ ὨΥ πὸ Ἰυἀριηοηξ σου] Ὀ6 τηοῦὸ 
δονθῦο [πη ΟΠ6 ἴπδῖ πηγαί δ ἱπηροϑ 81 0]6 ἴο ργθξοπὶ 
“186 ποδὶ δηά ἀσγίηκ οὐ ρ 5." Ηθῆοθ [Π6 ργθοῖβ 
Πα γϑΆβοῃ ἴο πιοῦγῃ; δηὰ “πά8}}, ἰῃ ἀδηροῦ οἵ 
Ἰοδίης 1Π|6 ν᾽ βί ὅ]6. ἐπι Ὁ] 6 8 οὗἨ [6 ργδαϑθποθ οὗ δἷ5 
ἀοά, ἰ8 ΠΠ]Υ σοιηρατοὰ ἴο {Π᾿ νουπρ ὙΠῸ νι οὸ δὰ 
ἰοδῖ ποῦ πυδῦδηα. Τ]ιοδο οδυγίηρβ σου ]Ἱὰ ποῖ ὑκ 
Ῥτθβοητθὶ Ὀθοδιδο Οὐ τἰηρ᾽ νὰ8 ἀδβιτογοά. [Τ})8 
οὐτη, Ὑΐη6, ἃ Οἱ] ᾿νΟΓῈ ΘΕΒΘΠ[4] ἱηστοάϊοηιβ. οὗ 
{Π666 οἴεγίη,β, πὰ οὐ ΥῪ βδουῆσο ὑγνου]ὰ ὃ6 ἱπιροῦ- 
ἴοον ψὶ ποαῖ τηθιη. Ὑ}6 Ἰοουϑῖ ἀπά {6 ἀγτουρσῆϊ 
ΘΟ Ὀἱποα πτηιϊι5ῖ 4130 ἢλνο σου δοα ἃ ρσ͵οβί ἀδατὴ οἵ 
1Π6 αηϊπια β πβοα ἴῃ βδογιῆςθ. --- Εἰ] 

Κρ ι8. }1-|ῶ. Β6 δομδιωρϑά, γοὸ ΒυδΌδ τη θῃ, --- 
ἔγοταῃ ἴ::6 δου οὗ τοωθϑῃ. 'Γδδ διιραπάπηοη βηὰ 
νἰ 6. ἀΓΟΒΒΟΙΒ ΓΟ ποχῖ βἀ ἀγοββεά. Τ]6 γοσβὲ (δαῦ- 
τ οὗὁἨ τἴῃ6 ἀθϑοϊδιίοπ, ΑἰγοϑαΥ τηθηπΠοποὰ, ἰ8 ἢοῖ 
πὶ ποίϊοοα ὑπε}] γ6 οὐπιῈ [0 νεῦ. 18. 1ῃ νοῦ. 

11, ἢ ΩΓΊ, ὙΟΟΤΙ δνὸ ἱπιροτίοοι, ἸΏ, 

ἔτοπι ΓΔ (ρεγθδρβ τὸ ἀϊβιϊπρυίδῃ ἴν ἥοπὶ ἸϑΣΓΊ 

6 ΗΐρΗΠ οὗ 3), ποῦ νυϊποαΐ [π6 Ἷ τί οἢ ρῥτὸ- 
οοάδ5 δηἀ [Ὁ]]οῦν8 11), ἴο Ὀ6 Δδηδιηδὰ, ἴθ, σΤΟῪ μαϑίδ. 
Αοίπα ἰπῖο εἰοῖν ἢ6] 48 δηὰ ἡπάϊπρ ποίην ἴοΓα, 
{ΠΟΥ ΔΓ Δϑμδηηοά, 

νον. 12 δα β (ῃ6 ΤΌΒΒΟΙ (ὉΓ {Πποῖγ ἰδ 8.108. 
Βοβίάθβ ἴΠ6 νῖπθ δηὰ (6 βρ, οἴμαυ ποῦὺϊα ἴγθὸβ δΓ6 
τηθηθοποὰ ν᾿ ἰο ἢ τῪ παᾶνα ὈΘῈΠ πᾶ ογ ἴΠ6 δροοίαὶ 
οαΓ6 ΟΥ̓ {Π|Π Ὑἱπο- ἀγοβθοῦ ; 88 ννο]ῖ 68 [Π|6 ἔγ665 ΟΥ̓ {Π|6 

βο]ά ροπογα ]γ. ἩἾ Ὁ ΞΕ μιοτὰ δἱβὸ τῆς ΗΙΡΏ. 

οὗ ἸὉΔ3, ἢ ρύοῖν ρῬα]οῦ. Φῳ00 ὈΘΘΟΙΏΘΒ, 85 ἰϊ ΤΟΓΟ, 
ἈΒἢπηο ; 86 ὙΠ ΤΑ Πογβ οὶ ῦ, δπὰ ἰδ ΠῸ ΠΟΤ 
Β60ῃ. 

Ψοτβ. 183-17. αἰτὰ γουσβοϊνοα δηα Ἰαυηθηῦ γὃ 
Ῥυίεδίϑ, --- [86 ΟΟΤΏ ἰδ ψἱοσϑὰ. Τῆς ἀἰϑοοῦγδο 
τοῖα γΠ8 ἴ0 ΜΠ δὺ δὰ Ὀθοη οοπμρμ]αἰποὰ οἵ ἰῃ νόγ. 9, 
ἃ8 ἴΠ6 ψνογϑῦ ἔραϊαγο οὗ [Π1Ἰ6 σδί ΠῚ ΤΥ, ΠΑπΊΟΙΥ, {{16 
ἱπα ὉΠ ΠΥ ἴο ΟΥ̓Γ δβαογιἴοεβ. Ηδρτγα (νεγῦ. 18) τῃ6 
ΡΙΟδῖ5 δῖὸ δρδὶπ οδ θὰ ὑροῦ ἴο ᾿απιδηὶ ἴῃς ψδὴς 
οὗ τιϑίο 1418 (ὉΓ 186 ΤΟΙΡ]6 δβαγνίςθ. “αἰνὰ γοιιγ- 
δοίυοα,᾽ ἰ. 6., Υἰ βδοίκοϊοῖ ἢ ΟΥ ἢδίγ-οοῖ. “ὁ Ῥ8)δ85 
[η)6 πἰαμῖ,᾽" ἐ. 4., ἀνθὴ ἰὴ ἴπ6 εἱκηςπιὸ τὨοὶσ 
Ἰαπηοπιίαιίοπβ οὐ {π|8 βοοοιπὶ δου ὰ οοπιίπαθ. 
[ΤΏΟΥ βου νγθὸρ θοΐνθθῃ {16 οοιτὶ δηὰ τΠ6 8]- 
18. 86ὲ61 Είηρβ χχὶ. 27. Ἴ]ιοο ννδβ ποιμίης 
ΒῖΓΆΠΡΟ ἰῃ 1818 αἰγοσοιίοη, ΤὉΓ ἴθ τὸ ννἂθ ΠΟ ἰπῖργ- 
π᾿ βϑίοῃ ἰῃ (6 ΠΡ ΒΟΥ Γα ὉΥ ἀδγ οὐ πίρῃῖ. 8566 
Ῥε. οχχχίν. 1]. --- Ε] “9 Μιηϊεκίοσα οὗ νυ Οοά;,"» 
τἴ6 αοα μοβο ριόρῃθε 1 δὴ. [ΤΠ βυῆχ οἵ τὴς 
ἤγβὲ βούϑοη βϑῆονβ τὺ [Π6 ῥγορῃοῖ, οὐ 186 οὔθ 
παπᾶ, βίοοά δρᾶγὶ μη ἴΠ6 μιϊοδβῖ8, δηἃ οὐ ἔἰπ|6 
ΟΥΠΟΓ, δῖοοά ἴῃ ἃ ὙΟΓΥ ΠΟᾺΑΓ σοϊδτίοι ἴὼ Οοὰ 85 8 
οτβδη, πὰ τπογοίοτε οἱοναϊθα (ὰγ αὔονο 4}1 οἱ"  Γ 
ΤΆ Κ8 δηὰ οοηπαϊτουδ οὗ ποη. --- ΤΥ ἄπεβομε. Εἰ] 

1 ΠΡ δοῦ6 δ κ5 ὑπαὶ (δἷα οἱδουπιδίδηοθ κίον δὲ 
2061] οουἹᾶ ποῖ Ὦλγο Ὀοϊου κοῦ ἴο (Π)6 ῥγίοδι!υ οτὰάοσ. Βαϊ 
(ἰ6 πουϊὰ Ὀ6 ογοτεισαληίης ἴδ δϑὴδὸ οὗ "ΠΥ." -- ἔ.] 



ΟΗΑΡΤΕΕῚ ῚΙ. 

ΤῊ6 ΡὮγαϑο “"γοῦγ αοά,᾽ 8 ᾿ἰππτιοα Δ ΙΘῚῪ αἰιογνγαγὰ 
υδοὰ, δηὰ τοροδίρα ἰπ νοῦ. 14, ἤθποθ ἰδ τηυδῖ ἢοϊ 
ε δσυρροθοὰ (Πὰς τἰὸ ργορμοῖ ἰπιθηθ, ΟΥ νγὰ8 
οδϊϊρσεά το βδραγϑίθ μ 1861 γν ΠΟῪ ἔγοτα ἴῃ ργ θϑῖ3. 
ΤΠΟΓΟ τηυβὺ Ὀ6 αβίίημ 468 νοὶ δ8 [ἀπιοῃιδιίοη. 
Ταὶβ νγ838 ἴὸ Ὀ6 οὔδογνθα ποῦ ὉγΥ ἴπ6 ὈΓίθϑῖβ 8006 : 
οἵ ἴδ ΟΠ ΊΓΑΓΥ, 86 ὙΠ0]6 ΡΘΟρΪδ6 πλιιϑῖ Ὀ6 δ880πὶ- 
Ὀϊοὰ ἴπ τ6 τοιηρίθ, δπὰ τποτρ ἴῃ {Ππ6 τηϊαβὲ οὗ {{π|686 
ΤΙΆΒΘ6Β 1ῃ6 ῥγεδῖβ δῃου!α οὐν ἀπίοὸ {ἰ [οτα. 
“ Βδηοῦν ἃ ζαβι,᾽" Ὀδοδιιδὸ ἤιϑίμς; ννὰ8 ἢ] το ὃ6, 
ἴῃ τ86 ΡΟρυὶδανῦ δι ηδιίοη, 6 ΒΟΙΥ, γο ἰξίου 8 βογνίςθ. 

ΤΡ ὌΤΠΠ. ὙὯῸ ποτὰ ΓΙῸΣ 9 ογάϊπαγηΥ ἀ6- 
Ὠοΐ65 ἃ ΓΟΙ σἸΟΥ18 ΔΒ5ΘΙ ὈΪΥ, Οὐ ἴ0 Οὔβογνα ἃ στοδῖ 

υκῖνδι. Εὔγες {πῖπκ8. τμᾶὲ ἰς σοπιθβ ἕγοπι Σ᾽. 
ἴο χ, ἴο βϑει]6, ἐ. 6., α ἤχοα εἰπια,} ἤθῆοθ ἴὸ ρτο- ἢ" 
εἰαῖπι ἃ ἴμβι ἀδν. 1116 “" οἱὰ τβδυ,᾽" -- ποῖ ἴἢ6 
οἰάφγβ ἰῇ (δ οΙἹ ς14]. Βαπ86 οὗ {πᾶ ΓΘΓΊΏ, Ἀ8 ΟΠΘ 
πιΐσς μογ Δ Ρ8 ἱπίου ἔτυπι ἴπ6 Εἰ. '. --τνν πο δὰ 
θθεπ 4116 ὰ προη (νοῦ. 2) ἴο (08 Ὁπὰϊ ΠΟ δςἢ 
οδί παῖ ν πηὰ ονοῦ θοίογο παρροποά, τηπδῦ ὈΘ ΡΓΘ8- 
πὲ ἴῃ τιιΐδ ΒΒΟΠΊὈΪΥ, ἃ8 νν6}}] 8δ8 {πό86 Ὑγ]0 ἃΓ ἴὸ 

Ἰοατ τπεῖγ ἰθϑιποπγ. ΩΤ, [0 ΟΥ̓ Οὐϊ 48. 8δῃ 6χ- 
ργοβδίου οὗ νδηῖ, οὐ αἰδῖγοὐϑ. ὍΤδα βιιϑίδποο οὗ 
τἰιΐπ “’οτν," ΟἹ σοπρ]αἴπι, 18 ργοβοπιδὰ ἴῃ [6 νΟΓΒΟδ 
εἰαῖ Ἰτη πιο δίοὶν ἴον. ΤἼ 8 οοπηρί αηῦ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ΟΧΊΟΠ 8 ἃ5 (ὯΓ ἃ9 γὙ6γ. 17, ἰὼ τ᾽ ΒΟ ἢ [Π6 ἀσεοϊαιίοη οὗ 
186 ἰδιια 15 δοῖ (Οὐ 85 ἴπ6 στοπηῃάὰ οὗ [}|0 ἰαπιοπῖὰ- 
το. ογ. 18 δθθπὶ8 [0 ὑθδεὶη ἃ ΠΟῚ βροίίοη, ἱπ 
πο τῆς οτίοδ οὗὁἨ 186 Ἰἰοννοῦ δηίτη 8 ΓΘ ΤΟΡΙῸ- 
ἐεπ το 85 πιϊηρ]οα ᾿νττ {πὸ σΟΙΏρ] Αἰπῖϑ οὗ πιθῃ. 

νεσ. 15. Α165 ἴον (86 Δ Υ, ἱ. 6.. [πὸ ργθϑοηῦ [26 
οἵ ἀοϑοϊβείοη. Τ7}}8 οὐγ οὗἉ ἀἸ8Γθϑδ 18 ἐδ δοΩ Ὀγ [ἢ 6 
ΠρΆγη685 οἵ τῃ6 ἄδγ οἵ ἴπ6ὸ 1οτὰ, Τ7]6 σα ΓΟΙΟΥ 
οὗ ιϊ5 ἀν ΤΥ Ὁδ ἰοΔγηοα ἔγομη 1ζ5 γοβ}}}18. [Ὁ 18 
εἶοβε αὐ παπὰ; ἴδ 18 ΘΟΠ Πρ 88 ἃ 650] ΔΕ Πρ᾽ ΒΟΟΙΓΡΘ 
ἴγοῖῃ τῆς ΑἸἰτηΐσγ, πὰ 118 οὐἴδοῖ ν"}}} Ὁ6. 500} ἃ3 
ἴο δῇον τὲ ἷς σου] οοῖηθ ΟἾΪΥ ἔγοια ΗΠ. Τ]διὶ 
τΐπ μογτῖ 0 }]6 βίαια οὗ [Ὠϊηρ5 δά ΓΈ  Ὀοσιιη 15 
ονϊάσῃς οπλ νοῦ. 16. ἼΠ6 πιοαὶ 18 σαϊ οὔ; τῇδ 
τοῖςε οὗ 7. δηὰ σα θ88 18 ΠΟ ἰΟΠΘῸΓ Ποᾶγὰ ἰῃ [ἢ 6 
το ρ 6. ἢν ι.56 ἰΐ ἰ8 ποῖ μοβδίθ]. ἴὸ ὑγα- 
δυπὶ ἕῆογα [6 ἀδι8] τηϑηκ-.οίοτρθ. Βοβίο8 τς 
ἱηνδείοη οὗ ἴῃ ἰοσιδί5 ον πὰ φαῖθη ἃ} ἐν ΟΥΥ 
στοθη {πΐπρ, ποτ 48 8ῃ ὑπ. 0.8} ἀτοιρῇῦ (νον. 
18) Ὑπϊοῖῆῦ δὰ σον ἰηιθηϑ θα τἢ6 ΘΑ] ΠῚ ΠΥ 
αι δ θεοί! ]οη πα ἀλῃ. [π οοπβοαίοποα οὗ τἰ1656 
Εησο τΠ6 στΤΆΠΑΓΙΟΒ. ΜΟΙῸ ΘΙΊΡΙΥ, ἴΠ6 ὈΔΥΠ8. πιά 
βοπδ ἴο γαΐη, [Ὁ 1116 σοῦῃ δὰ ἰδ. ΤΉ 4ιι68- 
ὕοη αὐίξοβ, ΠΟῪ 18. [Π6 ῬΆΒδαρΡῸ ΠΠὍΤ ΥοΥ. 18 ἀπά 
οηγασιβ ἴο Ὀ6 Υυἱονυγοά. [|Γ1Ὁ 8 σΟΙΏΙΏΟΠΙΥ 1 ΚΘ ἴὸ 
ὕς ἃ ΠΟῪ δοοιίοη, ἴ[πΠ6 βι]οοὶ οὗ ΜΜὨΙΟἢ 18. τ86 6Ἀ]] 
1ἴὸ τερεπίδποο. [Καὶ ἔμιι15. ΘΧρ απ 118 οοηποοίίοη 
αἰ τπ6 ρῥτοοράϊης οοπίοχὶ: “ απιοητατοη ἀπὰ 
τηουτηΐπρ ἈΪοη6 πὶ} ποῖ Ὀτίπο το θαβα ἴγοπι [Π6 ςἃ- 
Ἰαπεῖῖν : τυ {π686 τηῦϑὲ Β6 σοπ)]οἰποά Τορεπίδησο 
διά ρύανοῦ ἴὸ Φεποναῃ, γῃ0 σαη ἀνόγὶ δνογΥ εν]]}.᾿ 
Βαῖ τῆου ἢ τἰΐθ νΐθνν βοὸπὶ8. ἴο 06 ανογθὰ ὈΥ νθΓ3. 
14, 15, ἴδ ΓΟΆΙῪ Τηΐβτα κοβ 1π6 Ῥγορμ ΙΒ τ αἱη Οὗ 
τδουμῆι. ΤΩ 04}} τὸ ταρθητᾶησο ἀο068 ποῖ σΟΤῊ6 [ὉΓ- 
ΤΩΔΙΥ ἱπῖο νἱον απ] οἷν. ἢ. 12, Του ρἢ τΠ6 νὰν πὰ 
Ῥοδθ Ργεραγοὶ [Ὸν ἴξ, {.1. Νον [πὸ ἀοϑοτίριίοη οὗ 
6 ἀδγ οὗἩἨ τπ6 1ωυτά ἴῃ ἰϊ. 2 1848 ἃ γϑ᾽ αἰίοπ ἴὸ ὑὙμαῖ 
Ϊ5 5αἰὶ 'πὶ. 15, Ββο ἴηι ἴῃ 641}1 ἴ0 Γαρθπίβηςο ΠΙΆῪ 
Πα βδίὰ ἴο ανθ [[8 τοοῖ βδηἀ ποιλῖπ:, ΠΊΟΥΤΟ, ἴπ [15 
οΑΥ]ογ κοοσίοη. ὸ βροοῖαὶ ἀσϑίρη οὗ εἰ. 1. 15. ἴὸ 
ἰὰγ ἃ ἰουπδειίυη (γ σι δὲ ἰ5 ἴο (Ὁ]Π]Πονν, Ὁν Ἔχ Εἰ ἱτ- 
ἵηρ ἴδ τηλσπίτπᾶάο οὗἉὩ δ Δ} αἰπῖγοβϑ, ἀπὰ 1τΠ6 κρο- τῆς νἱπιτατίοη οὗὨἍ [86 Ἰοσιιδίδ ᾽8 10 6 
εἶδ] Τράξο (ὉΓ τοροηΐδηοο. “ΓΙ ἰπτο πεῖν ΟΥ̓ ἴπο. 

18 

ΤὨΘ ρῥυίϑβίβ (νοῦ. 18) δῃὰ 1Π6 ρθορὶθ δ ἰᾶῦρο (Υ6γ. 
16) ἃτὸ αδἰΐκθ οδιϑὰ ἀρυὴ ἴὸ τϑοορηῖζθ [6 ᾿ιὰρ- 
θη, ἃπὰ ἴο τοίατη τὸ οὐ νψ]ϊο μα βθηῦ ἰῖ. “Γ}}}5 
ράβϑαμα δηά οἷν. 1ἰ. 15 8θθλ ἴ0 6. ὈΧΘΟΙΥ ΔΠΚα ἴῃ 
ρΡαγροῦν, θα (Π6γῸ ἅγὸ ἀἸΠσοοοδ Ὀδύννθοη [Π6Πὶ 
Μοὶ 5ηου] ἃ ποῦ Ὀ6 ονογὶοοκοά. ὍΠΟΥ αἰθσ ἴῃ 
τοσαχαὰ ἴὸ 1Π6 ταοῖίνθ δηὰ [86 οΟὐ͵εες οὗ {π6 ρῥτοροϑβοΐ 
αδιϊηρς δηὰ Ἰλπλ}}Π]τοη. [Ι͂η οἷ. ἢ. 15. ἰ1ὸ ῥσθϑῖϑ 
αΐθ σμαγροά [0 {.8}} ἃ 80] ῃλῃ ΘΒΒΘΙῺ ὈΪΥ, Ὀθολαβ8 ἴπ 
τΐ8 γᾶν 06. τρῶς ΠΟρ6 ἴου σα Ἰηθιοῦ. ἴῃ εἷϊ. 
1. 14 τῃ6 στουπὰ οἵ Ἰαπιοιατίοι ἰ8. [Π16 δι ϑθροππίοη 
οὗ βδευιοος, ψν ῖο ποῦ ΟἿΪΥ αἴροῖθα ἴΠ6 μι} } 16 
ΔΌΓΒΗΪΡ οὗ Οσοά ἰῃ τΠ6 τδπιρὶα 848 ουπά ποῖρα ΟΥ̓ {116 
ῥγεβδιμοοά, ὕαΐ αἰ5οὸ τπ6 ἱπηπηοάἰαὺβ ἱπίθσγοϑιβ οὐ τὴ8 
νθορὶθ τποιλβοῖνοϑ. ὙΠΟΥ αἰ8ὸ αἰδοῦς ἴῃ [π6 οὐ]οοῖ 
τοροφοά, ἴ[ῃ οἷ. ἰἱ. 15 τἰ)6 ργίθβίβ ἴῃ ἴΠ6 ρΘΟρ θ᾽ 8 

ῃϑχ6 δ δα]  ὈὨοσθοσ ἢ [16 ΠΊΘΙΟΥ͂ οὗ τὸ οτὰ. 
[π νϑῦβ. 14, [δ {Π6}0 ΟΥὟ ἴ0 Ηΐπι, “4168. ΠΟΥ 
Ὀτίηες ἐποὶν οσομαρίαἴπι ὑυοΐυγο ἴπΠ0 [ζοτγὰ, Ὀθοδιι86 {1218 
ψτοδῦ σα] τ Υ̓ Ὀσαγδ ἀροη τΠθὶτ το ιίοη ἰο Ηΐπιὶ 88 
ἐν ταϊη βίου, ἀθργίνι πη ποῖ οὗἩὨ [Π6 ἸηθΆῃ8 [ὉΓ 
οαγγγΐηρ οἡ ἀϊνίπο βογνίοο, απ ἃ ἤόησα {ΠΟΥ ΟΥῪ Οουἱϊ, 
“ἢ ἀδΔῪ οὗ ἴπ6 [οτὰ ἰ5 πθαγ, δὸ τῃοτουρῇ ἰδ 
τπ6 ἀοποϊατίοη Γ[μᾶΐ ΟΠ6 ΤΩΔΥῪ Μ06]} 54} “1Π6 ἀδγ οὗ 
1:6 Γογὰ ἰ8 δὲ ιδπὰ." ῬΤΓμίπρθ να {Π18 ἰοοκ. 
Βαῖ 88 γοῦ {Π6Γ0 5 πὸ ψογὰ δϑοαῦ γθρθηΐαποθ, οοη- 
[δβϑίοῃ οὗ βίη, δηᾶ τείαση τὸ ἀοα. Γἢα οΔ] απ Υ, 
ἴῃ ἐϊβ ἀποαπαϊοαὰ τηιρπίϊιάο, πὰ [Ἀγ-γοδοιίηρ οἷς 
ἴδοϊβ, δῖ πον ἢ1}}8 [πὸ Ῥγορῃοῦ β τη, Ἠθ πϑῖ- 
ΓΘΙΪΥ τοραγὰξ τ 848 οοπαηρ Ποῖ Οὐ 8 μαπά, δὲ 
6 ΠΕΙῸ 8 γ8 ποιβίηρ δῦουϊ (Π6 οδιιδ6 οὗ ἴ. ΤΠΘ 
τθαβοη ἴον ἀδθιαίης ἰζ ἃ αἰνῆς ἰμβίοτίοπ ἰδ ΟἸ]Υ 
ἱπιρ! θὰ ἴῃ (6 οοηπροίίοη Ὀούν θη [6 ἀδναβιατίυη 
διὰ παῖ ἴΠ6 ἀδγ οὗ 16 ἴογὰ νου Ἱὰ Ὀτίην. 

ψ οΥβ, 17,18 Βον τὺ [Π6 ῥγόρῇοῦ 15 ποῦ γοῖ 
Ἔχ μογίίηρς ἴῃ ροορίθ, Ὀαὺ ἰβ 51}}} ἀθβογὶ υἷηρ τἰ16 
νοὶ σα τιν. [τ ουἹὰ δ6 βίγδηρο, τπογοίοιο, ΤΥ 
εἰπὶ το ἱηϊγοάμοθ ἴῃ γογ. 18 ἃ ᾿ορὶς δ0 δπι ΓΟ ἡθνν, 
ἃ8 Γρροηΐδηςθ. Νοὺῦ ἀὸ ψὰ ἥπά 1π [636 γοιβοδ ἴΠῸ 
ΡΙΌΡΟΓ πηοῖῖνοβ [ὉΓ ϑ ἢ) δ΄] Θχϑῦοῖβθ. 1 ρίοα]ν, 
το, [686 ἴνχο Ῥάβϑαζε ἃγὸ αὐ ἀἰδιϊηοῦ, [Πη6 ΟἢΘ 
ὑδῖην ἃ 08}} ἴο Ἰαπιθρηϊδιίοη, δηὰ τὸ ΟΥΠΘΓ ἃ (8}} 
τ0 τορϑηΐίδηοο Ῥ θη ἴπ6 ὑτορξοῖ, ἴῃ ἱ. 14 δηὰ ἰϊ. 
16, ΟΧΠΟΙῚΒ [Π6 ῥυοϑῖβ ἴ0 δρροϊηϊ ἃ ἰαϑὶ δηὰ ο1]} 
ἃ ΒΟΪΟΠ Ἀ5ΞΘΙΔΌΪΥ, 6 ἀοο8 ποῦ τηθὶῃ ὑπδ1 [119 
βδῃομ!α θ6 ἄοπο ἵμψιοο, δὴ ἵνὸ αἰβοτγοιτ τἰη68. 1116 
οπα 6Ὰ]] 18 ΒΙΠΗΡΙῚῪ 8 τορου τοι οὐ τ οὐ ΒΟΥ, δι ἴῃ 
ἃ αἰβδογοην θθη86. Ηδ νυν δῆθθ τὺ ρ6όρὶθ ἴὸ ζιϑῦ, 
ἃπὰ ἴὸ τπθϑὲ ἰπ [ἢ 6 [ΘΠΊΡ]6, 0 πιοῦγῃ ποτ ἢ 
(16 ρῥγίοϑβῖθβ, διὰ οἰαὺ τΠΕΥ 8 ου ἃ α͵8ο πιδηϊοϑς 
τμοῖγ μοπίϊοπος ΟΥ̓ ΡΥΔΥΟΓ [ὉΓ ΠΙΕΙΟΥ͂ οἴἴογοὰ Ὀγ 106 
ἈΥΙοΘῖΒ ἂἃ8 {ΠῚ} ΤΈρτοϑοι τιν 68. 

νοΙΒ. 18-.20. Ἡῖον ἀο 1᾽Ἀ86 Ὀδαδίβ ζΤΟΔΏ, --- [8 86 
ῬῬαβίυσοα οὗ 186 υἱάσι θϑδα. 'ΓΠῸ Ὀοαπῖβ οὗ τμ6. 
ἢ.1ὰ πιιδὲὴ δου ἴδοι ΘαΌ Δ} ἢ ἤθη. Τὶς ἕλον ἰ Ὁ 
υιϑοὰ τὸ 1ΠΠπ|δίγαῖο [6 τπαρηΐτι6 οὗἩἨ ς6 ΠΑ] Υ. 
Βυιῖ 88 686 ἀν  Δη11 115 σαπηοῦ ἀθβοῦιῦθ {ΠῚ} 
δαβογίηρθ, [6 ρῥγΓορδοῖ Πἰπβ6! Γ ὈΘοοΙ 68 (μοῖγ ἰητοῦ- 
τοῖοῦ, δη ἃ 88 [ἢ ϑῃδγίην τῃοὶτ αἰβῖγθϑϑ, οχο δ τη8, 
ο Τ..696, Ο σοβονδῇ, ἀο 1 ΟΥῪ --- ἴὉΓ Πεῖὶρ. ΤΠδὶ 

τηἷβ ΔΡΡΘΔΙ ἰ5 πη τῃ6 παῖδ οὗ 1Π| Ὀοαβῖ8 οἵ ἴῃ ΠοΙὰ 
ἱξ ουἱάθηῖ ἴσοπι γοτγ. 19. 6 ἤδσμθ, [86 το, νοΓ8. 
19, 20 Ξξξ τῃ6 βθτοο μοϑῖ8 ἴμαἴ ργοάἀπορα τ ἀτοιρ)ῦ. 
ΤΌΘ Ὀοαβίδβ ἱποὶὰς ἀοπησβιῖο δηά τ]ὰ δῃ 1 π14]9. 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΙΘδΑΙ, 

1. ει πιᾶὺ Πποτὸ ἀἴβοιιβθ [Π6 αιδϑίίοπ ὙΠ Ποῦ 
Γἀρά 85 81} 

ΔΙΙορογίςα] ργοαϊοτίοη οὗὁὨ ἀπ ἱπνηβίομ οἵ τ[μ6 Ἰαπὰ ὈῪ 
τηουγηΐπρ βδονγο τῃ6 πιαρηίτπἀθ οὗ της αι σιηθπν, ἃ ΠΟΒτΠ|6. ρθορὶο, δἃ8 πιοϑὶ οὐ {Π|0 οἱ 6 γ δχροβίοτβ, 

1 (1... οἰγιβοίοσυ οὗὐἨ ἰπθ ποτά 18 σίχῃς, Ὀυὺ ἐδὁ ΒΘΏΦΘ᾽ 

ἰει ατγεῖ διεχχοσίδ [8 Δ ΔΙΌ ΓΆΡ ΟὯ6. δηἀ ἀοδα Ὠοῦ δε- 

«οεά πιὸ ἰὼ οανἀδοΐ τϑδοΐηςζ ἰπ ἐπῸ ΠΩ Ραδθασοδ ἴω, 

φησ ἰδ οοσυτα. [δ [45 ἐδθ 8δἴηθ 8046 Ὠ6ΥΘ 86 ἰῃ ἴον. 

χχὶ!!. 8.6, Νυπι. χχίχ. 86; Ὠϑοιὶϊ. χτὶ. 8; 2 Οὔτοη. Υἱ!. 9; 
Νοῖβ. τι}}. 18. --- Ὁ) 
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Πα ΠΟΙ ΤΟΟΟΠΙΥ Ηθηρ βίο ον ἀπ Ηδνυογηίοκ 
ἴα Κα ἴς τὸ ὑ6. Ὑ ΠΟΥ τπΐηκ τπδὺ [16 ΡΙΌΡΠΘΟΥ οὔ 6 
ἀδ5ο]ατίοη οἵ ἴπ6 Ἰαπα θοζῖπϑ ἰῃ οἤαρ. ᾿. 10 {μῖ8 "κα 
δ0, 8.5 ὕΠΟΙῸ 8. πὸ γα] τηρητίοη οὗ τδ6 διῖιγο, πο, 
τοιϑῖ ἐαρμοθο ἴπδιὶ [Π6 ρσόρῃος κθο8 [86 Δρργοδοῖ 
οἵ [6 σα ἰ ΔΙ ΠΥ 80 νἱνίαΡ » ἴπδξ 6 ρῥἰοίαγοβ [6 ἢι- 
[ΓΘ 88 ἃ ρΥΘδθηΐ ΓΟ] ν. Ὁ Π116 1Π|18 νίθνν πιδὺ θ6 
Δ 18810]6, ἰζ 185. ποῖ ἡϑίιταὶ. Οὐ ἰτ5 ἔλοσδ, ἴμ6 ἴοχῖ 
ἀοδογῖθεβ ποῖ ἃ ἔπειγα, θυ ἃ ρΓδβοην ἔβοῖ, δΔηὰ τ θ τὸ 
ἰδ ΠΟ ΘΧΟρΡΘΙΟ8] ΠϑοθσδῖΥ [0 ἀοϑσιϊηις ἴ0ὸ δ ΒΥ 
ΟἾΠΘΓ 5656. ἮΝ 9 ΙΏΔΥ 480 γϑιπαγκ τηδὶ τπ6 68}} τὸ 
1η6 οἷά πη ἴο ΓΒΕ τ ΒΘΌΒΟΥ δυο ἃ {πίη Πα 
Παρρδηοά ἴῃ {οἷν ἀν, δῃά τὸ [26 Ῥϑόρὶθ ψοπογα!}γ 
ἴο ΓΥΒΠΒΙΪΝ τ6 δοσοιηΐ οΟΥὨ ἴὸ ἢ τοῖς οἰ άγθῃ, 
ψου ἃ ἢᾶνο ΠΟ δἰ πίἤσδηοο, 1’ 1ἴ86 ὀνδπὶ ψογὸ ἃ ἔυ- 
ἴὰυγα ὁπ6. ΟἸΔΡ. ἱ. ΟΣ ΔΙΉΥ ἀσβογίθε8 ἃ ἀδναϑιη- 
του τῆδῖ δὰ δον }}}γ ἢ ρροποί, δ 88 ΠΟ ΤὈΓαϊ ἢ 
ἴοα δᾷ 45 γοῖ ἱπνδ θὰ πὸ ἰαπὰ, ᾽ς τπηαδὶ αν ὈΘΘῃ 
οὐ ϑρα ὈΥ Ἰοσυ [8 πὰ ἀτουρης. [Ὁ ποοάβ πο ῥσοοῦ 
ἴπδι 116 ψοτά “ρμϑορίο ᾽᾿ (νοῦ. 6) ἀοοβ ποῖ ἢθοϑβϑδβᾶ- 
ΤΥ ἀθηοῖθ ἃ γοαὶ πδιίίοη. Αραίῃ, 86 ἀὀναβιδιίοη 
οϑυδοα ὉΥ Ἰοσυδβῖ8 σου] Ὀ6 δὴ ἰπδάθαμδίο ἴγμ}θ οἵ 
ΔῊ ἰηγΔΒΊΟη οὗὨ [6 ἸΔηά, βἴηοθ. ομθ οὔ [16 6ββϑῃ δὶ 
δα Γο8. οὗ [Ππ6 ἰα8Γ νου ]ὰ 6 γϑητ πο, ΠΔΙΊΕΪΥ, 
ἴπὸ 5ῃοαάϊηρ οἵ ὑ]ἱοοά. ΤὍΤι6 μίστατο οὐ τΠ6 οδ]διῃ- 
ἦν ἴῃ ΠῸ ΨΑΥ δι ρραϑῖβ [16 ΓΟΓΓΟΓῸ σδυβοὶ ὈΥ δὴ 
ἰηγτοδα οὗἉ [ογεἰη ἴ[068. ΤῊΣ σΠΔΡΙΟΥ 5 Π}ΡῚῪ ὑγθδῖϑ 
οὗ τἘπΠ6 ἀαπιασα ἀυηα ἴο {π6 ρτοάαςοῖ οὗ εἰς ὀδτιῃ, 
δΔηἀ τη σοπηρίαἰητδ οἵ ἤδη ἴῃ σοηΒοηπθπο 6 οὗὨἁ ἰζ. --α 
Βυὶ 88 τοραγι 8 οὔδρ. 11., [16 ἀποϑοη ἩΒΘΊΠΟΥ τἢ}6 
ΥἹβι ϑοη οἵ Ἰοσιδῖ8 ἰα ἴ[ο ὃ ἰββοη ἴῃ δὴ δ] θρουίσαὶ 
8656, ἰβ ΠΟΙ 80 ΘΆΒΙΪΥ δοιιοὰ. Ηδτθ ἴπὸ σοτηϊης οἵ 
κ1ῃ6 ΔΑΥ οὗὨ 6 Ἰμογὰ ᾽᾿ 18. ἴον {ἰἸὸ ἢγδυ τἰιηθ ἀἷ8- 
ἘἰΠΟΌΥ δηηουηςθά, ἀπά πῃ εἰ}}8 οοπηθοιίοη τῇ οτα ἰδ 
ἃ ΤΟΠΟΘα Ἰηοπἤοη οὗ ἴμ6 ἀοϑίγιοιίοι οδιιϑοὰ Ὦγ 
Ἰρευδ3 δὰ ἀτουριῦ. Ὑδὶ 118 Ἰατῖοτ αυθης βῃοι]ά 
06 πιδᾶθ {Π6 τ᾿ιθπιο οὗ 8 ἔρος ἀϊδοουγόθ, ἰ8 ὯῸ 
ἜΦΥ ΒυΓργ δῖ πρ, ὑθοδυϑο Ποὶν δογίρίαγο ἰθϑοῆο5 8 
[πᾶ 41} ρῃ] ς οαἰ αι τἶ65 ἀ’Ὸ αἰνίπὸ ἀἰβροηϑαι 8 
εἀροίμτίοῖ, ἴο δυᾶκθ ΤΠ ἴ0 ἃ 5686 ΟὗὨ [Π6ῚΓ 51}8, 
δηὰ ἴο Ὀτίπρ ἰἤθπι ἴο τορεηίαδηθθ. Ὑ]ιδῦ ΠλΟΓΟ 
πδίυγαὶ, [πο, τπδὴ πᾶς ἴ6 Ῥτορ Ποῖ 8ποι]ά, ἰη 
αοὐβ πδιηθ, ᾿ῃγοδῖθη βιιο ἢ Οϑ δι 168, δηὰ ἹΠ6 
(πον ἀἰά δομηθ, ἱπιοῦργοῖ δηᾶ ΔΡΡΙῪ 6 πὲ 850 ἂἃ8 ἴῸ 
ΔΓΟΙΒ6 ἴΠ6 ΡΘΟρΙΪΘ ἴ0 ρθη ϊθμοθ, 80 τῃδὺ τον πα γῃϊ 
ΘύΟΔΡ6 51}}} Ὠρανίοῦ Ἰπάρτηθηῖϑ1 ΑΑ οἸσὰγ {Ππ|||8- 
ὕοη οὗ {18 18 ἰσαηὰ ἴῃ ΑἸΏΟ8 γἱ. 6, Δῃηἀ Δ8 6 ΟἸΟΒΕΙΥ 
ἴο!Ἰονγβ 061, γγ6 ἸΏΔΥ γοραγὰ ὃ 848 δοι 16 τῃδὶ ἴῃς 
Ἰδιοῦ ργορμοῖ δα τῆ686 ΟΑ]Δτμ (68 ὈΘΙΌΓΟ 8 ταϊηά. 
Βαῖ τὸ ρῥτορ οὶ 18 ἃ ροοὶ 88 νγ8}} 88 ἃ ρυΌΔΟ ΘΓ οὗ 
ΓΟΡΘΏΪΔΗΟ ; 8Π4 80 ἢ6 ρΓΘβθῃ 5 8. πγοϑῖ νἱν! ἃ ρορίὶςο 
ἰοῖαγο οἵ τῃ6 »τϑδῖ ἡ δβίογτία μθ νγῖοῖ δα ὈΕΙΆΠΘη 
πάλῃ. [Ιη ἰτ8. 8ὰ ἴὴῃς τηϑρηίτυάς, (ἀοα᾿ Β οἶχδ8- 

εἰδὶηςς Ὠδηα νγᾶβ 411 [Π6 ΠΟΤ τηδη 6} ἀρ αγοά, 
δηὰ ᾿ὶ8 νοΐοθ νν8ἃ8 41} [86 τιογὸ αἰϑι 1 ΠΟ 0 Ὠθατὰ 
ΟΠ πως 18 ΡΘΟρΡΙΘ ἴο ΓΤ ρΘΠί. 

2. ΤΠΙ6 ΠἸΘΙΩΟΓΥ͂ Οὗ ΘΧΊΓΔΟΓΟΙΠΑΓΥ ἀνθηῖδ Βῃοι]α 
θ6 ῥτοβογνοὰ ἱπ [Π6 ρορθΪαῦ τη. ΤΉΘΥ {λι|9 ὑ6- 
ΘΟ6 8 ἰτδαϊίοπ, ΟΥ̓ 8 Ὠἰνίοσυ. Ὑπι8 ΟΠΙΥ σδῃ 
[Βοτὸ Ὀ6 ἃ σοπίίηυοιυβ 1 ἰῃ τἴἢ6 6886 Οὗ ἰηα ναι 415, 
οὗ ἈΠ] 165, δηα οὗ παιίοηβ. 1 ἷβ θ8515 οἵ Βίβίογυ, 
πϑιηοῖὶγ, {Π|6 ΓΘ ΘΙΠΌγαηο6 οὗ [Π6 ΘΧΡΟΣΘη66 οὗ ἴογ- 
ΤΔῈΓ ΠΕ ΠΟγ Οη8, πὶ 1Π6 0856 ΟΥ̓́ [δτιιθ] 18 6586} {18} 
ἃ Το) σίοιιϑ οὐ. Ηδθγο, ουθηῖβ τὸ ΠΙΒΠ  6ΒΓΔΙΕΟΠΒ 
οἵ 6οᾶ, --- οὗ 8 ΠΠΘΙΌΥ, ΟΥ̓ Ὠ 15 υϊρηιεηῖ. ΑΔΒ ϑυοῃ 
ἴον 5ῃου ]ἁ πον ὕ8 ογροῖτθιι, ᾽π οὐδ ἐπα {116 
τονοἰδείοη οἵ αοά ἴο {ππ6 σοηδβοϊοιιβη 688 οὗ ἃ πειίοη 
ἸΏΔΥ δ6 πηϑϊηϊδί θα ἴῃ δη ὀνογ-ἰν!ηρ' [ΓΘΒὨ 688. 

3. ΤοΥτΌ]6 85. ἷν (6. βεοῦγρο ψ ἰς δίγίκοα δὲ 
{Π6 πηοϑη8 οὔ βυυδίβίοποθ ἴῃ ἃ ἰδηά, 'π τη6 ργορῃθι 
ΟΥΘ 119 18. ποῖ ἰἴ8 ογθῖ σοϑα]ῖ. [}ἢη [18 6856, ἴῸΣ 
ΘΧΑΙΆΡΪΟ, τἰ6 σγοδιθβὶ ον] ργοἀυςοα ὉΥ ἱϊ 88 [86 
Ἰοβ8 οὗ {Ππ| παοιῆοοβ ἰπ ἴΠῸ6 ουδὲ οἵ ἀαοά. ΤΠδ 

ΖΟΙΣ,. 

ἀν !]πς ἴθ τῆς ταὶ τε ΟΥ̓ [5γ86] 88 δῖ ροορίθ. Βαι 
ἰΐ νὰν πον οὗν γΠ1Π|Ὸ ἀϊνπθ ΟΥΒ ἢ νγὰ8 Καρὶ τ} 
ἴὰ τ, ἀοοοτἰπρ τὸ ὑπὸ ἀπ ΟΥάΟΣ, ΌΥ {{|0 μυίονῖα 
δ {{Ἰὸ τοργοθοπινῖνος οὗ 716 Ῥθορὶθ. Τθθ ἀΔ}γ 
ὩΔΟΥΏ:’ ἀπ ἐν ἢ: ΒΟΥ σα ἰοσαιθιὶ 8 Θββοπίαὶ 
Ῥάγὺ οἵ {Π18 βογνίος ; πα οὐ [18 σοπηπιδηςσο ἀς- 
Ρϑηαρά εἰ ουπίϊπιιανου οὗ οα Β ἐονοπδπὶ τοϊλτίυη 
ἴο 15 ΡῬΘΟΡΪΘ [ἱ. 6.,ὄ τοῦ τΘ Δ}, Ὀαῖ νἹ5] Ὁ]γ. - Ε.]. 
ΤΠΘ διιβρθι δίῃ οὗ {Π|ὸ ὁη6 διιρεπνα το οἵἶογ, 
Ἠδηοθ ΠΟ στοϑῖονῦ τηϊδίογιαηθ σου ὰ Ὠάρροη ἴο 15- 
ΓΆΡ] τηδη ἧς 18 ὈΠῚΥ, σιαβοα ὃν απ ηδ, Ὁ δαμμὶν 
[0 Τδιαρ 6 νυ τ[ῃ6 πιρῖον 8 }5 [0 τῆ 86. ΒΔΟΓ Πσὐ5. 
Ψ06], γε χη ἔα ΠΥ τῆς ποούβϑι εν Οὗ τη6 586 ΟΥΟ ἢ 2:5 
[Ὁ 1π6 Ριυγροςο ὑοΐοτο πδηϊρα, {ΠῚ 8 ἴοὸ [Π6 ῥυϊόδῖν, 
μοτὸ δηὰ ἴῃ οἰδρ. ἰἰ., Θητιοα πο τ πὰ ἴο 641} υροη 
ἀοάὰ {ποιηϑοῖνοδ δπά ἴ0 Θηάθανοῦ ἴο ὑτίηρ ἴδ6 μοο- 
ὈΪΘ ἴο τορεπίδῃου. ὅδςι, ἴῃ ΔΩΥ Οδᾶ56, γ88 1ΠπΟῚΓ 
Γοδθηῦ ἄστν. Ηον [Ὁ ταῦ ὕ6 ἴῃ [6 ἔμταγο νι1]} 
ἀἰφοϊοβθά ἴῃ ἐμ αρ. 1. Μοδην 16 ἴς ἰβ τηδπίΐοκι 

[Ππαῦ ὯΟ ΓΊΘΓΕΙΥ ἴον βαυνῖο νου ἃ τηθοῖ [ἢ 6 6Χ- 
ὥθηογ. ΟἿ]Υ ἴγυοϑ γορϑθηϊάποθ οι] ἀνῶ]]. 

ἘΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ,. 

γεγ9.1-2. [ΗΈΚΕΥ : ΤΏ ρτοδίι655 οἵ [Π6 ἡὔμ- 
πηθηὶ 18 ὈΧΡΓΟβϑοα 6 ἴῃ ὕνο ταὶ ηρ: (1.) 1τ ἵνὴσ 
ΒΌΆΘΙ 845 οοι]Ἱὰ ποῦ ὈΘ ῬδΓΔ]]ο]οὰ ἴῃ [ἢ6 δροῦ πὰς 
ΜΟΙῸ ραβϑῖ; ἰπ ὨΙΒΙΟΤΥ͂, ΟΥ̓ ΆΓΠ6 ΤΘΙΠΟΥΥ' Οὗ ΔῊΥ [ἶν- 
πῃ. Τθυβο τπαὶ οὐάο {ποῖὶγ Ῥγθάθοθεϑοῦβ ἰἱῃ δἷῃ, 
ΠΙΔΥ 081}}7 Θχροος ἴο 8}} ὉΠΟΥ͂ στοδοσ δηὰ ΒΟΥῸΓ 
Ἰυάχηιθηῖβ [ΠΔη ΔΠΥ οὗὨ {ποὶγ Ὀγθάθοθββοῦβ Κηαν,. 
(2.) 1τ χα β  ἢ ἃ8 ποι! ἃ ποῖ ἰογροίίθῃ ἴῃ [86 
ἈΡῈΣ [0 ζ0π)6. 6 οὐρῃϊ ἴ0 ἐΓΆΠΒταὶς ἴο μοβίθσις 
τὸ τη οπιοτία] οἵ οὐ Β γυιάμηηθη!β ἃ8 Μ6}} ἃ8 ΟΥ̓ Ὠ18 
ΤΠ ΘΓΟΙ6Β. --- Ἐ]} 

γεοτ. 8. Ηον ὨροσββαιΥ ἰὑ 5 ἴπαῦ ον οἰ Πάγθη 
5δουὰ ὑδ διιρσῆς τὰ6 ΜΙ] οὗἩἨὨ συάὰ, ππὰ χαῖ ἢ 5 
ΡῬάγροϑο 8 ἤθη Ηδθ ο]185811868 115, 8ὺὸ ἴπᾶς {Π6 δα .γ 
ΟΥ̓ ὨΪ8. ΒΟΙΥ ΠδΙ.6 την ὉὈ6 ἀδοροηθα 'ῃ ΟἿἿ Ποαγῖβ. 

νὰν 4. στο νὰ ἰδσαγῃ ἴΠ6 οπηπίροίρηοε οὗ αοά, 
δηὰ ποῦν να διιταδῃ ροννοῦ ἰ8 ἀυγαγϑὰ ἀραϊηθῖ 
Ηϊ πὰ, βδίηςε Ηδ οδῃ ΟἸΡΙΟΥ [Π|6 5:)8]165ῇ δηα πηρϑη- 
οδ ἰῃβοοῖ (0 40 5 Μ|]]. 

γεγ. ὅ. Υἵδ ἀγυηκαγὰθϑ ψὴῸ σοπβασηα (οὐ᾿ 5 
Κιπάὰϊγ μχἰβ ἴὰ ᾿πιορΟσαποθ δηᾶ δὶπ, πον {πδὶ 
γΟῸΓ β'η συ 68 ἃ σι ΓΒ6 ὙΠῊ ἰζ, ἀπά πὶ ἀοα οκἢ 
ΘΑΒΙ ον ΟΥ̓́ τὯ6 νγῖπθ ἴγοτη γοῦν ἸΟΌ 8, δηὰ 
Ρυπίϑἢ νοῦ ὙΠ γΟΔΓΒ οἵὗὨ ἔδιηῖ6. ' 

[Ρυβεξὺ : ΑἹ] β'π βιιιροῆοβ 186 βίπποῦ. ΑἹΙ ἴη- 
τοχίςαιο πα τηϊηα, Ὀγ106 πη ρογνογὶ ἘΠ6 αἀρτηθηξ, 
ἀ}} τπ6 οοποσίθηςο, ὈΪηἀ [6 8οὰ], δΔηὰ τπλῖκα ἰς 
᾿πβαηβί Ὁ]6 ἢ0 1[8 οὐνγῃ 118. οὐ δγουβϑθὸ8 [ῃο88 ψῆο 
Ὑ δ6 δτουδοά Ὁγ νἱμάἀτανίηρ ἤοπι τῆθι τῆ6 
ὈΙθάβιι ΓΟ 5. ὙὙΠΟΓΘ ΠΟΥ οἤοηαοά Ηΐ). ΥΥ̓́ΘΕΡΙ ΠΣ 
ἴον ἐλ ἢ ζ8 ΤΟΙ ΡΟΥΔ] ΠΙΔΥ͂ ΒΥ Δ ΚΘ [86 ἴδαγ οὗ Ἰοείπς 
(Ὠἰηρϑ οἴογπδὶ. --- Ε.] 
γε. θ6-8. ὙΠῸ ΟἸὨγιβείαπ ΟΒυσοῦ ἰ8 Οοα 5 

Υἱπογαγὰ. 1 δἱ ΔΠῪ τἴτηο ᾿ γ16]45 ποῖ ροοά ἔτγαϊξ, 
Ὀαῖ ΟΠΪΥ 1 ρΎδρα8, ἰδ 51.4}} 06 δὰ ννϑδῖθ. 

([ἤΟΒΙΝΒΟΝ : Εγθνδι ἐπ 5᾽π8 δῖθ οἴθηῃ υἱνὶ υοὰ 
ΜΓ σογτοβροπάϊπρ Ἰπαάστηοπῖβ. Τ] ογὰ ἴπ Ηἷς 
τ χζμΐθουβ ἀδα! ημχ8 Ὑγ 0] 45 ἴπο56 ργἱἣβ οὗἩἨ ἰδ 
τουΐϊάθποθ ἀΠΟΝΝ δδνο Ὀθο δοιβοα, Ηδ ἰαϊκος 
ΤΟΙ 80 ὉΠΖΟΟΪΥ ΡΕΟρ]Ο [16 τη68ῃ5 οἵ στα γης 
(ποῖν ᾿818, Δηα [6848 ἴδ π| [0 Τοροηΐδηος Ὀγ δῆ ϊς- 
τἰἰοη8 ἢ ἢ} ἃτὸ ποῦ σΔρτοἸΟυΒ᾽ Υ οτάογοα, μαϊ πΊ ΤῊ 
οχϑοῖαϑὶ υυϊδάθηι Δ.Ὸ δυϊοα τὸ τοἷΓ οΠαγδοίοσ. Β6 
Ἀδδι Γοά, [Π6 ᾿τΟΒρουτΥ οἵ 116 ΟἸαγο ἀσροθάϑ ποῖ 
Οὐ ἃ ριδηά ΘΟΓΘΙΟΏΪ8,, ΟΥ στοννὰ8 οὗ δαὶ γὶπκ 
ἀδνοῖοοβ, οὐ ἴθ οουηΐοηδποο οὔ ἢ 6 δἴδίθ, ΠΟΟΥΟΣ 
ἀἀοβι γα Ὁ] [8656 ΠῚ Πρ 8 ΤΏΔῪ Ὀ6, θαϊ ΟὨ]Υ οὐ ἴπθ ἔπ» 
γῸ Υ οἵ ἀοά, ψιἢοβα ὑ]θββίηρ, πὰ ἢοϑο ϑρίτὶς νυν} 
θὲ πὶ μάγανη, ἰἔ νν ἀθΗ]6 [ιῖ5 ΒδΠΟΙΌΔΕΥ νεῖ 5Ὲ- 

ΤοιμρΙ6 τνα8 [16 Υἱ8 0]6 βίσηῃ ἀπά ρ]οάρα οἵ Οοά᾿ 5 ρμογβιζτιοιιβ τἰϊ68. --- Ε.} 
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γεν. 9. Νὸ ργϑαῖου ΒοΟΥΤΟΥ Ἵϑη Ὀ6(Ὰ1]1 [Π6 ὑθδοῖ- 
ΓΒ δΔηδ ὨΘΆΓΟΥΒ οὗ ἴ6 Ῥογά, ἴπ ἴἢ6 σοβϑαῖ:οη 
οὗ ἀϊνῖπθ ψογβρ. δηξ οὗ [ππ6 τηθ 88 οὗἉ Ἰἰνοὶ!- 
μοοᾶὰ πιυιδὺ οχοῦὲ 8 νῦν ῥΓο)παϊοῖΑ] ἰηθυδησο οη 
16 ῬπΌ]]ς βογνίοε οὗ σοά. ὕὉπάδν τ᾿ οἱὰ ΘΟΟΠΟΤΩΥ 
ἴποτὸ ψου]α 6, οὗὨ πΠοοοϑβῖΥ, ἃ ΤΠ ΌΤ6 οὗἉ Ὁ 068 δηα 
οἤπτίηρβ. 80. ΠΟΥ, ΒΟΉ ΡΘΟΡΪΘ μανθ ἃ πμαγὰ δπὰ 
φοηβίδηϊ βιγυρρ]θ ΓῸΓ 1Π6 ὈΔΓΘ τηθ8η8 Οὗ διι06851- 
ὁπς6, ΠΟΥ͂ Μ1Π ὃ6 δ᾽ ὈΘῃΐπὰ οὐδ ΓΒ ἰῃ Καονίοαρο οὗ 
16 τ, ἴῃ 116 ῬΙΌΡΘΟΓ [Γαπἰης οὗἁἨ ΟὨ ἄγοη, δὰ 
ἰπ τηπῖπα!] ἰονο. 

γεν. 10. ον ααυΐςκὶγ τς Γοτὰ οδῃ ἴπτῃ 8}} 
Βπηϑη ἸΟΥ͂ ἰπΟ ΒΟΙΤΟ 1 ΗΟ οοηθδ ἰὑ τπ6η,Ὸ 
ΒΏΠΟΓ, ἴπδὲ τοι οἰθαυοϑῖ 80 ΟἸΟΒΟΙΥ ἤοὸ ἰδ ροΓΑὶ 
{πη ρ 8 ἡ’ ΠΙΟἢ ΤῊΔΥῪ Ὀ6 [ΆΚΘΠ ΔΥΤΑΥ δὺ ΔΗΥ͂ ΤΠΟΙΏΘΏϊ 1 
ὙΠ δι ΓΟΔΒΟῚ ἤΔΥΘ 6 ἴ0 ὈΓδῖ56 [6 φΟΟαΠ658 ΟΥ̓ Τῃ6 
Ιωοτὰ, νο γίνοβ α8 ἔγαϊι! Βοα 808, δηὰ 4118 οὐσῦ 
σαγῖς ὙὉ1{}} οἰ δ 688 1 

Ψψετ. 11. Ημυδβθαπάπιθη τὸ ἴ00 δρῖ ἴο ἀθβῖγο {Π|6 
δ] βδίπρβ οΥἁ ἴμ0 ἤοι ἃ {γοπρ δγασγίοθ, Οὐ [Ὁ [ἢ 6 
88 Κο οἵ 1Π6 1] ΟὟ ΟΕΓΠΑ] Θη]ογιηοπί. ὙΒΟΓΘΙΌΓΟ 
αὐοά δοιϊμθίπηθ8 86η4.5 [ἢ 61 ἃ 886) ἰπδίθδα οὗ ἃ ου- 
ἴα] Βασνοβδι- ἔπ|6. 

γεγβ. 9-12. [ὅσοτυ: Υ΄ο δΓῸ 80 ἀδροπάθηϊ προ 
Οοὰ ἰπ ὀνεγγιδβίηρ, [Παἴ ἢο πη ἩΥ]Β6ΟΤᾺ ΟΥ̓́ΡΟΥΤΟΣ 
οἐβὴ μονάς ρθη πο Ηθ ρ΄δαδθ8 [0 ϑ6πη4ἃ 508 - 
εἰτγ ; πίιζουῖ ἢΪδ ταίη, [06 βοθὰ ὄνϑὴ τηυδὶ ρου βῃ, 
[δ 1Γ668 ΟΥ͂ [Ὧ6. δοϊά τηιιδὶ τ ΠΟΥ, δα 41} ον ἴἤθτῃ- 
ῬΟΓΒΆΙ ογ8 ταπδὲ βίοκοῃ δπὰ ἀΐθ, δῃὰ βιιοῖ υαρ- 
ΤῊΘΏ 8 ΔΓΘ ΟΠ] οτλ8 οἵ [ἢ6 στελῖ ἀΑΥ οὗ ΓετΓ] θα τ ΟΠ, 
Ησνν κίυρίά 16 ΔΙῸ Β᾽ ΠΟΥ ὙΠῸ Α,Ὸ ἰΏΒ6Π51016 
ὉΠὰΘΓ δυςἢ ᾿πἀρτηθηῖδβ, ΟΥ ΟὨΪΥ ΠΟΌΓ ὙΠῚ} ἃ ΓΧο- 
ΒΕ] Π1οπ5 δηὰ πΠ Πα Π}]6α ΒΟΥΤΟΥΤ. 

Ῥυβεξυὺ: Τμὸ υἱὴθ 18 ἴΠ6 το πο 88 οὐὗἩἨ Ἀἀϊνίηθ 
Κηποπν]εάρο, {Π6 ἤρ' [16 Βτγθθίη 688 οὐ σοῃ οι ρα οα 
δηὰ τ ἸΟΥΟΙΒΏ658 ἴῃ (πη ρ 8 οἴοση 8]. ΥΥ 6]1 18 1ῃ9 
1ἴ οὔ τι τὶ ρῃίθουϑ ᾿Ἰκοπθά ἴο α ραΐπι, ἰῃ ἐμᾶῦ 186 
Ρδ]πὶ Ὀεΐονν 18 Τοῦ ἢ ἴοὸ ἴΠ6 ᾿οποἢ, δΔηἀ ἴῃ 8 ΠΠΆΠΗΘΓ 
ἐπνυοϊορεα ἴῃ ἃ αἀὐγ ὕδγκ, θα ἀῦονο ἰν 18 δἀογηρᾶ 
πεῖτ ἔταϊξ, ἸΑΪΓ ονθπ ἴο 106 ΟΥδ; ὈΘΙΟῪ ἰδ ἰ8. ΘΟπι- 
Ῥγεβδεὰ ΟΥ̓ [86 δη[ο]αΐηρβ οὗ 118 ὈΔτ, δῦουρ ἰΐ 15 
δρτεδὰ ον ἰῇ διηιρίϊτιπάθ οὗ Ὀθαα ΕΠ] σ͵ΥΘΘΠ 688. 

ΟΥ̓ 80 ͵ 8 {πο 1Πξ οὗ 1} οἸοοὶ, --- ἀδεδρ βοα Ὀθείον, Ὀδδυ- 
εἶδιιϊ ἀθονο. -- Ἐς ᾿ 

Μετ. 13-14. ΒΟ 8}811 δια οα᾿Β τι πἰϑύογϑ 
ἩΏΘΏ ΤΏΘΥ ΘΟ θΪδίη οὗὨ 1Ππὸ ἀθοϊοπβίοη οὗ γοὶ σίου ἢ 
ΤΟ που] ποῖ νγϑορ το ἢ6 ὨΪ ΚΒ ΟΥ̓ [19 ΤΙ 567- 
ΔΌΪο οοπάϊο οὗἁ τοιηῦ ΘΠ ΌΤΟΙ68. 
Ἑδϑεηρ 8 ὁπ6 οὗἨ 16 νᾶνϑ οὗ ἀρορθηΐηρ πᾶ 
ταδη δ δι πρ᾽ Γοροηίδηςδ, βδηοίοηρὰ ὈΥ ΗΟΪΥ .ΣΡ- 
ἔστ. ὙΠ ΘΩ ΡῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ οΟὐϑογνθα, {[ΠπΠ6 γϑϑὰ} Ὑ1}}} ὃ 
ἴο 531:1π|0}8ὺ6 τπ|5 ἴ0 ΟΥΥ̓ ΤΟΤΕ ΘΑΙΤΠΙΘΒΕΎ τὸ αοά. ὕὍη- 
ἄδτ στεβϑὶ σαϊάτη 68, τηθη Βῃου ἃ ὕ6 ἐδ ρῆϊ ἴο Ἰοοῖ 
ἴο Θοά, ποῖ ΟΠΪΥ 'π ἃ ΣΘἝΏΘΓΑΙ ΨΔΆΥ, Ὀπῦ (ΠΟῪ βου ]α 
δο το!ϊὰ ἴο δοοκ Ἡΐπὰὶ ἴῃ βρεεΐδὶ δῃἀ δρργοργίδιδ οχϑγ- 
εἶφεξ οὗ ρϑῃϊδηοο δ ῬΥΆΥΘΥ. 

[ΗΠ πκΕΥ : ΤΟΥ [δὲ ΔΓ6 δι ρ] ογϑα ἴῃ ΠΟΙῪ ἐπ ρ8 
δὲ τπογεῖν Οοα᾽ 5 πιϊηἰβίουβ, ἀηά οὐ Ηΐπὶ ΠΟῪ δἵ- 
ἰοπά. Α ῬΘΟΡΪΘ ΤΏΔῪ ὃ6 ΠΠΠηρ ἀρ {πὸ τηθϑδῦΓα οὗ 
ἐπεῖν ᾿π Ζ Υ ΘΡδ0ο, δηὰ γοῖ ΠΥ Κοορ μὴ ἃ σουγ86 
οἵ εχίύδγηδὶ ρδγίοστηδηοαβ ἰῃ τεϊϊρίοη. 8 [ἊΣ 88 
ΔΩ ΡθΌΪΪς ᾿γοῦὉ]ς 18 δ Οὐβίγυιςιοη ἴο ἴῃ6 σΟΙΓΒΘ 
οἵ το! ρίου, ἴἴ ἴθ ἴο Ὀ6 ΟἹ τῆι δοοοπηϊ τοῦτο ἔμβῃ 
ΔΗΥ ΟἾΒΟΓ, 586] Ἰδιηθηϊοα, Θβρθοΐϑ!ν ὈῪ 1Π6 Τμοτὰ 8 
τηϊπί Ξῇογ8. 
Ῥυθξυ: Τῇο ἴδλϑι νος [06 Τογὰ Δρρτουθιῃ ἰ8 

16 πῆΐς ΘΙ Ρ ἴο Ηἰπι ᾿ἰδπὰβ [1}} οὗἨ δ] 1λ5- 
ἀοοάς, της ἢ 15. ρϑϑοθὰ ]Ὴ ὈΤΟΙΠΘΙΙΥ ἰονο, τ δοθῆ 
δ δοδϑοῃοὰ ἢ ρῥἱογ. δαὶ ποὺ δβαδίγδονοδι 
ἤοτη τΠγθ86 1, ΒΟΒΟΟΥ Οὐ Δηοῖμου, [ῃδὲ ΤΠΥ ὨΘΘΑΥ͂ 
πὸ νον ΒοΒ ἢ ΠΙΔΥῪ ὃ6 τοογα τοα. --- Εἰ 

615. 15-18.  Βοὴ αοά ρμπηΐβῃ68, ΗΘ 8665 οὖν 
ἱπαρτουειαεδηξ; Ὀαϊ ἱΓ {{|8 ἀοα8 ποῖ [Ὁ]ονν, Ἠδ σ]}} 

ὈΛΙΟΥΪΥ ἀΘΒΊΤΟΥ͂. --- ΤΊ δυοτί ρ8 οὗὨἨ [6 ἸΟΎΤΟΙ δη- 
ἵπι4}8 τ σδυδβοα ὈΥ [Π6 Βὶη ΟΥ̓ τηΔη. 

[ΗΠΈΝ κυ. ῬὙΤπουρὰ ἰζ ἰβ ΘοἸητηοη [ὉΓ ἴἢ6 Ποατὶ 
ποῦ ἴο τ6 ψγῃδι {Π|Ὲ ΘγΥγ6 5668 Ὠοΐ, γοῖ {Πδὺ ΠραΓΙ 18 
ματὰ ἱπάθεα νυνῆϊοῇ ἀοεβ ποῦ παμθῖο ἰτβοὶ ἢ θη 
Οοὐ᾽β ἡπάρπιδηιβ ἀγα ὀοίογο ἰλδ ἐψ68. 10 στ θη οά᾽ 
Παπά 18 Ππρὰ ἀρ, τηθη οἱ ποὶ 866, “ἤδῺ 8 μδηά ἷν 
ἰαϊὰ ου τΠ 6 Υ δλαίί β8ον, ---- ΤΏ ποῦβθ οὔοιν αοὰ ἰ8 [ῃς 
ῬΤΌΡΘΓ ΗἾδοθ ἴου ον δῃὰ σίαιποββ ; θη Πανὶ ρῸ65 
ἴο [6 αἰέαν οΥ Οοά, ἰὰ ἰδ τὸ αοἀ πιν ἐχοοοαϊης γον; 
δα γμθὰ 70. ἀπά σίαπε58 ἀγα ομὶ ο7 ἥτοια οὐρὰ" 
λοιιδα, οἰτῆοῦ ΒΥ οοΥγιριίοι οὗὨ ΠΟΙΥ ὑπίηρ8, οὐ 188 
Ρογϑθουτίοη οἵ ΠΟΙΥ μϑῦβοηϑβ, ἤθη βουῖουβ ροα 688 
ἀθοδυβ, δηᾶ ἴονα Ἰγᾶχϑβ οοἱ ἃ, [θη 10 18 [1126 ἴ0 ΟΣΥ͂ 
ἴο ἴπΠ6 Τογὰ, πηι ἴο ΟΥΥ͂ Αἰας ! --- Ἐ'] 

Ψ γβ. 19; 20. [τ 5 ὁπ6 οὗ ἴδ6 βροοΐδὶ ἀπ 168 οἵ ἃ 
ἴδαο μον οὗ ἴπ6 ογά ἴο ὃὉθ ἑοῃδβίαπς ἴῃ ῬΥΔΥΘΓ ἴ0 
αοά. --- ἀοα ΠοδΙΒ ἴῃ6 οΥ͂65 ουθὴ οὗἁἩ ἀπ πὶ Δῃ1Π|8]8. 
Τα, Ο τὰν βου], ττυβὲ Ηἰπι ἱπ 411} (ὮΥ τοῦ ]68, 
δηά Κηον ἴδε Ηδ Μ1]]} ᾿Ιβίδη ἴὸ [ΠΥ ΟΥ6 5. 48 το 
ΤΟΥ͂Θ ΤΟΥ [ἤδη τὸ {Ποῖγβ, 88 ἴποὰ δὶ οὗ πλοῖο 
νϑίυθ {πὰπ ἴΠ0Υ. ΤΠ6 ρῥτορμοῖ, ἰπ ἢΪ8 Δρρϑδὶ ἴο 
Οοά, ͵ἰ8 ποί ᾿φϑ)ιαπηρα ἴο 8 ἔουπὰ ἱπ [6] ον βηΐρ ἢ 
16 Ὀθ66818 οὗἩ ἴπ0 Πε]ά. δο {ὸ Ὀινίηθ ϑρίτιτ, Όγ 
ὙΓΆΥ Οὗἁ Δγουβίηρ᾽ ΟἿΓ ἴα ἢ, ροὶπ!Β ὰ8 ἴο [6 ἔδοιϊ τπὰϊ 
Οοά ἴδοάβ 10 γοχπρ ΤΑνθη8, δηὰ ρἶνοβ ἴΠ6 σα[1}6 
τοῖν ἴροά. Ὑζοῖ ΠΟῪ τοϑ ΠΥ οδη οὐ τυγη 411 ΟἿΓ 
30γ8 ἰηῖο ἀθδθροβί στο  Ηοτ πηοχροοίοα!γ οδη 
ἤς ἀο τΐ8, δηὰ ΕΥ̓͂ ψψ δῖ [θ6Ὁ]6 τπθαη8} Ηον ῥγο- 
Ροϑίετουβ, ἔπθῃ, [ὉΓ ΔΏΥ ἴο τοραγὰ πο ῖγ ΘαΥΓὮΪῪ 
ΡΟΣ ΒΟΒΒΊΟΠΒ 88 ΒΟΟΏΤΕ, δΔη ἴ0 Ὀοδβὶ οὗ ποῖ ΗΟ 
Ρἰαῖηῖν αοα βῆονγθ ι.8 [δὶ ψὸ ᾿ΐνο οὴἷν 'ἰπ δπά 
1Πγουρ} ἢ18 Ὀ] ββίπρ, ὑπαὶ ΟΥ̓ συ τ ησ γ6 ῬΡΟβ8688 8 
μὶ8 γί . Ηον τπδη Κῆα] γγ6 5ΒΠποι]ὰ Ὀ6 θη Ηο ροτ- 
τ 18 18 [0 ΘΏ]ΟΥ ΔΙ τδὲ Ηθ 888 Ὀοβίοννοα ἀΡΟῊ 
τ5] 
ΠΣ, ΤῊΘ ῬτΌρΡ οὶ βιϊγβ {Π6 πὶ ἊΡ ἴο ΟΓΥΥ̓ Ὁ 

(1) ΒΥ μἷϑ οὐγπ ὀχϑιαρ]θ. Ηδ μου] ποῖ ραΐ 
το ὍΡΟΣ ἀοΐπρ ἴπαῦ Ἡ ΒΊΟΝ 6 τγου]ὰ ποΐϊ ΓΌΒΟΪνα 
ἴο ἀο ᾿Ππι56]ὅ; Π8Υ, ἩΠΘΙΒΟΥ ΠΟΥ που] ἀο ἰϊ οΥ 
πο, Πα ψου]ά, 
ΝΟΤΕ. -- ἸΙ Οοὐβ τηϊηϊϑύουβ σδῆποῖ ὑσονδὶ! ἴὼ 

αἴεοϊ ΟΥΠΟΥΒ ὙΠ τ αἰϑοονογῦῖοϑ οὐὨἩὨ ἀἰνίηθ ψγϑίῖι, 
νοῦ {ΠΟῪ ΟπρΊι το Ὀ6 {ΠΘτδεῖνοβ αβθοιοα νυ ἢ {ποτα ; 
ἸΓ ΠΟΥ σαπῆοῦ Ὀγΐηρ, ΟἸΠΟΥΒ ἴο ΟΥΥ̓ ἴο ἀοά, γοῖ 
ΤΏΘΥ πιυϑὶ ΓΠΟΙ561γ7 68 δ6 πηυςῇ ἱπ ἘΡΆΤΕΤΙ ἴῃ εἰπ|68 
οὗ ἴγοῦ Ὁ]6 νγὸ πιαϑῦ ποῦ ΟΠΪΥ͂ »γαν, Ὀυϊ σγῳ, πηϑῖ Ὀ6 
εσνθηΐ δηά ἱπιρουίυπδῖθ ἱπ ὈΓΑΥΘΥ; δηὰ ἰὸ αοά, 
ἴγοιι ποσὶ ὈοΙὴ [6 ἀδδεγαοσιίοη 18, δη! ἃ [ἢ6 84]}νγ8- 
το παιιϑὲ Ὀ6, Οαχιῦ ΟἿΥ ΟΥ̓ ΔΙ Υ8 ἴ0 ὃδ6 αἰγοοιοα 

(2) ΒΥ τὴο ΕΧϑιρῖὶθ οὗ ἴπ0 ἰπίδυϊοσ γαῖ γοϑ. 
ΤΟ δϑαβὲ5 97 ἰὴὲ ἀο ποῖ ΟΠ]Υ φγοαπ, πὶ 1ΠΘΥῪ 
ΟΥ̓ ὑπίο Τἦεε. '"ΓΉΘΥ ΔΡΡεδ] ἴο [ΠΥ οἱ, δοοογάϊηρς 
10 πΟῚΓ ΘΒΡΘΟΙΥ, δπὰ 88 1, «που ρἢ ἐρμαι ἈΤῸ Ὡοΐ 
σΔΡΘ]6 οὔδ γα τ0η 8] ἀπ ὰ γουθα]ϑὰ σοὶ ρίοη, γοῖ ΓΠΘΥῪ 
᾿ἰδα βοπλ8 ἀορθηάοποθ ἅροῦ αοα ὈΥ πϑίιιΓΔ] ᾿πϑιϊηςῖ, 
Μαςἢ το Μ}}}} Ηδ ρμαῖ ἃ ἵδνογδῦϊο οοηϑιγιοῦοῃ 
οὔ ἐπ ρτοδηΐϊηρθ οἱ πὶ8 οὐ οἸὨ]άτοη, ΤΒουρ ἢ 
ΒΟΙΏ ΘΙ 68 80 ϑοῦϊο, [Πμαὶ [ΠΟΥ σαπποί δὸ εἴονοα. 
ΒΟΟΥΤ : ἀοἀ ν1}} ἤθὰγ 106 απὶτοὰ ΡΓΆΥΘΓΙΒ οἵ [86 

τοτληδηϊ οὗ ἢΐ5 βου δηϊβ, δηά οἴθβθῃ ἴδε [ΠΟΙ͂Γ ΒΑ Κοϑ 
ὙὙ0111] τοβο 8 ἃ σα ΠΥ παιίοη ΠΌπι ἱτπαροηάϊηρ ἀσδίσαο- 
ὕοη. 
Ῥυβευ: Ο Ζωονά, ἰο ΤΆσα τοὶ! 7 οὐχ. ΤῊ 8 ἰδ (ἢ 6 

ΟἿΪΥ ὮΟΡΘ ἰοῇς, δηὰ οοῃΐαϊπδ 4}} ἢορθ8. ΕἾοπα [ἢ 6 
Ιοτὰ να τπ6 ᾿ηβϊοτίοη ; ἰἱῃ Ηΐπὶ 18 ἴ86 Ποαϊηρ. 
ΤΏ Ρτορῆοὶ ἀρροδ]8 ἰο αοἄ ΟΥ̓ ἷ8 οὐη Νϑιηθ, 
[6 αὶ τη] ΒΕ [16 γ οἵ ἢΪ8 ὠϑοτής Ηϊΐπι το 18, 
δηὰ οῸ δα Ρῥτγοπιίβοὰ ἴο ἤΘΑΥ 81} στο 684}} προ 
Ηἰπι. 1,ὲ οὔθ γβ 6841} ἰὸ ἔπ ῖν ἰάο]8, 1 ΠΟΥ που]ᾶ, 
ΟΥ̓ ΤΟΠΛΔΙΠ δίαρίὰ, τπΠ6 Ῥτορῆοῖ που] 64}} πηῖὸ 
ἀοά, δηὰ τΓμδὺ ΘΑΥΠΟΒΕΥ. -- ΠῚ] 



16 ᾿ ΨΧΟΕΙ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΠ]. 

Τῆο αν οὶ ἐἦο Ζοτά οοπιοίδ  Ἰοερεπέαποο αἴοπθ οαπ αὐαΐϊΐ ἰ0 πιθοέ ἐξ. ἤοηποε ἰλ6 226- 
γιαηά 0» α ἴϑαν οὶ Ριδίὶς Ημηκνξαζοη. 

ΟΒΑΡΤΕΕ Π. 1--17. 

1 Βιιον ἔδὸ ἐτυχαροὶὶ ἴῃ Ζίοπ, 
Βουπα 7 8} ΔΙΆΓΙΩ ΟἿ ΤΩΥ̓ ΠΟΙΥ πιοππίαϊη ἦ 
Τ1,οἱ 411 [16 1 δ δη18 οὗἩ {π6 Ἰαπά ὑΓϑι} Ὁ], 
Βεδοδυδο (Π6 ἄδγ οὗἩ Φεπονδῆ ὁοταθί," 
1 18 πἱρὴ αἱ μδηᾶ, 

2. Α ἀΔΥ οὗὨ ἀδυποεβ δηᾶ οὗ ροοπ, " 
Α ἄδγ οὗἁ αἰουάᾶβ, δηὰ οὗὨ ἐμ οἷς ποδία, 
11Κο δ6 τηοσῃΐηρ Τ᾿ ἀλνγῃ Βργοδα ὩρΟῺ ({6 τηοππίδὶμβ ; 
0 «λα! σοπιθ ἃ Ῥθορ]6 πυϊηθΓοῦβ 8η4 τἱρἬΥ, 
ΤΟ ΙἰΚὸ οὗ νοῦ δι πο ὈΘ6Ὰ Ὀοίογθ, 
Απὰ {86 [Πκ6 οὗ το 88}8}} ποῖ Θομθ "ξρῖα, 
Τὴ [86 γὙθΆ18 ΟὗἁὨ ἸΏΔΠΥ͂ σῬΘΠΘΓΔΌΟΠΒ. 

8. Α ἔτο ἀονουσοί θοίοσο ἴἤθιὰ, 
Απᾶ Ῥϑμϊπα ἔμ ἃ ἤδπιθ ὈΌΣΠΘΙΆ ; 
Βοΐογο ἰμοπὶ ἐμ Ἰδηὰ ἰθ 848 (86 σαγάθη οὗἩ Εἰάδπ," 
ΑΑπὰ ὈΘὨ πα ἰμθι 8. ἀθβοϊδίθ τ] 688, 
Ἀπά ποιβιίηρ' 8881} Θβοᾶρθ ἔθη. 

4 ΤΉδῖν ἈΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 18 {|| ἢ (Π6 ρρϑᾶγδαποθ οὐὗἨ Βοσβββδ, 
ἈΑπά Π1Κ6 Βογβθσλθη 88}8}} (Π6Υ τη. 

ὅ 11ΚΘ {Π6 ποΐβα οὗ οπατυὶοίβ, οὐ {86 ἰορβ οὗ τηουπηίϊβίηβ 1 {Π6Ὺ 8}|4]] 168}, 
1Δκὸ [86 βουπᾷ οὗ 8 ἤδλιηο οὗ ἢγο ἀδνουτγίηρ' βία Ὀ]6. 
11Κ6 ἃ βίγοῃρ' ῬΡΘΟρΪ]6 βϑὺ ἴῃ Ὀδ0016 ἈΥΓΆΥ. 

6 Βοῖογο {βϑιὴ (86 μϑορὶθ 11 δγϑ ἰῃ ραίῃ, 
ΑἹ] ἴδοθϑθ σϑίμου ρθη θββ. 

7 ΤΉΘΥ 588}|411} γσυη {1 τι] ρὨ Υ τηθῃ, 
ΤΠΘΥ 588}}8}} οἰ πὶ [6 γγ8}} 1 τχϑη οὗ ψγὰῦ ; 
Απα {60 5}|8}} Τλϑγος, Θ ἢ ὁπ6 ἴῃ ᾿ἷβ ΨΆΥ; 
᾿Απά {8 6Ὺ 8114}} ποὺ ὕᾳγῃ 88:46 18 ἔγοσῃ {61 ρδίδβ. 

8 Αμπά πο οῃ6 888}1} ῥγϑδ8 Ἁροῃ δῃοῦμγ, 
ΤΉΘΥ 5}|4}} τηϑγ ἢ δϑοἢ 916 ἴῃ ἢΪ8 ρῥϑίἢ ; ̓ἢ 
Απὰ ἐλοισὴ [Π6Υ τυβὰ δ ἀροη {π6 ἀδεί, [ΠΘῪ 884}} ποὺ θ6 ψουπάθα, 

9 ΤΏΘΥ 888}} τι ἴο δῃὰ ἔτο ἴῃ [Π6 οἰΐγ, 
ΤΏΘΥ 88}4}} τὰ ρου {Π6 Μ8]] ; 
ΤΠΘΥ 581|4}} οἰ Ὁ ἀροη ἐῃ6 Βοῦδ68, 
ΤΏΘΥ 588}18}} δηύθυ Ὀθιϊηᾶ (16 τψ]ηάονΒ {16 ἃ (μϊοῖ, 

10 Βοίογο (μοὶ (86 δαγίἢ ὑγοι ] οί ἢ, 
ΤῊΘ ΠΟαύθἢΒ αῸΔΚΘ, 
ΤῊΘ βὺπ δπᾶ [6 τλοοῃ 841] Ὀ6 ἀαγκοποᾶ, 
Αμα [86 βίϑιβ τὶ θαγαν (6 ὈΓΙΡἬΠ688, 

11 Απά Ψοῇονδῇ 8}}4}} υαὐίϑν Ηἷβ σοῖο Ὀθίοσο 818 ποδί, 
ΕῸΓ [118 ΔΓΙΩΥ͂ 1Β ὙΘΓΥῪ στοϑί, 
ΕῸΓ [6 (Πδὲ δχϑοιίθβ }}18 ψΟΓα 18 ΤΙ ΡὮΪΥ ; 
ΕῸΓ ρτοδὺ 18 [6 ἀΔΥ οὗἩ Φεομονδῇ, ἀμα ὙΘΥΥῪ ὕθγγι}]6, 
Ἀπᾶὰ γῶο οδῃ δῃμάυσο ἰὑ ἢ 
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12 Ὑοὶ ὄυθὴ ῃονν,}6 βαὶ.} Φοθονδ," 
Τὴ ὑπίο τὴ6 ὙΠῸ 411 γοῦν Ποϑγί, 
1} λϑεηρ, δπᾶ τῦῖτι πϑϑρίμρ, δηα τι Ἰαταθη αίΐοι, 

18 Αμπὰ τοπᾶ γοὺν ποασί, δηα πού γοῦγ σΑΓΓΑΘη (8. 
Απᾷᾶ τοίυση ἰο Φοβουδὴ γοὺγ αοά, 
Ἐὸν Ηϑ ͵8 στϑοίουβ δῃᾷᾶ ταθγοὶ], 
ΘΙοΥν ἴ0 ΘΩΡΈΓ δηά οὗ ρτϑδί ΚΙ πάῃ688, 
Απᾶὰ χϑρϑηΐοι Ηἰπι οὗ (Π6 61]. 

14 Ὕιο Καονοίὶ ἢ 18 Ηρ τυ γϑίυτῃ δηά σϑρθηΐ 
Απᾶ Ἰοᾶῦο 8 Ὀ]οββίηρ ὈΘῃϊηά, 
Α τιρα-οδσίηρ δηὰ ἃ ἀυ] Κ- σι ην 
Εὸν Φομβονυδὴ γοὺν Οοά. 

- 15 ΒΙον ἰδ6 ἰγαπιροὶ ἰῃ Ζίομ, 
ΘΑΠΟΙΥ ἃ ἰαβῦ, 
ΟἈ]] ἃ 8οϊθιμλῃ Δ8861 0}! Υ ; 

16 Οδίμογ [86 ρθορίϑθ, 
ΘΔΠΟΙΥ ἃ ΘΟ ΤΟΡΔΙΟΙ, 
᾿Αββοιῦ]θ {π6 οΪα ταθῃ, 
Οδίμον (}6 ΟΠ] γθη, 
Απὰ {ποβ6 ἰμδὺ βυοκ (Π6 Ὀγοϑδβίϑ ; 
1,οἱ (86 Ὀτίάδρτοοια ἀδβογὶ ᾿ἷ8 μαι οΥ, 
Απά τπ6 Ὀτάθ Π6Ὺ οἱοβϑὲ : 

17 Βοίνϑθη [Π6 ροσοῖ δπᾶ {δ6 δἱίδσ, 
Τ,οὐ ὑμ6 ρτγῖϑϑίβ σγθθρ, 
ΤὮΘ τ Ἰβίοσβ οὗ 9 θῃονδῇ, 
Απὰ 887, 
ϑρασο (δ γ ρϑορῖὶθ, Ο Φοδβονβϑῇ, 
Απά ρῖνϑ ποὺ (ΠΥ Πογίϊαρθ ἴο ΤΘΡΓΟΔΟΝ, 
Τρδὺ ἴῃ6 Ὠθδίμθη μου] σι]α ονϑγ 9 (οΥ υ80 ἃ Ὀγθ- ποτὰ Ἀρφῖη80) (ποτὰ ;᾿ 
ὙΒΘΓοίογο ΒΒου]α (Π6Υ 840 διμοηρ [6 μϑαίμϑη (--- [88 ῬΘΟΡ]68) ᾿ 
ὝοΙο ἴθ ὑμεῖς ἀοα ἢ 

ΟΚΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΕΈΧΤΌΑΛΙ,. 

1 γας. 1. --- Το ἽΦ οἵ ἰδα Ηθῦτον, δοοοσάϊηρ ἰο Φοσοπιθ, 88 δ σηϑίδὶ ἰηδέσυπιδης ἐὼ ἰδ. 356} οὗ δ Βοξ, διὰ 

Βδὰ α ἰσῶθ οἵ Ὄχι σβουι ΠΣ ρότοῦ. [(8 τοοῖ, “θῶ, ἴο θὸ Ὀγχζας, τεΐδγα οἰδμοῦ ἰο ἐπὸ τροίϑεΐο αἰἰείος οὗ ἴῃς ἰωποίτυ- 

τοῦς, οὐ [8 ΟἸΘΆΣ τἰπρίορ δουηά. : 

4 ον. 1. --- - Ακα Ξομπά."" Απα ἰδ οταϊτἰοὰ ἴὰ ἐδ γα]ες., Βορί., Ατὰν.., σμα]ά,, δβῃὰ ἅνο 4585. .οἱοίς ἢ. ἸἘμασο ἰδ τοϑῖθ 
ΦΌΕΣΑΥ ἰπ ἐμ ραβδαρὸ πίϊπουῦὶ ἰϊ. 

8 Υετ. 1. -- " Ηοίψ πιομπίαίπ." “ὩΣ Ια ποῦα, Μὲ.) “χαοαπέαίη φῇ τιν Λοέέποε:.» Ἐμο βάψαι. [7 7 Ἢ) Ια οὐ 5:- 
»ὐοὰ ἕο Ῥοσϑοῦϑ δῃὰ ΠΘυῸ ἴο ἰμΐηρΒ. ὁ 

4 γαῖ 1. ---  Τὴς ἀαν --- εοπιειλ."} ὙὍδο μετ. δ [6 Ἰροᾶ δὸ ἐδ ργοθοηῖϊ ἰο ὀσχργοϑδϑδ ἔϊο οοσίδ ιν ΟΣ ἴδο οτοιξ. 

ὁ αι. 2. -- τ Ῥανάπει: ακὰ ξίοοπι." ΤΊ ΈΣἢ τα οἴνδῃ ὁοπηεούοα πτ ἩΠΟΟΓΊ, 10 ἀχρτοαο  Κίοὰ οὔ οἰπμαχ, 15 χοδὰ 
σ΄ φ 

Ι5 ποῖ Ὡροά ἴω Ηδϑ., δας νὸ πὰ ἐξ ἴῃ ἐδ Αγαθ. (ἀδί. 

4 Ὕες. 2. --- "“ αἴομας ἀπά ἰλίεῖς τιέσι5."" ταν, ἰοταιθὰ ΔΡρασθμον ὅτ ΠΩ, ὁ εἱουά, διὰ ὕεια, ἰο "6 ὦν, 
Ὡς ἰο ἐδ9 ατϑεκ ὀρῴνη. Ἠοτε, ἰοο, ἃ βιδαδιϊου ἰδ τηδσικοά. ᾿ 

Ἵ ας. 3. --- [11κὲ ἰκ6 πιογηίης ἀαιση,)" οἵο. ΤῈ ῸΪΡ. του άθτβ 1ξ͵ “86 ἴδια τωοξηΐηρ δρτοδ Ὁροῦ [Ὠ6 πιοπηίδίωδ, ἃ 
Ῥοορὶο πιυσἢ δοάᾶ πικθμεν.)) Ὀαὺ ἴ80 δοοδηίκ Μι1} ἀοὶ καπιϊξ οὗ (18. Νοποοῦιο δδ6 ἐξ, “ἶκο ἴμ9 ἀυδκ,᾽" Ὀθὲ ἐμ 6 δυρχοσίθ 
ονεοΐος τοῖμεν ἴδοι ποτ ζ. 1 ὈΓΟΡΟΣΙΥ τηθ8Ὼ8 [80 ΒΤΔΥ οὗ [9 Τηοτΐηρ, ἩΔ11.6 0 ΒΌΠ ἰδ δἐ}} ἥδὲγ Ὀοϊονν ἰλ9 ὨΒοτίζοῃ. 
1 ἴο οὔο οἵ ἔμ ποῦλ66 οὗ ὑπ6 ΝΊ]6, ἔγοιι ἔδο ἰυχΌ]ὰ οΟἷονῦ οὗ 118 ᾿πδίϑγ. 

8 ες. 8. -- εν." ΤΡ, ΔῺ οἱὰ ϑβοπιι. ποτὰ, Του πὰ αϑὸ ἰὼ γασίου ἀἰιθοὶδ ἔῃ ἰ8.0 50189 οὗὨ ρ᾽οϑδδεῖγ, {κὸ ἐμο Θ:. 

ἡδονή. Τὰ (Πα κἴπα. Ὑἱξἢ ΣΟΣΤῸ οὐ ἐ.6 ῬΘΗῺΪΙ.. δ ΔΙΎΒΥΒ Ἰθδηδ Ραγϑάϊδο. ἩΓΕ δορθοὶ οα ἔμ ῬΘηΏΪ,, [α 16 (9 Ὡδῖθο οὗ 
Ρασι οἵ Μοδοροίδηιϊα. [πΠ9 Ρἱοτ. ἔοστῃ Ὁ ἀδσηοίθθ ρ᾽οαθυτεδ. 8. ΧΧΧΥΪ. 9; 2 ὅδ. 1. 24. 

Φ ες. 4. --- ει ἴδε." ὃ ἴο Ὀστο Ὀδοᾶ παραβολικῶς ΘΟΙΏΡΔΓ., δΔηἃ ποὲ, 88 Τποοδοτοῖ ΒΌΡΡροΘοϑ, ἐπιτατικῶς ἰδ. 

Βοὲ π|1} ὉῸ9; ἐδο δέος πηίου ἰδ ἑοσυἱ άθα ὉΥ ἔπο δοοϑηΐδ, διὰ ὉΥ ἔπ Ὧδ0 οὗ 86 ποτὰ ““ Ἑμδιίοί δ," τθοδο “τοῦθ ἢ 
ἴ 0017 δεατὰ οἱ ἰονοὶ βκτουμὰ. ᾿ 



18 9ὌΟΕΙ, 

11 ας. 6. --- “ Ρεορίεε.") ΤῸΘ Ρ]ΌΓΑΙ ἕοστῃ Ὁ Ρ 'α υϑοὰ, Ὡοῦ 828 Οτϑάτος δΌρροθβεδ, νι στοθγοσοο ἰὸ ἰδ ἔτο ἰσίθοθ 

οἵ συάλι δηὰ Βεοηῤεαιϊη, Ὀυϊ δἰ ΡῚῪ ἕο ἀθΌοίΘ Ῥϑορίθ ΚϑΏΘΥΘΙΪΥ. 

12 ον. 6. --- ἰ Ραίενοια." ΤΟΝ 16 γδυίοτιϑιυ υπάδεθιοοά. ΤΩ δορέ. τουιῶδσ ἐμ:9 οἴδιιθο ὡς πρός καυμαχύτρας, 8 
(ὃὈο Ὀυγηίης οἷα μοὶ. ΤΏο Ομδ)ά., ϑὅγτ., γαϊρ., Ασϑῦ., ““ Ὀϑοοῖηο ᾿ἴκθ ἃ ροὶ ΟΥὐὁ Ὦδγο ἰὴ Ὀ)δοίκηθϑ οὗ ἃ μοί." Βυὲ ὑδαχο ἐα 
ποίδίης ἰῃ (86 πδίιγο οἵ ἔλθ τ] Ωρ, ΟΥ ἰὴ ἴῃ οἰγιηοίοαγ οὗ [0 Ἡοτὰ, ὑο νψαστδὺϊ [6 δ΄ Ὀϊδοκοοξδ" οὕ οὔῦ ΚΒ. Υ. ΟΥ̓ΘΏΙΟΣ 

οχρίδί:δ σαῖμον ᾿θδη ἰσβαδιδίθο ἴη6 ψογὰδ : "411 ὕβοοδ οσοῃπέσδοῖ ἐποὺσ πιΌβ. 168." [πο τοοῖ οὗ ἴδ6 πογὰ ἰδ ἜΘ, ἴο Ὀ6 Ὀ6δΌ. 

αἴαὶ, το κίον : δηὰ ἰξ Π οΓΘΠῪ ταθδὴδ “' στυδάϊηε55.") ΤῸΝ χαίθοτβ, οὐ ἩΐΠ μάταν ἰδεῖ, ἀπ 6 οουπίδοδηοο Ὀθοοῦ;ο8 Ρ6]Ω, 

12 Υοτ. Ἶ. --- "' Τλον ἐλαὶ! ποὶ ἑωτη ααἰάε." ὩΣ ΝΣ ἰὸ νδσίουδιυ οχριδίηοι. ΜδῺΥ Ὄχροείίοσε ἰλκο ἱξ ἴῃ [86 ϑϑζιϑο οἵ 

- 2Ἃ 
Ῥετυετίεγα, δα Ἡ ἰὲ πότον ἸΓΊΤ Ν, ἰο Ῥοηὰ. Οἰδοτα κοὶ Ἰὼ: τοσδηίης ἴοιη ἴπ0 Ατδῦ. ἰαἴ, ἴο δρ|!τ, οὐ ἀἰγὰθ. Ομ 

Μ5., θ)ὸ Ηοδβ, δα ὑπο τοδάϊηρ, Ὁ Ὁ. 323, (ὮΘῪ δίσκο ποῦ ουξ ὈομΙηᾶ, Κ Βοσβοα. Ὑῶὼο ϑϑοῦθϑ "8, [67 τποτὸ ἴῃ ἃ οοεηραοῖ 
τοϑδδ, ὈΦΏ ἀης πα εμον το δ τἰκαϊ ὩΣ [πο Ἰοῖτ, ἑογσανὰκ Ὡον Ὀδοὶπαγάβ. 

14 ον. 8. --- " Εαολ οπε ἐπὶ λι5 ραϊλ,"" 1}... ἐμ πκν οηθ. ἼΖΙΆ, Ὁροὰ Πόσο ροοίίοδι!ν ἕον ἰϑΝ, : 
16 γον. 8. -- "᾿ Τλουρὰ λὲν τμλλ," οἷο. ΤΏς πιοδηΐηρ οὗ τη 85 1106 ἰδ μία δηουσα, ἱ. 6., βοϊμίπρ ὁδὶ δστεδὶ (δοὶσ τοθτοὶ ; 

δαὶ (86 τοπάοτίηζβ οὗ ἰξὲ δσὸ ταζίουβ, στονίης οὔϊ οὔ 6 δϑηδεδ βίγοη ο ἽΝ... δ)6 Ἰγοὶίο τϑῃάδσθ ἰἰ : "πα τισίξελει 
Ἰγα ον εἰέγζεν, οἷα Αἰπάμγολ. ὑσεελεη ἐπ Ζμα πίολι αὐ." --- ὙΓθΏρομ 6: “πα Αἴτιεν ἀετοὶ Ῥμτ ρί 55 γαίϊεπ εἴθ, πολέ ὀγϑελοι 
δὶς αὐ." Οοα τ86 ἩδοΙΘ, 1 ῥγοίον 86 τσοῃοείης οἵ Ττοζο οδ : ὑ Τουχ ἸΘῪ ΓυδὮ.,," οἵα. 

16 αν. 12. --- “ Ὑεῖ δεθη ποι. Οτοάδοσ, πἰμοιὲ σοϑδοῦ, δαρριοδ ὁ 7) αἴος [ΜΓ ἘΔᾺἋ. 

11 ον. 12. -- τ δαία ]ῳελουαλ." ὯΝ ͵5 ταοδὲ ροα δ ΠΥ ὑδοὰ δα (ἢ9 μαγί. ὑδδα. ὁοῃείῦ. κα “πὸ γοίοθ οἵ ϑθ ον 18. 

18. Ψον. 14. --- ΡΛ Σηοισειλ." ΤὍμα Ἰοϊοστοζειίγο ρδσίϊο}ο ὮΝ α οτοϊ δᾶ Ὠογο 86 ἴὰ οι. ᾿]. θ.ἁ ΤῈ6 αὐοσοα 

φἀΧρτεδδοὰ ΟΟἿν ὉΥ ἐπθ ἴοηθ. οῖσι". ἰδκοα {πῃ ρῆγαϑο τ ὮὩ ἰὸ κα οΥοΤΥ οὯ6 ΚΗΟΥΒ, τ. 6.. [ξ ἰδ φαϊίο οοτίδίη ; Ὀπὲ 
116 δοῦδο ἰδ ὕοο δῃδοϊ υἷϑ. 

19 Υορ. 17. - “ Ιμίε οὐρν." ἸΤΏδ ῥσίΙ ΥῪ τποϑηῖῃς οὗ νὴ". ἴε ἴο τῆδκοὸ ΠΠπ, διμὲ ἴῃ ἐδ Ὡοπιΐημδὶ ἕοτωιν 1ἐ 66 ἐδ 

δοηβο οἵ δἰ! ἰυ 6, ματα ὈἾθ, ῬγόνοΌ, δος. βοῦοΙατο δγοὸ Ὀδοῦ ἃ κοοᾶ (661 ρυπξειϑὰ ΠΟῪ ἰο γοοοποῖϊο ἰὴ εἰκηϊδοδείου οἵ 
"πιακὶπρ {κε διὰ γμϊ μα, ΜὨΟῺ Ιδδὲ δοῆδο 86 ποζὰ υποιδίοα!υ δ85 ἢ τῆδὴν μίδοοα. ἘΒ ας υϑοὰ ἴῃ (δἷδ ἰδδὶ ϑοῦδο ἰξ ἰα 

ὉΔῸΔ}1γ Το ον οά Ὁ Ὡ, τον (ὙΥ ὕθδοθ ΒΔ Ὺ8 ὨΘΥΘΓ) ὈΥ ὮΡ οΥ ῬᾺ, Ττορθ]106 τοηάοτο ἰὐ ἰὼ {6 Ρ͵δοο, " ἰο πα ἃ δος 

οἵ ἀοτίδίου ̓" πὰ Ὧθ Ῥοϊίε, “' δροϊδοτ,," πδ]οΒ, 1 ἐδ πκ, (89 οοπίοχὶ ἅιγοσθ. ῬΌΔΟΥ δηὰ  ὕμπεοϊιο ἱπαίδε οὔ ἴμο δϑῆϑὸ οἵ 
οἷν ΤΕ Υ. “ςῪτὐ]ο ογοσ.᾽" -- 1.) 

ἘΧΡΒΟΒΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ 8 Ροσχίίοη οὗ 106 Ῥσορἤθου οοηβἰβί8 οὗ ἔνο 
, Ῥδιῖβ, Τῆὸ ἤτγθι 8 οοῃίαἰποὰ ἷπ γογϑ. 1-11, ἰπ 
“πο οἢ τὴ6 Ρτορμοῦ ΧΡ] δίπβ πιοτὸ [}}ν μη Π6 δὰ 

. δοίοτε ἄσῃρ, [Π6 τ ΒΟ ΥΥ ἰμαῦ γ88 σὐπλίηρ ΟΠ ἴΐι6 
ἰαπὰ, ἃ Πα ΠζῈῚ οὐ 0Π6 στεδὲ δηὰ τογγιῦϊο ἀδΥ οἵ 
16 [οτὰ. ΤΠ6 δοοοπα ρμαγὶ ἰποϊι 68 νογβ. 12-- 17, 
δηα ἀοοϊάγοθ [δὲ ΓΙΏΘΙΥ στορῃοπίδπος νου] ΒΟΟΌΓΟ 
Οοά 8 ρτδοΐοιιβ Βο]ρ, δπὰ τπογοίοτο ὑπδὺ [6 ῥυθδὶβ 
δου ]ά δδυποϑεΥ ἀθ8] υυλτ [Π6 ΡΘΟΡ]Θ ἴο (Πΐδ δηὰ, 

ψεγ. 1. Βιῖον 189 Τευσοροῦ ἴῃ Ζίοῃ. 718 ἰβ 
ἃ. .8}} ἴο ἴῃ ρτίοδιβ. ΤΉΘΥ τηπϑὲ γῖνο ἃ βρη) οὗ 
αἰἴδῦμι ἔοι Ζίου, τ μΐο ᾽8 ἴο Ὀ6 ππάογβιοοά ποῖ ἴῃ 
[86 Ἰοσ68] 56Πη856, πὶ 88 ἱποϊπάϊπρ τ[Π6 Ὑ0]6 οὔ Ψ6ττι- 
βαϊθιη. ΤἬ θη ΘΟπιθ8 ὕΠ6 ΠΙΟΤῸ ῥγοοίβα Ἰος δ {{Υ̓, “τὴ 6 
ΟἿ τπιουπίρίπ." ΤὍὙ86 ἀδδίρῃ οἵ {{||8 δίρτια} ἷθ ἴο 
ΔΤοῦ δα 16 ᾿Π Πα 4π|8 οὗ ἴ86 ἰΔηά, δΔηά ἴο Δρρσῖβθ 
τό πὶ τἴΠὶ 8η ον θηξ οὗἁἨ ΤΘΓΓ]6 τηαρηίτι 6 18 οἾο56 δὲ 
μιηά. 6 ΔΥ ἰδ 1Π6 ἠυάρπιοπὶ ἀδγ οἵ {ἰ Γογά. 
ΓΠΘΙΘ ἰβ ἃ οἰἰηαχ ἢ ἴθ οἰα 868 δηπουποίηρ [8 
ΔΡΡτοαλςὶ, κ ἴς 18. οοπαΐπρ," “Ἰξ ἰδ πραγ, ἑ. 6., 1[8 
οὐτηΐπε ἰβ ποῖ δὴ ον οὗ 1π6 ἔαγ ἀἰβίδην ἔπίαγα, 
πὸ 10 νν}}} Ὀ6 ΥΟΥΥ ΒΟΟΉ. 

γον. ῶὥ. Τἢ Δ. ἰδ οὔς οὗ ἀδεϊκῃοαβ. ΕΌῸΓ 
[6ΓΠῚ8 ΓΘ 864 ἴ0 ΒΠΟΥ ΠΟΥ ἱπίθπ86 1 Μ}1}}} θ6. 8.66 
Εχ. χ. 22; θδαϊ. ἱν. 11. [0 ψ}}1} ὕὈ6 ἀδγκον τῃδη 
τπαῦ οὗὁἨἩὨ Ἐσγρὶῖ, δηὰ τη (δὲ οὗ δἰπαὶ. Ἡογο ἴῃ 
“ ἀΑΥκη6 88 ̓ ἰδ ἴο Ὁ6 υπάοτοιοοά ἴῃ ἃ ἰδ Γα] 8686, 
ἴον ὉΥ ἔπ ναβϑὲ βινδυπιβ οὗ Ἰοσυδίβ, [6 δὰη ψοι]ὰ 
θ6 οδεσοιτοὰ (νοῦ. 10, δὰ Εχοά. χίν. 15). Τμδῖ 
ἴπ6 Ργορδδὶ μδὰ {π656 βυγαιτηβ οὗ Ἰοσυβι8 ἴῃ Υἱθῦν 

18 αν ἀδηὶ ἤγοιη δῖ ΤΟ]]ΟΥΤδ. ἽΠΠΩ ὈεϊοΏρΒ ἴο 

τ[ἢ6 ΦΟ]ονίης 32 ὮΨ. ΑΒ {6 ΘΑ πιοτπΐπρ 
ἀδνηβ ἀροὴῦ [(Π0 τηουηιαίηβ, 50 (Πἰ8 ““ ρΘΟρ]ὸ ̓ 
ΘΟΠΊ68. “ΤὨΪ5,᾽ βὰγβ οἱ], “ἴθ ἴοὸ ὕ6 ππαογβιοοά 
οὗ [6 δῃϊοΐπρ σδυβοὰ ὃν ἴῃ6 τοβοςῖϊοαὰ τὰν οὗ [Π6 
δ. ἔζοπι ἴῃ νΐηρΒ οὗ ἃ βνϑίτῃ οἵ ἰοοιι5ι5.᾽" 

[ϑοπιθ, 88γ8 Ὦτγ. Ῥιιβου, πανθ τπουρὶς (παι ἘΠΟΓα ἱδ 
γα δὴ δἰ υβίοη ἴ0ὸ 116 Δρρϑαγβηοο Ἡμίςῖ, [μ86 ἰη- 
μαδιϊδη οὗ Αὐγϑδίηἷα γ7Χ6}} ΚηοΥ, ργϑοθάθα ἴδ 
ΒΎΔΓΙΩ οὗ Ἰοσδῖ8. Α βοιεῦτο γϑὶ]όν ἰἰσῃϊ 18 οδδῖ 
ἀροὴ 6 ατουπηᾶ ἔγοπι ἴπ6 τοβοοιίοπ, ἰν 15 τ(μουρβῖ, 
οὗ τποῖτ γεῖονν ἱηρθ. Βαϊ ἰπαὶ Δρροδγβῆοα βθθιδ 
ἴο 06 ΡΘΟΙ ΑΓ τὸ [μδ΄ σΟΙΠΙΤΥ. --- Ε}] ΤΟ ἱπηασα 
ΠΑΙΌΓΑΙΪΥ ΘΧ 118 86 Βυἀἀθη 688 δῃ ἃ ὑπίν ΓΑ} 
οὗ 186 ἀδγκηθδβ, θη τηθη Ἰοοκοὰ ἴον ᾿ἴρχς. Α8 

ἴ0 [0 πιεδηίης οὐ ΓΤ), οχροβίϊοτα. ατὸ διτραῖνγ 
ἀϊνίἀοἀ. Βδιδγ (Ὠίπκ ἐμαὶ 1π6 ροΐῃἴδβ οἵ οοπιρασί- 
ΒΟὴ ἃΓΟ ἴπ6 αὐἱοῖϊκηο88 ὙΠ τὨΙοῆ, απὰ το νῖδα6 
ἐχίοθηϊ οὐδὸν ὑγπίο ἢ [Π6 ἄγῃ δργοδὰβ ἰϊδ6], Οτϑά- 
ΠΟΙ 8 υἱοῦ ἴδ, (Δι 88 16 τηοΓγηΐϊηρ ἰἰρῆν ον - 
ἵης ἴΠ6 ἢ}}18 ἰ8 86 βυτηῦοὶ δηὰ ΦᾺ γ πὶ οἵ 8 δπὰ 
)ΟΥ͂, 8ο ἴΠ6566 οἸοιβ. 5}8}} οὐ ονογβριθδάϊηρ τὴ 
Ἰδπὰ {ἢ ἀαυκηθ88 ἀπα τηΐβουυ. [λ΄ ἀπϑοἢθ ἴβκοδ 
ἦς ἐπ [86 56η86 οὗὨ [Π6 “ ΠΙΟΓΠΙΏΡ στΑΥ,᾽" ὦ. 6., 186 
εἶπ ὙΠ ΘΠ [Π6 τοοτπὶηρ 8 ὙΓΑρΡρΡΕά ἴῃ ἃ ϑβοτὲ οἵ 
ἀαυκίβἢ ΟΥ ἀΌΒΚΥ ΡὕΤΑΥῪ ; [06 πιοδηΐηρ Ὀοϊορ, τπδὲ 
[16 παίατο οὐ {Π18 “ἀδν ᾿ ψ11 Ὁ6 τηδὰθ Κηονῃ, 
Ἶπδῖ δ ἴΠὸ Εν ἀαντπ οὗ τηογηΐηρ ῥγος αἰ πη [86 
οομλΐῃρ᾽ ΠΣ  ΤΏΘσΘ μδῖῃ ποῦ Ὀθθὼ ΘΨῸΣ 
ἴ8 9 εκ. ΤΉΘ ΡΏΓΔ86 806 18 ἴ0 ἢδνθ Ὀθοη Ὀοττουγοὰ 
ἥοὰ Εἰχοά. χ. 14,-- ὦ ρᾶϑβαβο ὁἡ Ὑ Πα 86 
Ρτορδοῖ, ἱπ ἃ φθπογδὶ ὙΑΥ͂, δ6θ 28 ἴ0ὼ ἤᾶγο Ὡφὰ εἶδ 
ΕΥ͂Θ, -α Ποτο [16 β8 16 ΤΙ ηρ᾽ 16 δαίά οἵ 16 ρμίαρστο 
οὗ Ἰοσυδβὶδ βεηῦ ἀροη ΕΥΡί. 

γεν. 3. Α δὅνο ἀονουσοῖῃ. Τῆϊΐς ἀδεοτίρεου ἰς 
Βαβοὰ οὐ ψἶδὲ ἢπαᾶὰ ὕὑθθῃ δΙΓΟΔΟΥῪ οχροσὶ 
ΠΑΠΊΟΘΪΥ, τπαὶ ἴῃς ἀοβοϊδιίίοη οδαβοὰ ὈΥ Ἰοσυδίβ δὰ 
Ὀδθη βιιοπάοᾶ τἰ8ι4}}ν} ΕΥ̓͂ ἀτοιρῆν δηᾶὰ ἰοστῖθ]ο 
᾿οαὶ. Βαϊ ΠΟῪ [᾿ς Ὠδδῖ ρΤΟΥΤΒ Ἰη10 8. ἤἥθτοθ ἥδιης, 
ΔΠΔΙΟρΡΟυΒ ἴο ἴπ6 αὐνἕὰϊ αἰβρίαγα τππθπ Οοὰ τὸ- 
γοα!ϊεὰ Ηἰπη56}7 αἱ ϑίπαὶ. 80. ἤθγθ, [826 δύζὼν οἵ 

Ἰοσιιδῖβ ἰ8 ἀοὐ 5 Ποβῖ. ποῦς, Τἤδὶ πῖον Ἦδ8 
ἐς τηλῳ τς ἢ ΠΑΠΊΘΙΥ, ἴπ6 “ γε, οὐ ἴῃ6 ἀοσδουϊαιίοη 
οϑυβοά ὈΥ 1ϊ, Π48 ποῖ γοπιαϊποά ἰῇ ἴη6 Ἰαπά. ᾿ [ΤῊς 



ΟΒΠΑΡΤΕᾺ 1]. 1-τ|. 

'δ ἃ διγαϊηο βεῦβθο. ΤῈ6 οχροδβίτίοῃ οὐὗἩἨ ΝΘ η6, 
Ῥαβου, πὰ ΥΡ ἄπεςοδα ἴδ τόσο πϑίαγαϊ δηα βϑηβι 0 ]6. 
“Ὕδοτα ἰ5 ποιίησ τπᾶΐ 88. οϑοδ τ, ἃ. 6., 188 
ἈΓτΩν." Ρυϑθεν δα 8, “6 νοτὰ Ὀδεῖηρ πιϑοὰ ε]86- 
νγθογο ΟΥὗὁὨ τὸ ΦΟΥΒΟΉ5. ὙὯῸ 650Δρ6, --- ΟΡ Υ ΟΥ̓ 
ΠΆΡΓΥΕΒ, --- Βυρ  οΒῖ5. ἐπ 186 Ὁ τῆδῦ 6 Βπου]ὰ ποῖ 
Ἰϊηκεν ὑγ 1ΓἈ8Π0 ἔμ οὗὨ τἰὸ Ἰοσιιϑῖ8 ΟὨ]γ, Ὀὰὺ {πη Κ 
οὗ ἐπομλῖθθ πιοῦθ ἰδσυῖυ]ε, ννῆο ἀῤβίγοῦ πιθῃ. --- Εἰ] 

νεῖ. 4,5. ΤΟΙΣ ΔΡΡΘΆΣΔΠΟΟ --- ἰὰ Ὀδ.019 8τ- 
ΤΥ. Το δηΐγαποθ οὐ 118 ἰδαγίι}] ποβὺ ἰ8 ἀδ- 
ϑετιυοα. 'ΓΠΘ δοιὰ οἵ τὸ Ἰοουδῖ Πιὶι8 ἃ οογίδίη 
ΤΟΒΕΣὈ]Δ ποθ ἴ0 πὶ οἵ ἴῃ6 οτθθ.0 Ὑεῖγ ΘΟΙ ΘΓ 
οὗ τηονθιπθῃς 8 σοΙηρδγοὰ [0 [αὶ οἵ Βογβεπιθῃ ; 
δπὸ ἴῃ νοὶ. ὅ, {Π6 ποΐδα σαυιδοὰ Ὀγ τῆ οἷν ἰοαρίῃ 18 
᾿ἰκεηρά το τπΐ πιδὰς Ὀγ ἙΟΠδτίοίβ ὁπ τουρσὰν Ἰποιϊη- 
δἰ τοδάβ, 80 ἴῃδι ΓΠΘΙΓ ἀρροδίδιοθ ἰδ βοπι δὶ 
δἰ πλλαν τὸ τδὺ οὗὁἨ Δῃ ἀὐτὴν Δάνδηοηρ ἴῃ ὈΔ0116 δτ- 
Γαν. ὙΠΕΡ ποῖβα ἰῃ ἀδνουτίην ρἰδηῖ8 ἀπ ὰ ΠογῸΒ 
δ αἰδὸ συπιραγοα ἴὸ (86 ογδοκ)ΐπρ οὗὨ ἤδπιον ἴῃ ἃ 
Βεϊά οἵ δβιαῦδ]6. [ὈῬαεον: ΤΠδ διπαζίης ποῖβο οἵ 
τῃς δίκαν οἵ Ἰοσπι8 18. Καπθὰ ὈΥ̓ [Π086 ψ|0 μανὸ 
οαᾶγιὶ {ἰθπὶ, τὸ 4} βογίβ οὔ ἀθθρ 5ΠᾺΓΡ ταδιης 
δοιηάβ. ΤΠ6 Ῥγοόρμοῖ σοπι πθ5. μαγρουβεὶν τίη ρο 
᾿ποοταρδι ῦ]6, το τογγ Ὁ] 6 ὨΘΆΥΥ ἐοηπαιῆτ οἵ τίϊο 
Βογίῃποα σδατγίοῖ, δὰ {πὸ ᾿ἴπῆς βρμοθὰ νι ἡ ΒΙοἢ 
τΠ6 56 συ 1688 Ποδ18 ΒΒοι]ὰ ἴῃ τοῖν ΠίσΣ υουπά 
ΟΥ̓Γ ἴΠ6 ἴ008 οὗὨ τἴ6 τηοπηϊαίπ8 ὙΠ οτο ἀοα Παὰ 
τηϑάθ 0 ρϑ1ἢ8 ἴτ᾽ πηδῃ. --- Ε'.] 
ει. 6. Βοίοσθ ἐμόσζω ἴ:: Ῥϑορῖϑε,εἴοἕ. ὩῸν 

ΒΟΓΘ [848 τ86 5.8] 86Π86 ΟΥ̓ ““ ρΡΘΟΡΪ68,᾿ “πδίοῃβ," 
δῖίποθ τὸ ἰδ οὗ 186 [ογὰ ποιὰ ποῦ ὃ. σοηϊηοᾷ 
ἴο Οὴ6 ΘΟ ΠΥ. Α1}} ζβ668 ἰοϑα ὑμὶν σον ηρ ΠΟΙΟΥ͂, 
ἱ. ε., [πὸ ὈΪοοα τοῦτε5 ΠΌτὰ τΠ6 ΟΠ 66 Κ5, δὸ {πᾶ0 ΤΠ 6 
ὅτονν ρας. ΚΞ.) ἰδ βοτα ἴο Ὀ6 ἴδ κϑη ἰῃ ἔπ 6 Β6180 
οὔ ΘΕ Υ ἴῃ νεγ. 10 δηὰ ἢ. 15, 

γεν. 7. ΤῊΘΥ 5881} συ, οἷο. ὙΥῚῸΝ γτοβὶβ 0} 658 
ῬοτοΥ ΤΠ ΟΥ̓ δάνϑπορ δης πιστοὶ τονγαγὰ {πον ροδ]. 
ΓΏΟΥ τὰπ ἴο αἰΐδοκ. [Ϊ1ἢ ᾿|Κα τηϑηηοῦ τῃοΥ οἰ Ὁ 
ἴπ6 να]. ὯΞΨ -ξῷ ἴὸ οἴιδηῆρε οἵ βῃ {0 τῆ6 ὙΔΥ, ἱ. 6., 
ἴο Ὡγη ΠῸΠΙ ΟἿΘ᾽Β ἸΨΑΥ͂ απὰ ρῸ ἰηΐο {πεῖ οἵ δῃ- 
ΟἴΠογ, 80 ἴπδῦ 16 ᾿δίῖοῦ 18 Πἰπάοτοά. [ὈῬδϑυ : 
ΤΉΟΥ ὅτὸ οὐ ΟὉἀ᾽᾿ Β τηρϑβαρο 83πὰ ἴΠῸῪ ᾿ἴηρεῦ ποῖ. 
Μοη οδῖ πιοιηϊ ἃ ΜΜ8]}} ἴδ Ὺ δἱ ἃ {{π|6: 1Ππ6 Ἰοουβίβ 
508]6 τ ΠηΌΓἢ ΤΠΟΓῸ βίθδαἶϊν, σοΠιρδΟ Ϊγ, ἰγγθβίβ.10}γ. 
ὙΠ μἱοῖιγο πηϊῖο5 τΠ6 σομ 1658. τυ] τἰαα 6, οοη- 
ἀεηδοαὰ πιδιοῖ, πὰ θη γ 9ΟΟΌΥΠΥ ΟΥ̓ [86 Ἰοσαδβῖϑ 
πῖτἢ [Π6 τηὶρσῇς οὗὨ νυν δυσί τβ. -- Εἰ] 

ἌοΥβ. 8-.0. Απᾶ τὸ οὔθ 8841} ὕχϑδϑ, οἵδ. 
Τόσα Ὀεμἰπαὰ 5118}} ποῖ ργθθβ ὑροη πόδ ὑδίογα. 
Νο τ εδροηβ οΔἢ Β[0Ρ ἴΠ6 δάνδῃος οὗ {π|8 Ποκῖ; ΟΥ 
Διτοβῖ ᾽ζ5 τρδῦοῦ. μον τυ τπτουρῖ, οὐ ὈΘίννεθῃ, 
ΟΥ ππάογ [μΠ6 ἀαγέδ, ΟΥ βύνοτάβ. ὍΠΟΥ ζῸ ἰογνγαγά 
85 Ἰ Ὧο οὐδίβοϊοδ ΕΘ ἴῃ {Π|||Γ νὰν. ΟΥ̓ δουγθθ 
Ἐ5 ἀοεβ Ὠοῖ τηθᾶπ ἴπδὲ ΔΗΥ διίϊοπιρῖ τγ88 8.1 4]} 
τιδὰδ ἴ0 Ορροβθ {Π|᾿ῆὶγ Ῥγοχγθβϑϑ, δι βἰταρὶν ἐμαὶ αἱ 
που ὰ ὑδ ναΐῃ ἴο γεβίδί τἤθτὰ, ὈῪ τ6 τηρϑηβ ογαϊ- 
ΒΒΓΙῪ 06] ἴ0 ΑΓΓΟΘῚ 8 ΔΙΙΩΥ (ΥῈΓ. 9), ΘΟΙΏΡ. Εχ. 
Χ. 6. δὲ ρίοϊηγο ἴῃ νοῦ. 7-9 186 ρογίδοιγΥ ἵστα τὸ 
πδίυτο. Φογοιηο (ἐπ ἰθα.) 58 γ8, “ α ἢδνα οἵιτ- 
δεῖνος ᾿δΐδὶ νυ δθϑὴ [ἢΐ8 ὙΟΓΥ ταΐηρ ἰπ 88 ῥργονυΐποθ 
(Ῥαεξεῖπο). θη τδ6 Ἰοσυεῖβ οοπιθ δηὰ 4]} τΠ6 
Μ8016 δρδοὺ Ὀδίνγθοοη ΘΘΓ δηὰ βΚΥ, ἴῃογ Ηγ ἴῃ 

ἐοπίοσ, 88 ἰἦ οὐραϊδηϊ ἴο 8 ἀϊνὶπο οοτηπιδηά, 
50 ἴπδξ [ΠΟΥ ἸοΟΚ |κὸ το ϑαπδαγθβ οἵ ἃ ρϑνθιηθῃῖ. 
Ἑδοῖ ομς ΠοΙ 8 115 οὐσῃ μ ποὺ ἀϊνογχίπρ [ΤΠ 
ἰξ ὀυθῆ 50 ππιοΐ 85 ΟΥ̓ ἃ ἤπρογβ Ὀγεδάιῃ. ΤῸ 686 
Ἰοευδῖα ποίπὶπρ' ἰ8 ἱπηροπείγα]θ, ἢ] ἀ6, τηοδάοντε, 
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ΘΔ,Ώ6, 18 ποδὲ νου Ἱὰ Ὀοοοτηθ (οα᾽ Β ἱπβεγατηδηὶϊ ἴῃ 
[86 ᾿πϊοῦοη οὗἁ μὶβ Ἰαάφιηθηι. αν 9] 8. ἰῃ 
γοΥ. 10 ἰβ ΠΥ σοπβοηληΐ νυν τὴ6 ἕᾳοῖ, τπουρἢ 
ἴΠογΘ 8 βοὴῆθ τπαίουί αὶ διμρὶ βοδίοι, 885 ἴδ 
ΡΙΌΡΘῖ, ΟΠ66 ΤῸΓ 4], 8068 ἰῃ 186 δνγαγπὶ ΟΥἩ Ἰοσυ δῖ. 
Ὠοῖ ἃ ΠΟΙ ΠαΑῖαΓΑ] ρΡῃθποϊηθποῃ, θὰ δὴ δυο ποθ 
οἵ τῃ6 σομηΐην; οἵ πὸ ἀὰγν οὗἩ τὲ τά. Τἢδ νἱον 
Ψ6 [2Κ0 οὐ ἀἴ ὀνθῦ παταγα !}ν μῖνο8. 8. σογίἰη 60]- 
οτίπρ ἴὸ [86 μίοζιγο οὗἁὨ ᾿ΐ, πα ἃ σογίλὶῃ οἸϊπχαοιὶς 
ΔΙ ρ ἰσα το ἰβ ΡΓΌΡΘΡ, ῬΠθη [06 ἄνθη [8 ὁη6 πᾶ 
ΒΌΓΡρΑΒ808 Δ} ργωνίοιιβ Θχρογίβῃςθ. ΒΘοσθ ἴθ, 
οΥ 10, ὦ. 6., {Π|8 στοδῦ δπὰ τηΐϊν ὨΓΥ̓ Ρέορ]6. 86 
ΟΣ σου Ὁ]086. Ὑ Παὶ πιοῦὸ Παῖιγαὶ τἤδη τπδὶ 
ἤρθάνοῃ ἃπά σατι ἢ Βῃοι]α Ὀ6 τογΥυβ6α Ὀγ δας α Ποϑῖ, 
- -- οπ6 80 ἀγοΔ Ἢ} ἴῃ ἔλοῖ, 80 τη θ ἢ τοῦτο ἀτγοδλάξα] 
ὙΠοη νἱοινοαὰ 48 ἴῃ6 μοβῖ οὗ δὴ δνοποίηρς Οοἀαξ 
ΤΊ πποβὺ ιν} οἴἴδοι οδηποῖ, ἱπάθοι, Ὀς 8βθθῃ οὔ 
Ὠοαι, 6 τἰλοβ6 πηγομίηρ; ΠΟΒ[8 83πὰ [6 ποῖδὲ ΠΟῪ 
Ργυάιιοα; ἰδ σὴ ΟἿΪΥ θ6 [0]1, ἀπὰ 185 8]}} 1Ππ0 τ ἀ6 Γ 
ΒΟΟΡΟ 18 ρίνοη [0 ἴπ6 τουτ] Πρὰ ἱϊπαρίπαιίοθ. Το 
οὐπευγκύοη οὗ ἴῃ6 πῃ, πιοοῃ, δηὰ βἴδιβ 8 τοδὶ, 
θαῦ (Π]5 ἀδγκηθ88 ὈΘΟΟΠ)68 ΙΏΟΓΘ ΑΓ ΠΥ ἰπιρΓο8- 
δἶνο, βίῃςο ἴῃ6 Ἰυσυιδὴ ΒΌΨΒΓΙΩΒ ἈΡΡΘΆΓΣ 88 ἃ ᾿δηχροδὶ 
αἰοπά οὗἉ ἀϊνίπα τυτῖῃ. (Οομρ. ὅ6τ. ΧΙ. 10; ΕΖοκ. 
χιὶ. 7; Μαεγκ χιῖ. 24.) 

γον. 11. Απὰ σϑδονδῃ 8588}} υἱΐοσς Ὠΐν νοΐοϑ. 
Ῥγοῦδθὶν ἃ τθὰὶ δνθηῖ 18 γοίδγτοα [ο, --τ ἃ ἱπυ Π66Γ- 
δίοτιμ ἴῃ σοπηθοιίοη ννἱτἢ [86 οοτΐης οὗ ἔμ Ἰοσιβῖ8. 
ἼΒ6 ργορῃεὺῦ πθαῦβ ἴπ6 ὉΠ ΠΟΥ ποῦ 80 τθοἢ 1 ἢ 
Ειἰ8 Οὔ υναγ ΘΑΓ 88. Ἰλθῃ18}}ν, χϑοορηϊζίηρ ἰδ 88 ἃ 
τηϑηϊϑίδιίοη οὗ Οοά. ΟἾΪΥ βις αΐδβρίαγθ οὗ 
ΡΟΟΥ 85 ἴῃοδο ἀἰθβοῦ δθα ᾿η νοῦβ. 10, 11, νου! Ὀ6- 
ἔς [Π6 χνύοδῖπρββ οὗ {πΠῸ Ὠοϑὶ βοηῦ ἴὸ ἀο Φεοβονδὴ 
ΜΠ, δὴ τῃ6 ΚΟΥ Ὁ]Θ 658 οὗ {Π6 ἀδγ οὗἩ (6 [οτὰ 
ταὶ γὰ8 σοπηϊηρ,, --τ ἀΑΥ 80 ᾿οΥτὶ ὉΪ6. ἃ5 τὸ τὴν 
ἴτοτῃη τ[86 ΡΙΌΡΠος {Π6 ἱπαυϊ, "ὙΠῸ σδη οπάϊιγο 
ἀι1᾽ [κβοο 267. χ. 10; Μαδ!. 11]. 1. ἷ 

γοῖβ. 122-17. Ὑοῦ ονϑὰ ποῦν, εἰς. ΤΠουρΗ 
(16 δῆροῦ οὗ ἀοἀ 18 80 οἰθαυὶν τενυθαϊοὰ {Πδὲ πηθῃ 
ΠΙΑΥ͂ 566 ἢΙ8 ἀΑΥ͂ σοτηΐηρ, γοῖ Ηθ βαυβ, ΤΌΣΩ ἀπο 
Τ,Θ, 8η4 τῃυ5 ροϊηῖθ οὔν [Π6 ὙΨΔΥ͂ 1η νη ϊο] ἶπ ἀη- 
εν τῇλυ Ὁ ἀγογίθα, [1 ΠΟΥ τορεοηιοα, τον ποι] ὰ 
Θϑσβρ6 ἴπο56 Ἱπαάρπηθηῖβ, δπὰ πὰ οὐ μταδείοιβ. 
τ 811 γοὺν μοασῖ. ΤὨΪΒ 8 (ῃΠ6 πιοβὲ δββϑητὶαὶ 
Ἐπ προ, ἀπεὶ δ0 18 πεπηρᾶ ἤγβι, γοῦ {Π|18 ΠΟΥ Γδ- 
Ροπῦνηοο νν}}} 4180 πηδη 68: 1156] ουὐϊνναγάϊγ. Βυῖ 
1ΠῸ ρυσρῃοῦ ΨΑΓΩΒ 106 ῬΘΟρΙΘ ἴπδὶ ἃ ΤΏΘΓΕΪΥ δχ- 
τότ] γδροηίδηοθ ΨΜ01}} εἴἴδοι πούμίηρ (νεγ. 18), 
οοταρ. 8. 11.19; ΕΖ6Κ. χχχνί. 26. δΐαοἢ τορθηῦ- 
ΒΏς(Θ, ΠΟΥΤΕΥΟΓ, 88 ταὶ ἀοϑοτθοὰ ἰπ συγ. 12, 13, 
Μ11 ἀναὶ!, Ὀρσδῦβο “ Ηδ 18 στδοίουβ᾽ (ἔχ. χχχῖν. 
θ; 2 ὅπῃ. χχὶν. 16). ὙΠογοίογο 18 ἐπα Ορ6 
ταὶ Ηδ νν}}} ἀνοσγῦ ἢΪ8 Ἰυαάριπηοηῖθ. ὍΔ κοον- 
οἴῃ, ὙΤμδὶ Οοά ἰβ βυοϊι 88 δ 8 μοσο ἀθβογι ῃεὰ 5 
Ὀογοπα 8 ἀουδί, ναὶ ΒΘΊΠῸΓ, ππάδνῦ ρῥγοβθηῖ οἷτ- 
ουπηβίδησοβ, Η6 Μ|] αἰθρίαν δΐβ ΤΠ ΓΟΥ, ἰ8 ποῦ 80 
οογαὶθ. ΤῊΪΐδ ἀδροηᾶβ οἡ [πὸ οοπάμποῦ οὗὨ τῃς ροὺ- 
βίο, δηὰ ἤοποθ [6 ῥγορῇοῖ σοῦ] ἢαᾶνα τΠ6 πὶ ἴὸ 

ΔΓ ἴῃ τηΐπά, (ἢδι ραγάοη ννου]ὰ ἢος οοπηθ ἴο {Π6Πὶ 
ΔΒ ἃ τηδίτογ οὗ ΘΟΌΓΒΟ, απὰ δαὶ τΠποῖτ Τορθητϑπο8 
τηῦδί ποῖ ὕ6 οὗ δῃ ΘΑΒΥ δηὰ ἰοτγιηδὶ κἰὶπά. Ηδ ν1}} 
γοΐασηι. «Θἤονδηῃ ἰβ σοηοείνοα οὗ 88 οὔ ἢΐ8 ΜΆ 
ἔγοτα βθᾶνϑη [ὉΓ τῆς ριιγροβθ οἵ ἡπάρπιοης; δὰ: ΗΘ 
ΙΏΔΥ Βῖορ, Δηὰ τοίαγη [0 ἤρανθη. Τὥωϑανθ Ὀδμέσα 
Ἡΐτι, ἱ. 6., χ πϑὴ Ηδ τεῖιγπ8 ἴὸ ποανοη (ΗΒ. ν. 5). 
Α Ὀϊοδαίηια, ἑ. 6., ἀῃθ αὐδυπάδηϊ παγνοδῖ, 50 τῃδῖ 
1Π 6 ΓῸ ἸΠΔΥ Ὀδ6 πο ἰδεῖς οἵ τόδ οἰϊογίηϑ, [Π6 πιαῖο- 
τί 18 οὗ νι μίοι ἤδά Ὀθεη ἀδβίγογθὰ ὃν τῆς ἰοσυδῖδ (Ἷ. 

ἴγθεβ, οἰ τίθβ, μβούδοθ, ὀνεη ἔδεῖγῦ πηοϑῦ βοογοῖ Ἵμδπι- 9--18). [Ιπαῖολά οἵ ἃ ἀδὺ οὗ Ἰυαάρφτηεπι (ἱηνοϊνίπρς 
δεῖβ." ΤΠῸ βοοοπῃῖβ οὗ πιοῖθ Ὑθοαπὺ ΟὈΒΟΓΎΘΓΒ᾽ ἃ ζΓαδίοσ ἀθβοϊδύοη [ΠΔἢ ἀηγ 88 γεῖ ὀχρογίοπορά), 
ἀρτες ὙΥῖ 1} {18 ἀεβογριίοπ. “ΓΟτΘ 18 8 ἀδβίρῃ ἴπ] τΠ6γα ψγὰ8 ἤορο ὑπαὶ αοα νου] ρίνθ ἀποῖθοῦ ΨῸΡ 
τ᾽ΐ5 ρίεἴαι τα 80 οἰαυογαῦε ἴῃ 1 ἀθία!]8. Τὴδ πιογὸ  τἴ0 τορίδοο ἴῃς οπθ ἀρεδιγογεά (νεῖ. 5). ϑίποθ γὸ- 
τουτί ἷα ἴΠ6 νι διίίοη οὗ Ἰοσιβὲβ μἰἢ κϑυϑε [Π6 ΠΊΟΓΌ 
ἐεσιδΐὶη ψου]Ἱὰ τ ΡῈ, ἴπᾶὶ θη [Π6 ἀαγ οὗ τῆς [τὰ 

Ῥοηίβηςθ ορεποά βυς ἢ ρῥγοβροοίβ οὗ Ὀ]οβδίηρ, 1}16 
Ῥτοβίβ βῃου ὰ βϑιπιηηοη ἴΠ6 ῬΘΟρ]Θ ἴο τηθοὶ [ῸΓ 116 
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Ῥύγροῦς οἵ δαμηϊαιίοη ἀπά ῥγαγεῦ, ἀπά (ΠΥ (το ποὶγ ΟὈἸ ζαιτίοηβ 88 Οοά᾽ 5 ρβϑορὶ8β. [ΙΓ ποῖ, ὀυθῃ 
δ[οι ἃ {Πποπλϑεϊνεβ, ἰπ τὴ6 πᾶπηδ οὔ 6 ῥθορ]θ, ἰπι- 
γνίοτθ ἀοά᾿β ᾿πόσον. 

γεγ. 16 ταρύλῖβ ννῆδὶ νγὰ5 88. Ὀδίοσγο ἰη ἱ. 14, 
θεῖ ποτα ἴῃ ἀδταὶ]. ϑδιοιν ἃ οομστοκχδείοι, ἱ. 
δ., (411 ἃ πιρριΐῃρ οὗ τὸ ςοησγοκαιοη [ῸΓ 8δογοὰ 
Ῥυτροθοϑ. Νὸὼὸ ἅρ6 δοιὰ ὕῈ ὀχοθριθά, ἤεοϑιδα τἢ6 
ΘΕ ρΘΟρΙεῈ ἀοδβεγνοά μιυιπρηταθης ἀπά πϑοἀθὰ τὸ 
Ἰομοηῖ. ἔνϑη [Π6 ἸΟῪ οἵ τῆ8 Ὀγίάορτγοοιπ πὰ τἢς 
ὑυ 6 τησδὲ μίνο μίϑοα ἴὸ ρεηῃἰτοπτίαὶ τηοπτηίΐηρ. 
Πὰς 186 ῥτίθεῖβ βδῃου]ὰ ἀο, ννυΐθη ἴἢ6 ῬοΟρ]Ὲ σγθΓῸ 
ἈΒΒΘΙΩὈ]66, 5 ἀσῆπεα ἴῃ νογ. 17, ὍΤΟΥ 588}|4]] βίδηα 
Ὀθύνγθθῃ [89 ῬΟΣΟῺ δηᾶ (896 αἰΐαδσ, ἱ. 6., ᾿π2π|6- 
ἀἰαίε ιν θεῖογο τὴ6 δ γβῆσθ τὸ [Π6 ΒΑ ΠΟΙΠΑΥΥ διὰ 
τὐγηΐηρ τονγασιὶ τ, ΠΟΥ δμου)ὰ ῬΥΔΥ τὸ (4, δΡ- 
μθα της το Ηἰΐπη ἐπ ΒΘ μ8]Γ οὗὨἨὨ 106 μϑορὶθ δ8 ἢΐβ Τῇ 
σονοπλΠῦ ΡΟΟρίΕ. : 

{ὈΡάβον : 1116 ροτοῦ ἴῃ τηΐβ, Θο]οπιοη᾿ 8 (θη ρ]Θ6, 
νὰ 5 ἰῃ ἕαεῖ ἃ ἴΟν6Γ ἰη τους οὔ τὴ 6 ΒΟΙΥ οὗ Πο]ῖοα, 
οὐ τη6 δάτὴθ ὕγοϑα τ νὴ τΠ6 ἴθ ρ]6. [δ θγάζθη 
ΑΙΤΆΓ ἰοτ δυγης-οἴἶσίη 8 ϑιοοὰ ἴῃ ΠῸπι οὗἩ ᾿ς. ΤΒὸ 
ΚΡρδο06 ὑθῦνθθη ἴΠ6 ρογοΒ δη4 [Ὧ6 Αἰζατ, ὈθοΔΠ)6 δὴ 
ἱππεῦ μι: οἵ τῇδ οουτὶ οὗἉ 1ἴμ6 ρῥγ]θβίβ. [{ δ66Π}8 [0 
να Ὀθθη ἃ ρΪδοθ οἵ ἈΓΑΥΟΥ͂ [ῸΓ ῥγίθβθίβ. [Ὁ 18 
Βρόκθη οἵ ἃ5 δΠπ ἀμργγανδύοη οὗὨ [Π6 δ'πϑ οὔ ἴποβ6 
τννοηϊγ-ῆνο ΤΟΙ] ῖγοιιΒ ῥγίθϑίδ, τπδὸ ἤθγο, ὙΠΘΓΘ 
{πον οὐρῆῦ τὸ ψογο ὴρ Οοά, τ1Ἐπ}7 τυγποὰ τΠοὶγν 
ὕδοκβ τΤογαγὰ 1Π6 ΘΠ 016 οὗ [πὸ Ἰμοτὰ [0 νγογβῃΐρ 
το δῦη. Ηδφτγο Ζοοπαγδῖ γ88 δἰδηάϊηρ, βοὴ [ἢ6 
δυ γι οὐἠἨ Οὐά οαπιθ ρθη ἶπι, ἀηὰ 6 τουυκοα τΠ6 
Ῥθορμίο, διὰ γπ0} διοποα δΐπι. - Ε᾿] 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, 

Ἰ. ΤΊ ἀδγΥ οὗ 186 Τοτὰ (ἰ. 15 ; 11..ἢ}1 ; 11}. 4-14}, 
8. ἃ ῬΏΓΑΒΘ αϑοὰ ΟὨῪ ΟΥ̓ 016 ΡΙΟρΡθῖθ. 1, 89 Βοηθ 
ταΐηκ, ΟὈδβα δ 18 {Π6 οἰ 6βι, [Π6 ῬὮΏΓΑΒΘ ὑσουγβ ἢγδι 
πῃ Οὐ. 15, δπὰ παχῖ ἴῃ ἴπ6 ἀρονα πηδγκοα ρ]λοΘ8 
ἰῃ Φοο]. [Ὁ 115 νἱοῦν οὐὗἩ 186 τοϊαϊνο ἃρθβ οὗ [656 
ΡΓΟΡΒοΙβ ὃ6 οοἴγεοῖ, ἯΘ ΙΏΔΥ 8881:1Π|6 ἴπαὶ [6 
Ρἰγαδ νγὰβ ἱπιτοάπςοα ἱπῖο ργορῃοιίς Ἰδηρσιδρο ὈὉν 
Οὐδ. Οἰδγίδί ἢν 006] 1.568 τ ἰῇ ἃ ᾺΥ ἴ0 5Π0ν 
παῖ Ὠ6 τορατήςα τῃ6 ἰάθα Ὄχριθδβοὰ ὈΥ ἰδ 85. ΟΠ6 
Ὑ6}} Κπονὴ ἴῸὸ ἴποβς ἴου ἴοι 6 ΡῥιΌροβίθῦ, 
τἰουμὶι, κ5. να] ἃ δαρμοδίβ, [Π6 ἜΧΡΓΟΒΒΊΟΙ ΠΠῈ ν᾽ Ὀς 
ΠΟΥ ργοβοηϊοα ἢ) 118 Οάοδῖ 8Ππι} βἰ πηρ᾽ 65ῖ ἰούτη. ""Δ8 
τῆς Κίηρ οἵ ἃ νϑδὶ Ἐπιρίγο, - να ἃ δα α9, --- πᾶν 
ἴογ ἃ {πππ|6 80 ςΟΠΊΡΙΟΙΟΙΥ ἀἰδαρροιτῦ ἔγοπι ἴΠ6 νἱονν 
οἵ Πἴ8 δι ῦ)οςῖβ, 85. ἴ0ὸ Ὀθ ἴδε βᾶπιθ 88. ἱΓ πὸ Πδὰ 
οι κοᾷ ἴὸ οχ δῦ, δηκὶ τποη 9 ΟΠ ἸΥ̓ ΤΟΆΡΡΘΑΓ διηοηρ 
ἐπθπ), ἴῃ τὸ ἢ ΠΠ 655. οὐ [18 ἈΑρ ἴὰ ΠΟ]ά ἃ ἰοην 
ἀοϊαγεὰ δϑϑὶζο, 80 {π6 1ην]"} 0]6 ()π6 πιδὺ Ῥαϊ οἷ, 
ΟΥ̓ δθοιὴ ἴὸ ραϊῖ οὐἵ᾽ τῃς6 ἀν νγἤθη Ηδ νν}}} ἈΡρδαν ἐδ 
Ἧ0 δυρτγοιηυ προ, ΠΟ ἰάθη οὗ ἴΠ6 “ ἀδγΥ οἵ ἴΠς 
1,ογὰ " ᾿5 οἰοβοὶν οοπηρϑοῖθα ἢ ταὶ οὐἨ Φεοβονδῇ 
αξ Κἰπρ, ὙΠῸ 5. 5110} ΠᾺ85 8 “ἀΔΥ ᾿ [ῸΓ πιθῃ, - ἃ 
ἄλγ ἰῃ τπ6 ὑγορηδηϊ δ0η86 ΟὗἩὨ [Π6 ννογὰ, ἃ ἀΑΥ ἴοῦ 
)υάμτηορης. ΦΔοϊοναῃ 838. Κὶς πιιδὴ πὰ Ὑ}}}, ἴῃ 
ἄτι εἴην, εαἀάσηϊγ δηά τηἰγβοι οι 5 7 )υἀπ δπὰ 
δβυΐκιπις 41} Ὑγπ0 ἅττα ἐπ σο ο]]ἰοη ἀραίηπι Η. Ηδ 
ὙΠ] δα δήοοῦ 41} τπϊηχϑ ἴο δὶ ον [οἷν δηὰὶ τίσἢι- 
Θου 8 ΘΟΠΙΟΪ, ἢ 118 5πονίης παῖ Πἰ8 Μ}}} 15. 106 
ΟἾΪΥ δηᾶ αὔβοόϊυ!ο τι ]6 ; δπὰ Μ1}} τος ΠΥ 4}} (ἢ δι ἰ5 
πονν αἀἰκον τ πὶ (Π6 οοπαάϊείοι οὗὨ {ἐπ ημ8 οα εἰϊ6 
ΘΓ. 48 ἰ5γϑθὶ νναὰϑ τη ἴπὰ Κἰηράοιῃ οἵ 46]10- 
γΑἢ ἴῃ ἃ δροοία] δθηδὸ, ““τῃ6 ἀὰλγ’ [ὉΓ σγϑε] 88 
Οοά᾽ 5» ρευρ!ο, ννου]ά 6 1πΠ6 Θροςῇ οὗ τΠεἰς ροτγίροϊ 
δηὰ ρ]οτίοιιβ ἀς! νογάποθ τοὶ 4}} {Ππδὶγ σποιἶ68. 
ΤΗΐϑ ἈρΡΡΟαΓβ ἴῃ α]. ἡ, 6 “ἀδγ" ἰ8. τδῖ ὁπ 
οὐ μ οι δεπονδ 5118 ἣὶ ἡ σταθηῖ ὁπ. 8}} Πἰδ8 ἴθθν, 
Δ ἤθη σγμο} Β ΡΓΟΞΡΟΓΙΥ Ὀορίηβ. Υες ἰζ 18 ὄυϑη 
(υν ἴβ8ῖ86}] ἃ ἀδλυ οὗ Ἰυάμτιηθηῖ, -α 6. τῃλ Β8δ]} 
τῆι ΚΘ ἰδ τηδῃοϑι ὙΠΟΙΠΟΥ ΠΟΥ͂ ΔΓ [ἈΠ ΠΙᾺ] ΟΥ̓ ποῖ 

ΠΟΥ 5}}8}} ὕ6 ἀφβίτογθα, 1η|688 τἰ πον ΓΟρΕπίΆ ποθ 
ἰπιίεγνθηθβ. “Γ8. νίοινν ἰ8 ργοβεπῖθὰ ἴῃ σΠΆρ8. ἱ.- 
᾿. Ἅμπ8 ὙΠῚ16 [πὸ υἱεἰηδῖο γθβὰ]ς οὗ ἴπ6 ἡπάρ- 
πθηῖ ὙΜ}Π Ὀ6 τῇς Βα  νΑτοη Ἀπα ρον οὗ [βγδοὶ, [8 
ἱπηπηθ ἰδῖο ἀοπίκση οὗ τὰς ἀπν οἵ ἴἧε Ιοτὰ ἰβ τὴ 
Ρυπὶδιιηθηῖ οὗ ἴπὸ ΠολΊΠ 6 ἃ5. [Π6 οδποιηΐοβ οἵ ἢὲϑ 
Ρέομϊὶο, απὰ οΥ̓ 1[Π6 ἸδἴτοΓ 88 νγ8}} ἱ ππίγιθ ἴὸ τΠοὲγ 
οονθηδπηὶ τοϊδτιίοη. Ἠθηοθ 41} 106 ῥγοαϊςβίθβ παῖ 
ἀδεογῖθθ τῆς ἀμν, τηαγκ ἴτ 88 956 οὗἩἨ ἡπάρπιοπί. [ἐ 
Ϊ8 “στοδῖ 8Ππὰ νΟΥΥ τ γγ 0] "ἢ (11.111; 111. 4}; “ ἀατκ 
δηἀ γ]οοπην ᾿ (1. 2; Απιοβν. 18; 15. 1. 12). [ἡ 
[6 Δ Ποπποοπιθπὶ οὗ {Π18 “ ἀλγ,᾽ [6γᾺ6] 15. ποῖ 80 
τ 6 ἢ ΘΟἢ 80] 6, 45 αυπ θα ἀρ αὶπϑι βο] οοηςοῖς δηὰ 
ΒΟΟΌΓΙΥ, ---- ἃ ΨΆΥΠΙ Πρ 41} [Πὼ ΠΙΟΓΟ ΘΑΓΠ οὶ ΟἹ 86- 
σοπηΐ οὗἉὨ [Π6 ὈπΟΘγιΔΙ ΠΥ οἵ 15 σοπηΐηρ, Ησοποδ 
Τίθη δβ]ιοι ἃ ὃθ δἰνναυβ τολὰν [ὼν ἰ. 811, 06] 
ἀοεβ8 ποῖ ἃ8 γε βθὲπὶ ἰὼ ΚΠΟ Πον [ὯΓ πὸ Κίηρ- 
ἀοπι8 οἵ βγαϑὶ δηὰ οὗὁἉ 7 848ἢ τᾶν ὃὉ6 ἔα  {Π}]6 48 τὸ 
1ποὶγ σα] Πρ 88 ἀοα᾿ ΒΒ ροορίθ, ποτ ψῆδὺ ἀϊνὶπθ 
λαάρτηθηῖ 5Π.8}} ονογίακα τμο. Ηθ 8668 ἴΠ6πῈ, οὔ 
{Π6 ὁη6 Π8π4, πιθπλοθὰ ὈΥ ἡπάρτησηῖβ, ας σης τ}|6 
ΟΥοῦ π8παᾶ, ὃν {πϑὶγ ροπί σα ἀνογίΐηρς (ἢ ΘΠ, 80 
παῖ ἈΟΙΔ}}Υ τῆ 656 ἡπαρπιθη!8 ἰπ τποῖγ ἀοσβιγσινα 
ΡΌνΓΟΓ [Ἁ}} ὑρὸπ {π6 Ποῖ ἤθη δἱοηθ, τυ ἢ] 6 [ττδο] 
ἈΠῚ ΦΔυΐεαι δἂῖὸ στοἀδθοπιθὰ δπά σἱουγϊῆοαὰ. Τῃὸ 
ΓΤ 5 τῃς ἡμέρα τοῦ κυρίου οἵ (6 Νονν 
Τοβίβιηθηϊ. 006], πουνονοῦ, ἀθο8 ποῖ τι86 ἴῃ ρΡῇ Γαδ 
“ἀἦὰγ οὗἩ 1η6 [,οτὰ "νι ῖτἢ τοίογοποθ τὸ [86 δορς οὗ 
Μεββί αἰ 'β οοπηΐῃρ, βίποβ ἯΘ ἢπὰ πὸ βς}β:. Πορα ἴῃ 
ΔΗΥ ΡαΓ οὗ δ18 ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ. 

2. Τῇ ποχῖ ἀποϑιίοη 18 {}|18,.- ΟΟπβίἀογίηρ [86 
“ΔΑΥ͂ οὗ ἴ6 [γα τ᾿ 85 ὁπ οἵ τϑῆδοθ ἴο [ἰδγεοὶ, 
ΠΟΝ ν)88 11 τοραγάἀθα ὈΥ ἴὴ6 ῥστορμοῖ Πἰπη56 171 Υ͵ὁ 
"νερίπ ὈΥ βαυίπις ἔπ αῦ τΠ0 “ ἀδν,᾽" 85 νυἱεννθὰ ὃν Φοεὶ, 
ΜῈᾺ8Β ποῖ Πιλγκοα ὈΥ ἃ δογίεβ οὗ δυθηῖβ, πὶ ὈΥ 8 
βἰρ]θ, βυάάφη, δηα σοποϊϑἷνα δοῖ. Απα τποτοίογα 
ΚΘ ἀρρ]ο5 πιοάθγῃ βρθοι δε νο ποιίοῃδ ἴο [ἢ 6 6ὁΧ- 
Ῥοδβιτἰοη οὗ Β6 ρἤγαϑο, γμοη ἰδ 8, γΥ8, “6δοὴ γμαγίὶο- 
αἰ ἡπάριποηῦ ὈγῚ  Πἰσἢ σα οἰ αβιῖϑοβ ἢἷ8 οὐσῃ 
Ροορίο ἔογ {πογ βίη, οὐ ἀδϑίγουβ ἐπ δῃθηιΐθα οὗ Π8 
Κιημάοπι, ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 τοργαθα 88 8 πιοπιδηί ἴῃ [16 "ἀδῪ 
οὔ τΠ6 1ογ.᾿ ἢ Ιἴπ5ο, ψὮΥ 5που]ὰ Φοο] οοπποεῖ ἐδ6 
ΔΡΡτγοδοὴ οὗ {πὶ ἀδνὺ ννἱτἢ [16 ν᾽ δι δεοη οὗἉ Ἰοσυδὶ 3 
Α5 Αἰγοδαν τυθητοποά ἴῃ οἷν. ἱ. [Π6 ΔΙ] εζοτγῖς δἰρηίῆ- 
σϑοη δϑειρηθα Ὀγ δΟ)6 ἴὸ τῇς ἰοσυδβῖδ (ἑ. 6., μοῦ- 
1116 μοβῖ8), ἢ85 δυίβοεη ουὔἱἍ οἵ τὴ9 ππίοη οὗ ἔπο δοῖ- 
ΘΙΌΡΘΠδΟῦϑ (πἰηρθ. ΤῊ δ ἰοροσίς δθη86 τηδύ "Ὸ 
[ουπὰ ἱπ ἔποδα ΟΠΟΓ ῬτΟρ ἢ οἴ8β, ὁπ6 οὗ ψ ἤο86 οἰ νοῦ 
{ΠΟ πιθ8 88 {Π6 Ἰάρπιοης τὸ 6 ἱπῆϊοϊξοὰ ὑροη 16- 
ταεὶ Ὦν πιθϑῃϑ οὗ ἤθαίμθη ὨΔΙΟΠ9 --- ἃ ἰαάξτηξωι 
ΜΡ] ἢ ΠΟΘ ΔΡΡΘΑΓΕ 8 “ [6 ἀδν οὗ 10 ]μοτὰ ’᾽ ἴογ 
Ιδγβθὶ. Ὁ τῃ6 νόγῦδ] τοχὶ νν}}} ποῖ δἀπη οὗ τΠὶ8 
ῥγϊηςῖρ]6 οὗ ἱπιοσγρτγοϊδιίοη ἴῃ οἢ. ᾿. ὙΠῸ οδ]θοῦοπ, 
᾿ονγονογ, ἀοθ8 ποῖ πο] ἴῃ ςἢ. ᾿ϊ., ποτα τὴ Ῥτορποί 
ἀοϑον 68 τἴπ6 ΘὨΥΔΉΟΟ Οὗ ΒΙΥΆΙΤΩΒ ΟὗὨ Ἰοσ 518 1η10 [116 
ἰϑπὶ 868 δὴ δοίιδὶ δυοῆϊ, Δηαὰ 480 ἀοδίρηδίος ἰδ 82 
τὸ οοτηΐηρ οὗὁἨ 1π6 ἀδγ οὗ (Π6 [οτά. ὅοπιδ ἡπῦθι- 
ΡΤΟΙΟΥβ ἴδ κὸ ἴΠ6 ἰοσπδὲ Υἱβι αἰ 0 ἢ 83 8 ργόδᾶζθ δῃὰ 
ἃ δΥΠΌΟ] οἵ δὴ ἱπναϑίοῃ ΟΥ̓ Ὠοκίβ οὗ 4 ἀἰετγοης 
Κιπὰ, ῬαγῪ οὐ τἴ6 μγοιιπὰ ἴπδὲ ἴἴ 15 ἀδῃοῖδα 88 
[πὸ ουΐπρ οὗἨ πα ἀλγ οὗ {πὸ [μογά, πὰ ΡΔΙΙΠΥ ἔγοια 
{π6 80 οὐ 116 ἴ6γπὶ ὁ ποτγίπογη ᾿ἢ ἴῃ γαῖ. 30, νι] ς ἢ 
σὐπηοῖ Ὀ6 ΔΡΡΙΠΘα το ἴ1πΠ0 ἸοευδῖΒ. ὙΠΟΓΟ ͵5, ΠοΥν- 
ἜνΘΓ, ἢοΐ τῇ 6}} ἴοτοο πη (μ6 ἤγβι οὗἨ [686 σοπϑίἀθΓ- 
Δ[Ϊ0Π8, ἴοΥ Ἡ 116 ἘΠΟΓΘ 18, ἢ ἃ ΡΘΠΘΓΑΙ ΨΔΆΥ, δῃ Οὔ- 
ΥἹΟῸΒ ΒΠΆΪΟΣΥ ὈοϊνΘ ἢ ἴΠ6 Βινδιτη8 οὗ ἰοσυδῖβ δηὰ 
ἂΠ ᾿πν λα πν ἈΓΠΙΥ, πιο ἢ ἰ8 ΠΟΙ 8811 δυοῦς τ86 ὁδ6 
{81 Μ1}1 ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο {π6 οἴποῦ. ὍΘ γοέδγθῃσε ἴῸ 
18. ΧΙ. ἰ8 Π]ΟΓΘ ἴο 116 ὈύγροΒο, (Ὁ 6 ᾳυοῖοβ [ἢ9 
ΥΟΥΥ ννογάβ οὗ 906], δηά αἀὐὀδοτζίῦδ58 τὰ6 λάνπηοπι οὗ 
Βαῦθὶ ἴῃ τού τβ {Παὶ δῆοιν τη 6 υπάοτβιοο {119 
ἰοουδὶ ἰηναϑίοη ἰῇ δῇ αἰϊορογίς 8.ηὴ886θ.0Ό. Βαϊ τποῦσἢ 
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ἴα Ἰδησύαρο οὗ [μὲ ὕνοὺ Ῥτοροῖδ 18 80 δὶ πιΐ αν, ἰΐ 
ἄοοβ ποῖ [Ὁ] ]ὺν [πὶ πο τεΐδτ ἴο [Π6 5816 ὁνοη δ, 
ὯοΓ ἴδαι ἱποὶτ ογάβ ἃγὸ ἴὸ ὕὉ6 υπάογίοοά ἰπ Ῥγο- 
οἰβοῖγ τ[π ὅδπια 86 η 96. 

Βυὲ τότ ατὰ ροβὶεῖνο ἀἰῆοα ] 168 ἰῃ [6 ὙΔΥ οὗἁ 
[826 δἰεροτίς ἰηϊεγργοίδ οι οἵ (μἷδ σμαρίεγ, ΕῸτΣ 
Ἔχϑδιαρὶο, μδὲ οδῃ ὑδ πιοδηὶ ὈΥ “ἀτγίνιπρ ἴΠ6 1ο- 
σιϑῖ5 ἱπίο [πὸ 868 ᾽ (ἰϊ. 320) Αραίη, [τὸ αᾳυοβιϊοη 
ΑΥτΐϑοδ, 1 Ιβγαοὶ 15 τ γολιθηοα ὈΥ̓͂ δὴ ΘΠΘΙΏΥ͂, ὈὉῪ να 
οὔϑῖ Τῇ νοτὰ “πογίπογη " Ῥγοῦβδ ποι πίη. [ἐ 
ἴᾳ βίτδῃζο, οὐ {πίδ (Βοοτγγ, τπᾶϊ Ἡν μ116 9 οεὶ ἀοβοτὶ 068 
τ6 ἠυάστηοης οὐ 1δγβοὶ ὉΥ 8οπὶ6 ἴθβ, 86 σἶνββ 1.8 
ὯΟ Πιηϊ ἀνθ ὈΥ͂ νυπίοι ἴ0 ἰάθη γ πἰθ. ὙΠΘΓῸ 8 
πο ἰηάϊςεδιίοη ταῦ (6 Βοδίμθη πϑΟΟΏΒ γΟγΘ ἴο Ὀ6 
ἐὸ σμόϑθη ἰποιτπιθη 8 ἴον (18 ρυγροβϑθ. (πη [ἢ6 
ΘΟΙΊΓΑΓΥ, Ὑ δΔῖ ΠΟΥ ἀο δραϊηδβὶ ἴδβύϑὲὶ 16 ὀχ ἰ ἱρὰ 
845 ἃ Οὔπι6 ΠΟ. 51Π4}} Ὀτὶπρ ἀονγῃ (ἀοά᾽' πὰ ρ- 
το πῖ8 Οπ (δεῖς οὐ Ὠοδά. ἥν ταοϊμοά οὗὨ οχ- 
Ῥοϑβίοη δ]50 ὀνθυοοκθ ἔπ ἀἰβδγοηοθθ ἴῃ 18}6 Εἰ Πλ68 
ὙΓΠ6Ὸ [Π6 ΒΟΥΟΓΆΙ ργορῇοῖβ ᾿ἰνοὰ. [ἢ “906]᾽8 ἀΔγ9, 
πα ρτοδλῦ δπλρίγεβ δὰ ποῖ γοῦ ρρϑδγοα 88 (86 8ρ6- 
οἶδὶ ἰῃείγαιμοηῖθ οὗ σ᾽ 5 ἡυἀρηιθηΐβ οἡ [1]18 οογ- 
ομδηΐ ρθορὶθ. [πῃ [ΐ8 σἰδτγαοῖον (ΠΟΥ μΔα ποὶ γοῖ 
οοπιὸ ὙΣΓ ἢ ἴἢ6 ταῆζο οὗ ἴ86 ῥτορ οί 8 νἱβίοῃ. 
Ης Κπον, ᾿μάἀροοά, δὶ [σγϑοὶ 8. δἷμβ ἀςβογναοα, ἐπὰ 
σπουϊὰ τγοοοῖνο οἰ ϑιϊβοηθηῖ, ὼς 6 πδὰ ποῖ γοῖ 
θοθη ἰο]ά ἐμαὶ (πς Βαδίμοπ πϑίοπϑ μου Ὀ6 αοα δ 
δζοπῖβ ἴῃ ἱπῆϊετιηρ ἰς. Ὁ ΒΘΠΘνΟΓ ΓΠΘΥ͂ 8ΓῸ πδηιοά, 
ἷξ 18 45 θοΐηρ ἐμοιηβοῖνοβ τῃο οὐ)ος5 οὗ ψγδιδ, ἢ 1]}6 
1ϑγδοὶ δρρῇφθηγβ ἃ8 8 Ῥϑηϊϊοπὶ δηὰ (86 τοοϊρίοηϊ οὗ 
(οέ᾽ κε πιογου. 

Βαΐς ἰτ τᾶν 06 βαὶά {πδὺ ν᾽ 8116 ἴπ6 Ῥτορδοῖ ἀ6- 
βοχὶθος ἃ τϑϑὶ Ἰοοιδὲ τἰ δ ἰδοῦ, ἢ6 8668 'π ἱΐ, δἱ 
Ἰεδϑὲ ἴὸ ἃ σογίηϊη δχίθῃϊ, 8 ἴγρ9 οὗ τλ0 “ ἀδγ οἵ [π6 
Ιωτὰ ---αδἂ ἀδγ οἵ Ἰυάρτηοπῖ; " ΟΥ ἴῃ ΟΥΠΟΥΓ ψΟΓα5, 
ψδὲ [6 Ἰαπὰ ἐμά ΔΙΤΟΔΟΥ οχροτγίοποοά σϊρῆϊ 
ἙΆΑΓΏ 118 ἱπηπὈἰΔη 18 {πᾶὶ ΠΟΥ νου ἃ ΠαΥθ ἃ 811}}} 
ταῦζο ὈϊδίΕΓ ΘΧΡΟΓΈποΘ γποη τππς “ ἀΔῪ ᾿ διγίνϑά. 
Βυι εδὲ αἰ αΪΥ ἰΒ τπαὶ ᾿ νν6 δΌΡΡΟΒΘ ΟἿΘ οὐϑης 
[0 6 ἰπ ΔΩΥ͂ 86η86 ΤὈΓΠΙΔΙΪΥ ἰΥρίοδὶ οὗ μ6 Οἵ Γ, 
ψὸ δηά ἴη τὴθ πιϊπιι εν ἀοίδι]οα δοοουης οὗ [6 
{})}Ὀ06 σιπσῖ [Π40 'π ΠΟ ΜΕΥ οοΥτοϑροῦὰβ 10} [Π6 
δητγρ6. ὙΠῸ ἀλγκησθδ, ἔπ ἴθγγοῦ, δη ἃ (86 ἀ68- 
οἰδτίοηυ ῥγοάυοσεοα ὈΥ̓͂ [μο Ἰοουδῖδ τιϊρῆς ὉὈ6 ἰπ 1Π6Π|- 
861 γε :γρίςδὶ, Ὀὰ: [6586 ἀγὸ ἴΠ6 ἴδαΐαγοθ οὐ ΜΒ Οἢ 
τ8ς 6880 διρἰιΔ 518 8 Ἰαϊά ὈΥ 16 ῥτορῖιθί. ᾿ 
Τα νἱοὸν Ὑἰοἢ γὸ ῥγοίου ἰ8 1Π18.0 ΤΠ Ἰδπὰ 

δὰ Ὀδϑῶ ἀοβοϊδιοα Ὁγ Ἰοσυιδῖδ ἴοὸ 85 ἘὈΠΡΑΓΑ]]οΙϑα 
ἐχίσης. Ὅμὸ ργορῆοῦ ΠΔα τοϑέοῃ ἴο ἴδαγ πὶ [8 
ὑ88 ἴ6 ΠαΓὈηρῸτ οὗ ἃ ὝΟΥΘΟ 68] ΔΤ ΠΥ οἵ [Π6 88 Π16 
βοῖῖ. 6 εο68 ἰπ [πὸ νἱβίιϊδιοη (86 Ὀσρὶπηΐηρ οἵ 
16 ἀδαγοῦ (Π6 Ἰωοτά. ΤὙμθ ἰοσιδὲ Δτπ ἰ5 ἰοὰ ὉΥ 
οὐ δἰπιϑο!, πὰ Ποησο ἴῃ6 ἰ᾿ἴνοὶγ σοϊογα οὗ ἴπὰς 
Ρίσταγο οὗἉ ἰὲ ναῖον μα ἄγαν. Τδ6 ρίάρσαθ οὗὨ ἰο- 
ξας5 δηὰ τῃ6 ἀκγ οὗὨ ἴα 1, ογὰ ΓΟ ποὶ ἴὸ ὑδ ἴδίκοη 
δι ἴνο ἀϊδιϊποὶ τΠΐηρθ. ὍΠΟΥ αἰβδοτ, ποῖ ἱκὸ τη 
ἴγρο διὰ πὸ δηεγρο, θα 65 [πΠ6 Ὀορίηηίὶηρ διὰ 
τῆς ἐπὰ οὗὨ {6 δαπηθ πἷἱπρ. Απὰ 50 δ βᾶγδ, “1ἴ6 
ἀλγ οἵ τκἰἰὸ [ογὰ Τοπιοίι, ἰδ 8 ποϑ.᾿ Ηδ 5668 1[8 
δρργοδοῖ, δι}}} ἢ ἤορϑβ [δὲ [Π6 ΓΟρθητδᾶποδ οὗ [ἢ 6 
ροορίς ἰῃ δηβνεῦ ἴο δὲβ οαγμθϑὶ ΘΡΡρΟΆΪ8, ΜΙ ναγὰ 
οὔ τ᾿ἴ5 ἔασγίθοῦ οἰθοίΒ, -- (δι [ϑγβ86ὶ, αγηθὰ δά 
ἱδαρὶις ΌΥ 16 ΘαΥοΓ δηὰ τοῖν τοϊδίνο ἡυάς- 
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ἴῃς 8 ὁ ὯὋ τοροηΐδηςο. Α9 (οὐ 8 πηθ886ῃ- 
Κοῦ ἢ γϑθοϊιοοβ [6 Θδγηῃθδὶ Ἀρρθαὶ, Κποννίηρ ἴμδὲ 
6ΓῸ Ἰοης Ηδ ν]}} φοτπθ ἴο ὑπάρε Πἷβ ροορίο, Τδουσα 
16 οχϑδοῖ {πὶ οὗ Ὠἷ8 σφοσαϊηρ ΠΟΠΘ ὁ81 16]]. 

8. ΤΌ ρῥίασαυθ οἵ Ἰοσιιϑι8 νγδϑ ἃ ριυιπὶϑτηθηϊ οὗ 
1:6 Βαιίοη Β δίῃβ. ΤΠ ργορδθῖ, [ποΓοΌΓΘ, ἀπ δὴ 9 
ΒΟΑΡΙΥ Γοροηίδῃςθ, δηὰ ἃ γοῖυσῃ τὸ αοὰ, Ης, μον- 
οΥοσ, 4065 ποῖ Ὡδπιθ ἴΠ6 58᾽η8 νοῦ παὰ Ὀτοῦύρδι 
ἀονῃ τἷ8 οἰιαϑιἰσδοιηθηῖ. ὙΠ ΘΓΘ 866Π|8 ἴ0 Πᾶγθ 
ὈθΘη ΠΟ ΟΠΘ6 ΡὈγουδίοης ἰόγηαι οὗ οοσγτιρίοη δ ὑμᾶς 
(6, δηά, ἰῃ μδιιϊσϊδυ, ἴΠ6ΓῸ 18 πὸ αἰδιηοι (ΤᾺ 086 
οἵ ἰάοἸαῖτγ. Βα ἰδ δ! ονγΒ ΠΟῪ θαγποβὶ αοὰ 5 
π᾿ ῬΌΠ ΚΠ ΠΡ 81π, βίποθ ποῖ ΟΠΪΥ 40 ργΟΒβ8 ᾿πίαυἑἰθϑ 
ΔΆ ΚΘη, ἢὶ8 αἀἰβρίθαδβιγο, θυ Σ 8180 818 οὐἁ ἴπὸ ἢραγῖ, 
τπουρὶ ΓΠΘΓΟ ΠΙΑΥ͂ Ὁ6 ἢο ουὔϊνγαγα αἰρ|ΑΥ οἵ ἴποιῃ. 
Ηἰὶς ἴονὸ τὸ μἷβ ῥϑορίὶδ αἶϑὸ δρρθαῦβ, κ'ποβα Ηθ δυπὶ- 
ΠΙΟΠ8 ἰδοπ ἴ0 Ταροπίδιοο, 1ῃ ΟἰΓΟοι Πιβίβθποοθ, ἴῃ 
γο, που ϑυς ἢ ἃ 68}}, ΤΗΘΥ πὶ ας ἤν δι κ 
ἰπίο ἃ οοπάϊπίου οὗ ἀδησογουϑ βϑουγγ. “Γ]16 Θά γῃ- 
ΘΒ.Π688 Οὗ [Π6 ργορίοῖ 16 α͵80 βῆοννη ὈΥ̓ Π18 Γθσορ- 
πἰζίηρ (με86 Οοδ᾽ απ (ἰ68 658 αἀἰνὶπθ ᾿υἀρταθηῖβ ἴοῦ 
δ'η, δηὰ ἷ5 ονϊ ἄδην θ6] 16 τι αἰπουρὶ (16 ρθο- 
Ρἰθ τοὶ ϊ ΟὐΣΥΥΑΓΟΪΥ βθθῖὰ ἴο ὃθ ἰπ [δ τίρῃϊ ὙΑΥ, 
ΤΟΥ͂ πα χἰλῦ ΤΘΆΠΥ θ6 δὲ τΠ6 βΆπι6 {ἰπ|ὸ σὶρ ἴῸΓ 
Ραμ δι πιθηῖ. Τὴ γοροηῖϑηοθ ᾿6 ἀθπιδηάε, Ββῃου α 
σΟμ ἰδὲ Θβϑοῃ[}}γΥγ οὗὨ ἑπτηΐπρ ψ {ἢ ΓΠ6 Π0]6 Ποατὶ 
ἴο ἀοἄ, δηὰ ννῆϊοβ πουἹὰ οὐ Γ ΪΥ τηϑηϊδβι ἰῦ- 
ΒΟΥ ὉγῚ ἔιϑιίίην, Ὑθορίης, δπὰ τοπάϊηρς τἢ6 ζδ- 
ϊἹηοηῖ. ΤὮεθ6 ΨΟΙΘ ΘΧΡΙΓΘΘΘΙΥΘ βγπιῦο 8, δηὰ οἢ 
τπἰ8 ὙΘΙΥ͂ Δοσοπηϊ ἴΠ6Ὶ6 Ψ͵αϑ ἀδιροῦ οὗ ραυτη 
16 πὰ ἷἱπ ἴα ρῥίδοθ οἵ [6 ἱπυγαιὶ ἴδε ἱηρβ νυ] ιὶς 
ΤΠΘΥ ἱπιρὶ] οὶ δηὰ γοργεβθηῖθά. ἀραϊηδὴ 6 ΤΠ]: 
ἴδ Κα [6 γϑγΠ8 ἴἢ6 ΡΘΟΡΪθ, “ τοπὰ γοῦν ποαᾶγῖβ δηά 
ποῖ γοῦν ζαυθη(8." Βυῖ οὐϑῆ τΠ 6 ΒΟΙΓΟΥ [ῸΥ 
δἷη, ποινονον γα], Ἰγουϊά 6 οὔ πὸ ἀνα] υυὶτποῦὺϊ δη 
δοῖι 8] ἰυτηΐηρ το ἀοά. 716 γερεπίδῃοθ ψῃΐϊοἢ Ηο 
ἀἰδπιβπα 5, 18 δι ἢ 88 ὈΟΓἢ μα8 ἰζ5 δοδὺ ἱπ ὑπ6 Ὠοδτῖ, 
δηὰ ἀἸβρίαγβ ἱγβοὶ ἢ ἰπ τπ6 ἰ. Ῥγαγοσ ἴΟΥ ρδγάοη 
18 ἃ Ῥτοιμϊποηΐϊ δδαίυγὸ οὔ [86 ρι10]16 δοϊθπιῃ ἢυ- 
τα δ τίου ἀοβοτγι υθὰ ἱπ νοῦ. 17. Α8 ἴῃ6 ψπο]6 ἰδπά 
δὰ Ὀδθη δἰ γθδαῦ οἤδϑεβοα, δὰ νγὰβ 81}}} [Ὠγτοδῖ- 
οποὰ νῖτῖι ἃ. δα γοῦ ἰη Βἰοτίοη, [Π6 Γοροπίδηςθ βυϊοα 
10 [π0 ὁσοαϑίοι νγ8δ ποῖ β' πρ}} πὶ οἵ παν! ἀπ}, 
θεϊ οὗ τ6 τ ῖο]6 πδίοη 88 δυο. ΟΥ̓ οουτγβο, [Ὠΐν 
ΠΑΙΟΠ8] Ρθη θη α ἢ.8 ἰ(8 τοοῦ ἱῃ (Πὰϊ οὗὨ ἱπαὶνὶά- 
1.84} πιθῆ, ὃν τς ἀ065 ποῖ Γοδὶ ποτ. 4.5 [βγϑοὶ 
᾿ιδὰ ΟΠ]Υ Οπδ Ἰορα] Βα ΠΟΙ ΠΑΓΥ --- ἴ[Π6 ΘΙΏΡΙΘ, --- αἱ! 
ΡΌΒ]ς γα σίοι8 στα πιο 165 τη υϑῖ [ΔΚ ρ͵8406 ἴΠ6 ΓΟ, 
δά τπτουρῖ {πὸ τη βγΥ οὗὁ [6 οπα ῥτίθδιβοοά. 
ΤΟ ρῬυθ]ὶο ἔμβδυ- Αγ ἀοπιδπάρθα ὈΥ (π0 Ῥτορῆοι ἰ8 8 
ΒΙΌ]1ς41 ργοοθάθης ἰὸν (ἢ οὐβοῦνδποθ οἱ 531᾽π|}}8Γ 
ἀδγβ ἰῃᾳ ΟἸγϑιΐαι εἶἰπι68 δηἃ ἰαπᾶϑ. ΤΟΥ δΓὸ δ 
ΡΓΟΡΟΓ ππάογ τς Νοιν ΕἸΟΟΠΟΙΛΥ͂ ἃ8 ΠΟΥ͂ γε 6 πἢ- 
ἀν ἴ6 Ο]ά. [πῃ εἰνϊδ ρμεοηϊνοητίαὶ ργάγυθῦ, ποτ ἰδ 
ποῖ ΟἿΥ δὴ δρρθαὶ ἴὸ οὐ 5 πιεῖοῦ, δαϊ 8 ἀροίαγα- 
τἰοη {π80 [8 ἡ παῖ 5 σοποοσποα ἴῃ ἴΠπ6 οοπιϊηιιοά 
εχἰβίθῃοο οὗ Ἰδγϑϑὶ ἃ8 διἰϑ Ῥθορὶθ. Τὸ δραπάοῃ 
ἴδγδοὶ ΠΟῪ ψου ὰ σίνο οσσαβίοῃ ἴο [6 ποϑίμθῃ 
ἴο Ὀ]ΔΘΡ6Πι6, 88 ἰἢ αοὐ πὰ Ὀδθη πα ῦ]6 ἴο 88ᾶν6 
Ηἷ8 Ῥθορίο, ΟΥ̓ δὰ ἑογροιύθη [ἷ8 Ῥγοτηΐβα8 ἴο ἀο 80. 
ΤῊΗΐδ τοϊδιίοη, δπὰ ἰἴθ80 ῬγΟΠΊ1868 ὙγΕΓῸ ἢοϊ ἀθ- 
βίσποά, ποὺ ἀϊά ΠΟΥ Τρ} ν ἰαπὰ ἰὼ ὑὈθρθὶ ἃ βἰπῆιν 
δΟΟΌΓΙΥ, Ὀπὶ τῸ ΚΟΟΡ αἰΐνα ἱπ ἴπ6 ἢθαγβ οἵ Οοά 

πιὸπὶ, ΤᾺ Ὺ Ἔβοϑρο ἴΠ6 ἤπαὶ οὔθ, δπὰ πδὺ ἴΠ6 6η- ᾿ρϑορὶῈ δὴ δι πι0]6 ἕδιεν δπὰ ἤορθ. [8γ80] θοΟνγϑ 
οσοῖοβ οὗ ᾿8 Ῥοορὶο δοπθ δ[.}} Ὀ6 ουθγν ποὶπιρά ᾿πάογ (οα᾿ δ μδηά, διιῖ δὶ {πὸ 8πηι6 {ἰπ|6ὸ {τ 818 
ὃγ ἰς, ὙΠ6 ἄλγ οὗ [μ6 Ἰοοτὰ ἰπ {π6 Πίρ[ιεδι δ6η86 Ηΐπι 88 μἰ8 αἀοά. Τἷϑ τεϊδτίοπ οὔ δποίθης Ιδγϑοὶ 
οὗ 16 νογά5, ἀϊὰ ποῖ, ἰηἀθοὰ, σοσὰθ τι τ.6 οδ- 
ἰατΐγ ὈΥ πο Ι5γ86] ψγὰ8 ἴμ6ὴ οἰδϑιβοὶ, δαὶ 
δδο) Ῥγο πὰ ΠΔΥΥ ἰπρτηθης Ῥγ88 σϑαὶὶ 

ΑἹ ιαὶ νὰ ἐδη αἰἴἕἔγιῃ ἰ8 τπαὶ ἴ06 ργορδοδὶ βανν ἴῃ 
τὶς Ἰοσες νἱϑί τίου οὶ ΠΙΘΙΟΙΪΥ δ πϑίιγαὶ Ρἢ6- 
Βοπεοηοη, ὕαὲ τμ6 ἥηρεν οἵ ἀοἀ. ἴπ τἢ6λ6 τογτγὶὉ]6 
βοξοα Ὧ6 οὶγϑ [6 γοΐοε οὔ 10 1ἱνίης (σὰ ς8]}- 

.ι18 τα ροᾶ 
ἐπι6 δοηϑηὲρ οἵ ἀοἀ ΒΒ ροορὶθ υπάον ἴμ6 Νενν ὕονυοθ- 

Π6 ΓΘ- πϑδηῖ. 
σατο ἀπὰ ρῥἱεῦρα οἵ ἴῃς δϑϑοϊαΐθ δηά ἢἤπδὶ οὔο. 

το, Ὀαῖ ἴῃ 8 ἴγ δἰρίοῦ ἰού πὰ ἄσρτρα ἴῃ 

Ἐορθηἴδηο8 8 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ. [{ 8Ιοῃθ οδῃ ποὶρ, γαῖ 
τἰἴ6 ρυπίῶνο )υ8ι1ο6 οἵὗἨἩ Οοἀ [ιὰ8 4150 18 ἰηβθηοα 
ἴονῦ χοοά. ον πιο ἰδ ἰ8 οοτιδίη τλιὶ τΠ6 τὶρι- 
οου8 [οτὰ τι }} ραπίκι ἷη, 8 σγδοθ, δπὰ ρἱγ, δπὰ 
Ῥδιέθῃοθ δῖὸ 20 1648 οὐγιλίη. ὡἀπὰ φρὸ ἰξ ἴῃογα ὃθ 
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ΠΟ ἀείοθοϊ ἴῃ [Π6 τορθηίδηοο οὐ [6 δίπηοτ, ἷνό- 
Π685 Ὑ0}}} ποὶ Ὀ6 ψδηΐηρ οὐ [Π6 ρατὶ οὗ αοἀ. ΤῊΐϑ 
ἀπ ἰδ πιοβῖ οι ρ δ. Α}}ν οχργθεβοὰ ἰῃ υοσ. 18, 
ὙΠΟΙΘ 8 σἱομ ῬΓΟΙ ἶ86 ἱτηπηοα αύο! Υ ΤὉ]]ονγΒ 8. 86- 
ΥΘΙΘ ΙὩδηΔ06. Υοῖ 186 οὐδογυδέοη οἵ δίρου ἰδ 
8 ΨΕΙῪ π|988ὲ ΟΠ6, Πδπιοῖυ, {παὶ τῆ6 τγο Ῥϑηΐθηὶ 
τασδὶ Δηἃ 1} ἰΙϑᾶνὸ ὙΒΟΙΥ͂ ἴῃ Οοά᾽ 5 παπᾶ πὸ 
το σαιτίου οὗὁὨ ἐδ ἰδπιροσγαὶ ραηίβηταθπὶ πο ἢ 
ΤΊΔΥ Ὦδνο Ὀτουχεῦ ρου ἰπηβε!  οα δοοοπης οὗὨ ἰδ 
εἷῃ8. 

ἨΟΜΙΙΚΤΊΟΑΙ, 

γον. 1. Δίοιο ἰλε ἰγιρεί, [κι ἷ86 ἰὮ6 οἶοο οὗ ἃ 
ταϊηίϑιον οὗ αυά᾽ 5 οτά, πῆϑη στοδὶ σα] πὶ 65 ΔΘ 
Ἰτωτ πθηϊ, [0 δουπὰ ΔῺ ΔΙ ΆΓπι, Δπὰ 0Ἀ}} πηθη ἴο Γϑ- 
Ροπίποο. 7116 ἀαν οΥΓ ἰλα οτά, οἵ. ΑἹΊ [πὸ 
ΤΟΙ Δ 6 0]6 ἰυἀρπιθηῖβ στ πῆς Οαοα νἱδὶ 8 ἰῃ- 
αἰνϊάπ818, ΟΥὁ ἃ ἰδη, διὸ Παυυϊηροῦβ οὗ ἴπ6 δηα) 
ἡ)παάρτοσπὲ οἵ τῆ ᾿γου]ὰ, δηὰ τ πδίθυου [Π6ΓΟ ἰδ οὗἁ 
[δ6 τοΣ τ 0} 6 " ἐών ψὶ]] ἐᾷ πὐδεν ἰη το Ἰδὺ- 
ἴογ, ἰὴ ἃ ἴδὰγ ΠρθΟΥ ἄθρτοο, 6538 8 ΏΘΓΒ. 
Ηον δπἰαρίὰ [16 ΒοοῦτΥ οὗ εὐος Ἐν ἴῃ ἴΠ6 ἴδοθ 
οὗ δβυςὶβ ὀνθηίδ, τ ταΐῃ ἰτηροπάϊΐηρ ονοῦ ἐποὶν 
᾿6 848, ἀγῸ ποῖ ἀϊδιτπιγθοαὰ ὀυθη ἴῸῦ ἃ πηοπιοπῖ. Τὴ6 
δ οὗ ἴΠ0 1ογὰ οοπμοῖῃ. (1) Νοιδίηρ ἰδ τιοτα 
οογίδίη πδὲ ἴμ6 ἔδει οὗ ἰὼ οοηΐπρ. (4) Βαϊ 
ΠΟΙ 16 Το Ὀποογίαίπ ἐἤδη (Π6 πιο οὗἨ ἰϊ5 
οοπιίηρ, ΤΠ6 6Δ]] [0 Ῥγορδτὸ ἔου ἰΐ βῃουϊἁ δθ οοῃ- 
4}}γ δουπάΐϊηρ. [ἐ ἀοεδ ποῖ Θ0ΠῈ6 80 απ ΚΙΥ, 

ἬΔρ6, 88 Ὑ6 ἱπ ΟἿΣ ἱπηραδηςο οἶδη ὑϑὴ, θυϊ 
11 Μὶ}} οοτθ πλοῦ 4Ό ΘΟ ΚΙΥ τη ἴΠ6 ϑοοῦΓΟ ἱπιαρίησ. 
1 ἀοίαγ ἰδ ποῖ ἀοεϊρπιοὰ ἰο Ὀοχοῖ Ἡδηίοπηθ88 ἰῃ 
τῆθη, Ὀυϊ ΟἸΪΥ͂ ΒΠΟὟΒ --- ἃἋ8 6 8ῃου]ὰ φΥΔΙΘΙΥ 
ΟΥ̓ΤῚ --- ἴθ6 Ἰοηρ διυῆογίηρ οὗ 1Π6 Τογὰ, ττῆο ἀθ- 
βῖγοβ ποῖ [Πδὶ ΔΗΥ͂ βιοιϊὰ ροτίβῃ ; Οοα Τα ΓΤ 8 πηθη 
οἔδῃ, δῃά [ὉΥ ἃ ἰοηρ τἰπιθ, θὰ: δὲ 1δϑὶ τὴς ἀδοϊβίοη 
ΜΠ} οΘοπθ. 6 δῃου]ὰ ποῖ Ὁ6 ΠαΘΙΥ͂ ἰῃ ργοάϊοκηρ 
ἤθη 10 ἀΔΥ οὗὨ [Π6 [οτὰ π|}} οοπιο, θα τὸ βου] 
Ῥὸ τοιηϊπάδα οἵ ' ἰπ 4}1} [Π6 νυἱδι ἰδεοηβ οὐὨ "ἷβ ῥγονὶ- 
ἄφηοθ, δηὰ νγγὸ βου] (ΥΥ̓́ἴο Ραὶ οὔγρϑοῖνοβ ἴῃ [86 
ἰίχεῖ οὗ ἰμδὶ ἄδγ. ΑΑ8 [16 δρϑοΐδὶ ἀϊνίπε Ἰυὰ 
ΦΏΘΩΡ» ὙΠ}1 βηά {ποὶγ σοτωρ!οἰθδὲ δοοοταρ} 8 πιθηὶ ΤΏ 
Ν)ιδὶ ἰαεὶ στοδί ἀδ  οὐὁἉ ψτϑι, (ΠΟΥ ΔΙῸ 80 ἀοδοσί θὰ 
88 ἴο Η}1 τηδη 5 πιϊπᾶς τΐ| ἃ ἩΠΟΪΘδΟΙΘ ἴΘΥΤΟΥ, 
᾿Θπὰ ἰο οομνΐηοο ὑπθη) ΠΟΙ͂ Οἱ ΥΪΥ ὑπδῦ]6 ΤΟΥ 
8..4}} Ὀ6 ἴο ὁπάτγα ἰϊ. 

[ΡυβεξῪ: γεγ. 1. Τηδ ἱτπροὶ γα ποῖ Ὁ 
Φουπὰ ἴῃ Ζίοῃ ΟΠ]Υ ἴον το] βίοι 868: ἴο 64}} ἴο- 
ΦοῖΠαγ (6 Ἑοοπρτοραῦίοηβ (ὉΥ ΠΟΙΥ͂ πιοοίίηχβ, ἴὸ 
ὍΠΟΥ ἴῃ [ἢ6 Πηϊηρβ οὗ (ποῖς τηοηῖί8, δηά Πδὶγ 
ΦΟΙΘΠΔῚ ἀδγ8 ἩΠῚ [δδίιν4] ρἰδάποββ. Νον, ἰη Ζίοη 
ἐ8617, 186 βἰγοηρμοὶ ἃ οἵ 186 Κίηρσάοπι, [ἢ6 ΠΟΙ͂Ὺ 
(ΟἿ, [86 Ῥ]δοθ το αοα οἤοδο ἴὸ ραὶ 8 ΝΆΠΙΘ 
ἴμοτο, δὴ Ηδ μδὰ ττοπηϊβοὰ ἰοὸ οβίδ οί ἰδῖι, (6 
ἩΌπιρθὶ γὼ8 [0 ὑὕ6 υϑοά ΟΠΪΥ ἴὉΥ δουπὰβ οἵ Δ] γῆ) 
δηῃὰ ίδατ. ΑἸδγῃ οουἹὰ ποὶ ροηοίγαϊα ἴπογο, τ τ ἢ- 
αἴ Βανίπρ ρΡογτνδαοά τῇ τῇ ἰἸαπά. Οοοά 18 {πὸ 
(τοῦ Ὁ]6 νυ ίεἰλ δ ΚΟΙ ΘΘΓΏΔΙ μοδοθ, νδὶῃ δοοῦσγίιΥ, 
᾿ηὰ Γ[Π6 τοοῖ οὗ δοάϊὶγ ἀοϊσἢς, θη τοοπ, ποϊρἢ- 
ἶπρ ΓΠΟΙ͂Γ δ 8, ἃγὰ δδκοη τ ῖτἢ δδὺ ἀπὰ ὑγεπ δ] ῃν, 
'᾿Δῃἀ γϑρϑῆϊ. -- Ε,, 

γεν. 2. Α ἄαν 9 ἀαγζηδιβ. Α ἀδγ οὗἉἩ ἡπάρτηοπι 
8. 8 τηδηϊοείδύοη οὗ Οοα 5 τγϑῖῃ αραίηβὲ δίῃ, εἴοτ 
1Π|6 ΠΙΘΑΒΏΌΓΘ οὗ ἰδ στϑοὺ ψΠπίοΝ δοεῖκα ἴο βᾶνὸ πὰ 
[01688 τποῖ ἢ88 Ὀδθη οχῃδαδίθα, Ἡδηοο ἀδυ κῃ 658 
(8 118 ῬΓΟΡΕΓ βδΥναῦο]. 

ΠΈΝδΥ : Εχιτδογαϊπαυυ ἰπάρτηθηιθ ΔΓῸ ΤΑΙ 
ἷθ δ ᾿πδίδ ποθ ἘΠηρΒ δηὰ βοϊοτῃ ἤᾶρροη, ψἢὶς 

οὗ ὅοά" δέομοο. Τὰ ποῆΘ ὃ6 ῥτουὰ οὗ [ἢ6 
ῬαδΌΥ οὗἨ ἐποὶγ ρτουηὰβ ΔῊ πιογὸ [μδῃ οὗ τῇῃοὶν 
θοά 68, ἕοςΣ αοἀ ἐπ βδοοῦ οβδηρο ἰδ6 ἴμοθ οἵ δοῖὶι. 

Ε 
Πάν. 8, Ζῆα ροορία ἐγεπιδίΘ, ΑἸι δνεγικτονηπᾷ 

ΦΟΕΙ͂, 

ἀγοδὰ ν|]] δοοοιρϑηῦ δη οημδποο τΠπ6 ἰοστοσα οὗ 
ΔΡΡιοδοβίηρ Ἱπάρτηθηί. Μϑη ἴῃ πεῖν ᾿υδηΐοη 80- 
ΘΌΓΙΥ 86 411 (6 Ὑν ἢ }]}6 ρχοραγίηρ [16 τηδίοσίδὶ οἵ 
βοῇ ἔρατ. 
ΠΠΕΣΈΤΣ ηεη ἀοὰ ἤονπθ ὑροη πηθῃ, {ἰμὸ 

Ἰΐρδτ8 οὐὗἨ ποδυδῆ ν71}} 06 5Π18}} [ογ ἴὸ το, ἘῸΓ, 
ἸΏΔΏ ὈΥ ΓΟΌΘΙ Πρ ἀραίηδι ἢ͵8 Οτδδῖου, 888 ἰοχίοϊϊθα 
[π6 Ὀθποῆϊ οΥἁ 411] 8 ογοδίαστοθ. ΝΌΠΘ ΟΠ οδοᾶρε 
[86 ἀττοέι8 οὗ ἀοα 8 ττϑῖῃ, σδῃ τῇδ κα μοϑὰᾶ δζαϊπει 
186 ἴοτοο οὗἁ ἱΐ, ΟΥ ὈδΔΓ ἂρ ππᾶογ τη6 νοῖρῃς οἵ ἴϊ. 
ῬΌΒΕΥ : ὙΒ6 ἱπάρτηοπιβ οὗ αοάἀ Βο]ὰ οὐ ἐβεὶτγ 

ΘΟΌΓΗΘ, 6ΔΟἢ σοΟΙηρ διίγαίρις τὸ τῆλ ῬΟΥΒΟῚ ἴῸΓ 
σθοσι αοά, ἴῃ τΠ6 δτνία! πϊϑάοτῃ οὗὨ ἢΐ8 7αδιΐοα, οἵ- 
ἀδίπδ 1. ΝῸ οπα ἱπᾶρτηθηϊ ΟΥ σΠ ΑΒ 50 πιθῆξ ΘΟΣΠ65 
ὈΥ͂ Οἴδποο. Εδοῇ 15 ἀϊγοοϊοὰ δηὰ δἀδριοὰ, νγοϊῆθα 
δ πηραϑυγοὰ, ὈΥ ἱπῆπια τίϑάοτῃη, δηὰ σόβοδοςΣ 
αδὲ {πδῖ δο] ἴογ πίοι ἀοά Δρροϊπιοά τ, ἀπά πὸ 
οἴου, δηὰ βίγῖκοβ προ ἰΐ πιὰ ἦπδὲ ταδὶ ἴοτος 
σοὶ αοα ογάεἰη8 ἱϊ. --- Ε 

γον. 11. εγῳ σγεαί ἐξ ἀϊβ ἀαττὰν. Αοα οΔΠ τιδὸ 
ΔΗΥ ΟΓΟΒίΌΣΟ 88 ἢὶβ ᾿πβιγΓαπ ης [0 ἀο ἢΐδ τνοτκ. 
Ηον τῆϑηγ δηά ΩΣ πο Ποβῖ8 ὙΠΊΟΙ Ηθ σδη 
δομὰ δραίηβιὶ θη! 'Γἢθ 8πι8}165. ΓΠἰηρβ σαπ Ὁ6- 
ΘΟΙΏΘ ἢΐβ8 ἈΖΌΠΙΒ ἴο ῥγοάυσα ἴ6 στοδιίαδὲ γοβε8. 
ΤῊ πιρεἰπο88 οὗ αΟοὰ, δηά τθ Ὑγθα Κη 688 οὗὨ Ἰηθπ, 
ΔΙῸ ἴθτθ πιοβὶ ἀβῈ ΠΟΥ αἀϊερ᾽αγοᾶ. 7λο σαπ θη- 
αυγεῦ Νο οὁη6 ἯὮΟ ἀοθ8 ποῖ ἐϊγπ ἱπ μδηίϊθῦοθ ἴὸ 
αοά. ΤῊ 8 18. 8 πιοδὶ τῃηοπηοπῖουβ αποϑεέρῃ, τ Ὠοἢ 
γῸ 8ῃο ἃ οἷϑη δῃὰ βου οΌ5]Υ ροπάογῦ. Ο πδαὶ 8 
ὁτολίατο 18 δὴ ἮΗον ῥγουὰ ψβθη τοι] 8 δὶ 
ἃ ἀἰφίδηοο  Ηον ρονγοῦ 688 δηά ἀοθραίτίπρ δὴ ἦτ 
οὐογίδ Καβ πἷπὶ ! 

γον. 12. Ὑοῖ αἷθο οὐεη ποισ, οἷο. Τἢθ56 τυογὰβ 
ἰηϊγοάπος [Π6 ΘΧμογίδιίοη ἴο γορθηΐδῃοθ, ἴο συδτὰ 
εἶϊα ]6 δραϊπϑί τ86 ποιΐοη, (δῖ, σῇθη 186 
ΡΙΌΡΠοΣ οδ οὶ οὐ τΠ6πὶ ἴο γοροηΐ, δηὰ δϑβι το 
πο πὶ (πὲ ΠΟΥ͂ που] ὰ οβοιρα απ ἰβηπχοηξ ἰῇ ΤΠΟῪ 
ἀϊὰά 50, 6 νγγᾶβ8 βρϑδκίηρ ἴῃ ἃ δοτῖ οὐ [ΌΣΤΩΔ] ἯΔΥ, 
δηά ἴῃ πἷ5 ΟὟ πᾶπι6. Βοῖϊ [Π6 ὀχ)ογιδιίίοη δηὰ 
1Π6 Ῥτοπιΐδο οοπθ Το ἀοὐ. ΒΘ τοροηίδηοο 
ΘηΘΓΡ, ΤΠ6Π ΘΟΙη65 Ποῖρ δηὰ ἴορθ. Ἐδροηΐδῃςε 
ΔΙΟΠΘ ὁδΔὴ ταγὰ οἱ ἀϊν! πὸ ᾿πἀστηθηΐϊβ. ἴδ 8 ποῖ 
ΘΠουΡὮ [Πδὲ τοροηΐδποθ ὃδ δίγοηρ ἰῇ 118 Οπζτγαγι 
ΤΩΔΏΪ ΟΒ ΑΚ 0Πη8, 88 ἰββιπρ δηἀ ψϑορίηρ, ἐξ τπεῖ 
Α1]80 06 ἀδορ-δοδῖοα, ΠΟΑΤΙΥ, δηὰ ποῖ δυροτγβοίαὶ. 
Τιγη υπίο (δε Ποτά. Α ἢ ἴπ8ὲ ἰβ ὈΟΪῺ ποράζαὶ 
δὰ ῥδ]ηῖδγν, ἱπουρῆ, δἰὰ8, ἴο0Ὸ οἴδη πημοοὰορα. 
τοῦ ἕογ βἴπ ἰβ οῃἹἱυ τπ6 ΠΔΙΓ οὗἨ τοροπίδῃςε, ἱτ 
τηῦδβὶ ὃ6 δΔοοοιηρδηϊθα ὈΥ̓ 8. ΓοᾺ] τὐγηΐηρς ἴο Οοά. 
Οηΐγ ἴπὰ8, Ο πιδπ, βιαῖς [ποὰ ΟὈἴδίη ραγάοι ; ΟἿ]Υ 
18 πὶ] τῆογο 06 δὴ δβδοίι8] ἐπ γπὶηρ ΔΎΘΥ ΟΠ) 
βὶπ. ϑϑίππο! ἀοδβραΐγ ποὶ ου δοοουηῖ οὗἉ [ὨΥ χηΐυ- 
ἀοϑάβ. [8 δὰ δὸ ΤΕ δραϊπϑὶ βίη Μμ εν 
ΗΪ8 στδοο ἰῃ ρμαγἀοπίηρ ἰΐ 5 στοαῖον 81}}}. 80 τὶ 
8 168 δ σοὰ ἐξπι 1Π6 ῬΓΟΡΠοΙ 18 δὲ 8 Ἰοβ 
ἴον πογὰδ δἀθαδίοι Υ ἴ0 ἀοβοσίρο ἰ. Ηον τον 
Οοάἂ ἰδ ἢ τορθῆὶ Ηΐπ οὗ 1Π6 ΟΥ}} Μδκο ἃ {τγίαὶ 
οὔ ἢἶ8 τοδϊηθϑβ δῃηὰ δο6ὲ. Ηδ ψῆο ἀο68 ποὶ δοεκ 
αοὐ᾽ 5 ρτδὸθ 88 ἃ ρεηΐϊδηϊ ὙΠ] ον Γ ΚΠΟῪ ΠΟ 
τοδὶ ἰς δα Ηον τηθσῇἢ ποτ ὙΠΠηρ ἰ8 Οοα τὸ 
Ἰεδασο θοηϊηὰ Ηΐπι 8 Ὁ] βδίηρ ταῖθ ον ̓ὮΔη ἃ οὐ Γβ6. 
Νο οπο πουῦ]Ἱά νὸν {Ὑπ|ῖῪ τοροπὲ ὉΠ|]658 σγδοο Ρἰδη τοι 
ἴῃ τις Ὠοατῖ [πΠ0 δοοὰβ οὗ (ἈΪΠΠἢ πὰ ἤορθ. Ἵδοπρτῇ 
8 ζτδοίουϑ ΠΟΡῸ 9,ΙΟΥΒ δον, γοῖ ἴΠ6 ᾿τανοσίη 
μοδγὶ τἱ ]} οὔθ ὃὉ6, ἴῃ ἃ βοογεῖ ὑΓΑΥ, βυβίδί πο Ὁν 
ἦτ, δηὰ δυοῖ 8 801] Ὑ01}} θοίῖοΓ Δρρτομοηὰ ἰδ τ μδῃ 
οπο ΗἸ]οὰ τῖτἢ ονογηχποῖ οοη Ἠάθηοα. 
(ΕΒΕΜΥ ΤΑΥΤΟΝ: ΑἸΣΒΟΌρΡ ἢ 411 ΒΟΥΓΟῊ ἴὉΓ 

δἷῃ8 παῖ ποὶ [8 δ8π|6 ΘΧργθδϑίοῃ, ΠΟΥ {Π 6 δϑσμδ 
ἄερτοῦ οὗ ῬαΠρΘΠΟΥ͂ Δῃἀ δοῃΒ᾽ {ἶνο τοῦ ]6, γαῖ ἰτ ἷδ 
ποῖ ἃ βΟΘΪΥ ΒΟΙΤΟΥ͂,, 685 ἐξ ΓΘΔΠῪ Ῥτοάποοδ [8686 
εἴδοιδ; ὦ. 6. (1), δὲ ἰδ πη κ 8 08 ΤΟΔΙΪΥ ἴο Μιδῖεο, 
δορὰ (2) δεῖν} Υ τὸ ἀθοϊῖπο βίη ; δηὰ (8) ὑτοάποος 
ἴδ ἢ5 8 ἴθαν οἵ σα Β ΔΗΖΌΓ, ἃ 9680 οὗ ἴϊΐπ6 χαὶ]ξ οὗ 



ΟΒΑΡΤΕᾺ 11. 18-32. 

. 5 ἀϊβρίοαβατε; (4) ἀπά [πο βαοῦ οοπθεαποηΐ 
ΠΌΌΡΙΘ 88 Ἵδὴ σΟηδὶϑὺ ἩΠῈΠ ΒΌ ἢ ΔΡΡΙΘΒοηδίοῃ οὗ 
6 Ὠὐνΐπο ἀἰβρ᾽οαδυτα ; τυ δίς, 1 ἰδ ΟΧΡΓΘ88 ηοΐ ἴῃ 
ΔΙΒ δ ἃ ΠΟΔΙΙΥ͂ ΠΟΙΏΡ] ΑΙ Π.8, πηδὲ Ὀ6 ΘΧΡΓοβδοὰ ἰῃ 
πιο ίηρθ δυά ἐνθαιν δραϊηδὶ δἷπ ; ἰπ ῬδιΘΉΥ 
δολσγίηρ ἰ}6 τοὰ οὗ ; ἰῃ οοκίεϑδίοη οὗ οὔτ 5818 ; 
ἴῃ Ρεγροῖυδὶ Ὀερρίηρ οὗ ραγάοῃ ; δπά ἴῃ 8]1 16 
λδίτιταὶ ργοἀυσιοηβ οὗἉ Π686 δοοογάϊηρ (0 ΟἿΓ ἰοσω- 
Ρεῦ δηὰ Ἴοπδιϊταϊοι ; ἰζ τηυϑὲ Ὁ6 ἃ ΒΟΙΤΟῪ οὗ [δ6 
ΤΟΑΒΟΙΒὉ]6 [δου γ, 16 στοδίεβε οὗ 118 Κἰπά. 
Ῥυβεξυ : ΑἸυβουρῆ 1.6 ΠΔΘΤΟΥ οὗ σοά ἷκε ἴῃ ἰ86} 7 

056 δηἀ δ᾽τρῖο, γοῖὶ ἰ8 6816 αἰ μάν οἢ δοοουῃς 
οὔ Σι5 ἀΐνοῖβ οἴροῖϊβ. Εοτ οὐ Κηοννβ ΠΟΥ͂ ἴῃ ἃ 
ἰδοιδδηὰ τΕΥ8 ἴ0 ΒΌΘΟΟΥ ἮΪΐ8 ΟΥ̓. --- Ε 

Ψοσ. 14. 4 πιραί-οὔετγίπσ, οἰο. Οοἄ᾽ 5 ρΊοΥΥ δῃὰ 
ΟἿΓ 5ΔΙΥΔΌΪΟΙ ΔΓῸ 80 10 {Π͵8 160} οοπ]οϊποά, [πὶ 180 
Ῥαγάοῃ οὗ 16 ψΌΪ ΠΥ ἴδ Δ. ] ταῦθα {ΠΟΓΘΌΥ, βἷῃοθ 
1:0 Βαϊ υδείοῃ οὗ {116 δίῃμεν γοἀοπηβ ἴο [86 οΊΟΥΥ 
οἵ : 
[ΗΈΧΕΥ : Νον οὔδοσνε : (1) ΤΊ Δ ΠοΓ οὗἁ (80 

εἰοῃ 8 ὙΟΥΥ͂ Βυμθ]6 δηὰ τποάθϑὲ. ἤγ7λο 
ζποισεῦῇ ὅϑοιηθ {πὶηκ 1 18 ὀχργοϑϑοὰ ἴἢυ8 ἀοπθί- 
[ἸΥ τὸ οὔθοκ τ1Π6 ῥγεδαϊηριίοη οὗἁὨ [6 ρθορὶθ, δῃά 
1ὸ φαΐςΚοη {δ 6πὶ ἴοῸ ἃ ΠΟΙΥ ΘΑΓΕΙΏ]π688. ΟΥ̓, ΓΒ Γ, 
ἴι 5 ἀχ ῥσοδεοὰ ἀου δε], Ὀθοδϑιιβο ἐν 18 [Π6 τοιηονὰὶ 
οὗ α τοι ροταὶ ἡυάρτοσῃι ὕπαῖ ΠΟΥ ΠΟΓΘ ὈΓΟΠΙΪδ6 
1ποτηδοῖνοβ, οὗ Ἡ Βίοἢ 6 σδηηοῖ ὉΘ 80 οοηδαρηϊ, ἃ8 
ἰδδι Οοὐ ἰδ σγδοίουβ. (2) ΤῊ τηδῦοῦ οὗ Π6 6χ- 
Ῥοοϊδὔοη ἰδ ῬΟΥῪ ῥίουθ, [ΠΟῪ ἢοΡ6 αοἀ “111 γοίατη 
δηὶ ἰδαῦε α δίεεδὶπρ δελὶπα Εἰίπι, ποῖ 88. ἢ Ηδ ποτ 
δῦου!ξ ἴο ρῸ ἔγοϊῃ ἴδ6π), δηὰ {ΠΟῪ οοὐ]Ἱὰ δα οοη- 
ἴδηΐϊ ὙΓ1ῈῚ ΔΗΥ͂ Ὀ]Οδδίηρ ἴπ Ἰΐοα οὗὨ δἰβ Ῥσθϑθῆοο, Ὀπὶ 
δελίπα Ηΐπι, ἐ. ε., αἴοσ Ηδ δι88 ἷ8 ΟΠ ΓΟ- 

Ῥυξευ : ἀοὰ 68 δωορον [ουχίνθηθβθ Οὗ κ5᾽Π8 
ἴο ἴο86 ψ»0 τὰγχτ ἴοὸ ΠΏ. αι Ηδ 89 ποῖ ῥγοπι- 
ἰδϑά, οὐζδοσ τὸ ἱπάϊνι ἀπ418 οὐ ομυγο 69, τῃαἴ Ης Ὑ1}} 
τοις [6 ΘΙΡΟΙΆΙ ραυπἰβηταθης ἡ ἶσον Ηδ Μιδὰ 
τὐτοδίοθα. ΗΠ ἴογχανο [αν ὰ ἢΐ8 βίη (δραϊπβὶ 
ὕτΓ4}}. αι 156 ΤΟΙ ΡΟΓΑΙ ρα ηἰϑμιηθπῖ οὗὨ μἰ5 δἰ 
Ῥατειοα πἰπὶ ἐνθη οὐ [Π6 Ὀρὰ οὗ ἀοϑῖμ, Ὗἀοἂ οἴδβῃ 
Υἱδῖ 5 [86 ΡΘη θη δοαὶ, δῃ ἃ ὈΥ 80Π16 δ. οἴ 6858 ὙΠῸ 
ἩΔϊοἢ τὸ θῸ8] ἰ86 θα πο ἰοανο8 ἃ ἰοΐθη οὗἁ ἢ8 το- 
Ὡσποα ΡΓΌΒΘΏΟΘ. --- Ε.] 

Ψεγβ. 15,16. ϑαποίζῳ α Καεῖ --- Οσαίλεν ἰλα ρεο- 
Ἑαβδηρ 18 ἃ τοβηρά οχίοστια) ἀἰβορ ἰη 6, ὑγο- 

ΙΩΟὟνο οὗὨ ΡΥΔΥΟΓ δηὰ ρἱθῖγ. ΟἾΪΥ ὅὸ τγσδὲ ἴΔΚ6 
ΠᾶγΘ ποῖ ἴο Ιρδϑκ6 8 τηογὶϊ οἵ ἰϊ. --- Τλε ρεορίε. 
ΒΥ γΡεῃΐϊδηοθ δηα ὈγΆΥΘΥ, δὴ ΘΠ ΧΟ ΘΟΙΏΠΊ ΠΣ Υ͂ 
ΤΏΔΥ ὕὉκ βανοὰ ΤΥΌΙΩ 8 ψτοδῖ ΘΔ ΘΙ, Υ. --- Ολέάγδη. 
Ῥδσϑοι δβῃουἹὰ δ6 διουδοᾶ ἴἰοὸ ἃ ἀθθροῖ ΒΟΥΙΤΟῪ [ὉΓ 
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{μοῖν δἷπϑ ὈΥ͂ [ὸ Γπουρὶ οὗ (ποῖν γοῦσηρ ΟΠ άγοη, 
ὙΠῸ ὉΓ͵ΓῸ 8150 Τῃηοτηῦογ οὔ ΘΟοα᾽  (δυγοῦ, δηὰ ἴῃ- 
οἰυάδοά ἴῃ ἢῖ8 σονοηδηῖ. Α.8 1116 ΟΣ ἄγη ΒΏδτο ἴῃ 
1Π6 οΔ]Δπιἑ 1985 οδυδοα ὈΥ̓ [6 δ᾽ 8 οὗ (Πποῖνγ Ῥδυθη ἴδ, 
τμοἷν σοχηπιοη ἀΐθέγεββ 5ῃου]ά ὈΘ ργοδϑηῦθα Ὀθίογο 
[10 Ἰοτὰ, δπὰ ἀο]ἑγογβησο ἤτοι 10 δϑίκοά. --- 7ΤῪλὲ 
Βγίἀβ. ἴῃ ΒΟΔΒΟῚ8 οὗ ζΈΠΟΙΑΙ ἀἰβίγεββ δ ἀδηρογ, 
ΨῸὸ Βιοι]ὰ δρϑιδίη ἤἄοῦπὶ (6 πιοδὲ ἱπηοοθηξ ΘΏ]ΟΥ- 
Ἰηθηξ, 

[ΒΕΝΕΤΥ : ἵτ ͵8 σοοὰ ἴο Ὀτίηρ 11 0116 οἰ] άγϑη, 88 
ΒΟΟΏ 88 ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΟΔΡΑΌΪ6 οὗ υπάογβιδπαϊηρ δῃγΥ- 
Κηρ, ἴἢο χε χίουβ Θϑϑϑι} Ὁ} 169, ἐπδὺ ΓΠᾺΘΥ͂ ΠΥ 
ἰγβϊηϑὰ ἀρ Ὀοτπη68 'π [Π6 ὙΓΑΥ͂ [ΠΟΥ 8Που]ά ρῸ. --- 
Ῥγϊναϊθ 0γ8 τηῦδὲ ΔΙ ΤΔΥΒ ΟΙΎΘ ΥΑΥ͂ Ὁ ῬΕΌ]ΙΟ 80Γ- 
ΤΟΥ͂Θ, ὈΟΓἢ [0086 ἴον εἰ ίοϊίου, απὰ ἴποθ6 ἴογ βίῃ. 
ἘΟΒΙΝΒΟΝ ; [ζ 8 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΠΘΟΪΙΔΙΟΥΥ ἴο Οὔδοτνο, 

ΟΥΘἢ ἰἢ {Π6 τηϊάϑὲ οὗ [}}8 ἰδττίβο νἱβὶ δ ἸΟἢ --- (ἢ0 
Ἰαβὶ Βα ίηχος οὗ (δὸ ϑανϊουτγ᾽ Β σοπΐην --- δὴ ἰηγΐ- 
ἰδομ οὗ τηοῖογ. 1Γ τθη Ὑ}} τῃθη Ὀὰΐζ ϑοοὶς (Π 96 
ΤἸοτὰ τὶ τμοὶς 016 ᾿οατὶ, ἴῃ ἄθορ παμ δ ὔοη, 
δηα (ΓΤ ΔΊΓΔΥ ἔγοῦ) ἐΠπαῖγῦ δἰπβ, Ηδ ψ1}} 6 ἱπᾳυϊτοά 
οὗ, ΑτεΊ 6 οἰονθηῖῃ ΠουΤ, Ὑ Ποη τδ6 ἔἶτ6 ἴον σου 
͵ἷθ 811 θα ροπθ, ΠΟῪ ΤΙΔΥ ἢπὰ δαπιϊβϑίοι ἰπίο ι18 
Υἱπογατά, ΗΔΡΡΥ 18 ἴ θη ουνγεαγά δἰ ς 0ἢ8 
οὗ δὴν Κὶπὰ ᾿εδα πϑ ἰὼ τὰ ΤΕΡΕΠΙΒΗνΟ, --ΕἪ} 

γος. 17. Ζκὶ ἰδὲ Ῥγίεςίς. ὍΤῊΘ ϑρθοὶαὶ ἀσὲγ οὗ 
(86 ὑγοδίμῃβοοά νν88 ἴο οχδοσὶ [6 ρθορὶθ ἴο γσϑρϑηΐ- 
ΔΘ, ἴο βίδηα ὑοίνθοη τπθηὶ δπὰ ὡς Ιοτὰ δηὰ 
ΒΣ ἔογ 1, δά ἤθηοθ ἰδ ἰβ 1πΠ6 ἀυ1 οὗἉ ΘΥΟΓΥ 
μι γίϑιίδη, ἃ8. ἃ ϑρί γί ἔπ 4] ῥυίϑδι, ἴῸ δεῖ γ ἀρ ἷθ (Ὁ]]ΟῪ 

Ομ βεἶδῃ8 ἴο χαρϑηΐβϑποθ, δπὰ ἴῸ ΒΓΑΥ͂ ὉΓ ἔπ 61). --- 
ϑρατε Τὴν Ῥεορίο, ---- ἃ νοι ἔα}} ΟΥ̓ Βα τα ΠΥ 
δηὰ οοηβάθῃηορ, ἱ. 6., ““ Ἰοοῖς προ Οὔγ ποοϑᾶβ, δ ἢ 
ΤΟΙΏΘΠΊΌΟΓ 8180 (ὮΥ Εἶοτ, Ο Ἰοτὰ Ὁ ὙΠΨιαι νὸ 
πορὰ ἰδ Οοά᾿ Β τβοῦοῦ. 6 δῇ ΔΡρρ64] ἴο Ὑΐπιδὶ ΐβ 
ὅταοο ἢ88 τηδᾶς οἵ 8. ΤΉΘΓΟ ἰδ [Π6 δίσοηροδι δῃ- 
πϊμοσῖθ Ὀοῖνοεη Οαοα᾿ δ ΡθΟρ] απᾶὰ ἴῃ ποδῖμοῃ, 
ἡπδὲ 88 ἴμϑγθ ἰθ Ὀεΐνγθθῃ δηὰ [ἰἀο]8. --- ἤλετε 
ι5 ἰλεὶγ αοά. Οοά Μ|}} ποΥοσ δϑδπάοῃ ἢΐβ ὑῬθορ]θ, 
--Οαἀ ἀὐὐὰῷ Ζ011] οὗ οομιίοτὶ ἴο ἴδοι, ἐμοῦ ἰΐ 
ἀβοτγάβ 0 στουπηά (ὉΓ ΟἈΓΠΔ] βδοουσῖγ. Οἡ ἴΠ6 οοπ- 
ἘΓΑΓΥ͂, ἰτ ἰα διιοά ἴο δια δῖ υ8 ἰὼ 6 ἕαὶτ ἢ] ἴ0 
Ηΐπι, 88 Ηϑ ἰ5 (δ 8} τὸ π8. 
[ἥξκευ : ΜΙπίβίογβ τηυδὶ {πο π δ ῖνοδ ὃὉ0 αϑὐδοιοὰ 

ἰδ [ΠΟ86 ΤὨϊη 8 ἩΠΟΙΘΎΠ (ΠΟῪ ἀδϑῖτο ἴοὸ αἴἶξοιϊ 
ΟἾΠΘΓΙΒ. --- ΤῺ ταδί η δι ηΐηρ οὗ ἐμ ογοάϊὲ οὗ {π6 ἢ8- 
ἴοῃ διηοης 18 ὩοΙρσΏΒΟΓΒ, ἰΒ ἃ ὈΪβδίης ἴὸ ὃ6 ἀθ- 
δίγϑὰ δηῃὰ ρῥγαγοὰ ἴοσ, Ὀγ 4}1 ἰπαΐ νυ 1 6}} τὸ ἱϊ. 
Βαεδδὲ σορτόβοὶ οἵ {86 ΟΠ ΌΤΟΙ 18 Θβρϑοΐβ!]]γ ἴὸ Ὀ6 
ὑπν ος δὰ ἀορτοοαῖοα συ] εἰς τοβοοῖσ ἀροὴ ἀοὰ. 

ΡΑΒΒΊ ΡΕΟΟΝΌ. 

ΤΗΕ ῬΒΕΟΜΙΒΕ. 

ΟΕΑΡΤΕΒΒ Π. 18-111. 21. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΑἈπηιλιϊαιίοπ 9 (λὲ Ζοοιιεὶ Αγηιῳ. Ἰεραναίίοπ ὁ ἐλε Ζαπιαρα ἄμα ὃν ἐϊ, ὃν α ΚΒ ἰοἢ 
δἴπ. 

ΟΒΑΡΤΕΕ 1]. 18-27. 

18 Ἴποι φοδονδῇ Μ}}} θ6 6 ]ουβ᾽ ἴ0᾽ 1118 Ἰδηᾶ, 
πὰ ν11}1 ΡΥ 18 ρθορΐϑ.. 



94 ΦΟΕῚΙ͂, 

19 Αμὰ Φοῃονδῖῆ ν71}} ΒΏΒΥΨΟΣ δῃηἃ ΒΥ πηΐο 18 ρΘΟΡΪΘθ, 
ΒΘΒΟΙΑ 1 ν|}} βοθα ̓  γου (86 οοτῃ, ἢ 
ΤῊΘ ΠΟῪ τχῖπθ, δπα ἴῃ Οἱ] ; 
Απᾶ γ9 5888}} Ὀ6 βαι᾿8β6α ὁ {πο γο σι (ἢ, 
Απᾶὶ Ὑ1}1] πὸ ἸοῆρΓ τθδκο γοῦ 
Α τϑργοδοὶ διηοηρ' [Π6 Ὠοδίμθῃ. 

20 Απαᾶὶ Ὑ]]1] τϑῦιουο ΤῈΣ ἔγομι γοῦὺ (86 πογίδογῃ ὅ ἀοσέ, 
Αμπὰ ὙΠ} ἀγῖνο εἶτα ᾿ηἴο 8 ΟΥΥ δηὰ ἀθβο]δίθ ἰδπὰ; 
ΗΙ8β ὅλοϑθ (ΟΣ ἢἷ8 γ8})} ὑονγαγαὰ [8 ϑϑϑί 868, 
ΗΙ8 τϑϑγ ἰοτγαγαβ [860 νγϑϑί 868. 
Απᾷ διῖ8 βίθῃσι 88}4}} ἈΓΊ86, 
Αμπὰᾶ Ηἷδ 11] βΒαύῦοσ 8}}8}} δϑοϑῃά, 
ΕἘὸν Ηδ [88 ἄοπϑ ρστοδὶ (μίηρβ 

21 Εδδγ ποὶ, Ο [δ πὰ, 
6 ρ]δα δπὰ γϑ)οΐοβθ, 
Εὸν ϑϑβονδὰ δ ἄοπο στοδὶ {πηρΒ. 

22 Ἐδδγ πο, γ9 Ὀϑαϑίβ οὗ (16 ἢο]ὰ !7 
Εον ἴΠ6 ραβίαγοθ οὗ {π6 Ὑ]ΠᾺΘΙΏΘ85 ΠΒΑΥΘ Βρσαηρ τρ, 
ΤΏ ἴσθο Ὀϑδγϑίῃ Ποὺ ἐγαϊῦ, 
ΤῊ ἢρ' ἰγθθ δῃὰ (Π6 υἱῃθ γἱθ]ὰ (δοῖν βίσοη σι." 

28 Ο γο οἰ ]άτοῃ οὗ Ζίοη σοὐοΐοθ δῃᾶ Ρ ρ]δὰ 
Ιη Φοβονδῖὴ γοῦν αοᾶ ; 
ΕῸΣ Ηο ρῖνεβ γοι [86 ΤΌΣΤΩΘΓΙ Γαΐῃ ἢ" ἱπ πὲ ΠΠΘΑΘΌΓΟ, 
Αμπᾶ βϑῃὰβ γοῦ, 'ῃ ΒΒΟΥΤΟΙΒ, [Π6 ΘΑΥΪΥ δηὰ ἐμ ᾿δίίοσ σαΐῃ, 85 δἰογοί το." 

234 Απᾶ (6 {μγοββῖηρ ἤροσβ 58.411} Ὀθ 7.11 οὗἨὁ οοσε, 
Αμά {6 γαὶβ 8}}} ουθσῆον τὶ πτῖηθ δηὰ οἱ]. 

25 Απάὰ] Μψ1}] τϑβίοσο ' (ΟΓ σϑρ]δοθὺ [Π6 γϑϑγβ Ἶ2 
ὙΥΒΙοΒ [Π6 Ἰοσυδβὺ, [Π6 ΔΈ ΚΟΥόστω, (86 ΘΔΙΘΥΡῚ ΩΓ δηὰ [16 ρα ποτ σοσα ἤανο ὧθ- 

γουγοῦ, 
ΜΥ γτϑαῖ δυΤΩΥ ὙΥΒΙΟΣ 1 βοηΐ δραϊηδί γοῦ. 

26 ΤΏΘῃ γ6 88}8]} οδὲ ἱῃ ῬΙΘΏΙΥ ᾿5 δηὰ δ6 βαιϑῆρά, 
Απᾶ β841}] ρσαΐβθ {π6 πιιθ οὗ ϑϑβουδὴ γοῦν αοά, 
ὝΠΟ Βα ἀ6810 πομαγουβὶν ἡ γοαῦ. 
᾿Απα ΣῪ ΡΘΟρ]6 588}8}} ΠΟΥ͂ΟΡ Ὀ6 δδοδιαγηϑά. 

27 Απᾶ ἢ" γο 88}|8}} πον ἵπαὶ 1 δηλ ᾿π [Π6 τιϊάβὲ οὗὨ Ιεγαοὶ, 
Απὰ 1 Ψοβονδὴ δὰ γοῦν αοά, δῃηὰ "οπθ 688. 
πα ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ 81}8}} ὩΘΥΘΣ 06 δεϊιδηιϑά. 

ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΕΧΤΌΑΙ, 

1 ον. 18. -- ΝῸ) πῆὰ 2 οὐ. 3 "- το δ ἡραίουιὲ (οσ βόῖοο οὔ οαὶ οἵ Ιοτϑ. 
8 γος. 19.-- ΓΙ, τοοτο ἴ1., "δὰ; δοάϊη ς᾽" ᾿ 

8 ον. 19. -- ἸΝ ἼΠΤ: ἐδο ἀτίεῖο 'Β υδοᾶ ἴο κεῖνο Ῥχοϊηίθηοο ἰο ἐδ ὑγοδυοί πδοῖ ἐδο [τὰ ρῬχοκαίδοα ἕο δου. 

4 γο:. 19. -- ΣΝ ὈΩΥΞΙΦ. Ὑτρῶο οἱης. ἩΓΕ ἰ6 βοτο προὰ οοἹοοεένοιγ. 

δ ας. 30. -- τ Νοτίλενη."" Βρδτμοῖίος ἰπεὶο ἐμαὶ ὙἾΒΈΤΣΙ κμοιιὰ νοὸ τομδεγοὰ “ ἀοσίσογεσ." 8.6 Ἐχοκοί. ποῦρ σα 
(δῖ0 τοῦ. 

ὁ ως. 30.-- ΓΙ ΟΝ ἸΟΥΤΩΤΊ, νει, Βο Ββαδ ποκφυηδοὰ ὑο ἀ0.") ϑοιυπιοῖίας τοινῶσες 1Ὲ : τ ἐγ καὶ βνοφιξοίλαπ." ΤΌΝ 
δΟσαΘ ῬΏΓΩΑΘΟ ΟΘΟΌΤΕ ἰῺ τὸν. 21, Ἡδίοἢ δθονθ ἔμδε 'ὲ ὁδῶδος Ὁ6 ἰδοῦ ἴω το δοΏδο οἵ νοδδίέος. 1ἱ ἰ9 δγβοῦγινοῦδ ὙΜ [9 

ΓΟ ΜΘ ὕὐυάς. χιη, 19), κοὰ ΜΙ ΣΌΓΥ ΓΙΘΥ, ν. 36. 
1 γον. Ὧ. -- " Ἑ οϊα." νῷ ἰο ποὶ ἐδο ρίαν, τος ὩΥἽ Ὀπὶ ἐδνο εἰπς. -- ΓΤ, οοοογάϊος το ἐδο βϑϑίοεν οἵ τῷ, 

Ῥε. χονὶ. 12, 
: 
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8 γε. 2. -- ΤΊ ἽΝ, “ εἶνο εἰσφα φίδι,» πκο ἐδο 14. οάανο Δ ισίωνι. ὙΈΟ πιοία δος [5 σθο [ῃ πΈοὰ ἴδο ὁδΏδο 9 
Ραὶ δὺς ἰδο εὔνες. ΟἿΙΥ υδοὰ μοῖο δινὰ ἰω Ρα. ἱ. 4. 

9 ας. 28. -- ΓΤ ΣΙ, “ θο ΦΑΣῚ ταῖη," ἴτοῖα ΣΥΝ, 76, ῬοΣΏΔΡΘ Ὀφοδῖθο [8 δαδϑοῦ δᾶ μοςί 7αείαμι δονιεπίον. 

Ἐοῖ! τουνάοτα ἰὲ "6 ἰόδοῦος ὧν στ δουδηοδδβ."" Βξ ἐδο ποτὰ τΠΘῺ δὸ υδοὰ ἰδ δ] ονοῦ ἮΥ 3, ἴθοτ τασοὶῦ Ὁ7 δὲ, οἱ 

ἹΘ. Βιαιὰ επὰ σπιδτοὶς ἀκὸ ΓΤ ΥΩ 'ὰ ἐδ δοῖιθο οἵ "' δαὶ σαία," δὲ τϑῦδες ἐδ ράσαϑο “σαίω ἴοσ σοι δοιδαοθα,» 
ἑ. ε., 86 ἃ εἶφο οἵ ἐπαὲς Ὀοίης δἰδίη τοσοίνοὰ ᾿πίο ἀδο ἀϊνίοο τἰρμἰδουδοοδα. Βυὶ ἐμἰ6 ἰὁ α εἰχαϊῃοὰ βοσϑο ; ὑοίίοε, "860. 
φοεάξεᾳ ἰοὸ εἰ, ἰ. «.. ἰἢ }υδὲ τοραδῦσα, 88 {Π:6 χκετουῃὰ τϑαῦϊνοα. 

19 ψασ. 23. --  Αὐονοιέηια." : ἩΣΤΣ,. Το δοδϑί8 (0 ὃὉο Δ οείδαίοι οὐ 3, ΤΏ βορέ. τορος ἐξ καθώς ὄμπροσθεν ; 
ἔνο Ξγε., μὲ απίφα ; ἴδο Υυ]ς., εἰεμέ ἐπ ρείνείρίο. ἸΏ Ομ]. δηιὰ Ασδῦ. δδγο {86 τοδάϊηφ "186 ἴω (86 τηουὶὴ Νίδδει." 

11 Ψεξ. 35. -- ΤΒο ρτίποδιγ τοοδοίος οἵ ὩΣ 16 “το 06 πιοὶδ,} δὰ: [: '5 μμεγο αροὰ [ἰὼ ἔμιο ὁφῆβο οἵ "' τορίδοϑ, οἵ τῶδχο 

κοοὰ."" 

12 ες. 36. --- π Ὑραγε,," πὰρ το πο γνἱῦγ. ἕοστωο υδοᾶ, βοσβδρα, ΟΌΪῪ [Ώ ἃ Ῥοοίίο δο8ο, 846 ἴῃ Οδῃ. Χχὶ. ἴ ; ῬΒ. χῖν. 9, 

10: 1 86δι. χυῆ. 48. 
18. ον. 320. -- “ αὶ ἰα ρίεκιψ," 1ὲ., “εαὐ δὴ οδίϊηξς, οἱ οδὲ ἰο δὶ, οἷο. δ ῃδοθο του ἄοσ ἰὲ : "“ ὕπα ἐὰν ἐϑεγά αἰ ἐξϑον 

“πη μὰ «αἰ ινετάεπ. Το ΗθΡ. οἴδῃ δε [86 ἰπῆτι. 060]. δὲ ἐμο οὐήοοῖ οοεαρίδεμοας οἵ ἰδ δηϊο τοσῦ, ἩΒΙΟΒ θο)0- 
εἰα»46 ἤοϊ!οννο δοᾶ ϑοεηοίΐῃχθ8 ρτοοοσάδα ἰξ. ᾿ 

ΟΒΠΑΡΤΈΕ Π"Π. 118-37. 

34 γα:. Ζ1. --- Τὸ Ἷ σέο ἰπάϊοοδίοθ (29 Ἰοᾳΐο6] οαπροα πεοο ὅθε Μδδὲ ὑχοοοϑᾶθα. 

ἘΧΒΟΉΤΙΟΛΕ, 

ΤΏ δοοοπὰ οὗ 1Π18 ΟἸΔΡΙΟΡ ἰ8 νν 0} } οὐςτ- 
πὺϊτὮ ῬΓΟΙΏ1568 (0 δαάαῃ. Ἐλο ἤτει ραγὶ, ννΠὶ ἢ 

δ0 [Ὁ}} οὗ πιορῆδοο5, δὰ 6180 γονοδ]οὰ (οὐ 8 πηϑῖ- 
ΕΥ̓ ἴπ οδ86 οἵ τεροῃπίδῃοθ, δαϊ ΟἿ]Υ ἱπ ἃ ζϑῆογαὶ 
ὝΑΥ, αὐοτάϊηρ ΟὨΪΥ ἃ ρἰ πηπιοτίηρ οὐ ἤορθ. ΝΌΨ, 
μβονανογ. ἴΠ6 Ῥγοπιΐδοα ρσίνοη ὈΥ Φεπονδῖ Ηἰπιβοὶ Γῇ 
ἄον τογιὴ κα ἃ 1}, Ὀγοδαᾶ δίγθοσιηΩ. ΤῊ 8 ἰγαπδὶ- 
ὥοπ οὐσιτ5 δυ θη! Υ ἴῃ τοῦ. 18. ΤΉ6 ῥγοχμίϑο, 
ἩἘΔΟῊ ἰδῖκοα πὸ ἴοόγηι οὗ δὴ δηδνοῦ οὗ ἀοὐ, 5 
ἐτουπάοα ἀροῦ ἃ δβοοιηΐηρ σὔδηρο ἴῃ 1πΠ0 Ὠϊνὶῃ6 ο 

τροβθ. Α ἀδοϊδγδιίίοη 80 ροδίνο 848 18, ἱπ]Ὸ- 
ἀποεὰ ὉΥ [Π0 ἱπιροῦ. ΘΟΠδ65., 88 Δῃ δοίυδϊὶ [κοῖ, οὗ 
ἐοῦγδα ἱπιρὶϊο8 ἔμδῖ [Π6 οοπάϊοη οὐ νἢϊοῃ τΠ6 
εδδησο ἰπ ἴΠῸ Ὠἰνὶπο ρΡΌΓροϑΕα τν88 Ὀ8664, Πα ὈΘοη 
(16]1ςὰ, ἑ. «., [Γ841᾽ τ1π6 ἀδγ οὗ ἔββιΐηρ δηὰ ὈΓΑΥΟΓ 
ποὰ Ὀδθοη ἀυ]}Υ οὐδεγνεοὰ, ἀπά τἰὰΐ {Π|6 Ῥτοτηΐθθ 19 
Οοά᾿ε ἀπδνοῦ ἴο Ὠΐδ ῬΘΟρ Θ᾽ 5 ρῬδη ΘΠ 1141] ΡΓΑΥΘΓ. 
Οὐ Ὅοοκ, τπεγείοσγε, 18 ἱπ γνοὶηϊ οὗ εἰπιο αἰν δὰ 
ἴηῖο ἵἴνο Ῥδγίβ, 8ῃῃ: δ υϊοῦ δηὰ ἃ ἰδίου ΟὉΘ. 

ΨεΣ. 18. ΤΏΘΩ Μὴ}} ἐλ Ιοχά, οἷο. Ὁ «ἢ 
-Ξς. ἴο Ὀ6 εδΊουδ ἴον ϑοῖθ ΟΠ6, ἑ. 6., 0 ὯΘ6 ΣΟΔΙΟΌΒ 

ὧτ πἷς ποεϊίαγο οὖί οὗὨ ἰονο ἴον ἢἶηι. 
Ψετῖα, 19,20. δηοποά ἐογ ΕΥ̓ 19 Ῥγοιη βοὰ ὈΥῪ 

το γεπηουἃ] οἵ 116 σδ|86 οὗ {πο ἀοϑο]αϊίοη. Βομοϊὰ 
Σοοιὰ γου. ΤὨδ σαγτία5 06 Ὀδοῖκ ἰο οἰ. ἱ. 10, 11. 

ἀν δεσδαβα ἔπ6 στόν οὗὨ σταΐῃ ἀδεροπάβ προη 
186 [τ] ἐχίης ταΐη. 

γεν. 206. ΦἸἼΘΞΤΙ, ποῖ ἐἰὸ ποσίβοσῃ οὗ τη6 Ε. 
Ψ. δοὰ οὐδοῦ νογβίοηϑ, ἔον ἴπ6 Ἰοουδῖ8 ΠΟΥΟΥ ἰηναο 
Ῥαϊεκιῖπο σου ἴπ6 Νογι, θαι [9 ἀδαΐσογονρ. ΤῊ 

ποτὶ οοπιος ἤοπὶ ΤἾΘΣ, [πΠ6 πᾶπιῈὲ οἵ ἴἰ6 νοἷ]- 
Κηυοτη Εργριΐδη γοὰ ΤΎρΠοι, Πότ ὙΠοηοΘ Α80 
οὐπιοῦ (ἴο ὁ τυφωνικός (Αςἰ χχνὶϊ, 14). [ΤἘἰ8 ἰδ 
ἃ ἔλποϊδι] δηὰ στουηάϊοββ τοποηρ. ὙΤΠῸ ποτὰ 
οὐσαγ 'π οη6 πυηάἀτοὰ δηὰ ΠΝ ΟΥἤΟΥ ῥΐδοαβ ἰη Ο, 
Τ., απὰ ἴῺ 64]] οἵ τπὸπὶ ἰΐ θ6η86 ἰδ οἰθδυΥ ἴδδὲ 
εἰνεη τὸ ἐξ μοῦ ὉΥ οἂζ Ε. ἡ. Ὑο ἰοττα "Ὁ ἸΌΦΊΤΊ, 
δ.γ5 Ἦ ὕποεοϊο, δοοογάϊηρ ἴὸ τῆ Μαβϑοσ. ρυπεῖπδ- 
Ὥοη, σδῃ ἢδγνα ΠΟ ΟΥΠΟΓ δ0η86 ἐπδη (δὶ οὐὁὨ ““ ηογιἢ- 
ἐστι, ΟΥ ““πουίπογηογ." Τὴ αἰ]οροῦίβιβ τιδὸ [ἢ 6 
ποτὰ δα δ μιοοῦ οἵ πον τἤϑοτγ, ἐπὶ τἢ6 ΟἾΔ]- 
5858, ΟΥΓὁ ϑιυτίδηβ ΓΘ τηθϑηῖϊ. Βαΐξ τΠογὸ ἷἰβ ποῖ, 
εμμον ἰπ πῆῖδὶ Ὀγθοοθθ οὐ ἰηῃ ψῆδΐ [Ὁ] οὐ, τῆς 

(65: ἴγδοὸ οὐ 8 Ὠοϑβϑιῖϊο ἱηνβείοη οἵ  πάδ Ὁγ 
εἰ οὔ {π686 πδθύξοηβ. Το πννογὰ, τποτγοΐοτο, παῖ 
Τείετ ἰο ἐ6 Ἰοουϑῖ8. ΝοΥ ἰ5 [6 ἀδείχηδιίοπ οὔ 
τῦοι δ “" Πουίβογη "ΔῊ ΔΙΌΣ ΓΑΙ ΟὨΘ, εἶποα (πον 

τηουθηθη18 ῬΘΙΘ ὙΠῸ ἀορεοηάσπε οὐ ἴδ 6 Ὑἱπὰ. 
“-  Ἐ1Ὶ Τοίο 6 Ἰδυὰ δηἃ ἀοβοϊδίθ, οπ6 1 
ἙὨΐοῖ (Π]5 ΔΓ Ὑ}} πὰ ποιδίηρ ἴο ἀδβίγοῦ, 
Ψ| ἰϑο ἢ ρεγίϑ, Το Ἰαπὰ τεΐεγγοὰ ἴἰὸ ἰδ [16 ἀ685- 
ἐγ οὗὁἩὨ Αταθῖα, οὐ ἔδο βουΐπογῃ ὑογάοσ οὗ δυάδα. 
Τὸ ἵν γα 5 ἴῃ ὙΠΙΟἢ ἴΠ6 Ἰοσυδβῖ8 πουἹὰ ὃθ ἀ6- 
δίγογεα δ΄ο πῃηϑημοηρά : πον νου]ά ὃ6 ἀτίνεῃ ἰῃ ϊο 
6 ἀοδογί, δηὰ ἱπίο ἴ6 βθαἬ.0 Ὑχο 8688 Δ1Ὸ παιιδϑὰ, 
ἴῃ ψΒΐοΝ (Πἷ8δ ΔΙΙΩΥ͂ δμουϊὰ ῥουῖβῃ, πδιη ον, [86 
νδησθδγὰ ἴῃ ἴΠ6 θδϑῖ οὐ Ποβά 868, [Π6 Τοῦ ἱπ [86 
ποδὶ οὐ Μεάϊπογγάποαη. ἴε ποοὰ ποῖ, ποχονοσ, 
ἐθρροῦς τπδῖ {Π6 ἀαβίτυςοη οὗὨ [Π686 ἴτπῦὸ ἀϊν βίο 8 
Γ 1Π6 Ἰοσαδί ΔΥΤΩΥ Οὐουττοα δὲ [86 Βδπὴθ {{Π|6. 
ἯΙΪ αἴθ. φΦοιοιηθ δαγ8 οὗ (πὸ ἰοσυδίδ οὗ 

Ῥαϊοβίϊηο, θη [Π|6 δθονοδ οἵ ὈΟΪΌ 8648 τογὸ ἢ]]οὰ 
ὙΠ Ποαρ8 οὗ ἀοδὰ Ἰοουϑ8ι8 ν᾿ ἰοἢ [86 Ἡγϑίοσβ Βδὰ 
οαδί 0, {πο ῖγ δίθ ἢ δηὰ ραϊΓοίβοιοπη ΜΙ 80 ΠοΟχ- 
ἷοτϑ 88 ἴο οοττιρὶ ἴἢ6 δἷτ, 80 (πὶ ἃ ροβδϊθηοθ ντϑδ 
Ἀἀρναθῃος δπΠοης 6 ἀηἀ Ὀοδβίβ. “ΤΠ βαπι6 δος 
8 Διϊοβίοα ὈΥ ΤΙΔΏΥ τηοάσγῃ Ὁγδυθ 68. ---- Ἐ᾿] 
Ἅεγα, 21-28. ΕἶΘΔΣ οί, Ο Τδηᾶ. ΑΒ ἴῃ οἷἢ. ἰ. 

ἴδ Ἰδηά δηὰ ἰ(5 ἱπη δ δ η 18 γογα ο4]16 ἃ προῦ ἴ0 
ΤΩΟΌΓΙ ἴῃ Υἱὸν οὗ οογηΐηρ ἡ πάἀρτηθηβ, 80 ΠΟῪ ΤΠ 67 
ΔΙῸ ΟΑἸΪοὰ ροη ἴῸ ταὐοΐοθ ονοῦ [Π6 ἀσδίγαοίοη οἵ 
[Π6 ποδῖβ ἴἢδι δὰ διὰ ᾿ναδῖθ {6 οοῦῃ Ἦοτο, 
[Π6 δἀάγοδα ἰ8. {πΠδὲ οὗ [86 Ῥτορῇοῖ; ὙΠ116 ἴἰπ γοσ. 
25 τῆς 1οτὰ Ὠἰπιρεὶ βρθαῖκβ. Ὑ86 βιδ)θοῖ δηὰ οὗ- 
76οἐ οὗὁὨ τι6 ἸΟΥ δΓὸ βίδιία πε 21) 'π ἃ ζοηθσαὶ 
ὑός Το ἸΔιίοῦ 18 ἀδβοσί θεά ἴῃ [6 πογὰδ: ὅϑμο- 

Βιδί;: ἄοτϑο αγοδὺ (δἰηρα. Το ροτγίδοϊ ἴθ 86 
ἷφ Ἰιοῦο πϑοᾶ [Π πὸ (6 ἀοττηδη ργαβεηῖ, ἴο ἀθποίο δῃ 
δοίίοῃ, π]ο ἢ Ὀαΐπρ δυδοϊ αἴθ γ οσογίδίη ἰ8 ἐδβουρῃὶι 
οὗ δῃὰ ρῥγεβοῃηϊθὰ 886 οὔθ δ γεδαυ δοοοσαρ 5ῃ64. 
ὙΠδι ἷἰ8 ἤεγο βαίάὰ οὗ (οά᾽β ἀοίΐηρβ 18 ποῖ ἴο ὃ 
᾿ἰπιϊῖοὰ ἴο {παὶ βροοΐδὶ εἰπιθ ΟΥὁ οοοδβίοῃ, θυιῖ 6χ- 
ῬΓΕβ868 ἃ ΠΙγΟΓΒΔὶ τα τῃ. ὶ 
εν. 22, ἔνθῃ [6 δεδβίβ οὗ ἴθς ἤοϊά βῃουὰ πὸ 

Ἰοηροῦ ὃὉ6 δῇταϊα οἵ νδῃιίηρ ἐΠαῖγ ΒΌΡΡ]}168 οὗὨ [οοἱὶ. 
ΤΙ Ρἱοίατοα οὗἩ Ὀ]οδείηρς το Ὀορίηβ π τ νογάδηι 
Ῥαδβίυγοβ, θη ἀ8 τ ἴγθαδ ἰδάθη 18 ἔγα!. 

γεν. ῶ8. Μϑῃ το Ἵδ᾽]οὰ ὍΡΟΙ ἴ0 τοϊοῖοθ. ΘΟ }- 
ἄγϑῃ οὗὨ Ζίοιι ΠΙΔῪ Ὁ6 ἴθ 1 ἃ 9'ΘΏΘΓΑΙ 8656 ῸΓ 
6 ἐπ ὈΠ Δη18 οὗ πᾶ δῇ, κἴηοα Ζίοη γοργοϑοη θὰ 
ψΦαάδλῃ. ΤΏΘ ΤΌΣΙΩΟΣ ΟΣ ΘΑΣῚΥ ταί. [1 [0]] αἴγου 

Δαϊαπηη, Δηἀ βθθπ8 ἴο ὃ6 50 οδ!]οὰ ΠῸπι ΓΝ, ἡεοίξ, 
Ὀδοδῖθ 118 δ6,800) 88 7αεἰανπε βειπεπίεπι. Τὶ 
ὙΔ8 ἴ5)6 οἰοῦ ποοὰ δον [6 ἀδναδίιδύοη πὰ 
ἀτουρπῖ, δηὰ ἤδποο 18 ἢδηιϑίὶ τυῖ ἢ δροςΐδὶ ΘΙ ΡΔοῖδ. 
ΤῊ ᾿Ιδίίον σαί (6}} δοιϊ παγυϑοῖ, ᾿οννδυὰβ τ 6 

οῃὰ οἴ Αρεὶϊ. Ηδῃοο ἐΐβ πδπι6 ἔγοια 19) οοἰϊοσίϊ, «Ἶ 

ἩἾΣΞ οοιτοσροπὰν τὸ τ86 ᾿Ξ ὍΤΤΕΣ (1. 1}; δὸο ὦ. Ἢ 
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86 τηδίοτίαὶ δ] δαί πρθ ἢγει, τμοὰ [6 δρί ται. 
[Ῥυϑογ : 1ξ πιδὺ Ὁδ6, αὐ ἐδλε τοὶ, ἱ. 6., Δ8 Βοοῖι 88 
ὄνον ἦν 8 ποοάδα, οὐ ἰὴ οοῃπιγαβδῖ ὑ (δ τηοτο δχίθῃ- 
βἷνα σἱὴδβ δου αγὰ 8 ; ΟΥ, α αὐ ἰλὲ ἢγεί, ἱ. 6., Δ}} 
8'14}}, Ἴδα ἐΒοῖγ ρμοπίΐθημοθ, θ6 τοδίογοὰ 88 δὲ ἰδ 
ἄγει. 6860 ᾿6Β80Υ νΔΓΙΔΙΟΠ 5 ἰοδνα [Π6 866Ώ8660 οὗ 
πὸ ὙΠΟΙ6 106 δατηθ, δῃά 4]}1} δῖὸ Ξξυρροτγίδα ὉΥ͂ σοοὰ 
ΔΌΒοΥοθΘ. [ἐ ἴ6 811} «ὁ τοτϑ οὗ 116 ΤΌΓΙΩΘΥ 
δ ΘΠΟΘ, ἴπδὲ, ἩΠογοαβ δοίΌΓΘ [ἢ 6 Τίνουβ οὗ ψαῦον 
γΟΓΟ ἀγθὰ τ 0, πον ἴ86 ταὶ 8ϑῃοι]ὰ οοπηθ, οδοῖ ἰῃ 
.ηἷ8. Β6Ά50ῃ. -- ΒΙ}Ρ “ΤΠ ταΐῃ 88}4}} οοτδ ἀόνῃ,"» 
ΠΟΙῸ δροοΐδ!]γ ορροδοὰ ἴο τ ἀτγουαρμῖ, θαϊ, Ῥδῖ- 
ΠᾺΡ8 4180 ἃ βυπιῦοὶ οἵ Ὀ]οββίπρ ἰῇ σϑποτγαὶ. ἴθο 
ἴδι ἃ8 118 βρϑοΐαὶ δοὶ τηδὺ 6 ζο ΠΟΥ ἰΖοὰ, ἰΐ ΤΑΥ͂ 
τῖθου ὃ6 δα: ἃ τῃδὲ ἴἰ [5 δηὰ Κοθρδ αἰΐνθ 116 
οοῃδοίουδπθδα ἴηι 6 αἶνον οὔ 41] σοοὰ 5 ἀραίη 
ἴῃ 186 τηΐάβὲ οὗὨ δἴ8 ρϑορίὶα. --- Ε.] 

ΤῊ οβϑείβ οὗἨ π6 γαίῃ διὸ ἔγδε ὑτίοβγ, δηὰ (μη 
ΤΌΟΤΟ ἔ}}Υ ἀοφογίδοὰ. ΤΏΘ ὙΘΆΣΒ, ἱ. 6., [πο ργοά- 
τιοῖ οὗἨὨ [Π6 γϑδγϑ ἩΠίοΝ [6 Ἰοσυδίδ ἢδὰ ἀογουγοά. 
ΤΙ ΡΙΌΓΑΙ ἴοττῃ οὗἩ ἔπ ποτὰ ἄοεββ ποὶ ἸΩΡΙΥ ἴδδὲ 
ἴδιο νἱβιδώοη δ οὗἁἨ [80 Ἰοσυ 818 ἀοϑοτγί δοα ἴῃ οἷ. ἵ, γγϑῦ0 
ἷπ βιδοοδαῖγο 755; ξ ΟὨΪΥ͂ τρθδηδ ἔπαὲ [Π6 ΓΟΘῸΪ (5 
οὔ 8 βίῃ ρὶϑ Υἱβιιδοη ὑγου]Ἱὰ ὃ6 ἴδ! ς 0 δϑυθγδὶ γϑδῦγε, 
δὰ τ[Πδὲ 88 Ἰοηρ' ἃ {{π|6 γουἹὰ Ὀ6 τοαπϊγοα ἰὸ τϑ- 
Ῥϑὶν [Π6 πιϊβο οί ἀοπο ὉΥ τΠ6 Ἰοσιδῖδ. ΤῊΘ ΠΑΙΙ65 
οὗ [πὸ ἔουν Κἰπα8 οὗἉ ἰοουδῖδ σίνσοῃ ἰπ οἷ, ἱ. ΔΓῸ ΓΘ- 

ἰοὰ ΠΟΙ, ΟὨΪΥ [πὲ [πὸ φοποσίς πο ΓΙ ΝΣ 
οΪἀ8 ἃ ρῥγοπιίμοηϊ ῥἷδςα. δ 
ψ ετρ. 96, 37. Α δοδυδιϊ οοποϊυδίοη 5 ἰὲ ἰγεδίβ 

οὗ ἴδ6 γοἀδοιηρίίοη οὗὨ [δγϑ6] ἔγοιῃ ἴῃ ᾿ϑδίθθη, δηὰ 
ἈΠΟΓΘΌΥ οὔ ἴδ νἱπαϊοδοη οὗ αοά Ὠϊμπηθοῖ. ΤῊ Ϊδ 
δ ἴΠ6 διπάδτηθη!αὶ ἰάθα [δὶ γρθδίθα νυ ΤΘΟΊΓΒ. 
ΤῊΐθ οοποϊ αδίοη ἴοττηβ ἰδ ροίΐης οὗ ἐγδῃδίτΐοπ ἴὸ 
1Π6 πον δηὰ μἰρῆου Ὀγοπιῖδϑα ἰπ οἷ. ἰἰϊ., το ἢ (]}γ 
αἰδρ]αΥ 186 ἐγυιἢ της “ ΦοΠου δῇ ἰ8 ἱη [6 ταϊϑὲ οὗ 
ἴβγαρὶ, δὶ Ης ἰ8 ἐμοῖς ἀοα δηὰ ποθ οἶβθ, διὰ 
τπογείοσο ταὶ ἢἷ8 ῬΘΟΡΪΘ ὁδὴ ΠΟΥΟΡ ὈΘ6 ρυὲ ἴο 
δα. ὙΠ ἰϊ6 {Π|18 ῬΤΟΤΪ86 18 πῃ ἃ ποζδῦγνο (ΌΤΙ, 
11 ΓΟΔΠΥ ᾿ποϊ 68 τυ ς ἢ ΤΠΟΓΟ ἔπ8Ὸ [86 11 Γ6ΓᾺ] δΘΏ 86 
οὗ [86 πογὰβ; ἱξ τηϑδηβ ἔπδιὶι αοά ΒΒ ρῬοορὶθ 5}14]} 
ποῖ ΟἿΪΥ ποῖ 6 δδῃμαπιρά, θὺ1 [πδὲ ἔπ Ὺ 5141} Ὁ6 
σἰογίβοα ἤογονοσ, δηὰ επδὲ 41} {10 ρονοῦδ οὗἁὨ ἐδ ϊ8 
ἀῤϑδις ἴων ἤάΥθ Ορρυδοα {ποῖ 8.}8}} 060 πςΙΟΓῚῪ οοη- 
Ὁθηἀοά. 

ἸΤΗΚΟΙΟΘΙΟΑΙ. 

Το στοδίηθδα οὗὨ [Π6 ῬΓΟΓΟἶἾθο ΒΏΟΥΒ [Π6 ΡΟΥ͂ΤΟΣ 
δηά ἱπιροσίϑ 00 οὗ ηΐδῃοο, δηὰ [86 πιαρηἰξαάα 
οὗ αοά δ . {τ 5 ἃ οοῃβγιηδιίου οὗἩἨ τπδὶ δ 
βαϊὰ (1. 12). ὙΠ Ρυπίδηπιοηὶ αοά ἱπβίο 8 18 οοῦ- 
γογίδά ἰηΐο δ δ᾽οββίης ; ἶἰδ σοὶ δραϊηδὶ τ ἰδ 
οἰδηρθοαὰ ἱπῖο ζΖ08] (Ὁ υ8. Οοά᾿ Β ἀἰβρεπδβίηρ Ὀ]666- 
ἱηρ 18 16 ῥτγοοῦ ἰδὲ Ηθ ἰδ 'ῃ (86 πηϊάβι οἵ [8Γδε6] ; 
{πᾶὶ Φοῦονδῃ δηὰ ὩΟΠΘ 686 18 [μεῖς αοὦ. Φοδο- 
ΥΔῈ ἰ8 πῃ 1Π6 τηΐάδὲ οὗἨἩ [βγϑοῖ, (ἢ 6 σοηΐΓα δηἀ ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ βρίγίτυδὶ ᾿ἴ6. 1ὺ 8 80] 6] ὺ Τῃσουσῃ Ηἰΐπι, τπαὶ 
Ιβγϑοὶ ἰβ τῇδ ἢὸ 18. Ὑ86 ῥτοοῦ τπδὲ ἀοὰ ἀνγο}15 
ΜΠ [Ι6γδο] 18 ἢ 18 Ὁ] οβδίηρ Ὠΐπῃ ; [ῸΓ 166 ὙΘΓΥ ΟὈ͵θδος 
οὗ ᾿ἰ8 οοπιπιπηΐοη Ὑγ}{Π Ὶἴβγϑθὶ, δῃἃ (86 οδοῖοο οὗ 
᾿ἶτὰ ἴο 6 ἷ8 ἶο, ἰ8 ἴο Ὁ1]688 πη. ἴῃ ἀΐβρθῃβ- 
ἱπρ ὈΙοδβίημβ, ταδη 59 ἰδ ἩΔΠ)6, δὶ8 ΡΟΎΤΟΓ, 
8 ὈΟΌΠΓΥ, δηὰ ἀἰδιϊπρυΐδηοβ Ηἰπηθ6] Υ ἔγοσι 4]] 
ἴαϊδο ροᾶδβ, το Ὀοΐης ἀδαὰ οαπποὶ ἀο ἰδδῖ; πῇ 6 
Ἰετϑοὶ Ὀθαρ ΓμΠ8 ὈΪοβοοα 18 ἀἰδιϊηρ ἰδ θα ἔγοσῃ [86 
Βοδίδμοη, βίδηάϊπρ ὩΓ δου ἴθ πὶ ὙὙΠ0Ὸ ΠᾶνΘ ΠΟ 
βΒοοὶ αοά. Ηρῆοο, ἴοο, ἴΠ6 ῥπηἰβμιηθηῖδ ἰηβ᾽οιδὰ 
ἜΡοΣ ἴβιϑοὶ δο ἱπ βδίγοῃρς; οοῃίγηδὲ ἢ [ΠΟ86 
ὙΠ ἢ ονοσίδκο τη6 μοαῖμοη. [1 [βγϑοὶ ἰδ΄ ὑπίβ ἢ- 
ἔα] 80 δι μἰ5 αοὐ ἀἰϑονγῃδ πὶ, ἷς 6 αυΐῦο πδίαγαὶ 

ΦΟΕΙ͂, 

(δὲ ᾿ἦ ἮΘ δὲ χλδε 86 δβοι]ά τερδίη (86 Ὀἱοδδίηρ ; 
[πὸ ποῆοῦ οἵ ἀοὰ δηὰ οὗ ἰδ ροορὶδ γοαπῖγθ ἴ}ι2. 
ὕροῃ [8 δεῖ, τοροπίδπι [δγδοὶ στοπηἋβ ἢ ργαγοῦ 
ἔου ρδγάοῃ, δῃὰ [πθ ῥγοπιΐϑο ψίνοπ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἋβΒ ἴῸ 
16 ργδαγοσ. θη ϑθηἀδ δ]οΒβίηρβ ἴο ιἷ8 Ῥε0- 
οἷς, τόσα ἷ8 ἡπάρτηθηίθ πᾶν Ὀγοῦσπς ἰο ΓΟρθηΐ- 
δῆς, [Π6 ἀ ἡρ ὙΓΔΥ ἷ5, ἰ0 Γαϊοῖοθ ἱπ δηᾶ Θη]ΟΥ ; 
10} παι ἷο ργτδτπάο ἱπαθοά, θὰϊ δὲ [6 δα πὶ τ 
αὶ ἢ το οοηΐοδδίοη τπδὶ ΠΟΥ οοππθ ΜΠ ῈΟ]]Υ ἔτῸπὶ 
Ηἷπ, Τμθη, 6 δυτη διίίου ομαπτθὰ ἘΥ}} ἤῶνθ 
ΡῬτοάυορά 118 ῬΤΌΡΘΓ ἔγυ 8. ᾿ 

ΗΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ,. 

γον. 18. 4 πα “ελουαὴ τινας 7εαΐίοιιϑ 70 ἀΐξ ροορίε. 
Ῥοηϊλτοητίαὶ δηὰ δε]ονίπρ' ῬΓΔΥ͂ΘΓ ΒΟΟΌΓΟΒ ἃ ρ,τδοίοιιδ 
ΔΏΒΎΟΥΙ ; ΒΟΙΏΘΙΪΏ68 ἰπ ἴἢ6 ὙἨΔΥ οὗ τδγάϊΐηρ οἱἵ᾽ {16 
᾿ΕΠΊΡΟΥΤΑΙ οΥἱἱδ τ ἢ τ ἷοι αοα Υἱβὶ 15 πηθη. Β6- 
ἴοτο ψὸ οδ]}, αοὰ νν1}}} δῆϑινοῦ, δηὰ ὙΔῚ10 τῪ}ἕΟ δῖῸ 
ϑρδακίηρ, Η6 π|ι}} ᾿ϑδῦ. 

Πππαν : Οοά σ|}} ματὸ δὴ ὁγὸ0ὸ. (1.) ΤῸ δΐϑ 
ΟὟ ΒΟΏΟΡ, δηὰ [6 σορυϊδίίοη οὐὗἁὨ Ὧ18 σονϑῆδης 
νὶἢ Ι5γ86], ὉῪ Ὑμΐο Ηδ πδὰ οοπγογθὰ τὸ τβοπὶ 
ἐμοΐ χοοὰ ἰδαηά ; ΠΟῪ Ηθ ὙΠ] ποῖ βυβενγ ἴδ τὸ ὃθ 
ἀοδρίβοά οὐ ἀϊδ8 »ν θὺῖ τοῦ δα 7εαίοια ἴον 186 
ἰΑπῇ δηΐ ἐδ πῃ ἡπυπόνόυ δὰ ἀρῦαν Γαϊδοὰ δ8 
ἂ ρεορίε, ἀπιὰ τποτοίοτα τηῦδὲ ποῖ 110 ορβῆ ἴὸ 
αὲ ἐς (το 8.5 ἃ ΤηΪΒΟΓΔΌΪΘ ΡΘΟΡΪ6. (2.) Τὸ ἐμεγῦ ἐἰν- 
ἔτοϑ8. Ηο ν]}} ρμὲψ δὶδ μεορία, διὰ Ἡ1 τοϑίοτο 
τποῖ ἐμοὶ ΤΌΓΙΘΥ ΟΟΙΔΌΓΙΒ. 
Ῥυβξυ: Βοΐοτο, αοἂ δβοοπηϑὶ ϑοὶ Ὅροι τηοῖν ἀθ- 

δἰσυοοη. [ε 88 ἢἷ8 σγοδί δύτωΥ ἩΔΙ ἢ γγ88 ΤΕΔΑΥ 
ἴο ἀΟΒΙΓΟΥ͂ ἔπο πὰ ; ΗΘ ν͵δ5 δὶ {δεῖν μοδὰ χίνίησ ἴ.6 
νοτά. Νον, Ηο ἰβ }}] οὗ ἰθηάοτ ἰουθ ζὼὸσ τἴσπι, 
ἡ Πἰοἷι Γοβοη 8 ̓η  ατῖο8 ἀοπθ ἴο ἴΠθ6π|, ἃ8 ἄοῃα ἴο 
Ηἰπηβο]ῖ. - Ε] 

Ψοσ. 19. 7 1οἱ]] ϑεπα ---- οογπα, Τῦ ἱΒ Οοα γγῆο δυδγὶϑ 
6 ἴα Πατὸ οὗὨ ΟἸΌΡΒ, δῃὰ βοδυοῖγ οὗ ἰροὰ. Τῆ696 
ΟΥ̓ ΠΟΙΡΠΟΥ ΘΟΠ]Θ ΠΟΥ Ο06886 ΟΥ̓ Δοοίάθηξ. ἀοὰ 
αἶνοδ υ8 ΟἿἿ ἀδιὶγ Ὀγτοδὰ. Ηδς ορϑῃβ ἰιἷ8 δηὰ, δὰ 
ἯΘ Δ[Ὸ δδιἰδῆοι πὶ τ Ἰοοά. 

ψογ. 20. 7 ιοἱἱἱ γοηηοῦε (δε πογίλετη. ὙΜΏΘΩ αοάὰ 
[48 δαγιηθὰ ᾿ἷ8 ὑϑορὶθ δῃὰ ὑγουρὶιν ἴπθηλ ἴο τὸ 
νοηΐδηςο, Ηο οἴἶδη ρουτγδ οι ᾿ἰ5 τσ τϑῖῃ ρου τῆο80 
ὝΠΟ Ὑ6ΓῸ ἰδ ἱπ9 ΓΘ 5 ἰῃ ἐδ9 ἰηίοςοἢ. οὗὨ ςοἶν28- 
εἰδοπιϑηῖ. 

οι. 21. 2 αν ποί. Ηον Κίηαγ Θοὰ σδῇ ϑροακ 
ἴο ἴΐ9 δοατὶ  ΗῸΝ ρονογα ν οδη Ηθ ΘΟὨΒΟΪ6 
[εἰθ Θ,87 ἴον Ηἴαπι ἴο ἀο ψτεδὲ ὑίηρϑ. 

[ᾧῬύυβευ : Βοΐογο, ἴποὺ τοῦθ δἰ θη ὃ τύ ]ο; 
ΠΟῪ [ΠΟΥ ἃτὸ Ὀἱάάθῃ 78αΓ ποί. ΤΠΘ ΘΏΘΙΩΥ ἢδὰ 
ἄοπα στοαὶ ἰλίπσε; ὩΟν, ἴ[16 οϑυ8θ οὗ ἸΟΥ ἰδ, διαὶ 
αοὰ πὰ ἄοηα σγεαὶ ἰλίπφε ; [Π6 ΔΙτοὶ εἰμ 669 οὗἩὨ ἀοὰ 
ΟΥΘΓ ΠΟ παΐπρ δηὰ δυγοορίηρ ΟΥ̓́Θ [86 τηΐχμὲ ρΡυϊ 
ἔουτἢ ἴο ἀσΒΊΤΟΥ͂. --- Ε.] 

γον. 38. Με)οῖοε ἐπ ἰδὲ ᾿ωγά. Φ0Υ ἴῃ αοὰ ἰδ ἴδιο 
τρις Κὶπά οἵ )07γ. Ετοπι Ηΐτη Θοπηθ8 ΟΥ̓ΟΣῪ 1649- 
ἷης. Υεῖ μον οἴθῃ ἀο Μὰ γϑοϑῖνϑ ᾿ου τα ΠΥ θηουχὶ 
186 χίδ, νἱτποαῦέ τγοὐοϊοΐης ἰη 16 Οἶνον γιδίηγ 
ἢΘ ΠΟ ἄἀοσαβ ποῖ ΚΟΥ͂ » δηηοὶ Γο)οῖςα ἰῃ Ηΐπ, 
[8σοττ : ΤῊθ δοηϑ οὗ Ζίουῃ οδη ὩΘΥῸΣ ΠΑΥ͂Θ 80 

τοδὶ ὁ Ἵϑῆξθ ἴ0 ἔδασ, θῃϊ 1ΠΟῪ τουδὶ 61}}} Παγθ ἃ 
αταδῦοσ ἴο “ το)οΐοθ ἰῃ ἴπ0 τὰ." Ηο ρἶνεβ τ 81} 
ΟἿὟΓ οοπιΐογί8, δηὰ δῃδὉ]65 ὯΔ ἴο 0806 τὮοτ τῖτ 
(πα κί] μοαγί8. Το νίδάομ, ἰγταῖ, δὰ ἴον οὗ 
Ηιἷ8 ἀἰδροπδαιοην ἰονγατὰ 8 ἄδβοσυθ ΟἿΥ Ὠἰἷγμοδὶ 
δαπίταϊίοη ; δηὰ Ηθ ὙΠΠ1 πονοῦ ἰθᾶνθ ῃΐβ ὑῬθορὶθ ἴο 
Ό6 δοαοδηχοὰ οὗ μοῖρ οοηβάσῃοο ἰη Ηΐπ. “πὴ 

γα. 356. 7ιοδ! τοείοτο. Ηον κτοαὶ ἰ8 ἰ6 ὈΟΌΠΙΥ 
οὗ ἀοἂ! [Ιἐ βθϑϑῃϑ 88 ἴἢ Ηθ γγοῦθ δῆ χίουβ ἴὉ ΤῸ" 
ΠΣ ϑΟΙῺ6 ἰθ τ οι ἰ5 ρῥγοοϑάϊης ἡπάρτηρηῖο 
δα οδυδοὰ 
οι. 36. Ὑ δλαϊ! δὲ ταιαῇδά. Ὑ͵ΊνΑΣ αὶ Ὀϊοαϑοὰ 

τοϑ8ὶ: οὗ μυμ)ϊαϊίου τρόπ οὖν ὑυοΐπι δας βθοὰ δὰ 
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Ῥεδαίδίηρ 6 1,οτὰ Ὀϑοοιηο δηὰ τοπιδίη δὸ υπἱτοὰ ἱπ 
58, [δὶ 6 δ ὩΟΡΟῦ ρα πιΐϊδαδο οὐ δ ρ»ἱῆβ ἴὸ 
[οοὰ νδΐῃ οοποοίς, ἸΌΧΟΣΥ, ΤΥΤΔΏΥ, Ὀπὶ 8}}8}} τηδίπ- 
ιδΐπ υπιογυθα ἔθδγ, ἰονο, δηὰ ἰγυδὲ ἰπ αοά. 
[Ρυδπυ : ἴ᾿ 15 οἵ ἰδ6 ραηίϑετησπὶ οὗἩ αοά νῃθη 

Πυδῃ ὁδ8ὲ Δ δῖὸ πο βϑιἰ8ῆα : ἐξ 8 πηδὴ 8 δίῃ ἴἢδι 
ΤΠΟΥ͂ ΔΙῸ δα κῆθαὰ δπὰ ἀο ποῖ ὑγδαΐδο αοὰ, ναὶ τὴ 
τοῦτο ἴογροῦ Ηἰ πὶ. Απὰ 50 ᾽ν Ὀ]οδβίῃρ8 ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἃ ΟΌΓΡΟ Ὁ ἴηι. (σοά Ρτοχμηΐδοδ ἴῸ χοδίοσε ἐν ἷ5 γ᾽ ἣϑ, 
διά ἴ0 ρσῖνο ρτδοὸ πὶῖῃδὶ, ὑπδὲ ΤΟΥ βδῃου!ὰ οὐχ 
δηὰ Βιη.. ---Ε.] 

γος. 27. 1 απὶ ἴῃ ἰδὲ τεϊεὶ ὁ ]εγααί. ἘΒΙοεδβοὰ ἰδ 
[116 ΡΘΟΡΙΪΘ ἴῃ ἐπ πιίὰδὲ οὗ ποτὰ ἴδ9 Ι,οτὰ ἀντ 6}16. 

ΕνΕΥΥ ἴτθβῃ Ὀ]οδδίηρ δου ]ὰ ὃὉ6 ἃ ὑγοοῦ ἰο 8 ταὶ 
αὐοὰ 15 ἰῃ τδ6 πιϊάδε οὗ υ9. Βας να πησδὲ Ὀ6 Ο0(ἀ᾽ κ 
ῬΘΟΡΙΘο, ἰἦ νὸ σου] μορϑ ἴο δνθ Ηΐπ ἀπο  ηρ ἰη 
1π6 τιϊάϑι οἵ ;8. Ηο 8 ΟὨ]Υ ἱπ 106 ταϊάβὲ ΟΥ̓ Ιδγδοὶ. 
(οὐ Β ῥΡϑορὶθ οδϑῃ Ῥθνϑῦ ὉΘ ρᾳΐ ἴο Β.4Π)6; τδογϑίοτθ 
ἰθὺ 18 800 [π8ὲ νγγὸ Ὀοϊοηρ ἴ0 ἐπ). 

[ΗΠΕΝΕΥ : γε ποιὰ Δθοῦ ἴο στον ἰῃ ΟἿΓ 80- 
ᾳυδϊῃίδηοθ ὙΠῸ Οαοά ὈΥ 411] ρῥτγουϊάδθηοοβ, δοὶὰ 
ἐπέβ ρος πὸ πῆρ ἰσθμ ᾿ οἵὰ δῶς τον μἷϑ 
Ρθο ΘΩ͂ δὴ ν Ηο ΤΒΟΙΘΌΥ χίνοβ ἰΒϑῖὰ ἴῸ 
ἀμ μεθ Ἀμι δαὶ Β6 ἰ8. ρ]εαβοὰ ἀνέ ἘΠΟῚΓ τορϑη 
806, [πὶ Η6 δ88 ραγἀοῃθοα ΓΠΟὲγ 581}8. --- Ε.] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΤ. 

Ἡρνοαβεν, ὁπ “ἰδὲ ἤαν οὶ ἰλὸ Ζονά;" ἰδό ποηκίθε οΥ᾽ ]ογαοὶ ἐλαῖ δε ἀδοίγουοα, τολὲΐφ 
ἐλὲ  οταά γεΐφης ἐπ Ζίοη συαταΐπο απαὰ δίοδείης {ί. 

ΟΒΑΡΤΕΕ 11. 98--89. 

[{ὸ ἐδο Ηοῦτον ἰαχὶ διὰ [5 δοδιυβοὶον, ἰδοϑο γοσϑο ἴοστα Ομδρ. ΠΠ., τ ἈΠῸ Οπδρ. ΠῚ. οὗἩ Β. Υ. ἰ6 ὐπιδατοῦ ΟδΔΡ. ἹΥ͂ 
ἯΥ)ο ῥσγοΐδσ ἰο ϑὸρ ἐδ οζάοσ οὗ ἔδο Β. Υ. --- ΠΕ.) 

ὙΠῸ ῥτοιηἶβθο, ἡ οἢ ἂρ ἴ0 {Π|6 ροὶπὲ [.ι88 τοΐδγθποθ ἰ0 [06 Ὀγεδϑεπὶ δηὰ {6 Πϑδὺ ἤιΐαγθ, ΠΟῪ ἴδε ἃ 
ἰχῖον πὰ νυἱάθυ τωῦσο. [ἐ Ὀγίημβ ἱπίο νἱονν [Π6 ἀδγ οὗἉἩ ἴδο 1, ογά, [ἢ6 τοβαὶὶ οὗὨἨ [6 οσοπιϊηρ οὗἁ νηΐ ἢ 
8}81} Ὁ6, οἡ [Π6 οὁπ6 παπά, τ86 ονογίηγον οὗ [Π6 σου ἀ-ρόνοσ, απὰ οὐ (86 οἵἴδοτ, ἐμ6 11} Ὀ]θεδοάηθθϑ οὗ 
Οοά᾽ 5 Ρεορΐο, [Ὠτουρἢ ἰδ ἀν !]ΐηρ' ἰπ ἐ86 τοϊ δὲ οὗ ἴἤθτὰβ. ΟἿ. ἰϊ, 38--82 τῃδὺ ὉΘ τἀοὰ 88 ἴδ6 ᾿πίτο- 
ἀποίξοη ἴο {8μ6 οἱοείηρ σΠδρίον, βίο ἢ ἀοβουῖ θα [Π6 ἔα} ]]πηϑης οὔ ἐπα ργοηχῖθθ. Το ζταπὰ Ἵυθηῖβ, νυ ΐ ἢ 
δῖὸ ἴ6 ΒΑΓ ίμο ΓΒ οὗ ἔπ6 οομηΐηρ οὗἉ [Π6 ἀΔΥ̓ οὗ [Π6 [ωοτά, αἴ ἀδβογί θὰ. Ζίοῃ ἰβ ροϊπιθὰ ουὔΐ 88 [Π6 ΟἩΪΥ͂ 
Ρἶδοθ οἵ δαίδιυ ; δαΐ ὀνθῆ πιὰ [ἢ 6 ἰθστόῦβ οὗ [δὲ ἀαγ, Οοα᾽ 8. Ρθορ]Ὲ νὶ}}] ἤδνθ πὸ τϑδϑοη τὸ ἴϑρασ. ΤῊθ 
τἰγὰ οπαρῦοῦ ἀεϑοσίθο8β ἴπ6 ἡπαάφτοοηίδ [0 Ὁ ἰηῆίευβα προπ [80 Θποπιίοβ οὗ αοα᾽ Β Ῥδορίθ, ὙΜ116 [6 ἰδίῦον 
εἶ.4}} τϑοοῖνο [86 τ] οθϑὺ ὈΙοδόϊ 8 ἔγτοῖῃ ἴπ6 Τογὰ, ἢ 5115 οπιγοηθὰ οἡ Ζίομ. 

28 Απὰ [Ὁ 8}}8}} οομλθ 0 ρ888 αδογνγαγὰ, 
ΤΏΔΕ σ}}} ΡΟ ουὐ ΤΥ ϑρὶγιῦ ὍΡΟΙ 411 Ηρ, 
Απά γοῦγ β0ῃ8 δηα ἀδυρηοΓγΒ 8}.4}} ΡΓΟΡΒΘΒΥ͂ ; 
Ὕουν οΪα Τη6ῃ 58}}8}} ἀγθαῖη ἀγθδ η8, 
Ὑουῦ γουῦηρ᾽ τηθὴ 8}}8]} 866 ΥἱβΒΊ 8 ; 

39 Εγνϑη ἦ Ὅροι [86 πηϑη βοευδιίβ δα (86 τηδί ἃ βουυδηίβ, 
1η (Ποθ6 ἀδΥ8, ὙΧ71}} 1 ΡΟῸΣ ουΐ ΤΩῪ βρὶ γι. 

80 ΑΠᾶὰ1 ν1}1 χὶνϑ εἰρπβ ὃ ἴῃ ἤϑαύϑθὴ δπᾶ οἱ ϑδυίῃ, 
ΒΙ]οοῦ, δπὰ ἢγο, δηα οοϊυ πη! οὗὨ βιοῖζο ; 

81 ΤΏ βῃ 8841] Ὀ6 ἐυγηοα ἰηΐο ἀδγίζηθδ8, 
Αμπᾶ (δ τορι ἰηΐο Ὀ]οοά, 
Βεῖοσθ [86 στοαὶ δῃὰ ἰθγυῖὉ]9 ἄδγ οὗ (86 1,οχὰ οΟπ6. 

ὃ2 Απὰ [ζ 588}} οοῖωθ ἴο ρ888 ὑπδὺ βΟΒΟΘΥ ΟΣ 681] 6 ἢ} οα [ἢ πδπηὶ6 οὗἩ [π6 Τμογὰ 88.411 Ὀ6 
βϑαγοά. 

ΕῸΡ οὐ Μουπί Ζίοη δπᾶ ἴῃ 90 ΣΌΒΑΙ Θσὴ 5}}4}1} Ὀ6 ἀ6] νοσϑησο, 
Α5 Φοδονδὴ δίῃ βαϊὰ : 
Ἐγθη δμοηρ ἴΠ6 τοιηπδηῦ 4 τ ἤοτα Φθῃουϑ ἢ 51.]] 08]]. 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΈΧΤΟΑΙ, 

1 ες. 28. --- " ΑΠετιοαγά.» ΤΥ ΓΤΕΝ το οἱοατὶν [βδτιθοαὶ πῆεδ ἐδο ἸΌττα αἱδ προὰ Ὁ ἐδο ἰαίος ρεορβιοίβ, ΓΊ ὙΓΊΝΕΣΙ 

ὈΌΡΤΙ, κϑρ μοι ἄγ ΠῚ 
3 ὝοΣ. 29. --- κεν." ἘΔ “4120 Οὗ Κα. Υ. ΒΑΡῪ ὀχργϑάϑοθ πο συ ρἢῃδεῖ8 οἵ ἴϑἡ, 

4 Ὑετ. 80. -- " δίξη!." ὈΝΙΛΡΥ ἀεποῦοθ ποὺ δ εἶτα, θὲ ταέμιον ῥτοάϊᾳίοα, παϊσβοιιουϑ αἰδτιε οἵ οοταϊηξ ΘΥδαία. 

4 νῳ. 82 --- “ ΠεπιΝακΝ." τ ῬΤΟΡΟΥΙ͂Υ πιοδοϑ “ἴ ἀοϊγοξδῦοδ, ὁθοδρο.") Ησῖο ἐδ δὺσὲ. 16 υδοὰ 70: ἐδ) ο009. 

δοδεποῖδος δὐὰ Ἡ Ώδοὶιο τοεδος “ἔδο ὁδοδροί."" 



“ΟΣ, 

ἘΧΕΟΣΤΊΟΑΙ, 

Ὅοῦ. 28.(. Απὰ {ζ 8811 οοσῶθ ἴο »δ88, οἴς. 
Ὕσδι 18 ποτὸ βδαία οὗ ἃ ζεπογαὶ ουαἱρουγίην οὗ, ἐς 
ϑρί σις, 116 οοηποοῖοᾶά ψ 1} ἴδ6 ἴοσοσοίῃρ ΡιΌπι- 
ἶδο, Πο] 8 ον ἴο 15γβοὶ {π6 ὑτοβρεοῖ οὔ ἃ ρυδηάοῦ 
ἀϊϑρεηβαιίοη οὗ ἀϊνὶῃθ ον δηὰ οὗἉὨ γίσμον ὈΪ688- 
ἱπρϑ τπ8Π τΠ086 ρΓΟπλὶδοα 'π [Π6 ρτοοοάϊηρ οπδρῦδς. 
Οοά νγ"71}}} πιδηϊέθος Ηἰπηβ6] ἴῃ δύο ἃ ΠΙΔΏΏΟΓ 88 
Ἦθδ ᾿ι28 πονὸῦ ἄοπο Ὀεΐοσθ. Βαὶ πΐ8 ουϊρουτίης 
οἵ τ6 ϑρίτίς ἰ8β νυἱονοά ΟΥ̓ ἴΠ6 Ῥγορθοὶ 8 οοἢ- 
ποοιρά ἢ τἴΠ6 ργοδαῖ ἀδγ οὗ [6 Τ,ογὰ, πὰ 88 ἃ 
δἶχη οἵὨ 118 οοταίηρ. αὶ πο (δ. νἱονγό 10 ΟὨΪΥ͂ Ὀ6’ 
οϑῦδ80 ἢ6 8668 ἴῃ ἴΠδὶ ἀΔΥ, 8 ἀδγ οἵ Ἰυάρτηοηϊ ου 
1δτδθὶ 8 ΘΠ 68, δηὦ ἃ ἀΔΥ οὗὨ δβδϊνδιίίοη ἴὸ ἴδβγδεὶ, 
ἐπγοῦ ρα Οοά᾽ 5 ἀνε ]ηρ π Ζίοη, [1 νϑγβ. 28, 29 
Ὅδο οοπείἀοτοὰ 438 σΟὨΙ ΔΙ Πρ ἃ ΠΟῊ ὈΓΟΙΩΪ86, ΥΟΣ. 
80 ποιὰ Ὀορὶπ ἃ πὸὺ διθ)οοῖ, γῃϊοῦ ποῦὰ Ὀ6 
ΘΟΠΙΓΔΤΥ ἴο [86 ἴ6ΠΟΥ οὗ [Π6 ῬΓΟΡ ολ᾽ 8 ἀἰϑοοῦγβθ, δὲ 
ἐξ 18 ουϊάθης ἐμδὶ ΤΠ|666 ὙΟΓΒ68 Δ ΓΘ Υ οοῃποοίδά. 

Ψογ. 28, Αδοσνασγα, ἐ. Ἂ., αἴσον σῆδὲ δ ὈΘδΏ 
Ὀοῖοτο δῃπουποοὰ ἴῃ γοσγ. 23; ἰδ ἴθ πιογὸ ἱηἀοῆς-ς 
πἰθο ἤδη ἰδ ἸΔαὶ ἄλγα, δἰ πουξὶι, ἰπ ζΘΏΘΓΑΙ, 186 
τηϑδηΐης ἰδ [Π6 88π|6. «Φ006] ΔρΡΡΑΓΘΠΕΪΥ ἱπηΔρΊΠ65 
ταν τ06 ογθη 8 ἢ ἢ Ὠ6 ποτα ἀοϑογὶ 065, ν1}} ὨδΔΡ- 
ρθἢ ἷῃ ΠΟ ΥΟΓΥ ἀἰδίαπὶ διαγο. ἸΘΙΨ, ἴο νου, 
ΓΙ ΠΙΔΓΙΥ ΤΕΐΕΓ5 [0 ΓΑΪΠ, ΟΥ̓ 8 ΠΘΑΥΥ͂ δΒΟΎΟΥ οὗ Γαΐῃ ; 
Ἢ Πογο ἀδποῖδα ἴθ οοτηπηπηϊςϑιην οὗ βοπιϑίίης 
ἔτοπι δὔονυϑ, )3πὰ ἰῃ ργοδῖ δυυπάδποο. Τἢ18 [α5ὶ 
ἰάεα ἷἰ8 1 Πυδιγαϊοὰ ἰῃ ἴἢ6 οχίρης οἵ [6 γΊΠΓ, --- ἴὸ 
“Αἱ θ686.,᾽" δηὰ 16 παίστο οἵ ἴμ οἹΗ͂, --α [6 δρὶτῖϊ 

οἵ ῬτορΒοοῦ ἴῃ νατίοπβ ἴοσιαβ. ΓΙ ΞΙΊ, Ιη} θοὲ8 
δουίτηβε αὶ ἢ αοά, ἰο τ Ποπι 186 ΓΝ  ὈοΙοηρμΒ, κατ. 

ἐξ,, τηδὴ Δρροδὶβ δ8 “3 “ Η68}.." ΤῊΪδ ἰδττη ἀ6δ’ 
ἱχκηδύθβ τηϑη ποῖ ΒἰσΩρΙΥ δ ἃ Ὀεΐπρ ἱῃ παπὶ οὗ ({|8 
“ρίπι, Βυδ 4|80 88 ὁη6 Ὡδίῃγα) Ἵν διιοὰ ἰὼ ΤῸ- 
οεἶνο ἰδ, ι5᾽ 88 16 ἀτγγ στουπὰ ἰβ δτρὰ το τϑοοὶνο 
11:6 ΓΆΪΠ. --- ΑἹ] Β686}. ον 5 [8 ζϑηθγὰ] ἜΧΡΓΘ8- 
δίοη ἴο Ὀ6 υηπἀοτβίοοά 1 [ς ἰδ εἶθαῦ ἔγοπλ ᾿τας [0]- 
Ἰονν9 τὸ τῃδγο 18 πὸ 1]πιϊδίΐοη οὗ Βα6χ, 56, ΟΥὗὁ 
οοπάϊτίοη, ἀπά (πᾶὲ ποῖ ππογοὶν ρατσυ γ πα ἰν]ά- 
1.415, θυϊ τηδὲ 4}} ἃγὸ ἴο βῆδγο ἱπ (ἰὼ αἰνίπο γἱζο, 
--α ὉἸδ)1ποπὶ οὗ ἴτἴ6 ψιδῆὶ οὔ Μοβο (Νιπι. χὶ. 
29). Το σοπποοιίίοη δηά [Π6 ἰΓαίη οὗἨ τῃουχῃι τὸ- 
φαΐγο τὩ8 ἴο οχίθηἀ [6 “ 4]}} τἢ0 τηδηκίηα ρϑηοῖ- 
ΑΙἸΪγ. - Β8411 ῬΣοΡΏΘαΥ. Ταὶΐδ 186 Ἔχρίαϊποὰ ὉΥῪ 
ὡ ΡΙορβεϑγίηυ," “ἀγϑδιηίηρ ἀγθδπη8,᾽ “" δοοΐηρ' νἱδ- 
ἰοπβ." [Ι͂π εἰιἶ ἐπυχηογαῖίίοπ [86 τηοϑί ἱπιρογίδηϊ 
(ΐης οὐτηο5 ἤγϑι, ἱ. 6., [9 ΡΓΟΡΟΥ Ῥτόρῆθῶς ἔπηο- 
ἰἰοπ ΟΥ̓ ΡΟναΣ. δὰ ταθδη8, ΠΟ ΒΙΤΩΡΙΥ ἴ0 ῥγθαίει 
[αΐυγο ϑνοηΐδ, θα ρΟΠΘΓΔΙΪΥ ἴο δου ποθ ἔπ Γανο- 
ἰαεΐοπθ οἵ αοά. Τηθ το] ῬΕΡ8 Ὑ] 6 (Π6 
γϑ εἷς] τῆγουσ ἢ ποῖ [0656 Ὠἰσιοδὲ δρί γἰταδὶ ατἴοτγ- 
δΔίοοα Μ1}} Ὀ6 τηδά6, βηὰ 48 4}] βαπίοῖς ψγ1}} 6 τῆ 
Ὀγοίκοι ἀονη, Το ΔῊ 18 Παιηδα ὮΥ [ἢ δ᾽46 οὗ πιΔη. 
Το {18 Ῥτορδθοδγίηρ ἃ: ἐοπ)οἱηοά, ἰα ἃ δοτὶ οἵ 
ΒΕΟΟΠΟΆΓΥ ἯΔΥ, ΟἾΠΟΓ πιοᾶὰδ8 οὗἉ ἀϊνίῃθ πιδηϊ5ιδ- 
ἴοῃ, ““ ἀγθϑῃμ8,᾽" ““ νἱβίοῃβ.᾽" ΑΒ ἔδοῖο 8 ἴὸ ὃ6 ΠΟ 
ἀἰδογεηοο οὗ δοχ, 80 ἰῃθῖο ἰβ (0 Ὀ6 ΠΟΏ6 οὗ Ἀφθ, ἴῃ 
Τοραγὰ τἴ0 [Π6 δβιιγίηρ οὗ {8 δρὶ τὶς. Ενδῃ [Π056 
ὙΠῸ που ἃ β66πὶ ἰ0 ὃδ πηῆιιοὰ ἴογ ἰΐ 6}4}} γοοοῖνϑ 
ἧι -τ “οἱά τοῦ δηὰ ομἱάγοη."" ὙΆΥ, ἰδ ἸΏΔΥ θἋ 
δϑὶκοά, 8118}} “ οἱὰ πηϑὴ ἀγοϑπὶ ἀγϑδπηβ 1" Βδεδίδο 
ΠΟΥ ἀγὸ θεῖον ἤτιοαὰ ἴον “ ἀγθδπιδ,᾽ ι8[ 845 γοιπρ' 
Τηθῆ, ΟΥ ΟὨ Π]ἸἀγΘ δῖὸ ἴον “ υἱβίοῃ ϑ," ἰῃοιρὴ [ἢ 6 Ττοὸ- 
ΥΈΓ86 ΟὗὨ 18 ᾿γου]ὰ δοοῖὶ ἴὸ Ὀ6 πιοῖο πδίαγωὶ. Βυϊῖ 
ἢ οοπάϊτίοη οὗἉὨ [πἷπρβ ρῥγοάϊοεϊρα ΕΥ̓͂ {Π6 Ῥγορδοι 
πουἹὰ Ὅδ ΟΥΟΤῪ ἩΨΔΥ ΕΧΙΓΒΟΓΑΪΏΔΤΥ. --- Απᾶὰ {86 
ϑοσυδηία. ΤΠ '8 δά ἀοὰ δε δοιῃθι ἷπρ' ὙΟΤῪ δἰῃ- 
ἕυϊαν, 25 “ δηὰ Ἵουβῃ.᾽" ΝΥ, δοιποϊίπρ πημοαγὰ 

οἵ δἴ1λ}} το ὨΔΡΡΘΏ, πδπλοῖν, ἰδὲ δἰατθθ δὲ Ὅ|6}} 
85 [γεοπιθῆ 881|4}} 8 οἵ ἐμ]8 δρίτίι. [π οἵδογ 
ποτὰ, 8 ϑοοῖδὶ αἰδιϊηοι θη 88 4}} [βοὴ ὕθ δροὶ- 
ἰσοὰ, Το Δονγϑῃ ᾿Π ΓΕΓργοῖογ σου ὰ σοδγθοὶν οΟτ- 
Ρτοδεπὰ μον (διὲ5 ουυ]ὰ ὕ6, απὰ μεποὸ ἐμὰ ϑϑρῖ. 
ΙΔ κ6 ἴΠ6 βονυδηίβ δῃά μδη- πηδί θης, “ Οοά᾿ 8,᾿" 
ὀπί τοὺς δούλονς καὶ τὰς δούλας μου; 80 ἴοο Αο6.8 
ἰϊ. 16. 

Μααν. 80. 1 ψ΄ίὶ]1 ἐμον νσορᾶοσε. ΥὙΠαὶ 54} ἢδ 
16 ἕοτηι οὗἉἨ 096 γ»οποιηθηδ οὗ πδίιγο ἢ [ς ἰβ ἰάἰθ 
ἴο {ΓΥ͂ [0 ΔΒΥΓΟΓ ἴΠ6 αυοδιίοη. ΠΟΥ͂ ΔΘ ον ΠΕ γ 
8. ἢ δὸ ῃδὰ πονϑὺ ὈΘίογα Ὀδθη δόςῃ, τποῦρὶ [ΠΟΥ 
ΤΉΔΥ ΒΟΙΩΘΉΪΔΣ ΓΟΒΟΠὉΪ6 [6 Ρ]αραοι οὗ 
ΤΠ οτο ψ11}] θα “ Ὀ]οοά " δηὰ “ ἢγβ," δηῃὰ “"ρ 11δῖ οὗ 
βῖη0Κ6.᾽ ὙὍΤῆΟ οοἿοτ οὗ Ὀ]οοα ΔρΡ ϑδυβ ἴῃ [6 Ἰῃ 008 ; 
δοιὰ δ δῃὰ πιοοῇ δῖῸ οὐδοιγοά ; δῃᾶὰ πο γὸ δγὸ 
βὶσηϑ οὗ ἃ μἱἀϊῃηρ οὗἨἉ τῃ0 ἴαοε οὗ Οοὰ ἯΠΟ Γυ}65 ἰπ 
ἸΟΔΥΘΏ, δηὰ σοπδοαυθηι} 7 οὗ [8 Δῆσοτ. Τῆθδε 
εἷρηθ νν»ὦἢ}} Ὀὲ οὗἩ δα πβαῖυσο ἴ0 ΔΎ ΚΘΏ [ΟΓΓΟΓ, δηὰ Δ}} 
1110 τΏοΓΕ, 88 (6 ἀδὺ δρριόδεΐοβδ, ἴοτ 'ὶ ᾿γου ἃ βϑδπὶ 
ἔροι) γ γ8. 38, 29, 80, εδὺ [ΠΟΤῈ Μ|1 Ὀ0 ΒαγαὰΪϊγ δὴ 
ἰπύογναὶ Ὀοίνθοη (ἢ δίρῃ δὰ [Π6 ἄδν. [8 πιϑὩ- 
δοὶπρ αϑρϑοὶ Ὀθοοπηο8 860 τηοἷλ 1Π6 ΠΊΟΓΟ Ῥτοτηΐποιιῖ 
ἱπδβδτηυθοἢ 68 ἀοὰ υνἱ͵λι}[}Ροᾧ ἔθη τηδηϊοϑιὶ ΗἸτϑοὶ ἢ, πος 
ἸΏΘΓΟΙΥ πῃ ἃ βΌΠΟΙΔΙ ὙΧΦΑΥ, θυϊ 8δΆῷ Ὀὑτίηρσίηρ οὗ ἃ 
ΒΡΘΟΐᾺ] ογϑὶβ. ΤῊΘ ΟὈΒΟυΓΔΙΟΙΣ οὗ 126 δΙΆΓΘ ἰ8 οἵ- 
ἴδῃ πηεητοπδὰ ἴῃ οοπηφοτίοι τ] τἢ ἘΠ6 ἀΔΥ οἵ Ἱπάρ- 
τοὶ (Εχοκ. χχχὶὶ. 7; Ατὰ. νἱΐϊ!. 9: Μαδῖι. χχὶν. 
29; Ματκ χἰϊί. 24; 0Κ90 χχὶ. 25). Βοΐοσϑθ δ 
ἄδγ οὗ ἴδο Ιοτὰ σοτηθ. Ἠδῆοῦ 1Π|686 ΔΡΡΕΔΓΆΠΟΘΒ 
ΔΙῸ δἷρηβ οὗὁὨ [6 ἑοοπηΐηρ οὗ τῃϊ8 ἀΔγ. ἰμῶᾳ δεοῖτδὶ 
σΟμ τς δηὰ ἰΐδ ἱπηροτγίδηοθ ἃγὸ 86. Τοῦτ ἰὴ Οἢ. ἐΐ, ; 
ΠοΓὰ ἰν 8 ἀοδογιυσα ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἃ ροπεγαὶ ταν. ον. δὲ 

Οἢ ἴο δῖδία ᾿μδὲ ον Ζ]101) ἰδ ὙὉ}}} ὈΓΙΏΡ ΠΟΙ ΠΟΥ 
)υάρσπιοηϊ ποῦ ἀσδισιοίίοη.. Πογα 105. τειηροδὶ ψἱ]}} 
06886ό. Βαϊ {ΠΟΙ ἷδ, δὲ 1Π6 δΆΠ16 {ἰπ|6, Δ ἱτηρ] δὰ 
ἀσοσγίδιοι ὃ ΘΟΙΩΡΙΥ ὑγῖτἢ [Π6 οοπαϊίοη οὗὨ 58 θῖν. 

Μεγ. 82. Απὰ Ὁ 5811} οοσθ ο Ρ888, --- ΒΟΣΩ 
(89 Τιοτὰ 5841} οὐἹἹ. Το οδ}} οὐ ἴπῸ δὴ οὗ 
Φομυνδῇ ἷ5 ἴο οοηΐρα8 Ηΐπι, ἰὸ πουβὶρ Ηἰΐπ το 
[65 τουφδαὶϑὰ, δηὰ ἱβ τονοαϊϊηρ ΗἸπιδο ἴὸ [ογδοὶ. 

ὙυΒοδοονοσ, 9 πίϊι 8 δροοίΐδὶ θα ρ μ6515, ἴο ἰθδο ἢ 
ἴπᾶι 1Π6 ἀδΥ οἵ τδ6 Ἰμοτὰ ν}}}] πος ὑγίπηρ ἀσδίσας- 
τίοη ἴο δἰϊ, τπουσὴ ἰς ὩΔΥ πᾶν τΠδὲ Ἰοοῖς. ΤἘΠΟΣΘ 
Μ 11} Ὀ6 σοι ρ]οὶθ ἀρ] νογϑῆσθ ἴὸ ἴπ086 ὙΠῸ (8}} οἵ 
1Π6 πεπι οὗ 186 [οτὰ, δηὰ ἴο ποθ οἶβθ. Τῇ τοὰ- 
800 5 ρίνοῃ, Ὀδθόδαθε ἰῃ Μι. Ζίοῃ 18 “ ἀθ] ἱγόγαηοα.᾽; 
ΑΔ οβονδ μδὰ βαίϊᾶ. Τηὶβ βϑεῖῃβ ἴὸ ροϊῃϊ ἢ 
ΒοΙΏ6 μοδίεἷνα ῥτΌρμοῖῖς ργοτίθθ. ΤΠ6 αἰνὶ πο 
Ῥτοιηἶδβθ οἱ βδαίδιυ ἴὸ 4}} γῇο ς8}} οχ ἴπ6 ἢδπι6 οὗ 
[η6 [κογὰ, θαβοὰ οὐ ἴδ6 ῥγοιγϑθο οοποογηΐπα Ζίομ 
δηά Φοτιδδίεια, βῆονγ8 ΠΟῪ οἰοβοὶν τοϊϑιοὰ τοῖα 
ἐπ 666 ὑνὸ ρΙΆοθ8. ΠΟΥ͂ Δ1Ὸ 860 γι 88 156 ρΐδος 
Ποῖ (1η6 [οτὰ ἀνγοὶρ ἰῃ [18 βδηῃοίθαγυ ᾿νἱἢ ἷ8 

ΡὈΪε, πὰ ψῇθτο κἷθ πδη8 ἰδ Κπόνη. Τλδ 64}}- 
Ἰπῷ οὐ (6 Ιωογὰ ἰ8 ψ ΠΟῪ οοηϊηοὰ το Ζίου διὰ 
Δοτγαβαίοηι, του ἢ ἰδ σου] ὃ6 οὗἩἨ ὨΟ δγ81} ἴο δῇ 
ΟΠ6 ἴο ὃὉθ ἰῃ Ζίοῃ πη]688 6 οΔ]]εὰ οἡ ἴπ0 1,οσά. 
Ὁοϊνοσασοο. ΜδηΥ ἴδ Κο [118 ἴοττη ἰῇ 8 ΘΟ ογοῖ 
δηὰ οοἸ]οοιῖνο 86η86, ἑ. 6., “ ἢἴπ0 ἀο! νογοά,᾽ Ὀὰς 186 
ΟΥΠΟΣ ἰ8 16 πιοῦθ πδίυγαὶ ἱητοσργοιδιίίοῃ. ΤῈ 
τοιληδηῦ, ΟΥ̓ “(6 Θβοδρθα ;᾿ {Π6ΓῈ 58.8}} 06 διηοης 
ἴπθπὶ [Π086 Ὑποπὶ 116 Τοτὰ ςα]}18. ὙΦ ἰδ ομθ 
ὙΠῸ ἢδ88 δβοϑροὰ ἴγο [η6 δο[ὰ οὗὁὨ θδἴι}6, ΟΥ ΟἿΘ 
ΨὯΟ ἢ88 ὕδοη βανεὰ ἔγοπι ἴπὸ ἔμιο οὗ τηοδὲ οἰἤοτα, 
πὰ 80 ἱπαρ  γἱπς τὺ [Π6 ἩυπΙθΟΓ 8 ΒΠ|1}}1.. ΤΉϊα 
“ χρηηδηῖ  ἷ8 ονἰἀθην ἴ0 Ὀ0 δά ἀθὰ 85 ἃ ΠΟῪ οἷ δᾶξ 
ἴο ἴῃοβ6 Ὀοίοτο τηθπίοηθὰ 88 ἀοἰνεγοα ὈΥ͂ σης 
οπ ἴΠ6 πδπιθ οὗἉ ἴπ6 [οτά, 186 ἰήδα Ὀεΐπρ ἐμαὶ (ἢ 
πὰ Ὀδθαπ οὐδγίακοη ΟΥ̓ 1Π6 οαἰαπιν, δὰ πόμα 
ἀο] ἱνεγοᾶ, ὉΠοἷν οβοϑρο παὰ Ὀδοη ἃ τς ὨΔΙΤΟΥ ΟΠ6, 
δηὰ Ποηος ποιϊοοθὰ 88 ἰδο τοβυϊὶ οἵ ὦ Ιοοτὰ δ δμε- 
Ϊ οἷδὶ δπὰ τοοχοίαὶ οα]}]. ΥὙΒΟ δῖο ἴδ) ὃ Νοῖ ιἴοϑὲ 



ΟΗΑΡΤῈᾺ Τί. 328-.33. 29 
αἰτεδὰν ἰπ Ζίου δηὰ φψεγυβαϊθ ; Ὀθΐ ἴπο86 ΜΐΟ , ΟΠ προδδϊθ; ἔπ πδπι τοποτεὰ Οοὰ ἰδ πος (ἢ 
ΡΕΓΟ (816 ἴο ΘΟπιθ ΤΠΟΓΘ, ἑ. 6., ποῖ ἴ΄0 τ0)686 Ἰ004}- | δροοΐαὶ πδπιὸ οὔ Θοά. --- Ἐ 
68 πιο, Ὀὰ0 ἴο οοπιπιππίου τί ἢ 16 αοὰ τ]ὸ 
68116 δηὰ ψῆο 5. πη πγοποὰ ἰπ Ζίοη. Τΐδ πιδηΐ- 
δι} Ἰαψην τ-πδὶ τρῶν τὸ [Π086 ρὸν που]ὰ δὲ 

1016 ἴο τῦδ Ἶὰ σηξ, Του] οδοδρο ἱἰ 
Τὰ τς ἦπ [80 εὐ θη το Ῥτοπιδοα τὸ Ζίοη. ο 
δῖο {πον ἢ Νος τῃ6 ᾿πῃδὈϊδη5 οὗ Φυάδῃῃ Ἰἰνίηρ 
οπεδίάθ [6 ᾿Δ|18 οὗὨ ογ 8816 1) : -- ἃ δ6ηδ6 οὗ (ἢ6 
νον ΘηἶγοῚῪ ἴοο 1ἰπιιοἀ δΔηὰ ἰοσα]. Βοδίάοϑ, Ζίοη 
διὰ ετυβδίοθ πηπδῖ ὃ ἴΔ ΚΘΉ 88 ἱποϊυἀΐηρ 41} (Π6 
ἱδβαθιιδηῖδ οὗ Φυάδῃ Ὑγἤογοναῦ γοδίάθης. [ζ ΙΏΔΥ, 

δ ρ8, ὕ6 ἰηέοιτεὰ ἔγοπι οι. ἰϊϊ. {πᾶς ΓᾺΟΥ͂ δΓΘ [86 
Ἡλι να Βοδιϊεγοὰ διηοηρ ἴΠ6 παιίοηϑ, Ὑἤοπὶ [ἢ}6 
Ιοτὰ ρῥγοπιΐῖβοβ (1}]. 16) τὸ Ὀηρ ἀραΐῃ. Υ̓οῖ ΠΟῪ 
ΟἿΣ ΘΟΘΤΟΟΙΥ Ὁ6 ἀοδογυοα 8485 ἴΠ6 “Το ηΔηϊ,᾽ ΟΥ̓ 
με ““ δβεδρεα,᾽" βίποδ τπεὶν ἀ6] νογϑηοθ 18 [6 ὙΘΓΥ 
οδὴοςῖ οὗ το ἡπάρπιοηϊ τι ἃϊοῖ [8118 ἀροῦ ἴΠ6 ΠΟΘ ἤδη 
ποϊὰ. ὙΨΏΥ ποῖ υπἀεγβίαπαά ΕΥ̓͂ 16 “ Γεπηηδηϊ,᾽ 
(6 Βεδίποη ἢ ΓΉΘΥ ἅγὸ θΟΙἢ ἴδ οἶδ, δπὰ ᾿ἰ δῦ] ἰὸ 
[86 Ἰυάχιηοηῖ. [ἡ ψουἹά δ6.}}} Ὀ6 ἴσιο ἴῃδι τυ] 
(80 ποδιίποπ ψου]α 'π ζΘΠΟΓΑΙ νν}}} ὃδ6 [π6 οὐ͵θεῖ οἴ 
(.6 ἡαπάρτηεης ἵπ 186 ἀδύ οἵ [π6 Τωογά, βοτὴθ οὗ 
ἔδοτὰ τὰ: } ἢ] Ἔβολρο {πγουρἣ [ἢ ΣΊΟΓΟΥ οὗ Δοιονδῃ. 
Ὑπδ 5. ΘΟΓΙΔΙΉΪΥ ΟἾΪΥ ἃ ἰδἰηϊ ἰηα!σδιίοη οὗὨ [ἢ 6 
οΔ}}}πρ᾿ οὗἨ ἐ6 Οοπεὶεβ. ΤῊ ΐ8 ̓ αδὲ ἴδεὶ 8. ποῖ αἃΪ8- 
πιο] δηπουποοὰ, ([Π6 ποδί θη 88 δς ἢ. "οὶ ΠΥ ηΡ 
Ὀδοη 8.5 γοῖ παπιοά. ὙΠοΓΟ ἰ8 8 οἰο86 Γοδοι ὈΪ8ΠπΟ 
νεΐποαῃ τοῦ. 82 δηὰ Οὔ. 17, 8ὸ ἴπδι ἱΥ τῃὴ6 ᾿ατίοῦ 
Ὅπ8 16 ΘΔΓΙ ΕΓ ῬΣΌρΡ θὲ, τὸ πιΐσῃς ἐπέρος τπδι Ὠἰδ 
ποτὰς Ππδὰ θδθθη πιοαϊοαά ὮΥ 406]. 
“Πότ 8}4}} ποῖ δὰ δη 
οἵ Ἐδατι," ἴῃ τ[Π6 ἀδγ οἵ ἴπὸ [ογὰ. 0006] 4150 Β6Υ58, 
ταδὶ ἢ 5 ἀαγ 5}4]} 
δἰὰς οἵ Ζίοπ, ἴοτ 4} τΠὸ Ὠοδίῃθη, 

Ὀκλά Δ ἢ ΒΆΥΒ, 

δ πηῖ15 Σὲ ἴο 0 1016 ἐπδὶ Φοπονδὴ ταὶ ἢ 64]} 
βοιὴς οὐ τποῖῃ. δὰ 
οὗ Οὐδα ἰδῆ, δηὰ ἰηάϊοαϊοδβ, (που ἢ 
δοῦγεϊν, [πὸ τοσκΚ {ὑπαὶ βῃουὰ Ἰ- 

ἢο 5. 
ΚἼΡακεν. Ψεν. 28. Αἴ 
ΤΠ κὶπα. ΤΊ] ποτὰ 

ἦξ ΤΑΥ͂ δ6 οὔὐ- 
ἄοῃθ 

ἦα [6 Ὠδηθ ἴον. 6} 

τϊάου 86 η86, οἵὨ ἐνουγτ πρ' ὙΠ ἢ ἢ48 16; θαΐ, ἴῃ 
ἼΟ ΟἿ (σΑ86, ἴῃ ΒΗΥ͂ ΠΑΓΓΟΝΟΓ δοηβ6. [ἴἰ ἀο68 ποῖ 
ἱποϊπ δ ΟΥΟΥΥ ἱπάϊνί ἀπ] ἰη ἘΠ6 Ταρο, Ὀπὲ ἰς ἱποϊ 68 
ἴδε πβοΐο γᾶς, δηα ἱπαϊν ἀπι81]5 ἐπγουρίουῦς ἰδ, ἰῃ 
ΟΥΕΤΥ πδίΐοπ, θ6χ, Οὐ Ἑοπάϊεΐοη, ον οὐ Οδηιῖϊο, 
Θτοοῖκ ον Ββαγθασίδη, ὦ, ἐ., σΘἀυασειδὰ οὐ πποδυσδιοά, 
γί ἢ οὐ ροοῦ, Ὀοπὰ οὐ 60, πιδῖὶθ οὐ ἔδῃίθ. Οη 
4}} γαδ ἴο ὃὈε ροπγοὰ τῆ6 ΗοΪγ δρίτίϊ. - Ἄν. 29. 
δι. Ῥείΐον, ἔπ ἀδοϊατίηρ τδὲ [680 νογὰβ Ὀδζδη ἴὸ 
6 Δ]δ|1οα ἰπ τπΠ6 ἀδγ οὗ Ῥοπίοθοοβι, αποίθα ΤΠ 6 Πὶ 
ὙΠ ἵπὸ Ἰοβδου αἰβαγοΠποοο : “1 μ|}} βοὰν οὐ ο7 
187 ϑρί τς “πὰ προὸη ψ βογυδηῖς δπὰ Μυ Πδηΐ- 
πιδίάθη δ." ὙΠ ποιὰβ ἀσοίατο βοπιοίπίπρ Ἰῃ δαάϊ- 
ὕοη, πὶ ἀο ποῖ δ᾽τον (πὸ πιδδπίηρ, απὰ 80 δι. Ῥδίδυ 
ποίεβ {ΠΟ Π Ἀ5 ΤΠΘΥ ἴδῃ ἴπ (ἢ ΟΥΘΟΚ, τυ ίος, ργοῦ- 
δὈΪγ, δα ἴ6 ἴδηρτι Κπόνπ ΕΥ̓͂ τηοϑῖ οὗ [6 
τοϊχοά τααϊεἰϊπάθ τὸ τ οπὶ 6 δρακο. ΤΠ πογάδ 
“ν βδρίτίι,"" οχργοθβ (Π6 ἰδυρϑποδα δηὰ {Ὁ]}Ππ688 
οἵ τἶο εἴῆ. Ὑὴο νογάβ “ οὗ τὴν βρίτίς,᾽" Ἔχργοδα, 
ἷΒ μασι, παί Ηὺ Ὑἴο 18 ἰηδηΐα σδπηοί ὃθ οοη- 
(αἰποὰ ὈΥ τ18 ὙΠῸ δῖὸ ἤπῖ[6. Τ}6 πογὰβ “ τἢ6 δαῖ- 
γδηίς,᾽ τηδυκ τΠ6 ουνγατὰ οοηὐδπΠίοη. ΤΏῊ6 νονβ 
ΦΤΩΥ δεσνυδηΐβ," ἀοοίαγα ἴπδὲ ἰἤοτο βμου]Ἱὰ 6 πὸ 
ἀϊδεγεηος Ὀείποεη Ὀοπᾷ δηὰ ἔγοα. 

γεῖ. 88. Οαἰΐ προπ ἰδε πατπα οὐ ἰδὲ Ζογτά. Τὸ 
64}} οαυ ἴθ πδπιθ οἵ ἴΠ6 Ἰιοτὰ ͵β ἴο ννογβηΐῃ Ηΐπι 
8δὲ ες ἰ8, ἀδροπάϊηρ προη Ηἰπι. Τδο πδπιο οὗ [ἢ 9 
[τὰ ἐχργοββαδ μἷβ ἴσα Βεΐηρ, ἴμδι νι ϊοῖ Ηοδ ἰδ. 
Ἐὸτ [Ὡ6 πδι2δ γοπδογοὶ, ΤῊ 1 ογὰ, Ὄχργθββοβ τὶ 
Ἦο ἰδ. δηὰ δὲ Ηθ 51]0ὴ6 ἴδ, ἰῃθ φο γϑαῖηθ τ. 6 πη- 

τοῖἰ πηρ οὗ [06 ΒοΙ86 

οπο οὗ )υάρτηοπὶ ἴο 41} ου- - 
Βυς ἢθ ἀοθβ 

Βοῖ τόθ [πδ΄ ΠΟΠ6 οὗ [Π6Πὶ 8118] δϑοᾶρο, [ὉΓ ᾿ξ 

1Π8 [Δ Κ68 8 βῖορ ἴῃ δάνϑδῃοθ 

Υ Ἰδαῖον 

ΜΜοολ ἀτὸ ἰῃ [6 Ῥδηίδ- 
Ῥδυςῖ, Δηαἃ ἴπ οὔ Ἀ͵δοθ ἰῃ Πδπίοὶ, υϑεὰ ἰῃ ἃ γοῖ 

ἱ ὕπϑομιε : εν. 38. Μυν ϑρίσίι. Τῆο Βρίτγίς ον 
ἀοά ἷᾳ ἴπ6 ἀϊνίπο δπδίοριιθ οὗ [6 δρίτγί: οἵ τηδῃ. 
ἴε ἰ8 1π6 ἴτας 1} ῥγίπεὶ Ἕ οὗ τηθη ; ἴΠ6 5Ξοῦ Γοο οὗ 
πῆ νβίςαὶ 116 ἴῃ [6 σου] ὰ οὔ παίαγο, οὗ βρίγί τ] 
1{ {6 πὶ τὴ ϑρῇογο οὗ γε! σίρη, οὔ 4}} ροοάῃοββ, ἐπτῃ, 
γτοοιπάθ, κηὰ ΠἸΡΑ Δ ὙΥΒαΐουον ἢπ6 Ὠυπλη τηϊπὰ 
τη ΐηΚ8, ἔθοϊβ, νν1}19, 1 δἰθη5, ἴῃ στοραγὰ ἰὼ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 
οὔ {Π686 ΟὈ͵θοοίβ ἷ5, ἰῃ ΟΠ6 86Π960, Δη ουϊῆον οὗ τΠ6 
Ὠἰνίπο ϑρίγίς. ΤῊ Ῥγαγοῦ [ἢδὲ δϑοθπ 8 ἴο πϑαύθη 
ἔγοπι ἃ (ἰδνουΐ ἤοατὶ, ἴπ6 86} οοηϑοογαοη, τἢθ 
ΒοΙ͂Υ οι ἢ πβίδβπι ἢ ἢ αἰ πε ρτι δηθα τΠ6 ργορἤοῖβ, 
δὰ βειοὰ τῆ θπὶ ἴο ῥγοοϊδὶπιὶ τὸ [ἢ 6 ρϑορὶ σὰ "8 
ἡυάρτασπῦ ἀπά εἰ8 ΤΊΘΓΟΥ, --- 8}} -(ἢδδ 8ΓΘ δχρυθϑ- 
βίοῃϑ δπὰ ρἱδβ οἵ ἴθ Ὠἰνίπο ϑρίγιι, ἊΑἡ Πεεῖ. 
ΤΠ ποτὰ ἰβ πδρὰ ἴῃ ΗθΌ. το ἀδηοῖς {π6 τοιΑ]  ν οὗ 
εἰν Ὀδΐπρ οἡ ϑαγῃ, θοαϑὲ8 δπὰ πο (Θ6η. νὶ. 
18; γῇ 15, οἴς.); διὰ ἰπθὴ ἴῃ δ᾽ τποσὸ ᾿ἰπιϊ το 
86η86, ἴοΥ [ῃ6 Παϊηδη γδο0θ. 7ΤΠ6 σοπηθοῖίοη βἤον 
ἴδ, ἤσΓο, ἰδ ἰθ8 Δ κοη ἴῃ [Π6 Ἰδοῦ ξοῦθο. Οὐοά- 
ποῦ, πον νοῦ, ρῖνοσ ἰξ [πΠ6 ψἱάθτ πηϑαηΐπηρ 8ὸ δϑ ἴο 
ἱβοϊπὰθ (Π6 ἰγγαϊίοπδὶ δηΐπιδὶβ, απὰ τοίους ἴῃ σοη- 
βυπιδείοη οὔ ᾿ἷς υἱϑνγ τὸ [Π6 ῥτοάϊοδοη οἵ [5618 
χὶ. 6-9, σοποοτηΐηρ [6 “τὸ δῃηὰ {ἴθ Ἰαπλῦ, ἐπ 
ἰοοραγὰ δπὰ {π6 κί," ου. Βανι τηἷ8 ἔποπα πηΐοῃ 
οΥ̓͂ ἱ]ὰ δηὰ ἰδῆ δηΐπηαὶβ ἰ8β ποῖ τοριοϑοπίοὰ Ὁ 
τἢ6 Ῥγορῆδὶ 88 {Π0 Τθ5}} οὗἩ τῶϑπ 8 ϑη]ανυζοα Κηονΐϊ- 
ἐάρο οἵ ἀοὰ. Μάδῃ αἷοῃο ἰ9 Π0 ἱπιαρο οἵ Οοά: 
ἴδ δίοπο ἰδ ἃ ἢϊξ ο οὗ 1806 Ὀϊνίπο ϑρίτιε; ἢ6 
ΔΙοπΘ ἢ85 [6 ἙΔΡΔΟΊΓΥ ἴἢο γϑοοῖνο ἴθθ ρἱῆ ἤδγοὸ ἀ6- 
β ΣΙ 6α, τ οι, ἐποτοίοτο, σδῆποὶ 9 οχιοπάοά ἰο (ἢ 
ἴον ον ἑογιηϑ οἵ δηϊηια) ἰδ. 

νον. 832. 42 «ελοσαὶ λαϊὰ εαἰά. ΤὮοτο ἰδ πο σοῖς 
ΘΓΘΏΟΘΘ 66 ἴ0ο β ἰοβὲ ῬΡΟΟΥ (Μοίου) ; ποῦ ἴο δῇ 
οἸάον ττϊηρ οἵ Φοοὶ (Εὐπδ]ὰ) ; ποῦ το Ονβαϊΐδῃη 
(6}}}. δ πιοδηΐπρ δἰπιρὶγ ἰ8 τθας Φοοὶ, τ0 
800 βρεδκίησ, πδὰ 4 αἰνίηο γονοϊαιϊίοη οἵ ἴπ0 ἐει 
(ἢδὲ ὙΠΟΙῸ ᾿8 ΤγΟΠο 18, θοῦ ἢ18 {Γπ16 ὑγουβἢ ] ρ- 
ῬΟΓΒ 8[}8}] 4190 Ὀ6. ϑλαϊὶ οαἰ. ΤὮΟ τογὰ μὴ8 ἃ 
δόμον 86η80, ΠΟΙ γογ ης ἴἢ6 ἐάοα τἢδξ τὴ6 “ ἀθ- 
ἵνϑγβῃοο "ἢ ἐεραῖςς ποῖ οὐ [6 ψΟΓΒἢΙρροτΒ οὗ αοὰ 
δίοπθ, πὶ αἷδο Ὁρόη Οοἀ Πἰπιθο]ῖ. ΟἾΙΥ τἰοδο 
τοπὶ ἴΠ6 Τοτγὰ 64118 οὐ σἤοοϑοβ, δηά υγῇο 68]]} 
Ὄροη ΟΥ̓ οἰοοθα Ηΐπὶ 8}|4}} ὃὉθ δανοὰ. Μοβὲ οὗ (δ9 
οἰἄεν δηὰ ἰδϑδσ ὀχ ροδίθογ [8 ΚΟ “" 681] " ἴῃ ἃ ργϑᾶθϑβ. 
εἰπαινο δοηθθ. Ἴμὸ Ομ). ἢδ8 φιυοβ ἀοπιίπιις αε9- 
ἐΐπαί. --- ἘῚ] 

ἸΗΒΟΙΓΟΟΘΤΟΑΙ,. 

1. Ετοπι [6 νοΥῪ ἢγθὶ ἴπΠ6 Ῥσορμοίβ ροίπί ἴο 8 
ῖ ΠΕΡΕΙΤΕ νλπαὶ ἽΠΠΟΙΣ ἐν δδϊ6 ἴο 

ο τ ἷα ἴδῪ τηοὶγ βίο . Σάνίηρ ἰη τῆο ῥτοβϑεῖ, 
τποὶτγ ρα ΟΥΟΡ ἐπγηθα τὸ [Ὧ8 δία γο, ΟΥἩ ΤΙΝΟΣ 
1Ππ6 οπά, [6 οοηδυμπηηδέοη οὗ 4}} :ΐηρθ. Ηδηοθ 
[86 ρονοῦ οὗἁ τΠοἷγ ὀχ δογίδεῖοπβ δηα Ῥγογηΐβοϑ ὑὺ 
1Π οἱ Ὁ ΘΟὨ ΘΙ ΡΟΓΑΓε8. ῬΤμοῖγ ἱπθθποποῦ πουὰ μανὰ 
Ὀθδη ΥΘΡῪ ἔγαι! δηὰ ἰϑϑῦϊο, ἢ ΤΟΥ δὰ ποὶ ᾿ἰδά ἃ 
ἤἥσιο ἔδἰτὰ ἰῃ ἃ ἔπαΐατο, ν Π6 ἰμὸ δαϊναϊώοῃ οἵ αοά 
δου ὰ Ὀ6 [Ὁ}}} τοδὶ] ζοί. 

2. Οπίρουνίηρ οἵ 6 ϑρίτίε οὗἨ Οαοά προη 4)} 
βαρ. [ει ἰ8 ονϊάθηὶ ἴοι τἰθ οοηΐοχὶ (ἰδὲ (Π6 
ῬΙΌΡἢος ἢἰπηδο] Γ ἀἰὰ ποὶ ΘΌΡροθε ἰΐδὶ τη “ ουὖῦ 
Ρουγίῃρ " ψου]ὰ οχιίοηὰ δογοηά [ἢ0 ΡΘΟρ]6 οὗ 18- 
γαῖ. Τὶβ νγὰβ [18 θὰ (νοῦ. 237). Ηρτθ ἀοἂ ν}}} 
ΤΟΥ͂Θ] ΗΠ 861; ΠοΘ ἰὼ [0 ἀΔΥ οὗὨ [Π0 Τοτὰ (δ 6 
ἡυάρτορης νγ}}}} (Δ Κὸ ρίδοθ, μ6γθ δὶ] πδιΐϊοῃϑ βἰ.6}} Ὁ 
μοιμβογοὰ. Ὑπὸ τ ῃο]6 οὗἁ οἷ. 113. σῃονβ ἔδὲ [ἢ 6 
Ργορβοῖ οοπδίἀογοα τ106 ἤοϑῖθη ἡ ουἹὰ δὲ ἐπ6 6η- 
ΘΙΥ͂ οὗ ἀοἀ᾿ 5 ρΡοορὶθ. ΗΕ ἀο68 ποὲ ρευὶ (Π9 Ποδίῃθῃ 
οὐ [80 δαπηὸ ἰοοιϊΐῃρς νὰ [πγαϑὶ, Ὀὰ: οἡ [6 οοη- 
ΤΓΆΓΥ ἢὸ ἀΐγοοί δἰδοῃιίοη οχοϊ αδίνου το 1Π6 ἰχὴ 
Ῥοδίεου οὔ [δγϑθὶ 88 οί δ ρθορίβ. [ἐ ργϑδιιρροϑοϑ 
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ἐἰ6 οοηνοζδίοη οὗ ἐδ Ὠθαίπθη, δη ἃ τὉΠοἷὉ τοοοροῃ 
διηοηρ ἀοά᾽ 8 ΡΪ6. ΑΦ [9 ΠΟΝΒΟΤΟ ρῥγοάϊοῖϑ 
Βιοἢ ἃ ΘΟΏΥΘΓΒΊΟΏ, ᾿ἷ8 ὈΙΟΤηΐΪδ6 οὗ δῇ οαἱρουπίησ 
οἔΈΒο Βρίτίς ὑροῦ αἱϊ βοβὲι σδπηοῖ Ποτθ ἱποα ἀθ [Π6 
μοδίμοη ; ϑύϑῃ 1 Μ͵ὸ τοίεσ Π6 ΡὮΓΒ80 “ ὙΠοπὶ [ἢ 
Τ,οτὰ 8}18}} ο6]},᾽᾽ τὸ ἃ βϑοϊδοϊοῃ οἵ ἔἱὸ ποβδίποῃ, ἰΐ 
͵5. 811 1η6 τηότὸ ουἱάθπὶ τηδὲ ἴδ6 “4}} β6θὴ "" οδη- 
ποὶ ἱπραὰο τπδῖη. ΕῸΣ {π6 σΔ]Π}ρ οὗὨ ᾿ηάϊνί 4] 
μοδῖποιι οοῦ ἃ ποῖ ἢδνθ (Π6 8818 ὈΓΤΟΙΏΪΠΘΠΟΘ [Πδὶ 
πουἹὰ ὈοΙοηρς ἰο [86 ουνρουτχίηρ οὗὨ 186 ϑρί τίς οη 
6 ψΠο0]6 ποδίδβοη ποῦ. Φοοὶ της ἢδνὸ δϑ- 
δυϊηοὰ τῃδὲ ΒοΙη6 “4116 ουϊ οὗἁὨ [Π|ὸ Βοδέιθη νου] ά 
σου Ἱὰ ρᾶγίδκο οὐ ἐπ Ὀ]οδαίπρ χίνϑη ἴο [δγϑδοὶ. Τὸ 
ἴβϑτϑοὶ (ἢ6 Ῥγοιηΐβο τ͵δὸ οὗ βοιμοίὲηρ Ὡοῦ ΟΠΪΥ͂ 
τοῶῖ δὰξ πον, πδιηοῖυ, ἴ[Π6 ἱπηραγίδιίοη οὗ Γδ6 
οἷν ἴο ρουβοῦ οὗ δ]}} δηᾶ οοπάϊτίοηΒ. Ῥοῦτ- 

ἰηρ ουὔξ 88 8 ΒΥΠ100] οΥ̓͂ (ἷ8 ἱπηρδτιίδιξουι γγϑθ ΠΘΥ͂ΟΓ 
δοίοτγο πδοὰ τὸ ἀδηοῖ ἴπ6 σἹΝ οὗ {Π6 ϑρίγι. ΤΠὰ8 
ἴλτ ΟἿΪῪ ἱπάϊν᾽ παῖδ ἱπ ραγάσα αν Ἰοοδ θα πδὰ τθ- 
οοἰνοὰ ἃ. ΤῈ ρΙΝ 1688, ἰηἀδοα, ἃ ἢ ΤοΘῸΪς 
οὗ ἴ6 οονδηδηϊ γχοϊδιϊίοη ἱπ το ἢ Φομουδὴ βίοοὰ 
"Ὁ [δγϑϑὶ, δαϊ Εἰ Γμοτῖο ἷ5 ϑρίγιῖ ἢ σοπιθ ΟὨΪΥ οἱ 
ἱπάϊνίἀ πα]5, διείπο; τΠθτὰ ἴο Ὀθοοτηθ ἀἰνπο πηθ6866Ώ- 
ΠΣ Βαεὴ 1ἰπιϊἑδεῖοη, βονγονοσ, ἀϊ4 ποῖ δοοοσὰ 
τ ἴΠ6 ἵττιο 1ᾶθ6 οἵ αοἀ᾽Σ ροορίο, πίοι ἱπιρἰδθ8 
δὲ (ΠΟῪ δου ἃ 411 ὈῸ ῥαγίδίοσδ οὗ [ὲβ Ὁ πῆρα 
ΤΗΐδ βου ]α θ6 ἔ}}Ὺ τοα] σϑὰ ἱπ ἴδθ διϊαγο. ΕΥΘΙῪ 
ὈΔΙΤΙ͂ΟΓ 8141} Ὀ6 Ὀγοίκοῃ ἀονγῃ, διὰ π6 τοοορου οὗ 
τιῖ8. ϑρί τς 6}}4}} ὃ 1ἰταϊ 6 ποίζμου ὈΥ δρθ, ϑ6Χ, ὩΣ 
οομαϊποη. Ιὲ σψουἹὰ σοσὴθ ἴῃ ἴδ ἴοτπῃ οἵ ρῥτῸ- 
Ρθοῦς ἀγοδπιβ δηὰ νυἱβδίοπβ, ρίνίηρ 1086 γγῆο τἴὸ- 
οαἰνοά ἰζ ἃ ἄθορεῦ ἱμοίρῃς ἱπὺ ἀἰνῖπο πίπρθ, δηὰ 
ΤΩΔΚΟ ἵπθτα ΟΥχ8Π8 οὗἩ αἀἰνίπο τονυοϊδιίοι. 

ΤῊΪ8 Ῥγοιηΐβο, 85 ρίνθη ὉΥ̓ [π6 ῥιορβεῖ, ἰ8 ἔνγο- 
ἴ01] 4, Οχ πὸ οὔθ παῃᾶ, ἰδ νι.}} τ 8 δε ΒΟΟῺ ἴπδὶ 
ϑομουδῃ ἰδ ἴῃ [86 πιΐάδὲ οὗἩἨΪδτ8ο]. Οὐ ἴπὸ Οἴἶδοτ 
᾿ιδηὰ, τ 18 ζϑῦογαὶ οπίρουτίηρ οἵ [πὸ ϑρίτίε πὶ} 
ὈΘ ἃ ῬΓΟΡΑΓΘΙΟΣΥ ἩΔΙΠΙῺρ οὗὨ [Π6 σοτηΐηρ οὗ 6 ἀδ 
οἵ (86 τὰ. Τηδὶ ἀδγ νυνὶ} Ὀ6 οὔ οἵ ἱπιπιοάΐαίθ 
δηα ἀθοεϊβῖγα τηδηϊ(ϑδίδιίου οὐἠἨ Ἃ(οἄά, δηὰ ἰϊ8 δρ- 
ΒΤΌΒΟΙ ΜΠ ὃὉ9 ΠοΙΑΙ ἀδαὰ ὈΥ ΠΟῪ δηὰ βεδυηρ᾽ ονθα 8 
τἰοὰ ἴο Θχοΐνθ ἰῃ {Π6 πῃ 8 οἵ τηθη ΘΧρϑοίδ- 

τίοη, δηῃὰ ἰο τοιι8θ ἔθη ἴο 8060Κ βαϊ νγαϊίοη ὑθίογα ἰΐ 
88 ἴ00 ἰδίθ.Ό. ἼΠθ60 ὙΑΡΓΗΪ 955 ΤΠΔΥῪ οοηδίδὲ οὗ 6Χ- 
ἘΥΔΟΣ ΠΑΡ ῬΒθηομδΏδ ἴῃ ἴδ6 νοῦ] οὗὨἨἁ Ὡδίυτο, ΟΥ 
οὗ δἰ πιῦ]δῦ ῬμΘηοπθηδ ἴῃ 06 Βρθογα οὗ πιϊπά. πὶ 
ἘΠ6 δρ᾿ για ΠΥ οὗἁ [π6 το] σίου οὗἉ Φοθονδὴ νγὸ πιίρῆς 
οχροοὶ {πδὺ ΟΟΟΌΓΓΟΠΟΘΒ Οὗ (᾽6 Ἰαίίον 61888 τοι] ὰ 
Ῥτγϑὰοτηϊηαῖο, ῬοσθδΡρα Ὑ6 βρὲ Βο ΑΥΙΒΟΤ δηὰ 5. 
ἴδαι [πὸ οὐ͵θεῖ οὗἨ 8686 τομμ τ κδὺϊθ ονυθηῖβ, οὗ (ἢ ΐ8 
ΤΟΡΒΕ ΠΕΣ. οὗὨ 1686 ἀτοδηβ δηὰ υἱβίοῃβ, ἰβ τἢ}6 
γοῖι τὰ ἰιθοϊ. [0 8 οἶθασ τπδὲ Ὁγ τ ΐἷ8 ζϑη- 

6Γ8] οπτροῦτίηρ οὗ 6 ϑὲρι γι [᾽6 ΑΥ νοῦ] ἃ δ6 ΡΓο- 
Ῥαγοὰ ἴον δῇς ἃ το8}}} οἵ τὴο ἀδὺ οὗ [ἢ6 ΠΑ Ἰὰβ 
τοῦδ γϑαου πα ἴο [Π6 ρΊΟΤΥ οὔ δγϑοὶ. δδ'ηοο Φοδο- 
δῖ (Π 8 ΓΘΟΟρΤΙΪ268 [δγαοὶ 88 Ὠἷδ ᾿δελυρε Ὀγ τδκίηρ 
ΤΠ 6: 4]} ἱπαϊ νά π8}}} Οὐζδηδ οὗ ἢἰ8 γονοϊδείοη, Ηδ 
τηῦδί, ὙΠῚ110 Ὀ]οβδίηρ [Β6ι, τοδί δηὰ ραη ἰδ ἐμ οὶν 
Θηθηίο8. ΤῊΗΐ8 ἀοι]θ αϑρθοὶ οὗ [6 ἀδὺ οὗ 190 
Τιοτὰ, ἃκ5. ομθ οὗ ῥα θηΐ, δη4 οἵ τοἀοπιρεοηῃ, ἰ5 
ΠΘΙΘ ΥὙΟΤῪ ἀἰδίϊηΟΕΥ αἀοοϊαγοά. πο ἀο]ἑνογϑῆοο οὗ 
ἰπάϊν 818 τῦῖ}} ἢοΣ ὀΟτὴθ (0 {ποτὰ 88 ἃ τρδίοῦ οὗ 
οουγθθ. [1 ΠΟΥ͂ ΘΘΟΔΡΘ [Π6 ΓΟΙΤΟΙΒ οἵ (αὐ ἄδγ, δηὰ 
δλατθ ἴῃ ἐμ βαϊ νδξίου οἵ Οοἀ᾽Β Ῥθορίβ, ἰξ ὁδῃ Ὁ 
06 ὮΥ τμοῖν ΘΟ ᾿ γίησ τ ἢ ἐΠ6 ΘΒ Οη8 οα νἷς 
ἷς 8 δβουγϑά. 
ὙΒεη 8}84}} {πὶ ργοπιῖθθ οὗ ἃ ζϑποσαὶ ὑα, μαῦθ 

ἰηρ οὗἩ (86 ϑρίγτίς Ὀ6 1610} Ετοπὶ [16 ΡἢΓα586 
“ ΑΥΌΟΣ τΠ18,᾿ 1ΓΠ6 ῬΙΟΡΙ οἱ ΒΘΟΤΩΒ ἴο ἤδγο τορδγαϑὰ 
ἰξ δϑ οοηῃθοίοα ψίτἢ 6 Ῥγοιηΐθθ σίνοι ἰπ [Π6 ΘΑΥ] 6 τ 

τί οὗ 1π6ὸ ἐμβαρίεῦ. αι ἰὲ ἀοθ8 ποῖ Ὁ] ον τπδὲ 
ἰς: Ἰοοκοὰ προῃ ἰδ 88 ΠΟΥ δὴ διά. Τἢθ ὑτορδοῖδ 
οἴη οοῃηθοῖ πἰὐλμόυονι Τοϊατίηρ [0 [6 ργθϑθηΐ, ΤΟ ΣῪ 
ΟἸοφοΙν τ ἢ ἢ 096 ρογιδίηΐπος ἴ0 6 ἔν ἀἰδίδηϊ ἔα- 

ΦΌΞΙ, 

ἴατο. [π τἢΐο 2061] δηὰ (ἢ Ἰδίθσ ργορῆηθὶϑ 
δστοθ. Το ἰδίίοσ γοργόϑϑης [86 οἷδε οὗἩ τς δρίτίς 
ἴῃ 18 ΔΠ]]Ππ686 ἴο τῃ6 οονϑηδηΐ ρΘΟρὶθ, 88 ἃ Ῥσοῃι- 
ὨΘηϊ ἔδδίιτε οὗ [6 Μοιβίδηϊο δζο, ογ οὗ [86 Νὸνν 
Οονδηδηί. ὅ6Γ. χχχὶϊ. 15; ᾿νὶ. 18; Ἐξ. χχχνὶ. 36; 
Ζδοεδ. χὶὶ. 10. Ηθηοθ τὸ ββοπ)ά, γΠΑρ8, ἀαείρτιδία 
[18 ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ Δ8 ἰῃ ἃ ζεηθΓΑ] ὙΔῪ δηΐς, τοῦσῃ 
ὅοοϊ ἀοδβ ποῖ 8 αἰγός γ οὗ ἴπΠ6 Μοδβίδιι, δηὰ 
Ὑ0 Βιου]ὰ Ἰοοῖκ ἴον ἰἴ8 {0} πῆοπὶ ἴδον 16 δάγσας 
οὗ Μοδεῖδῃ. Τδὰβ 8ι. Ρεῖοῦ (Αοῖδ 1]. 17) βανν ἴ18 
δΟΟΟΙΏΡ ἰδταθηῦ ἰῃ [6 πιΐγαοϊο οὗ Ῥεπίθοοδι. Ηθ 

ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ τοΐδτϑ [80 ἢ: 0 Ἰξὶ --- ἐν ταῖς ἐσχάταις 
ἡμέραις, ἴο 1π0 Μοβείδηϊο ἀσθ. Ηο ἀἰδιίποιγ σϑοος- 
πἶσοα {πὸ Μοβεΐδὶ 88 [πὸ πιοάϊδίους ἱῃγουρἧν τ ΒΟΣΩ 
(9. τον δηὰ ΘΓᾺῚ δεδνπεπὶ οὗ ϑρίτις 
δου] ἃ οοτθ. μῖκο [86 ρτορβδοῖ, [6 πη δονισοίε ἐδθ 
“.Δ}} β6 δὲν," ἴο πιεϑη, ἰὼ ἔπ ἤτγεβι ἰπϑίδηοο, [δ6 οον- 
θηδηΐ Ῥοορίθ, ἐπουσῇ ἢ6 ἀθοδύθϑ (πδὲ [Π6 Ῥσοῦηχίδθ 
ἀχιοη θα 6ἷ8ο ἴο ἔοϑὸ ὙΠῸ ΟΓΟ “ δίαν οὔ" 42οοὶ 
ΟὨΪΥ ἱππηδιδθ {Ππῶΐ (ἢ ἰΔεῖου υσ]}]} οϑοαρο, θαϊ ἀοα69 
ΠΟΙ ΒΑΥ͂, ἰῃ 80 ΠΙΔΠΥ ψογάδ, [πᾶὶ εἶ ϑρί τις νν}} Ὁ6 
αἴνθη ἴ0 [6 πὶ. ΠΡ εἴον ον  ἀθη ΕΥ̓ γοραγάθα -- δὴ σοοὶ 
αἰ --ο τ 16 οαἱρουτίηρ᾽ οὗ ἔπο ϑρἐτς δὲ ἃ βίρῃ οὗ ἐδ6 
ὨΔΥ͂ οὔ [δ Τογὰ, ἑ. 6., 'π 186 Νονν Τ βίδιηθῃςξ δ6ῃ88 οἱ 
[ὮὯΘ ὕθΓ τ, 88 8 ἀδγ οἵ Ῥαγουδία, δῃὰ 80 υοίδδ γϑυϑ. 
28-82. ΑΜΒ ἢ6 ΒΑΥ, ΟΠ Ρϑτὶ οὗ [πὸ ργοαϊςοη δοοοσῃ- 
ὈἸ 96, 6 πδιθγα!ν Ἰοοϊκοα (ῸΓ 186 ] αΠ]τλθπέ οὗ 
[Π6 οἴμοσ. ΤΠΘΙΘ οδῃ ΡῸ Ὧο ἀουδὲ ἴδᾶὶ ἴ[Π6 Αροδ- 
1168, δὲ ἰθδϑὶ [07 ἃ τἰπ)6, ἐποῦσῦ τπδὶ 1[Π6 Παρουσία, 
ΟΥ̓ [80 Οοχγρίπρ' οὗ (μ6 [οτὰ, ψὰ8 πἰχὰ δὶ δβαπὰ, δὰ 
ΒΟ ἢ ῬΓΟΡΠΉΘΟΙΘΒ 88 16 οπθ Ὀαΐοσο 8, ψου]ὰ ἰοπὰ 
ἴο οοπῆστα ἐδοῖη ἰη [Π80 ὀχρεοίϊδβθοη. Οη (6 ἀδν 
οἵ Ῥοπιρθοοθῖ, Ροίοῦ ὅδῦν (6 ϑϑριγῖῖ μοιτγοὰ ουἱϊ, ποὶ 
ἰπάοοα οἱ “ 411 θθβῇ,᾽ ουϑη ἴῃ 116 ᾿ϊϊθ ἃ δοη86 οἵ 
411 Ιαγϑϑὶ, Ὀᾷὺ ἢ6 Ὑ88 δῦγο (δδὶ 106 ὈΓΟΙ 90 οἵ ἱΐ 
μα γδοοὰ Γῆ το]6 οογοπβηΐξ Ῥθορὶθ, δηὰ 80 ἢθ 
ΟΡΘΏΒ ἴ0 8}1} {1:6 ρῥγοθροοὶ οὗ ἴπ6 σίίδ, οα οουάϊοη 
οὗ γορϑῃίδῃοῦ. 

Βυις (πουρὰ ἐπθ ποπάοτβ οὗ Ῥοηθθοοϑί ἡγοσὸ ἐΠ6 
ἤγϑι δηὰ 1ἰτογαὶ ἔμ]! ππθῆς οὐἁὨἁ {18 ΡΓΟΡΏΘΟΥ, ΠΟῪ 
ΟΥ̓ ΠΟ πιθβῆϑ Θχἰιδυθίθὶ ἐπ τπιοδηΐῃς. ὙῊΘ ΟἾΪΥ 
οἴἶεει οἵ ἴΠ6 ουἱρουγίπες οὗ ἴΠ0 βρίγις τοοορμηϊζεὰ 
ὈΥ Φοοὶ, ἰθ (80 ργορῆθῶο, δῃὰ οὐ {8 τηθλουϑ Ὁ 6 
ἀδυ, ἰδ ὀΟΥΔΙΪΥ Δρροδγοὰ ἰῃ δῇ ϑοβίδιεϊς ἔοσιω. Βυς 
Ὑ6 ὨθΘα ΟἹΪΥ ἴο ἰοοῖκ ἰηΐο ἴπ6 Ερί8ι168 οὗ 8ι. Ῥδὰὶ 
ἴο ἀΐδβοονογ ἰπδὶ τὴ6 ἰηβαδηοθ οὗ 6 πνεῦμα ἅγιον 
νοι ΟἸγίδὶ χίνοβ 18 ποῖ ϑχμδυδιθα ὈΥ διιο τὸ- 
δι δ; ΟἹ (10 ΘΟΠΙΓΔΓΙΥ, [ἰδ σλδπάοϑι οἴἶϊεοις οὗ ἱξ ἰ8 
τ: τορϑποσϑδοη οἵ ε6 Ὑπο]6 δὴ. ΤῊ 8 ἀθορου, 
οἰ ἰοο-τοὶ χίουο οοποοθρείοη οὗ {π6 χἰῇ οὗἩ ἐμ0 δριτῖς, 
ἰουπάοά οὐ ἴΠ|ὸ ἀθοϊαγαώοηβ οὗ [πὸ Δίου ργορθῖβ 
153618}), δϑγοιηΐδη, δηὰ Εζοίκίοὶ, ἰ8 οοαυίδίην τ ΝΟ 
Τοειδιιθηΐ οἢ6. Φ06}᾽8 ἰάοα, οἵ {Π|0 ὁ1ο80 Θοπηθο ος 
δοΐτγοθη (86 Ουὔϊρουτίης οἵ ἴ00 ϑρίτις διὰ “τὴ 
ἀδγ,᾽ ἰ8 ἱπ οὔθ δϑῆδθ 8 πιΐδίθ θη ΟΏ6, δίηοο 189 
“ἀραϊρουτίης " οδῖωθ, δὰ ποῖ [ῃ6 “ ἀδΥ,᾽ γαῖ ἴῃ 
ΔΠΟΙΝΟΥ Υἱὸν ἱΐ ἘΡΤΡΚΟΥ οούτθοί, ΤῈΘ 70 δΓῸ 
Τηοϑί ὨΘΔΥΪΥ τοϊδιοά. 1 Μοϑοϊδῃ αν σοι [δ 6 
ἔσχαται ἡμέραι; διὰ [Π6 γἱῆ οὗ ἴθ ϑρὶτις ἰδ, δἀπὰ 
Ὑ{Π οσομ πο ἴο ὃ6, ἃ βίρῃ οὗἨ τ6 ΠΥ οὔ {πὸ 1οτγὰ, 
ἃ Ῥτοοῦ δαὶ αοἀ ἰδ ἰὰ τὴ6 πιά 8: οὗὨ δ ῬΘορ]ο, διὰ 

ἱ χῖνο ἴμθπὶ [ἢ ΥἱούοῦγΥ ΟΥ̓ 8}1 {ποτ ΘηΘμλΐθα. --- 
Εἰπαίγ, 6 τηυδὺ ἢοξ οὐου]οοῖς ἰΠ0 ᾿ἰταϊτ6 οὗ ἐδ9 
δοϊὰ οὗ εἶ ϑρί ν᾽ 8 Ορδυδίοῃβ ἃ8 ἀδδογ θὰ Ὁ Ηο- 
868. Ἦο, ᾿Ἰπάἀορά, οοηδίογοᾶ ἴβγϑοὶ δίοῃθ 88 οα β 
ΘΟρΪΘθ, δπὰ τθδὲ ὁπ [βγϑ8ὶ δἷοπθ ψου]ά μ6 ϑρίτιι 

ρουγοᾶ οοὧὐυσξ: Βυὶ 898 γὸο Κπον ἔοτῃ ἐμὸ Νονν 
Τοϑίδιηοης τπδὲ ΟἸ ΓΙ 8:8 ἀἰδεὶ 68 διὸ ποὶ ᾿ἰπιδὰ 
ἴο [δγϑ6], Ὠθί ΠΟΥ ἀὸ αοα᾽Β ΡΘΟΡΪΘθ, δ0ὺ ἯΘ δΓῸ 8ΏΌΓΘ 
ἐδδὲ 18 ουερουσίηρ οὗὨ [Π6 ϑρίτις ἰδ οοπδηθά ἴο 
16, ἑ. 6., [0 [πὸ βρίγίϊα αὶ] [βγ86], ἴο 8}} πο, ὉΥ 
Καΐτῃ, δ’Ὸ πυδὰθ οὔθ τὶ ἢ ΟἸτίδί. ΑἹ] δας ρασγίδκο 
οὗ [0 ΗοΙΥ Οἷιοβῖ. 
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[1π 1,6 δοπιονσιαιὶ ῥγοΪὶχ δηὰ γογῦοβο ἀϊθϑογία- ἰἀοὰ 848 τηδηϊειοὰ ΗΪπιθοὶύ, δ} Κηον ἰπδὶ ἃ 
ὕου, 6 δαίθοῦ οοπουπὰβ ἵπνο ατΐο ἀϊδείποι αυ68- } Ογοϑίς, δἰ ΡΥ 88 βίος, οουἹὰ ποὲ 54}} ὑροῦ (ἢθ 
εἰοῦβ, δυοῖν, δὶ 18 τὴ6 πιοδηΐης οἱ 16] [οτὰ, δίποθ ὃ ἀἰὰ ποῖ ὀυθὴ πον 1Π6 [οτὰ ψ80 
ΡΓΟΡὮΘΟΥ͂ -- ὙΒΟΠὶ ἀ068 ἰξ ΘΙΏΌΓΔΟΘ, --- δΔη ἃ τ δοη | δὰ οὐ Ηἱπ561 ἰη [ατϑο]. ΤὭοθα πο ποιυ]ὰ 
δηὰ μοῖν Μ1}} Σὺ Ὅ6 σοΙαρ θίοΙγ {]Η}164.} δηὰ Ηον 98}} προη Ηΐπι, 88 Ῥδ} ἴθβϑοβθθ, τηϑὲ δεϊίονο ἴῃ 
ἴαν αἰά 4206] οοιπρτιθμοπὰ ἴΠ6 τοα] ραγροτί οὗ ἐ!ο ] Ηΐπι, ἀπά ε}}8 ἐπ ρ] 165 ταὶ Ηδ δὰ ὕθοπ ργθδοβοὰ 

Ῥιοιὶς ργοπιΐβϑδ, ἡ Βῖ ἢ 6 γγ88 ἰπδρίγϑιὶ Ὁ αἴῦον 8 ἴο ἴποτα, δὰ ἐμὶ8 τνᾶβ ἄοῃθ ὈΥ͂ [8086 ν7}}0 τηϑᾶθ 
δα ἰαϑὲ αποϑιίοπ ἴδ ἰ8 ᾿τπηροβ1 016 ἴὸ ΘΏδΥΘΥ, Ὁ6. Κποντ ἴ0 [π6 μοδίμοη [26 αοα νγ0 165 πηδηϊ διὰ 

οδβῦδο Ψοοὶ Ιοῖξ )Ἐο οχρίαηδεοη οὗὨ μἰ8 ργϑάϊς- ΗΪπιβο!ῇ ἴῃ Ζίοῃ. Ῥδῃ] ἀθηΐθϑ [ζδεέ σοπίογπ ΕΥ̓ ἴο 
ἴοη. ὯὯ7ὸ0 πανθ ποιμίηρ Ὀὰς [ἈΠ 6 ῬΓΟΡΠΟΘΟΥ ἰἰ56 1. ᾿ {11 {6 Υ8ἢ αν ἰδ ἃ οοπάϊεου οἵ 58] νδιίοη. ΑἹ] ἐμ ΐ8 
ὙΒογείοσο γὸ ἢδνθ ΠΟ 6888 οὗἉ ἀο᾽ογιηϊπίηρ Ἡΐ61}- ᾿ δῆονγθ [80 Ιροϑι]0᾽ 8 ἘΡΡΡ ΤΈΜΝΕΙ ἰηῖο [6 γϑδὶ] 
Σ᾽ δ6 τοοῖς [80 “4}} 466}1,᾿ 28 τηθϑηϊηρ 8 ΤὩΡῚῪ 19-  τηϑδῃΐπρ' οὗ δογίρίαγο. δοαᾶγὶ Ὀδδὲ ἴοστ ἴ[Π086 
ΓᾺΘΙ, ΟΥ̓ΪΏ 18 Ὑἱά6Γ 86η86. ΑἸΥΟΣ 8]}, [86 αυσϑεοη ἰδ ] δίδν οὔ; "6 ἔϑοϊβ, διὰ αἰϑοουθὺβ ἰηδιϊποιίνοὶυ, ἰδδὲ 
9η9 Οὗ ΠΟ ΡὈΓΒΟΙΟΔΙ ἱπιροτίδιοθ. ΤῊ στδῃὰ ἴῃ [δ θδιτίογ πιο δὰ ἰοὰ 9» δηὰ (ἀοπε]θ 
ἷα.  μδὶ 15 186 τιοδηΐῃρ οὗ (ἢ ῬΓΟΡὮΘΟΥ 3 Ἐν ΤΟΓΘ ὈΓΟΚΟΏ ἋΘΟΝ ΟΥ̓ [Π6 ΥΟΙῪ Ριορμοῖίς νψογὰ 
Ῥνύπδοηκ : Οτοποσ ἰδ ΠΕ ττοὴρ ὙΠΟ ἢ6 , ὙΠΙΟΙ τρδᾶθ βα]υδιίοῃ ἀσροπάθηϊ οὐ οὔθ εἰΐηρ, 

ΒΑΥ8 {ποδὶ ῬοῖοΥ 2806 ἃ [4160 ΔρΡ]οδείου οὗ 18 | ΔΙοῃο, ἃ πη τὶ η [06 χϑδοῖὶ Θα64}}Υ οὗ ἴπ6 αθη- 
ξτῸΡ . Νὼ τῆδῃ ὁδῷ (ἀΘΗΥ͂ ἴΠπδὲ οἡ ἴδ ἀΔΥ οὗ | 18 πὰ {π6 εν. Ηο οὐΐάθῃιγ ἰοοῖκ ἐπ πογὰϑ 

Ὠἰοοοδῖ, ἐμ6 ρῬτγεϊοιτίοη οὗ ὅοοὶ Ὀαχζδὴ τὸ Ὀ6 8ο-  ““ ὙΒΟδΟΕΥ͂ΟΥ 8}14}} οδ]],᾽ οἵο., ἴῃ ἃ ϑ6:80 ἰδῦρὸ που σ ἢ 
ΟΠ ἰδ οὰ. ὁ ΒΑΥ͂ ἀοδίχηοίγ, “θαρδη ἴο ὃὉθ ] [0 οἰῦγλοθ [6 Ῥ8Ο]9 Οςπ ἢ] 6 ποσὰ. Οἡ οχορθῖ- 
δοζοιιρ ἰδ μοά,᾿ ογ δ Βουρὴ [μ6 ΟἸτδείδα ΟἸατοῖι [ἰοδὶ στουπάβ, 88 γὸ δδθ ϑθδῃ, 6 δτὸ δι πότγιζοί 
δ85 ΕΘ στονίηρ ἰῃ ἀΐνπο Κηονϊοάρο, δηὰ [86] ἱπουρσἢ ποῖ οοτροϊοὰ το χίτο ἐμόπὶ {8 Ὀτοδά "ἢ οὗ 
Ὀθοῖ πουκιηρ (ὉΓ [Π6 ΠΟΙ ΠΊοἢ ροοὰ οὗ 4]} δβ6χοϑδ,  βοϑδπΐηρ. [π|ῖδ6 ἰΔδί οἰδιϑο οὗ γὰγ. 82 [86 ῬΏΓΣΔΒΘ 
δθδ, δηὰ οἰαδϑεβ, ἸΒῸῸ ἰμδη οἱριιίθοη ᾿απάγοα ἰ ΟΟσΌΓΒ, “ τοῦ [80 1οτὰ 85.14}} ς81]},᾽" δὰ 1 οοῃ- 

δἴηοο [παῖ ἀΔγ, [86 ΤΠΡΒΟΥ ἢ Ὧοξ γοῖ ἢ1]- ἰγογδ ἴῃ0 ἰάθα [πδὲ δαϊνδίϊοῃ ἰ8 ποῖ ἃ τηδίίου οὔ 
δμοᾶ, ὙΏΠΟΤΘ δὸ Ῥγοῦίοομβ, νἢΐο μᾶνὸ ἐσπηά τίσι, Ὀὰς οἵὗὁἨ »τδοθ δίοῃθ. ΠΝ ἴο 4}} σἴο 
τοῖν (ΠΕ Ἰτοπὶ ἴῃ ῬδγεςΌ]Γ Ὠἰδίοτῖς 8] ΟΥΘΏ(Β ; [ἰ 8Ι΄ΙῸ δίαν οὔ (8 αἰνίηθ 64}} 6 [86 οδ 86 οἵ ἀοἰ ἶνοῦ- 
δϑὰ ΠΟ ΓΘ ΔΓῸ Οἴεγθ ὙΠ ἰοἷ ΘΙ ΌΤΘΟΟ [06 θη τἶγο 8614 ἰδηοθ. 1 πο πδὰ ποῖ ὑθθη ἔμ. “810 ἃ [ΠΟΥ πιαδὶ 
οὗ πυπιδηῖγ, δηὰ 9065 ὈΘΙΟπρ5 ἢ ΓΠ86 Ἰδείου ς91488. } οοσίδί η]γ ΠαΥ͂Θ μογίβῃϑά, 80 (ππδὲ {ΠΟΥ͂ ΟὟ ἐποὶγ 68- 
15 σοπιρ οἴ δοσουαρ  δμσηθηὶ υγἱὶ}]} Ὀ6 1.6 δὲ8 οἴ οδροὸ ϑο ον ἴο (9 ἰοῦ 604}} οὗἉ Βαε ἴν ἰδ 
εὸ Κίηράομι οὗ αοἂ ου οαγεῖ, ον ἢ ἰδ6 6ηἀᾺ οἵ [δὲ ἴδὸ δατηθ σωϑ οἰθασὶν ἐπι ρ θὰ ἐπαὶ [Πι8 6411 ὑθ- 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ Π. 158-52. 

εἶπιο. -- Ε.] οοπιθ8 οἤδθοϊνο δὰ δβδυϊῃρ ΟὨἿΥ ὙὮΘη {Π|6 τηΔῃ Ὠἰπι- 
8. [δὲ π8 πον σοηποίογ τῆπὲ ἴῃ6 Ῥγορθδῖ ἰοδοῦ68 5617 ἱπγη ἴὸ ἴπ0 [ψοτά. 

ἴῃ τορδὰ ἴο ἴη6 Ἄσοπαϊτίοη οὗὨ ἀο᾽νογᾶποο, ἰὰ [ηΐθ 
“4 ςοστί υἱθ ἀδγ οἵ τπ6 [οτὰ.᾽ [Ιὲ ἰδ ποῖ Βηδγίπρ ἴῃ 
[086 Οχ ἸὙΔΟΓΪΠΑΓΥ ἱηἤπ θη 68 οὗ ἴπ6 ϑρίτίϊ, ἩτΏΟΘ6 
ΞΟΒΌΪ.8 Δ’Ὸ ἱπυο ΠΑ ΤΥ, Ὀπὺ “ ΠΔ]} ἰῷ οὐ [0 ΠΔΙῚΘ 
οὗ το 1οτὰ,᾽ ὁ ἴο δεῖ, πῆΐϊς ἢ} ὃν οἤ9 ψῦο 
Ρίϑαϑοβ σῇ ρογίοσιη. ὙΠΟΓῸ ἰδ Β0ΠῚ0 ἴο ὃθ 
ἀοῦδ ὃὉγ οδοῖ ἰπαϊν! πα] ἴον ἢΐπιθ61ζ, δηὰ δ}} δῖθ 
ἘΧΠοτγιοα [ο ἀο ἱξ. ϑρί τῖυ4] ροἱδ ἀο ποῖ ποοοθθδ- 
τίν ἱπνοῖνο βρί γα] τοροπογϑιίίοη. 80 τὸ δηὰ ἴο 
δύο ὕδσῃ [Π6 6856 ἰῃ ΝΘ Τοϑίδιηθης ἢ ϑΙΟΓΥ, Ἰὴ (ἢ 
το τοϊσδου]οῦδ χαρίσματα, ἩδίοΙι δὲ ἤγϑὶ ργοαοιῃΐ- 
πιο, Ὀὰπι ρτδάμδ!ν ἀἰδαρροαγοὰ, αἰνίηρ ΗΪδοθ ἴὸ 
ἃ. ΤΟΙ ὨδῖΌΓΔΙ δηά ἰγβησ}}, ἃ ῬΌΓΟΣΙ δηα ἀθθρογ 
ερί ταδὶ 1. ὙΠῸ οοπαϊτίοη οὗἩἨ ἀοἰἰνογδηοθ ἰ5 
εἰδιοὰ ἴῃ νον. 832, δηὰδ δ]] αγὸ ὁχῃογίραά τὸ [16}} ἱε. 
Ἐχίοσπδὶ τοι δογβἷρ τ [ἢ [86 ῬΘΟΡΪΟ οὗ [δγϑοὶ γ.1}}} 
ῃοῖ, οἵ δεϑοι, ϑϑοιτο δαϊναίίοη : ὃυὲ (ἢδ6 οοπαϊξείοη 
δ ΟἿΘ 80 5'π|ρ0]6 δΔῃηἃ ΘΕΔΥ, 80 ΤΟΔΙΪΥ πη [ἢ9 
ῬΟΎΎΟΥ οἵ ΘΥΟΓΥ͂ ΟΠ6, ἰπδὲ (ἢ 6 γοῦδθ ἢδ8 τηογὸ [Π|0 
δϑροοῖ οὗὁἩ 6 Ῥτοπιΐβδθ ἴδῃ δὴ οχἠογίδτίοηῃ. Το 
ἷδ πὸ τοδὶ ποοὰ ἴπαὶ ἈῃΥ ὁὴ6 δῃουϊὰ ὃὕ6 δγαίὰ οὗ 
κ186 οομίῃς οΥὨ [06 “ἰογγ} 0} ἀαγ.᾽ [Ὁ ἐΟΥΓΌΓΒ ΤΏΔΥ 
06 οδοδρεὰ ὉΥ͂ δἰ πιρὶγ σ64]}Ἐ}πρ οἡ τὴ6 [οτὰ ἴῃ Ζίοηῃ 
δηὰ «6γιβαϊοπι, [6 Ρἷδοο οὗ ποσβῃΐρ. Ὑδογοίοτθ 
ΠΟ οὔθ ποοὰ δδὲκ,  ἤοτο 81|84]}} Ε πα ἰδ τὰ οἡ 
ΜὨο 1 τηυδὲ 0411} (ογΥ ἴ6 Τοτὰ ἩΪπι5616 ἢδ8 
παιηϑὰ ἰδ ρῥἰδος οὗ εἷς ἀὐυοάθ. 

ΤΠΐδ δἱοῃθ '8δ ὨΘΟΟδΒΑΤΎ, “ ἴ0 681} οἡ ἴδπο 1,οτὰ,᾽ 
Το ἀο :ϊ4, ἰξ '6 ποῖ δὺυβο υἱοὶ γοηυἑδῖλθ πδῖ ὁπ 6 
δοιὰ Ὀεϊοηρ το [στῶ]. ΤΉ 6 18 ΠΥ ἰδυρσὰξ ὮὉΥ 
[80 πον Ἰπδῖ σαοϊεὰά. Ηρθποθ Ῥδα] ΠΡΟΙ 
τῆοστα ἐ6 6484] τἱρἢ τ οὗἨ 68 δηὰ ἀδητ]οβ Βαϊ 
ἀοεα {ϊ6 ὀἀχροδίου 8βεἷ [π6 οοὨιοχὶ, ἰῃ τῆ ἢ τΠ6 
μλὰ ρων 80 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ οοππθοὺ {Π6 ἀο᾽ γογαποθ τ ἢ 
ἴοη δηᾶ «“εγυ8816 πὶ} [1 τυ Ἰοοῖς οδιθ ΠΥ ἰπῖο 

ἔϊο πηδίΐου, γὸ 8Π4}} ἢηὰ (παῖ ἴξ ἀοοθ. Ζίοη ἰδ {0 
Ρίδοο σίιοσο Οοὰ [88 τον] ΗΪπιδο! ἃ, ὙΠ Ποαὶ 
δ οὮ 4 τουοϊδιίοη δ8 ἰπαξ τηδὰθ ἰηῃ Ζίοη, πο 6 Γ 
ΟΔΙπς οὐ ἴπο 1οτὰ, ποὺ βαϊνδιίίοη, σψου]ὰ δανθ 
ὑθεσπ ΡοδϑείὉ]6θ. Ζίοη {πὲπη (ποῖ ἰῃ 186 Ιο64] 86086) 
ἰδ ἴ6 δοδὶ δη Ἵθηςγο οὗ βαϊνδιίοῃ ; Ὀθοδῖιϑθ 

ΒΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, 

γον. 38. ΑΠβεγινατά. Α Ῥιορδϑες ποσὰ οὗ ῥγο- 
πὰ πιορδηίης. ΒΠοη 1 ΤῈΘ Ῥγορῇθὶϑ (Ποιὰ- 

βοῖνεβ. ἀἰϊὰ ποῖ Κῆον. ΥὙοῦ 180 Ὀ,ΟΠ Ϊ868 ὙΟΓΟ, 
ἔος ἴῃ0 Ῥτθϑθηὶϊ, ἃ ᾿ἰχς ϑϊἷπρ ἴῃ ἃ ἀδτκ μἷδοο. 
Βαϊ νῆδὶ Κίησ δηὰ ριοροῖδ οὗ οἱὰ ἀδβἰγοὰ ἴο 8090 
δηὰ βὰν ποῖ, Ἧὸ 866, 0 ᾿ἶνο 1 [.6 ἶσηθ8 οὗ διϊ- 
ΒΙΙποῆς. Τὸ τ [80 Αἤογναιὰ π88 Ὀδοοῖμθ ΝΟΥ. 
Τὸ ΙΩΔΩΥ, ἰξ ἰδ ΟἿΪΥ ἃ Οηῃοθ, ἃ ΕὈΣΙΠΟΥΪγ. Τἢθ 
ἴογχοῖ [πὲ [06 [Ὁ] 8] τηοπς οὗ ἴπ060 ῥτορμοῖῖς το 
ΒΟΥ͂ΟΡ ΧΙΌΥΒ οἷά, θυΐ [88 Δ ρογροῖδὶ Νονν, πο ἢ 
ἱξ Ὀδοοπιοβ ὕ8 ἴ0 ἙοΟΙΠΡΙΘ μαμὰ δηὰ ἱτργονυο πηϊ] 
16 [ογὰ οοπιθ8. ΕῸΣ 88 ἴδδὶ Αδογνγαγὰ ᾿δ8 Ὁθ- 
θοπ16 ἃ Νον, ἰη Ηἰπι ἱπ ποτα 8411 [Π6 ῬΓΟπ 868 Δ .Ὸ 
γοδ δηὰ δηιοῆ, 80 Ηο δ:}}} ροΐῃιϑ Ὁ8 ἴο ἃ πιοῖθ ἀΐδ- 
ἴδπϊ Αἰοσναγά, ἤθη ἴδοτο ἩΠῚ ὉΘ ποιδίηρ' ΠΟΥ͂ ἴῃ 
ἀϊδιϊποίώοη ἴτοπιὶ (9 οἱ, οχοορί 88 βἰρῷ!Ἔμ 18 ἀϊςεῖη- 
κυϊδιοὰ ἤοτλ ἔδίει, δηὰ [89 πὰ ἔτοπι τ8ὸ ὑδρίη- 

Γ τοῦ Ῥομτ οἱ τὶν ϑρίγι(. Ὅτ {Ε]]ουγβΐρ τ ἱ1ἢ 
Οοὰ ἱπιρ]ϊοδ ἐδ0 ρματεεὶρδιίοα οὗἨ δο ϑριτὶς οἵ 
αοά. ϑο Ἰοηρ 88 (8 ουιν ορο 8 οοπῆηοα ἴο ἰη- 
ἀὐνάπδὶ οοπιπηπΐοη τὶ Οοα, οὐ [6 ρμαγὶ οἵ πηθῃ, 
ἧξ τηῦδὶ ὍΘ δἰ ΠΙΡΙῚΥ “δὴ οὐἦθοῖ οὗ ἀοδῖγο δῃὰ ἢορο, 
ποι διαηαΐηρ [110 τηθδη8 πδοὰ ἴὸ οχίἊεπα ἱἰϊ. 
ΒΙοβϑοὰ ρῥγίνιοχζο οὗ 16 Νονγ Οονθηδηΐ, ἐπδὶ ἰπ 
ΟἸτίδὲ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΟὨΘ ΣΩΔῪ Τοοοὶγο ἴ86 ϑρίτγι: οὗ ἀοά. 
ΑΙΙ ϑροςΐδὶ ρῥγὶνὴ] ΔΙῸ ἀοη0 ΔΥΔΥ ; 811} βορδγδαῖ- 
ἱπ να }}8 δῖὸ Ὀγοκοῃ ον. Τὸ ἰονγεδὲ 88 Μὸ]] 
8.3 ἴΠ6 Ἰοξιϊοδε ΟΠ ΠΟΥ ΔΒρίτο ἴὸ ὃὉ6 ἐδασῶς ΟΥ̓ (Π6 
Βρίτϊι οὗ ἀοά, δῃηὰ 80 ἴο Ὀθοοτηθ ἃ οὐ- τ οσ κοῦ ὙΠ 
αοά. ον ψορᾶογῆι (Π6 οομἀἀοβοθηβίοη δηὰ [6 
τϑοο οἵ Οοά ! (866 Οἱ. ἰϊϊ. 38.) Ηον ρμἱαὶπ ἰδ ἰὲ 
ἐπαῦ [Π6 το] χίοη οὗἩ [86 ΟἹά Τοδιίδτηοηξ, ἐπουρὴ ἐς 
861 (ΔΥ ἔγοπὶ διἰδίηΐηρ τ}8 οηὰ, ἸΟγοσδδαουοα ἰϊ, 
δηά τουθαϊοὰ [6 ὙΑΥ ἴὸ ἰξ, 

[ΒΈΝΕΥ : αοἀἂ Ὠδ} γοϑογνυϑὰ βοπιὸ Ὀδίτοῦ {05 
ἸΟΣΘ { [ῸΣ ὑ8, [06 κίηχάοπι οὗἩ χτδοθ, δπὰ ἔπ κΚιησάοπι οὗ 
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δηὰ ἐδ ΠκΡΡΙδοεε οἴ ἐτιο Ὀοϊδονοτε ἰῃ ὈοιὮ. ἄστη 
τοδὰ ἰη το ΟἹὰ Ταεδίλπμδηξ οὗ 1πὸ ϑρίτιϊ [δροδ οὗ ἴθ 

ἼΟΥΥ, 
ἔνε ῦλεη 
οἵ ἐὸ Τογὰ ςοπιΐπρ {{κ ἀτορδ, δ ἱξ πογθ, Προῃ 
1|6 ἡπᾶρεβ δπὰ ργορ θὶβ σβοσι αὐ ταϊβϑὰ προσ 
ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΓΥ βϑογυΐοοβ, Ὀπὶ πον, [06 ϑρίτις 8841} 
Ὀ6 νοπιοὰ ΘΕΡΒΙΕΠΠΠΙΙΣΙ πῃ δ {0|] βίγδι. 

8ΒΥ: ΔΙοηθ δῆ ὑὃθ ρΡουτοὰ ουὔΐ ἰηΐο {6 
ΘΟΏ], 50 88 ἴο ροβδοϑᾷ ἰϊ, δη]ΐρ ΐθη ἱξ, ὑδδοὶ, κί πα]α, 
Ὀοπα, τῆονα ἰδ 88 Ηρ ν|}1}5, δασηοι νυν, βαιίδιο, 411 ἰξ. 
ΤΠο ῥγορδοιίο νογὰ οἰγοίθβ του τὸ ἐμδαῖ σποτο- 
ἢ 10 Ὀασαη, [Π6 γον όσοι τον: ̓ξΑξδα οὗ τἢ0] ἴδαβοβ ἀο 
ἰαγρο οαϊροιτγίπρ οὗ δ6 ϑρίτϊ ο δηὰ ἐπδῖ, 
Ὅροη ἴποβο Ὑβοτὰ ἴΠῸ σοδτπαὶ 968 δὴ 4}} ἰἰπηο8 
ὙουΪὰ Ἰοδδὶ ὀχρβϑοῖ ἴο γτοοοῖνο ἰ, [ς θερδὴ στ ἰη- 
εἰπάϊηρ ἴΠ6 Βοδίμοα ; ἰξ ᾿ἰπϑίδποδας ἱπάϊν ἀπ] καἰ ἴδ, 
διὰ τπθη ἰΐ δηἀδ ΟΥ̓ ταδιίπς οὐ [86 εἷἶδνθβ. Τα [υἱ 

ἰη8 716 τοΔοιηριίοη. Ηδ σῆοὸ ὑοϊῖθνοθ ἱῃ ΟἾ τίδὲ ἴθ ἴῃ ογάογ οὗ (μ6 πγογὰβ 6 δἰρηίβσαπι. Ης 
τοὶ! ροὼγ οὐδ πὶν δρίγὶξ οπ αἱἱ Λεεῖ, ἀὐὰ ἐδαπ ἴῃ 
ογάου ἴο ἰθανθ 16 πηι ἃ γοβιϊηρ ΟἹ ἴΠ666 Βα π|0 ζτοδῖ 
ποτάβ, ο ἱπνογῖς [Π6 ογάεν δηά δπάβ, ἀπά κροη ἐἐφ 
δϑεγυαπίε, εἰς. [τ ἰεανϑβ [08 ᾿πουρσῆ τ τοδεηρ οἡ ἐδ 
κτοδὶ ννογὰβ “ 7 ιοἱἱ βοὰγ οὐὗἱ νιν ϑριυσὶι." 

ἘΟΒΙΝΒΟΝ: Α Οἰμιτγίβυύδη οὐοπ ποῖν, δηἰσιαιοὰ 
διὰ ἱπθυθηορὰ Ὀγ ἐδ Ηοὶγ ΟΒοεῖ ἱε ἃ σοηάογίᾳ] 
θαΐπρ, 85. δι ρΟΥΟΥ ἴο {0 Γοδὲ οὗ πιβηκὶ πὰ, 85 πηδῃ 
δ ΒΕΡΟΓΟΥ ἴ0 ἴπ6 Ὀθαϑίς οὐὗὁἩὨ 6 δεϊά. Βαϊ ψῆδιὶ 
Ὑ{1 π6 ὃὉ6 πο 8 ὙΠΟ πᾶν ὕθοῃ πὶ ΒΕΥ͂ τηθη 
διηοημβὶ τ5, ἃ ΜΙϊίζοη, α Βογὶο, ἃ Νονίοη ἰπ ἃ 
ἴογπλοΓ ἀσ6, δπὰ δοπῖθ ἴῃ (Π6 ῥγϑβϑηῖ, γἢο, πὴτὶ 
[6 εἰρσιοδι στ οὗ ροηΐαϑ, ἤδνο Ὀθεὰ οηδονοὰ 
γε οπυϊποηῖ ρ 5 ἀπά ρτδοοβ οἵ [6 ΗοΪγ βρίτίε ; 
δαῦ ψΠῸ 5}}4}} βὰν ἱπ τπδὶ Γπϊυτο ἀἰθραπϑαιίοη, ἴὸ 
Ψ δὶ Ποῖρἢ 5 οὗἉ νυ ϊϑάομι δη ἃ Κπονθὰρε ἀπά ῬΡΟΥΟΓ 
ΣΏΔΏ ΠΙΔΥ͂ Ὁ0 δἀναπορα ὃ Ενοῦγ αἰ ΒΟΟΥΟΥῪ ἰπ βοίθποο, 
ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ρΓΟρΓοβδίνθ ἐπιργουθηιθηῖ, δι ἢ 8 [86 ργόβθης 
25 ἢδ8 ἀθνοϊοροά, ἅτ Ῥγορ ἢ θοΐθ8 πὰ Θϑυποβίβ οὗ 
ἴδδὶ ρ]οτίοιιβ {ἴπ6 ΠγΘ Ῥτοιηϊβοά. --- Ε' 

γεν. 80. ϑέοισ τοοπάδεγε. Τῇ Νο Οονθηδηῖ 
δδ8 Ὀτοῦρἢι βαϊνδώοι, θαξ ἰξ 4160 Ὀγίπρε εἰ πίη 
υάρστηθῃ!β. οοττοδροπαϊηρ τὸ τ[π6 ρτοδίῃοββ οὔ εἰ 18 
δαϊναιϊίοα, Τ}ὸ ααθθι0 5 ΠΟΥ 8, ΠΟῪ τηϑη Ὑ|} 
ἀθ8) σι ῖτῇ τ; δηὰ ποδὶ οοτιδίη ἰβ ἰξ (αὶ Οοά κ|]}} 
Τοπλονο ουθγυ τ ηρ ορροϑοὰ ἴο Ηΐπ δηὰ [εἰ8 Κὶπρο- 
ἄοπι. Ἦδηοο, τὶ ἢ [Π6 βαϊνδιίοηυ ἰῃ ΟΠ δι, {Π6ΓῸ 
ἯΠΔ85 ποοὲ οὗἉ {Π||8 ἰδδὲ ἘΡΡΑΓΕΘΙΝ Ἱπάρστηθοι. Οτρϑαῖ 
ἀϊδρίαγο οὔ Οοά δ σγϑοθ διὰ ρύοδὶ ἰιάριηθηίβ 
οἴδῃ ρὸ ἰορείμον, ἴπ6 ᾿δίίοῦ ργθραγίηρ ᾽ὴ6 ῬΔΥ 
ἴον ΠἸ|6 (ὈΥΤΟΓ. Κο νγὰ8 ἰζ ἰπ Φοτυθαῖοπι. ΤΏοβΘ 
ὯΟ ἀοδϑρίθοα ἴμ6 κί πάϊν ἑοηρτιοθ οἵ ἤδηιθ ου [86 
δ οἵ Ῥοπίθοοβὶ, μπβά ὑἱοοά, ὅτθ, δῃὰ νὰροῦ οἵ 
ΒΙΏΟΚΟ 88 {0 ϑυτηθοἷθ οἵ ἀεείιγυςιϊίΊοη. 8.0 ἰ9 ἰΐ 
πον. ὙΠοδα Ῥ{ΠῸ 4ΌΘΠΟΒ ἔπ 6 ϑρ τίς, ἀεδρίδο ργορἢ- 
οβγίηρβ, δηὰ ρίνο ἐποπηϑοῖνοα ὩΡ ἴο ἴδ0 δε6δ ἀπά 
6 νοῦ] ψ}}} Ηπὰ “1ηδὲ ἀδν ᾽᾿ 411 [116 Ἰηοτθ Ῥογτί- 
Ὦ]6, δηά ἐμαὶ ἐμοὶσ ἀδιηηαιίοη β᾽ τη δ σοί ποῖ. 
ΤΠ θα6ϑὲ (πΐπρ ἰ8 ἴο ὃθ αἰ γγαγβ γοϑὰγ ἴον (πδι ἄδγ 
οὗ Οοἀ. τὸ ἀοίδυ πηι] ἰδ δοίπ}} 7 οοπηος, ἵὲ 
ἀπ δα ἴοο ἸΔἴδ. 

[ΗΠΕΝΕΥ: Τῦο ᾿αάρπιοηίδ οὗ αοἀ ὕροη ἃ εἰηίαϊ 
ποῦ], δηὰ 1Π6 Τγοαυοηῖ ἀσείσιςίοη οΥ̓ νἰεἰκοὰ Κίηρ- 

ΦΌΕΙ͂, 

ὉΥ το δῃὰ δινογιὶ, δῖο ργείδοεβ. ἴο δϑβὰ ῥτεθ- 
βου πρθαν οἵ [6 πογὶὰ ἴη 86 ἰδδὲ ἀδγυ. 

Ρυδβεξυ: Ἐς γονοϊδοη οὗ ἀοὰ Ἴηλε τεῖϑε το 
ὝΔΥ [ὉΓ ΠΟΙ ΕΓ, σπ}}} τμαὶ 1δϑὲ τενυοϊδοη οἵ δὶς 
Ἰονὸ δῃὰ οὗ ἷ8 Ὑγδῖῖ ἴῃ 1ὴ6 στοαὶ ἀδυ. --- Ἐ) 

γον. 82. ἩἩΛοφοευεν οαἰίειλ. 1ΠῸΥ τὙὮΟ 
δ΄ῖο Ἰοαηά ποιοίη δηά ὑγαγίπρ τοι [Π6 [οτά 
ΟΟΙ68. γε ΠΙΑΥ͂ 6808ρ6 ἴ!6 Ἰυπαρτηθηΐ, ἐπ γεο σῸ 
νὸ δῃου]ὰ ποὶ ἀδδραὶγσ. ΑἸ} πὶ 6 ὨΘΟΘΡΒΑΣΥ ἰδ 
θο]ονίης; ργαυοῦ ἴο αἀοὰ. ἘῸΓ ΘΥΕΓΥ ΟἿ6 ὙΠ7Π10 “ο- 

ᾧ πῇ ὙΠ1 οομίθδα. Βαϊ βυοῖ) ὁδοδρὸ ἯῸ 
"ΏΠ81 ΘΑΓΏΘΒΟΥ δοοκ 0Γ οὔγεοϊτοδ, ὍΤ6 οοταϊηρ οὐ 
ΟὨγίδε πᾶς 00 δδρϑεῖβ; ἴο 186 ροΐ]ε88, ἰξ νυ} ὃθ 
8 ἀδγ οἵ οοπάἀοιηηδίίοαῃ δηὰ τσυϑίὶ : ἴὸ βοϊανοσν, 
ἃ ἀδγ οὗ τεαοιηριίοη δηὰ γοίγεθΐης. [Ι͂ἢ Ζίοη δινὰ 
ἐγιιϑαΐίδηι, ἱ. α., ἴῃ 16 αΟοἀ ψῆο ἐδ ἴδοτο τουθαϊϑὰ, 

Ζίοη, ἴοσ ἴθ οοπίδβϑοδ Ηἰπι δἂ5'. (6 αοἀ οὗ Ζίοῃ. 
Το Ηἴΐπι ὑϑίοπρβ ἐμ6 σίογυ οὗ οὖς δαϊνδίίοῃ. Ἐχ- 
διρίης ΓΠΥ56]Γ ἴ0 860 (ΠΥ τοαὶ οοπάϊεξΐοη. Τα δὺ]}- 
ἱδγ ἴο διίδπὰ ἴῃ [8μ6 ἡιιάστηοηςξ Μ᾿ }}} οομλο, ποῖ ἴτοια 
ΔΕΥ Οὑἰνλγὰ Χο θί]θη08, ΠΟΙ αὐδῇ ἔτ ᾧτδοίοῦσ 
Ρεν]εροθ οὐ ῥγοδινίηθαςθ. 7616 γοπεπαπί. ἀοὰ ἀο- 
δἶγοβ Ποῖ ἴο ἀδβίτου, θαΐ ἴἰο βᾶγθ. Ηθῃοο [ἴδ οοη- 
δίδηὶ δηὰ ἰοῦ 64}1 ἰο 4}} τῶϑο δύο δίαν οὔ, ἴὸ 
ΘΟΣΩ6 δηὰ ὃδὸ βανοι. Ενθι ἴθ ποδιίῆϑθη, γὴὸ ὃ6- 
Ἰοῃς ποὶ ἴο εἷς οἴοβδῆ ρβθορὶο, οδῃ οὐϊδίῃ βαϊνδιίοη. 
Νοῖ ἰηἀοοθὰ πη]688 Ηδ ο48}}5 ἴπεπὶ; δὲ [ Ηδ ἀοοκ 
0411} απὰ {ΠΥ γί᾽ο]ὰ ἴο ἴξ τπγουρ ἢἷ8 ρτάῶοο, τῃν 
ΒΏΔΤΙΘ ἱπ ἴἰπ γι οὗὨ πὲβ ρεορίβ. Αὐτὸ που ἀπιοπι 
ἴ6 οαἰ]οὰ ομδβ οὗ αοὰ ξΣ Εἶδος του ποαγὰ ἢἰμ 
6811} Τοῦ πηγαὶ ὕ6 σα θά δπὰ γοὶ ρογίβϑῃ ἂἵ 
ἰαδ. ΜδϑηΥ͂ δῖρ οδ᾽ δὰ, ἔδυ οἰϊοδβοῃ. ἄρα 5815 4}, 
ναὶ Ηθ, ἱπ τατη, ν|}} 06 ς4]}}ϑ ἃ προῦ ἰη (αἰεὶ. 
([ΗΕΝΕΥ : ΤῊ ἰ6 στουπὰ οἵ οοπίοτι δηὰ ἤυρθ 

[0 βίῃποιβ, δὲ Ἡαῦδν ον ἀδημοῦ ἔΐογο 8 ἰῃ τΠΟΙτ 
6486, οἴ 8 4180 ἀοἰ ἑγόγϑπος ἴον θη, ἰξ ἰξ ὈΘ ποι. 
(οὶ οὐη ἴδ]. Απὰ “ τὸ ᾿νοι]ὰ βῆβασο ἴῃ (δἷ8 
(ἀοἸ ἵνογᾶποθ ττΘ τρβὶ ΔΡΡΙΥ οὔτγβαῖνοα ἴο τ86 αοερεὶ 
Ζίοῃ, ἴο ἀοἀ ἃ Φοττιβαίθπιμ. [0 ἰβ 1Π6 ργαψγίῃρ τοῖα- 
Ὡδηΐ Τῃδὺ 5.4}} Ὀο ἴῃ δαυεά τοιηηδδι. Απηὰ ἰξ υὶ!}} 
δρπταυδῖδ ἴΠ6 γαΐϊῃ οὗἩἨ [Π086 νγῇο ρογίβιι, [μδὶ [ΏΘΥῪ 
τηὶρ ες ἢατο Ὀθοη βαυθὰ οὐ βοβ ΦΑΞῪ ἰδηδ. ΤΠΟΘΟ 
ΟἿΪΥ 8}}4}} Ὀ0 ἀεἰϊνοτοὰ ἴῃ (89 ζροδῖ ἀδὺ (δὶ δ. 
ὩΟΥ͂ οἰδοία δ} }} οΑ]] θὰ ἔγοσα δίῃ ἴο αοὰ, ἔγοια δ6] 
10 Ογῖδε, ἔσο {ἰὴ γσ5 Ὀοϊον ἴο ἐπὶ 8 δῦονϑ. 

ὅσοτε: ὙΠῸ ἀὐοδροὶ 681}}18. πιθπ ἰῃὰ ΦΈΠΟΓΑΙ ἴῸ 
Ῥδιίακο οὗ ἰἰ8 Ὀἰοδδίηρβ, δπὰ οἵ δὶ βαϊνδίίου 
ὙὨΐοῖ 8 τουθαὶοά δηὰ μ]δοθιὶ ἴῃ ἴπο ΟΠ ἢ ; δπὰ 
“4 ἩΠΟΘΟΘΥ͂ΘΓ 6}18}} 041} προη [ἢ6 πδζθο οἵ ἴΠ0 Γοτὰ ᾿ 
δοϑιδ, 88. πο ὅοῃ οἵ αοἀ «δηὰ ἔἰο ϑανίουν οὗ δἰη- 
ΘΥΒ, 6.18}} Ὀ6 ἀοϊἑνοτο ἔτοδλ [6 ΤΙΝ ᾽ἢ0 Θοτηα. 
Τῆΐθ 8. [86 ΒΕΡΡΥ͂ 6426 οὗ μδὶ τειηηδηϊ οΥὗὅὨ ΘΥΟΥΥ 
8 δῃὰ ρϑορὶθ ἡ ῃοτα τἢ6 Ἰωογὰ ο4}}8 ΒγῪ δ γτοχϑη- 
τ ν ΔΉ τις δρίηῆε; 411 ἐπίηγχβ 54}} ππογὶκ Ἰορβϑίθοῦ ἴον 
τποἷτ ΑΒΕ. ; ἸΔΟῪ ΠΙΔῪ ἰοοκ ἰογναγὰ τυ οοιηΐοτι 
ἴον ἴπὸ ἄδν, θη πϑδίυτο 6}|.4}} δχρίῖγο ἴῃ οοῶγπϊ- 
δἰοῃΒ, δδϑυγοα ὑπαὶ (δὴ ἐμοὶν οἴογηδὶ τοἀοιωρίου 
8118}} ὕὈ6 νεγίοοι δα. --- Ε.) 

ΒΕΟΤΙΟΝ Τ|1. 

Τῆς αν 9 ἐδλε Ζωτά ὀνίηφε {εἶ ϑαϊυαίέοπ ἰο Ἰεγαοῖ απὰ ἰδ 1οείγειοίέον, 97 λὲς Ἰὥποηκίεξ. 

ΟΒΑΡρτεκ Π]. 

1 Εὸτν Ὀ6Π0]α, 'π (μο86 ἀἄαγβ, δπὰ δἱ (μδὺ {{πιθ 
Ὑ θη 1 8}14}} Ὀγίηρσ ραίῃ (86 οἀρο νυ" ὈΓ Φυάδῃ δηὰ ογυβδιοτα ; 
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ῷ Τὶ 1 π}} σαὶμοῦ 411 (ῃ6 πδίϊοῃβ, 

Απά ν}} Ὀτΐηρ ποτὶ ἄονγῃ ἰηΐο ἴλ6 νἈ]Π6 7 οὗὨἨἁ ϑϑβοβμδρβαὶ ; 

Απᾶ {δϑγὸ ψ11 ἄθ8] τὶ (ον 86) {Πθγα,2 [ῸΣ Ταῦ ΡΘΟρ]6, δηα ΤΩΥ̓ Βογιίασθ," Ιδγϑοὶ. 

Βδοδιδβο [ἾΘΥ βοδιϊογοὰ ἐπθῖα διωοηρ [Π6 πϑίζομδ, ἡ 
Απα αἰϊν! 6 τὴν ἰδηά. 

8 Απᾶ [Β6Υ οδδί Ἰοί8 [ὉΣ ΤΥ ΡΘΟΡΪδ6, 

ΤΉΘΥ Ὀαγίογοα ἃ ὈΟΥ [Ὁ ἃ δδυ]οῖ, 
Απᾷ εο]ἃ ἃ τοδνίἄθη ἴθ πὶμθ," δηὰ ἄγδηῖς 1, 

4 Απᾷ, αἷ8θο, νυβαὶ Βανθ γὸ ἰο ἄο τὶν τ6, Τγτὸ δρᾶ δ᾽' θη, 
Απᾶ 811] {{|ὸ Ὀοτάθσβ δ οὗ ῬἈ1]18α ὃ 
ου]ὰ γου τοί] ἰαύβ ἴ ὩΡΟῚ ΤηΘ, 
ΟΥ ΣΟΒΘΣ ΤΩ6 8 ΓΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ ᾿ 
ϑοοπ δηᾶ ΒΝ ]Υ " π1}} 1 Ὀγίῃρ ὙΟυΓ ΣΘΟΟΙΏΡΘΗΒΘ ΟἹ ὙΟῸΓ ΟΥγῃ μορά. 

ὅ Βθοδιιβθ γ6 Βανθ [ΆΚΘΠ ΔΥΔΥ͂ ΤΩΥ ΒΠΥΘΙ ΔΠα ΤΥ δΟ]α, 

Απὰ Βανὸ Ὀτουρῆί ἰπύο γὙΟῸΓ ὑθιαρ]68 ΤΑΥ͂ βΌΟΑΪΥ ἀδδίγβ}]6 (πίημβ, 

ὃ Απᾶ γα μανὸ βο]ὰ {π᾿ βοῃβ οὗ Φυάδλῃ δῃηὰ “ϑγυβδίϑια ὑο [9 βοῃβ οὗ ανβϑῃ, 
ὙΠδὶ γο ταϊσῃῦ τϑλονθ ὑμοα ΤᾺΣ ΔΎΓΑΥ ἔγροτα μοὶτ ὈΟΓάΘΓ. 

7 Βεδοϊὰ, 1 μ}} ταΐβα 19 (ἤθτ ὉΡ ουὐ οὗἩ [06 ΡΪ͵δοθ τῇογθ γ9 πᾶν 8014 βθτα, 
Απᾶ ν111 σϑίμση γοῦν γϑίϑ] δῦ Ο ὙΟῸΓ ΟΥ̓́Τ Βι68. 

8 Απᾶὰ] πμ]}} 8611] γοῦγ 8018 δπα γὙοὺγ ἀδυρ ῦθγβ ἱπίο [Π6 μϑπᾶὰβ οὗἨ {π6 βοῃβ οὗ υάδῇ, 
Απᾶ {ΠΟΥ͂ 8[)8]] 861} (θπι ἴο [86 ϑαῦθθϑδῃδ, ἰο 8 ἀϊβίδπι πδίϊοῃ, 
ἘρῚ Φοβόνδ μαι βρόκθϑῃ 1. 

9 Ῥτχοοϊαίπι {118 ἀἴαιοπρ ἰδ 6 ὨΔίΟΏ 8, 
θοϊαγο (βδ βου 7) 8. ὙΥΑΥ, 
Ατσόῦβθ ἴδ6 ταὶ ΠΥ ΟΠ 68, 
1,οἱ 411 [Π6 τῆϑῃ οὗ ΑΓ ΟΥ̓ΑῚ ΠΘΆΓ, ΘΟΙῺΘ ὈΡ.- 

10 Βεδὶ γοῦγ τηδίοοῖβ 12 ἰηύο βιγογαβ, 
Ἀπ γοῦν ῥτγυηίῃρ- ΠΟΟΪΚΒ ᾿πο ΒρΡΘΆΓΒ, 
1,δὲ 6 τγϑδκ δϑγ, 1 δῖ βίγοῃν. 

11 Ηδοίθῃ ᾽5 δῃῃὰ ΘΟ η6, 
ΑἸ] γα ἡδέομβ τουπὰ ἀδουῖΐ, δῃἃ δϑϑθυλῖθ ὙΟΌΓΒΟΙΨΘΒ : 
Τδοη Φοβουδὴ 58.481} Ὀσίηρ ἄονγῃ ᾿5 (ΠΥ τα ΣΉ ΟἸ 68. 

19 Τιοὶ 106 πδιοῃβ δ.ῖδθ δπα οοΐὴθ ὉΡ 
Τὸ ἴδ6 γ8]Π16ὺ οὗ Φομοβμαρμαδί, 
ἘὸῸὸσ ἔδοσθ Μ1Π εἷς ἠο Ἰυᾶρσθ 4}1 (86 πδιίϊοῃϑ του δϑουϊ 

18 Ῥυὶ [6 εἰς κ]6,} 
Ἐὸν [λὸ δαγνθϑϑὺ 15 ΣἹΡΘ ; 
σμιο, ἐτοδᾶ, 
Ἐὸρ:τ 186 τϊῃθιρτοβδ 18 0]], 
ΤῊ ναίβ ουογήουν, 
Ἐογ ἰδοὶς το κϑάῃθδθ 18 στοδῖ. 

14 Μαυϊεϊιπᾶο8, τυ] τᾶ 68 ἰὴ ([Π6 γΔ]16} οὗ ἀθοϊδίου, 
Ἐὸν (86 ἀδγ οἵ Φοιιονδὴ ἰβ πθᾶν ἴῃ {86 γ8]16} οὗἁ ἀθαϊδίοῃ. ἡ 

15 ΤΏ 5ῦη δηᾶ {86 τοομ δῖ ἀδυκϑηθᾶ, 

Απὰ [6 βἴδγβ τ} άγαν ὑπο ῖν Βῃϊπίησ, 

16 Απᾷ "δ 7. ονδὴ ν1}} ἐπυηογ ουἱ οὗὨἨ ΖΊΟΠ, 

Απὰ ἔτοιι Φογυβαίθια [16 σψ11}} σίνο ἕογι ἢ ἷ8 γοΐοθ, 
8ο ἰδδὲ [π6 ἢϑανθηβ δηὰ [π6 βαγίδ 8}}8}} 8 κθ ; 
Βαϊ Φομονδὰ “0111 θ6 ἃ σοΐιρθ ἴῸγ ἢΪ8. ῬθΟρ]θ, 
Απά ἃ βίγουβῃο]ά ἴον {Π6 βοῃβ οὗ ἴβγϑθὶ. 

17 Απὰ γ8 58:8}} Κηον {παι 1 Φομουδὴ δαὶ γοῦν Θοά, 
Ὀνοιπρ ἴῃ Ζίομ τΩΥ͂ ΒΟΙΥ πιουμῃίδϊῃ ; 



94 ΨΧΟΕΙ͂, 

Απά Φογιβα] πὶ 88.411} Ὀ6 ΒΟΙΪΥ, 
Απά βία ΓΒ 8}|8}} ΠῸ ΙΏΟΓΘ ρ888 {που σἢ ΠΟΥ, 

18 Απὰ ἰ( 58.411] Θοτηθ 0 ρ888 ἐπαὺ ἴῃ (μῶὲ ἄγ (Π6 τηοπηΐδίῃβ 8881} ἄγορ ἀονγῃ 1 ὩΘῪ 
ὙΪΠ6, 

Αμὰ {6 ἢ1118 5}}4}} ον τὶ ἢ ταὶ, 
Ἀπᾶ 81] (Π6 σῖνοσς Ὀθᾶβ οὗ υάδῃ 8}}4}} θ6 11} οὗ τυαΐϑσ, 

ἈΑπᾶ ἃ ἰουπίαϊη 8841} ἥονν ἔουἢ ἴγοτη (86 ἢου86 οὗ Φομονδῖ, 
Ἀπᾶ 8}}8}} νγαῦϑσ (16 νδ]οὺ οὗἨ δι πι. ; 

19 Ἐργρὲ 5}}411 Ὀ6 4 ἀοβοϊδιίίοῃ, 
Αμπὰ άοτῃ 8841] Ὀ6 ἃ ἀδβοϊαίβ τὶ] τ 688, 
Εν {πὶ} νἱοϊθποθ αραϊηδὶ δυθ ἢ Β ΘΟῺΒ : ᾿ 
Βϑοδῦβο (ΠΟΥ 8:64 Ὀ]οοά ἴῃ {ποῖν ἰδπά. 

90 Βαὶ Ζυάδῃ ε[6}} ἄτνο!] 19 ἕσονοσ, 
Απα “οὁγυβαϊθπι ἔγοπι ζϑηθγαίίοη (0 ροπογαοῃ ; 

21 Απάὰ] ψ0}}} ανϑηρὸ (Ποὶν δΙοοᾶ, «οὐΐξολ 1 Ὦδνα ποὶ δνθηρϑᾶ, 
Απὰᾶ Φοδονδὴ ψ}}} ἀΜΈΠῚ ἴη Ζίοη. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 1. -« Τάοκε ἄαψε, ἑ. ε.. Ὁτοδεο δ γ. [1 Ἡοῦ. ἐδ ρογβοῦδὶ δϑᾶ ἀδιωουδίσαεῖ γὸο ὑγοῃθοῦμβα ροιπμοιπιθδ (δΚο ἐδ9 
δὲῖοϊο, ἰδ γτοηάοεϊης [860 Οχρσϑβείου 8Δ}} (6 φἰΣΟΏ ΟΣ δ ἃ σΟΣῸ οἴπρμδίο. 

4 Υα;. 3. -- ὙΠΌΡΌ9). Τον ἰ)9 οοπειτυσεου δο6 Φοδὰ. ἱγ. 3; 2 σῃσου. χσίϊ. 8 ; 16. 11. 14; Ἐπεὶ. χχχυ. 22. [ὸ 

ἐδ ἰδίδοσ υἷδοο ΓΛ 'ο προὰ δὲ Ὁ. 

ὃ Ὑοτ. 2. -- ὙΛὈΓΌ, ΤΩΥ Ῥεειίέμοι. ΤΏ Ῥοτὰ ΟΧΡΓΘΕΘΟΘ ἸΏΟΓῸ ἴπλὴ ἼΩΘ, ΓᾺΥ Ῥϑορὶθ. Ιδγϑοὶ 18 ἰη δρροεϊίου 

πὐὰι ἢ Ὀοΐ ὕδστη. 
4 ον. 2. --- Τὰλε παξίοης, ἱ. ε.. 89 πο κι οσίῃβ οοθα. 5.66 γὲγ. 12. 

δ ον. 8. -- Εν τοῖπα. ΤᾺ ἰα Ὠοτο ἴ80 Ὁ οἵ ρτίοϑ, δηὰ δοοοσάϊης ἴὸ (89 σιὶο ἰδ ρίβοϑὰ αἵϑεας τογὺδ οἵ Ὀυυίος δοὰ βοϊ πᾳ. 

86 Ψον. 4. --- Βογήονγε, ΧΟ ., 11ξ.͵ εἰτοῖοα, τοββσείης ἴο ἔφ ὅνο δοθε  νἱδίοῃδ οὗὐἨ ῬὨΠσδ, δυοῖν, ἀκα, Αδιάοὰ, 
Αλῃκαίου, ΘΟδίῃ, διὰ Ἐκτοῦ. 

Ἴ Νοῦν. 4. -- γγομίά ψομ τείαἰίαί.. ὙΓάπροΟΒο σοηάοσ ἔμ0 οἰδυδο, " Ἡγοίλΐ ἰὰν εἰν Τάμενι νεῖν τον εἰἰεη,,") δοὰ αδὰδ ἐμδὶ ἰδ 

'6 τατιουεὶν οχρίαἰηοὰ. ΤΉΘ ταοδηίης ἀοροιὰθ οὔ μδνο βϑῦκο διιβομοά τὸ ἼΘ., 18 Ετουυὰ βϑαθο οὔ 118 τϑάϊοαὶ 47}160]5 

ὯΔ ἰο ζα!ποασ, δοσατπαϊδίίοπ. ΤΟ τέο τΥ τοδιαίτας οἡ 2 19 ἔμ δδιιθ. 11 ἰφ προὰ -- (1) ἱπίγανς., ἐο 86 70]}, οὐ 
οοτηρίοίδ, δρϑο δι} οὗἩὨ ἔγαϊε, 0 ὃ6 τρο. (2) 7γαπε., ἴο δοπιρίοίθ, ἰοὸ πιδῖκο 701}, τ. ε. : (8) ἴὸ ποϑδῶ, οἵ (0 ἰδκο ἤγοεα κοῖς 
(θοῃ. χχί. 8; 1 Άδι. χχὶ!. 24; 16. χχυἹ. θ.0. (Ὁ) Τὸ τίρϑη υἱτῆ δροοίδὶ τοίδγϑοοοο ἰὸ ας. (6) Τὸ ἀο κοιποιϊδίης Ἡλῖὰ ἴδ6 
δηάμ, ἐ. 4.) ἰο δηϊδῃ 10. (ἀ) Τὸ τοοοιρϑηδο Ἡηδὲ 886 Ὀδοὴὶ ἀοῃθ ὉῪ δηοίδον, δὸ δὶ 1 δυά δῃὰ αἰτὰ [6 δοοοιι ρ ἰδ οᾶ,--- 

δοζωϑί τς ἄοτο, ἸΏ 8 τρογαὶ ϑθΏδο, (0 πῆς ἢ τηδ 8.6 σεδροπδίδιο, Ιὲ ἰδ οοηϑίτυδά Βοίὰ πίει ἢ δοὰ Ὁ, 
8 Υοα;. 4. -- δοοη απα διοίίψ. β8οε 16. γ. 28. Ῥοοοοῖ ἰδκοα Ὀοίδ ἔδο νοσὰθδ δά γογυα!!γ. 

9 γον. ὅ. -- Οοοαϊν ἀερίταδίε ἐΑἰπξε. ΝΟΉΘΟΙΙΘ Τουοσ [86 ῬΏΣΩΔΟ ἀεφίγαδίε αμα ξοοαϊίψ. ὈΞΌΙ - Ὠοὲ Βἰ ΤΩ ΡΙῪ 

τ ζοοά (δηχα," θὰ “ κοοΐ ᾽ ἴἢ ἃ ρμυοξκυδοὶ δοηθα, ορίέένια. 

10 Ψαγ. 7. -- οἱ ναῖεα. ὩῬΌ. Ηρ. οἵ ἰδ Ἰπίσβῃβ. ἜΣ), ἰὸ ὕὉ9 Βοὲ, βισῦοθ ὃ Ὀ6 πδιοθΐωὶ. ὁ09 Κοδη. Μ88. 

μεοδ ΤΡ, Ι δὰ οδιΠης, οὐ τΠῚἠ ὁ4}} ἔμϑαι δα νἰϊμθαθοα. 

11 Ψόον. 10. -- Μαποεῖε. ὨΣΏΝ. Τοΐο πὸ δὴ ἰθδίσυτιοηὶ οὗ μυρυδηάτγ μανίηρ δὴ εἀφο ἐπὶ ποοδοὰ ἴο Ὀ6 δῆδτῃ- 
οὐδὲ ἤτοι ἔσο ἰο ἐΐπιο (1 βδσ. χχί!. 29). ΑἿὶ ἴδο οἰάος τογεϊοοδ του ας ἰὲ τρουφσὶδλδοδ,᾽" Ἠδιο Τχοροὶ θα ἤλγοεα. 

13 γος. 11. - γῦϑν, 8 ἅπαξ λεγ. Ῥοτθδρθ υροὰ ὧς ΕΥ̓ΓῚ οτ ΥᾺΔ, ΤὍο δορὶ. τομάογθ ἰξ σνναθροίζεσθε. Ὑαϊε. 

ἐτωπιρίίς; ΘοδϑΌ., Μεῖον, δηὰ οἰμογθ, “" Ππαδίϑη.᾽"" 50 ἔθ [60 οἵ [9 Ὶ ἴο δον ἔδο οἱοδο οοιηφοίίζου Ὀοϊποοι [09 ἔῸ 

ἰτορεζδῖνοδ, ϑοθ Μίο. ἰν. 18. Εἰπιομί, πο! ὰ, Μοίεγ, διὰ οὐδβοτθ ἰδκο ἰδ ΤΟ] νης 19 88 δὴ δηρωι. ΝΙίρὶδὶ το ροσα- 

ἄνο ὧς ἽΞΞ3)7. 
18 ϑδλαὶϊ ὀνΐπε, ἄοιοπ, 11ϊ., “δ Ὀτουξθς ἄτη." Ἰδὲ δ π|}} ἀο 16 ΒρΟΚΘΏ οἵ 86 ἀσῃΦ. 

14 Μασ. 18. -- Ἧ, ἴδ εἰοκ!θ, ἤροσι ἐμ τοοῦ ὍὮ : Βοῦοϑ ἴδ0 ἀδς. ἐστί. 

16 Ψεν. 16. -- Βμὶ ἡελουαλ. ἣ ἰδ Ὦόζα οἰϑασὶ δηειοία. 

16 γεν. 20. - ὩΣΙ ἴ6 Ὠοῦ ἰο ὃὉθ υπάονοίοοά [ἢ 8 ραδαείγο δοηϑα, "" λαδέέαγί," Ὀσὲ δον, ᾿. 6.) 8}8}} ἀνθ} ἰὼ δϑὰ 
Ῥοδδοδδ (ὃ ἰδηά. 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΤ, 

Ψε.1-3. ον Ὀ6Πο]ά ἐπ ἔποθο ἄδγε, εἰς. Το 

ὟΣ ἴῃ σοῦ. 1 χῖνοβ τη τεάδϑοῃ ἴον ἴῃ6 τους τπδὶ 
ἀοϊϊνογαποο οδη ὃὉ6 (πα ΟἾΪΥ ἴῃ Ζίοηῃ, ἰῃ ἴΠ6 ἀΑΥ 
οἵ τ1πὸ 1,οτὰ, ἴον ἰμοη 8}.4}} 411 βοδίῃδη δύο ὉΘ 
ἡπάροὰ. 7 έλοϑε ς, ἱ. 4., (6 ἄδγϑδ [δὶ 8.}4}} 
οοσθ, ἴπ0 “ διογσναγά ᾿᾿ οὐ 16 ρῥγονίοῦιδ σὨδρίοσ. 
Ὑ8Ο κἷρτιβ οὗ ἴ6 ὀνοηῖ Ὀοϊοην ἘΡΕΠ ΒΑ ἴο 186 
ὄνος ἰἰϑοϊῦ; θαῖ {Π6 εἰπηο 18 ΤΟΥ ΟΧΘΟΙΥ ἀοίοι- 
τηϊποὰ ὉΥ ἴμο δίδιοηθηὶ “ὙΠ6ὴ 1 86}}Δ}} Ὀτίηρ 

ἰη,᾿" εο. ΤὨΐδ ἀἰβε ΠΟΥ Βῆονδ {πδὺ ἴΠ6 οὐ͵δοῖ 
[86 ἀδκγ οὗ 1πὸ 1ωοτὰ 18, τὴ6 ἀο᾽ νογδηςθ οὗὨ [ἢ0 

Ροορὶα οἵ αοἀά. Τμὸ ἰυάρπιοηΐ οὗ 16 Ποδῖθϑῃ 
ΜΟΙ [5 5' ΠΡΙΥ 8 τηθ8Π8 ἴο [πδὶ μα. Βτίωφ Ἀδοὶς 
[λο οδρὲεϊνιίγ, οὐ ἴο σεῖπτη [Π6 ΘΔΡΟΥ, 688 ἴο 
Ἰδκο δὴ επὰ οὗ ἱ. ΤΕ ρἤγαδο, ἤγοτῃ [6 86 
μοτὸ πιδὰθ οἵ ἴζ ἴο ἀδρίμηδία ἴΠ6 ΘρΟΟΒ οὗ ἡπάρ- 
Τηθΐ 45 8 ἰσγπιΐπυα ἰδοληῖσιις [Ὁ 8 γέ μἴῖο ἱπ ἱπίο- 
φγωτε Ῥτοπιϑοα [0 αοά᾽ 5 ῬΡΘΟΡΪθ, ΤΏ ΔΥ μΒᾶγνθ ὈΘΘῺ θΟΥ- 
ΤΟ ἔτοτα δΒΟΙῺΘ ΤΏ δηοίθηϊ Ῥγορῆθου. Τῃθ 
οοπάϊξείοη ουἱ οὗ νος ἢ ἴπ6 σΑρΡΌν Υ 15 Ὀτουρῆϊ 8Ρ- 

ἔγοιῃι ἴδ οἶοβο οἵ γεσ. 3. Βαυΐὶ [Π6 ΘΟποΙδίοῃ 
οὗ [86 Εμδρίου ΒΟ 8, ἴμδὲ [86 ΟΔΡΟΠΥ 8. ποὶ 
δ'ταΡῚΥ 10 οσπὰ, δαὶ μαι 15᾽ ἑαττη Πδ ΟΠ ἴῃ γΟἾΤοΒ ἃ 
Ῥοεϊείνο! Υ πον δηὰ δίχθον ογάογ οὗ προ. “πά ΔῈ 
δηὰ “οΣΏδΔδιοσω, ἱ. ε., δυάδι) ΣΟΠΟΓΘΙΥ, 9 γα 88]6 1 
δρεςΐδ!]} γ. . 

Ψογ. ἢ. ΑἹ πδὲϊδϑ. [Ι͂π ἴΠ6 ἢγεὶ ἱπείδηςο, οὗ 
οοῦγ56, 4}} ἐποθο {π6ὲ ἢανο οὔθηοαὰ δραΐηβὺ [5786] ; 

1686 δῖῸ Γοργεβοη διίνο οὗ ἰὴ6 Βοδίποη νου] 
ἸΏ φΈΠΘΟΓΑΙ, ψ᾿Π066 ροϑίοη ἰονγατὰβ (οά᾽ 5 ῬΘΟρΙθο ἷβ 
Θοδο ΠΕ Δ} ἴΠὸ .δΔ6. ΤῺ6 νου οὗ ϑοβοδμδ- 
Ῥῆδι. ἊΑροογάϊηρ ἴο 2 Οβτοη. χχ., ϑϑβοβμδρῆδι 
Ὀγ [86 ταϊγδοῦου8 ΜΠ οὗ 186 Ι,οτὰ ραϊηθά ἃ στοδὶ 
ΥἱΟΊΟΥΥ ΟΥ̓ΕΡΓ ἃ (θη 6 ΔΙΤΏΥ, ἴῃ 8 νΔ]16Υ, Ὑ ΐοἢ 
δυο] ΠΟΠΕΪΥ ἴον (ἢ ΐ8 τοᾶδοῦ 00 Κ [Π6 πδιη6 οὗ ἐμαὶ 
ἷην. [οθα 1ῃ6 ῥτορῆοὶ ΠΟΘ τἸηδϑῃ ἰῃδὲ γ8]}16γ 

Κεῖ διὰ πιϑπῪ ΟἴΠΕΓΒ ΒΑΥ, πο. ΤΈΘΥ ἱπίδὺ ἴπαὶ 
[6 υδ]]οὺ οὐὗἩ [86 ργορῇῃϑιὶ 18 δῇ ἱπηδρῖ ΠΈΓΥ ΟΏΘ, ἰῃ 
ΟΥ̓ ΠΘδΓ “οΓυ 68] 6, δηὰ ἰβ οδ] ἃ 116 γα ]]ογ οὗ 296- 
ΒοσΒρμδὶ - “ Φεπονδὴ ἱπάρεβ," Ὀθοθῦδθ οὗὨ {8 
δεΐδο 16 Ρ͵]δοθ οἵ λιιὰρτηθηῖ. ΤῊ γΔΙΙΘΥ ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ 
εἰδιιδ ἱπ οἷοβο γοϊδιΐοη ἴὸ ΨΦοσιδβδίθμω, [Ὁ Σ ἴῃ τόσ. 16 
ἐς ἰ5 βαϊὰ δι δεονδὴ, ΠΟ ἔποτο ἡπάρο8, 8}8}} υ- 
ἴον ἷ5 νοΐοο ἔτομη Ζίοη δηὰ “Ψογιβαίθπη. αὶ ἴῃ 
εἰΐ6 οα86 ἴπογθ ἷβ πὸ ῃθορὰ οὗἨ δρρὶ Υἱῃρ 8 ΣΩΘΓΟΙΥ 

Ῥἢἶσδὶ τηθϑθῦγο. ΦεΠονδ ἢ ΠΊΑΥ Ἱπάρο ἴῃ ἃ 
ΥΑΙΟΥ ΓᾺΓ ἰδίας ΠΌτη «6γΌΒΔ]οῖη, πὰ γοὶ παΥο 
μἷς ἀ κοϊίης ἴῃ Ιδβτβ6], ἱη Ζίοῃ, δπὰ “6 γβδ]οτη. 
(8.6. 2 Οδγοη. χχ. 1δ-17, πόσο [Π6 1οτὰ, ψἘΠ|6 
οοπίεπάϊηρ, ἴον [βγβεὶ ἴβ, δὲ 1:6 βᾶπιθ {π|6, τεραγάϑὰ 
25 δείηρ 'π ᾿ΐ8 ΒδπΟίΌΔΙΥ ἰῃ Φ6ττι5816π|.) [7 [86 

ΓΆ86 156 Ὁ ὃὉ6 ἴδκοῖ ἴῃ δ Ὀο]ΐς δθῃδα, ἰδ τίσι 
δοϊκοὰ, ῺΥ ΦὍ0061 ϑμουϊὰ δανο χοὰ ὕροῃ ἃ 

“ ψΑ ΟΥ "ἢ 85 (16 ῥΪδοο οὔ ᾿υἀρπιοηΐῖ, Δηὰ Βῃου]ὰ 
πανὰ μίνοη ἰδ ἴῃ6 πδιθ οὗ ἃ ψ6]}- Κηοότση Κίηρ 1 
Ἦο νῶα ποιοῦ Υ ἐπ κὶπρ' οὗ [06 στοδὶ ουθηΐ 
πηάογ 6 θοθμαρθδὶ. Ὑμ6 πδῖὴο οὗ [Πΐω ΠΟ ΔΙῸ 
»γ88 δἰχτιίἤεδηιϊ, δη ἃ 6 ε8116 [6 Ρ]δοθ “" υδΊ]θὺ οὗἁ 
͵΄ δι," Ὀοοδῦθο ᾿6 ῬἣὯᾶ τοππηδεὰ οὗὨ {πὲ 
Φοτιαπαίο Κίηρ ὙΠῸ τ,χαν Υἱοίϊοτίουδ ΟΥ̓ΘΣ ϑγϑθὶ 8 
δποτηΐοβ, δηὰ οὗ 106 ῬΘΟΌ ΑΓ δἰ χη βοδηςο 
οὗ το πδιλα 96 ῃοβμδρῃδὶ --- Φϑοναῖ ᾶχοθ. ΒγῪ 
Ὑ8Υ οὗ δητεϊραιίου διὸ 16}186 τγδὶ ΤΠΟΥ Βανο ἴο 6χΧ- 
Ῥεῖ, ὙΠῸ δὸ ψαϊμεγὰ ἴπογθ. Τὸ ἴπθ ἀπθβομ, 
ἀοδδ δὸ σρθϑῃ 6 }1-Κηουσῃ τ 16} ΤΠθη, νγο Δῃ- 
ἐνεῖ, γοδ, Δηὰ ΠΟ. Υ̓εδ8, Ὀοοδῖιδο 6 οΥἱθ ΕἸ Υ δὰ 
ἴω τίενν 6 δροῖ οὐ Ἡὶο ἢ 68 οθμαρμδὶ ποὸπ Ηΐδ 

. Νὸο, Ὀοσδῦθο ἢ ῶἃ8 ΟΥ̓ ΔΘΠΟΥ ρῸΘ68 ΟἹ ἴῸ 
ῥοαὶ δὲ 8 τοοῖὸ τπδῃ οοππτηοῃ 6.116 ἴουρῆῦ οἢ 8 
δῷροῖ πὶιςἢ οου]Ἱὰ ὕθ ἰἀοπτβοά οα ὯῸ τῶᾶρ. Το 

του εἰεα 65 ρα Πογθὰ ἔποτθ δύο ἴοο υδϑὲ ἴο Ὀ6 88- 
Βοιι Ὁ] ἰῃ ΔΏΥ οΥἀΐΠΑΥῪ γα ]οΥ. [π᾿ Ραϊπίϊηρ [Πΐ8 
τορος υἱδίοη ἔπογο οδὴ Ὀ6 πὸ ἀουδὲ {Πδὶ 406] 

[μὰ πῃ ΗΪ8 πυϊηὰ {Π6 ἰδίου δὶ παιταῖῖνο ἰη 2 
ΟΠ του. χχ. Ὧθδὶ σ. ΕἸ. Υ. ΡῬΙοβὰ τιιῆ, ἡ. 6. 
ἴο οὔδυχο ἢ ογίπιθ, ἢ [Π6 ἀοδίση οὗ ρυη 8ἢ- 
ἴῃ ἴς. Τακίηρ ἴπΠ6 ποτὰ ἴῃ 5 [}} 5686 οὗἨὨ δρτι- 
ἴπρ 8 σϑθδα6, ἰΐ 1 }1168 τπῶὶ [Π6 ΠΑΙΪΟΠΒ ΘΓρῸΘ {ΠΟ ῖγν 
ΟὟ οδυδο, δηἃ διίοπιρὶ ἴο υἱπαάϊοαῖθ ἐῃμοση 86} 68, 
τποαρῆ, οὗ σοῦγβο {ΠΟῪ οοὐ]ὰ πᾶν πὸ ρτουπὰ ἴο 
ϑίδη ἃ προη, 5ἴηςο ϑεμβονδὴ ἰδ δοῃθ δῃὰ δἰ γδγὰ ἴῃ 
186 τίσ. ΜῈ Ῥϑοῦρῖθ, Ὧν μοσίΐδαθ. ὙΠογοίοστο 
ψ δὲ 106 Ὡδιίοη8 ἀἰὰ ἴὸ ἴβγϑϑὶ τηῦϑὲὺ Ὀ6 ΟΥ̓] Δ]. 
ΤΏΘΥ Βᾶνο δβοδίίοσοα. Τὴ ῥγορ δῖ ἤεῦθ [88 ἴῃ 
ταἰὶπὰ τδδὶ ἢ αἴλοσννυ 8 ΤΏΟΥΘ ἀ βου 068. 

νοῦ. 8. Ὑ ΠΟΥ ποὺ ΟἿ]Υ δβοδίίογοα αοά᾿ δ ρθορΐο, 
δυὶϊ ἰτοδῖιθὰ τῆθπὶ τὴ [Π6 στοδίθες σοη θαρῖ. 
Ταΐθ, Βουουεῦ, 18 ΟΠἸΥ ταϑηοηθὰ 88 Ῥτο ἰοίο. 
Αἱ Ἰεδδὶ ἰῃ υδῖῦ. 19 [86 ρσορδεῖ ἰοοκβ ὑδθγοπὰ ἡνἢδί 
88 ἱπη τ] ἰδ} Υγ Ὀείογο Π]πὶ, ἃπΠἃ ὩδΠΠη68 ΟΡΡΓΟΒδ- 
δίοῃϑ τ ΐοἢ [ϑγαθὶ δὰ Ἰοπρ Ὀοίοτο Ἔχροσθηοοα, 560 
ἰδὲ 10 18 ον ἀοπὲ {πὲ Π6 8 (πη Κὶηρ οἵ τῃ6 ΠΟΔΊ ΠΘη 
μοῦ] ἴῃ ζοποῖαὶ, δηὰ οὗἉ [8 Ὠοβυ ἴο Οοὐ᾿Β 
ὈΪθ. Α βρϑεΐαὶ γοίδγθῃςθ ἴο 186 ἕαῖυτο Εἰχὶ]9 18 ποί ἢ 
ἴ0 Ὀ6 δϑβυτηδα, 88 (8 ἀ068 ποὺ γοῖ ΠΟΙ 10 ἴΠ6 
ΡΙΌΡΒοΙ  Ὠοτίζοῃ. 

[Ραβὸ Σ Ὑ6. 1. ον, δελοίά. Τἢδ Ῥτορβοὶ Ὁ 
[86 3ῦ0γ δῆονβ {πὸ ἢθ 18 δυο! ἴ0 οχρὶδίη ἴῃ ἀοίδὶὶ, 
σπδὶ Π6 παὰ Ὀεοΐογα δβροκϑῃ οὗἉ ἴῃ διπ. ΒΥ {π6 
ποτὰ δελοία, 6 ΒΒ ὑὕρ ΟὟΥ τηΐπ 8 ἴῸΓ βουβοί 
Βτοδὶ, νη ϊο ἢ ΒΘ ἰδ ἴο βοῦ ὈδίΟγΘ Οὔγ ογ685, Δῃὰ Ἡὶ 
Ὑ6 Βῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 Αὲ αρλο ἴο ἀχροεῖ ΟΥ ὈΘΙΐσΥΘ. ---- 
Ὑοτ. 2. Ῥαίΐεν ο7] υελοολαρλαί. Ἰὶ ταν Ὅ6 δὶ [Π6 
ἀρ ρν δ βιν [γηϊδοὰ ὈΥ {πδὶ στοδὶ ἀθ  γθγΆ Πο0 
Ὑδ ἢ βᾶνο ἴ0 Φομοβδαρμαῖ ἤθη Απιπιοη, απὰ 
ΜΟοαῦ, απὰ άοπι σάπια αφαϊπδὶ ἀϊΐπι, δα ΦΘΠοΒμδρμδῖ 
ΔΡΡοδιοἂ ἴοὸ σὰ, δπὰ ἀοὰ ἰὐυτπρὰ τοῖν δινογὰβ 
ΘΥΘΓΥ 056 ἀραίηϑι ἴῃ6 οἵποτ. «“44πα ἕλεν αδδοπιδίεἀ 
ἰλεπιϑείυοα ἴπι ἰλε υαἰΐεψ 9 Βεταολαὺλ (Ὀϊεδβδίηρ) ; ἀᾷ 
ἴλεγε ὀίεββεά (δε 2 Οἤγοη, χχ. 3]. Τῆαὶ 
γΔΙ]ΟΥ, πούνονογ, 8 ΠΟ ΠΟΤ 0816 ἀ [πΠ6 ναϊίσν οἵ υε- 
λοελαρλαὶ. Τι οοπεϊπυδὰ, 8βαγ8 ἔπ βαοτοὰ τοῦ, τἴ0 
6 οδ]οά ἐδε τα ΐε ο δε μπίο ἰλὶδ αν. Απὰ 
ἦς 18 80 ςαἰ δὰ 51}}}. Βοαίμνεϑι οὗ Βοιμ]οῃοπι δηΐ 
οαδὶ οὗ ΤΈκοα τὸ 81}}} {ΠγΘ6 ΟΥ̓ Τ0ῸΓ ΔΟΓ68 οὗ τυΐη 
(Βονδίπδοη, Δαί., [1ϊ. 275), Ὀεατίης ΓπΠ6 παῖηθ οὗ Βο- 
τοῖίκαι (ϑοριζεη β ἥἴαρ; Εϊτον, γαζκ., χυ. 685 ; 
Ὑοϊοοίι, Εἔσουγ. ἰο Ἡεύτοη, ν. 43). Τὴ ΟὨΪΥ ναὶ- 
Ἰ6Υ ο4]16ἃ 116 νδ]]ον οὗ Φομοβθδρἢδὶ ͵ἰ8 [Π6 νΔ]} 16 ὺ οὗἁ 
Κοάτοπ, οποίσο ἐς Φογαδαίοπλ οἡ [06 ο88ῖ. “6 
ΥΔΙ]ΟΥ͂ ὙγὙ88 ἴΠ6 οομηηοη Ὀπτγία]-οΪαοο ΤῸΓ [6 ἱπῃΔῸ- 
ἰσλπιβ οὗ Φογυϑαοη. (ὙΝΠΠ]Πἰδηη8, ΗΠ. Ο΄., ἰϊ. 528; 
ΤΠοπιϑοῦ, Ζαπά απα Βοοξ, ἰὶ. 481. -- Ἄγ. 8. Οἰαεὶ 
ἴοι. ΤΌΟΥ ἰσοδιοὰ σοαβ ρθορὶο 88 οὗ 0 δοοουῃηΐ, 
δηὰ ἀρ] ιοὰ ἴῃ Ββμονίηρν ὑποῖγ οοπιίοτηρὶ ἰοναγὰβ 
{π6π|.0. ΤΉΏΘΥ οἤοδο ΠΟ ΟὯΘ δῦογθ δ ῖῃοΓ 88 ὑπῃουρῃ 
811 δἰΐκο σοῦ νου 6885. Α σίγί ΠΟΥ 80] ἴῸΓ δῃ 
ΕΥ̓ΘΠἾ Πρ 8 ΤΟΡΟΙΓΥ, δα ἃ δον ἐμ τ λα ῥοὶ ὉΓ ἃ 
ηἰκ ἢ ἀοθδῦςοῇ. 

ὙΥ ὕπβομο: υϑγῦ. 8. ΑοἌοογάϊΐηρ ἴο πο [Π 0 Ῥτον- 
αἰοπὶ συκίοτῃ, [ἢ6 ὈΥΒΟΠΟΙΒ ΟὗὨἨ ΔΓ ΘΓ 80] ἃ ἃ5 
δ'ανεβ. νυ ρεορίε. 7ε ἃτὸ ἴο πηάἀογβίδηά ὈΥ τΠΐδ, 
Ὠοΐ ἴΠ6 ῬΘΟΡΪῸ 85 8 ὙΠΟΪθ, Ὀπῖ ΟἸΪΥ [6 ροτγίΐοη 
ἴδ κοη οαριΐνα.͵ Βαν [Π6 τηϊπιτοδιίπηοηϊ οΥ̓ [18 Ρϑατὶ 
οΥὗ ἴπ6 σονοπδηῖ ρθορῖο, ἰπ [6 υἱὸν οὗἁὨ ἴμο Ο. Τ. 
ΕΓΟΡΊΟΙΟΙ ὙΔΒ ἃ Ἰηΐδίγοδ ηθηΐ οὗ [6 Ὑγ016 ὈΟΥ. 

ψοῖβ. 4-8. Απὰ 6150 τυβδὺ μᾶνοὸ γο, οἷο. Αἴ ὺ 
βρεδκίπρ οὗ ἴῃς οΥπι68 Οὗ 186 ποδί θη ἴῃ ροηοΓαὶ, 
ἀραϊηϑὺ ἴδγδοὶ, (Π6 ΘΌΡΠΕΙ ἰγπ| 8 ἴο τπ6 ΠοΙσ ὮθΟΙ- 
ἵπῷ ὨδΠοη8, Τ το, δίάοη, δπὰ [πὸ Ὀογάετβ οἵ ῬΉ] 18. 
εἶα, ἱ. 6.,ὄ ἴ[πὁὸ ἢνᾳ 51ι8}} Ῥ ἢ βεῖπ 6 ῥγϊης δ)! εἴ68. 
Ηο, δυάθηγ, δὲ ἰδ ΕΓ, ΤΟΙ ὈΟΓδ [8050 ΨΥ ΠΟ 
δὰ οσοπγηχἱεϊοά δυςοἷ οΥ 68 ἀχαϊπδὶ [δγϑοὶ 86 (ἢ 060 



86 

αἰγοδαὰγν χιρπιϊοηοὰ. Τ}6 ᾳπαοδίοῃ, ἴῃ δεῖ, Εδροοὶα]- 
'γ οοῃοογηδ πο. ὙΙτΝ [ἢ6 ΖΘΠι15 ΘΟΠ)68 ἴΠ6 5ρ6- 
εἷο8 νυ ᾿ς ἢ ἰβ ἱποϊαἀθὰ ἴῃ 1ξ. [ἢ 8 ᾿ἶνογ ἀοδοτιριίοη, 
νὸ ἤπα ουγβοῖνθβ ἴῃ [Π6 πιά 8᾽ οὗἨ [Π6 ὨΔΙΪΟἢ5 (ΟΠ. 
νοῦ. 11) ψ τ βοτὰ [86 ῥρΓΟΟδΒ8 οὗ μ᾽ εδαϊηρ Ὀγ ὅ6- 
ΒοΥύδὰ ἰδ σαγτὶοα οἱ. ρτ αἰτοτναγὰθ ἔθογῈ 18 ΠῸ 
Τοῦ μἱεδάϊηρ, Ὀὰϊ ἃ ἀεδοϊδίοη. ΤΟΥ δὰ σορτο- 
δεη θὰ ἃ5 ο]ἰ πιΐπρ' ̓ ο Ὀ6 τρϑι ; δὰϊ ΔῊΥ ῥγδϑυτα 
εἶτα οἰαίπι οὗἁὨ {ποῖγβ ἰῸ ἂἀο τ μαὶ τμογ Παά ἀρ 18 
ἀοηίοά, ἴῃ ἴπς ἤγβι ᾿πβίδηςο, ὈΥ̓ {Π6 ζϑῆοτγα] 41.68- 
τίου, ““Ὑπδὺ πᾶνο γὸ ἴὸ ἀο τῦῖτι πὴ6 1 8 αυσδιίοη 
ΤΟΤΕ ΠΙΠῪ δηβνγοσοὰ αἰογιναγδ Τοῖς τίσ ἴὸ 
ἰηβῖοϊ ἸΠ]ΌΓΥ ΡΟ [5γδοὶ, οὐ ἴο γεϊδ  ἰδῖθ [ῸΓ ἱπ}1 168 
ἱηδ!᾽ςιοά προη 1Βοτμδβεῖνοβ, ἰ8 ἀεπὶοά. ὙΠΟΝ ἀγὰ ([ἢς 
Ῥοῦβοπα οὐ Ὑοπὶ 116 ΓΟΙδ δι οπ 6.4]} σοπο, πὰ 
ἴπδὺ δ Π]γ. Μεγ. ὅ, 6 ῥγονὸ [πὸ τὶρ βιθοῦδηο 88 
οὔ (πε τοι δυ οι, ὈΥ 8 Γείδιθησθ ἴὸ [Π6 στ πλ6 5 οΟσ- 
τηϊτοα, νι ἃἰ]6 νοῦβ. 7, 8 ἀδοϊασο ἴ86 σογίδὶπῖν οὗ ἱϊ. 
γεν. ὅ δ πάς8, νοῦς ἀουδῖ, ἰο τ[Π6 ΡΠ αρίηρ οἴ 
δυάαϊν δηὰ Φογιβδίθ Ὁγ [6 ἘΠ 811π68 δηὰ Ατὰ- 
Ὀ16Π8 ὑπάοῦ δογασα. 2 του. χχὶ. 17. ον το 
εαττιοὰ οὔ [Π6 ἰγδδδιιτοβ οὗ [ἢ [ΘΠ 0]6 δηὰ τδὸ Ρ4]- 
Δ068 ΟΥ̓ [ἰἸ0 οἰγ, ἴ[Π0 ἰαἰῖοεῦ Ὀοίηρ ἀοδίσηδιθα 88 
“Μίηο,᾽ Ὀοσδαδο ἐπ οΥ Ὀοϊοηρσοά ἴ0 ἴΠο96 γῆ 0 ΟΤΘ 
διηοης οὐδ ῬΘΟΡ]6. Το ΒΒ] ΕἾ Π 65 τ ογὸ τπ ἐτ- 
τηοάΐαῖο Ρεγροιγαῖουβ οὗ ἴπ 6 ΓΟΌΌΟΓΥ, θας τΠ6 Ηω- 
πἰοίδη8, [06 ἱΠ Δ Όϊ 615 οὗ Τγτο δπὰ δ᾽ ἀοῃ, τοῖα 
δἰθὸ ἱηνοϊγοὰ ἴῃ τπ6 ρσυῆϊ οἵὗὨ ἱξ, ον πον δουρὶ 
τὸ σαριΐϊνε8 δῃ ἃ δοϊὰ ἴῆθπι ἴο [Π6 80η8 οὗ Ψανδπ, οὗ 
6 ατϑοκβ οὗ Αδβὶα Μίποσ. ἴω νοῦβϑ. 7, 8, {Π||ΓῸ ἰς 
ἃ Ῥοπιΐθο (πὶ {Π066 οπδίανοὰ ἙΘΔΡΩ͂ΤΟΒ 58}14}} ὃ6 
του ΠΟΙῚΘ πρ με δηὰ τδῖ, ἰῃ τοῖα! ἰδιίοη, (ἢ6 
δδιο (Ὠΐπρ 888}} ὕ6 ἀοῃε [0 {π666 ἐποιΐο8 οὗ δγϑεὶ, 
Ψ Πἰσ ἢ ΠΟΥ ἢᾶνα ἀἄοηθ ἴο ἴϑγ80]. Φεδονδὶι νψ1}} 86}} 
(ποτὰ ἰηἴο ἐπ 6 δαηάκ οὗ {ἶπα σμ ἄγη οὗ πᾶ 8}}, γΠ0Ὸ 
1} ἀραΐη 66}1 (πο πὶ ἴ0 186 ϑεῦεδηδ ἴῃ Αγαῦϊα Εὸ- 
Ι'χ. ΤΠ8 ῬΓΟΡΒΟΟΥ ψγ88 ἤι18]}1οὰ Ὁγ ΑἸοχαπάογ τ 6 
τοδὶ δὰ Νο Βυσορϑ80 8, ὑπ ον τν ἢοΟΠὶ ΠΊΙΔΗΥ «(6 »ν»- 
18 οδριϊνεβ Ὑογο ἰθεγαϊθὰ ἀπὰ τσοβίογε τὸ τποὶγ 
ον ᾿ἰδηὰ, Ὑ]ι]ὸ ναπίοιι8 ρασγίδ οἵ Ρ}ι[}[ὁδεα δηὰ 
Ῥηαηὶςοῖα όγὸ Ὀγουρῆς ἀηάεν Φ6ν 8} τα ]6. 

[Ῥύδου : νεῦ. 4. λαὶ λαυά ψε ἰο αο ιοἱϊᾷλ πι6. 
ΤΠ 666 ἈΌΓα 8 ἀθοίαγα ἴΠδὺ [Π056 πα Π8 ἢ η0 μεατὶ 
ἷη οὐ. Ἠδξ δοοουηῖβ ᾿ποπὶ 88 4]1επ8. Βυὶ 16 
ὙΟΓᾺΒ ΘΟΠΥΟΥ͂ δοδίἀε5, {πὶ [Π6Υ ψουὰ, ππρτο- 
νοκοά, παν ἴο ἀο υἱτ αοάἄ, παγαβϑὶηρ ἢἷδ ΡΟ 
ψἰϊπουῖ σδλιι86. --ὦ ὕογ. δ. 27. εἰΐοεγ. Νοῖ τΠ6 5]}- 
νοῦ δηὰ ρο]ά οὗἩ [Π6 16 016, 88 δοῖθ ανὸ ᾿ῃουμῆῖ. 
Αἱ Ἰεαδῖ, ἂρ ἴο 6 ῬγΟρ οι {ἰπ|6ὸ {ΠΟῪ δὰ ποῖ 
ἄοπο τΠἰ8. (οὐ 6818 16 5: νοῦ δῃὰ τὴ6 σοϊ]ὰ, νν»ϊς ἢ 
Ηὸο τἰτουρὴ Πἷδ ριονίάδηςο δά θεδίονσοα οἡ Ψυάδ!, 
πιῷ εἰΐθεν απα μεν σφοία. --- οῦ. 6. «πα γε λαυε εοἰά, 
οἷς. ΤὨϊδ8 δίῃ οἵ τπ0 ΤΎΤΔἢΒ ἯΔ8 ργοῦδογ οἱὰ δηὰ 
ἱηνοίοεταῖθ. ΑΒ 1Π6Ὺ Ἰνεσο Π|6 χύοδὶ σΑγΓοΓ8 οὗ 16 
ψ ΟΣ] ̓ 5 ἰγαβῆς, 80 ΠΟῪ ΓΟ δἰδνυε- θα] ῦβ, δὰ ἴῃ 
16 φαυ]ΐαδὲ εἰ πι68, Ὠ)6Π-8108}6 18. Τὸ ΟΥΘοκ βηϊο- 
Ὠἰδιοτίο ἐγδα ἰοη Ἔχ εἰ 118 ΤΠ6 πὶ 86 ἰγδάϊης ἀπὰ 56]]- 
ἰὴ νοποη ΠῸπι ὈΟΙῚ ἄτεθοα δηὰ ἘΕΎΒ. Α5 τῃοῖν 
ἰγαο ὑὈοοδπιο ποτὰ χοα, [ΠΟΥ ἐμοσηβοῖ 68 ϑῖ0]6 0 
τῆοτο, ὑθαὶ ᾿ἰκο ΟἸ τ βιΐδῃ πδιοηδ, δο] ἃ ἘΠ 086 ὙΠ 
οἴδοτβ ἊΝ οΥ̓ ΕΣ ἜΡΕ ΤΟ Ἐνϑῦ ἤτοι [6 ἐπὶ γε 
οἵ 6 δυάροδ, [ϑγδοὶ νγῶϑ ὀχροβοὰ ἰῃ ι ἴο [6 
Ὑἱοΐθηοο δηὰ ἐγαιὰ οἵ Τγγὸ δπὰ Βίδουνς, ΣΟ 
ΔΙΙΩΥ͂ οδῖμα ἴγοῃ ἰποῖὶγ (ΟΣ ΠΟΥ, δηὰ ΠΤ υογδὶ 
ἐρδα να οὗ “8 ἀδπι80ὶ) οὐ ὋὍπ]σς "85 [Π6 μὴν μόν 
ῬΓΟΥ͂ οὗ 6δδε} Ὡδῃ ἰπ ἷ5 ἢοδῖ. [ποεὶ, 180 ῬὮ1118- 
ἶποβ δηὰ Τυτίδη5 ἃ ΡΕΙ 8.8 οοῃδἰηοα ἴῃ ἴΠ6 ἐγ αί- 
ὅς. ἴπ Απιοβ, ἴμ6 Ῥεῖ πο 5 ἀτὸ [ἢ 6 τοῦ ΕΓΒ οὗ 
τηθῃ, πο Ῥηωηίο Δ 8 ὅτὸ [Π|6 τϑοοίυοσβ δῃὰ 186 586]]- 
οΓ8. ῬχγοΌΔΟΙΥ δυο ἢ δοῖϑ ΟΓΘ ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ Ῥσο ἰ δἰ τοὰ 
ὉΥ͂ {πὸ “ ὈγΟΙΓΠΟΙΙΥ οονθηδῃϊ, ΟΥ̓ ΤΥΟΔΙῪ ὈΟΙΘΘΏ 
δοϊοτιου δπὰ Ηΐγδπι, κίῃρ οἵ Τγτο. Εὸν Απιοβ 
58 ὺ8 ἴδ Τγτο ἰογροῖ ἰπαὶ ἰγοδῖγ, ἢ πὶ 816 58ο]ὰ 
πὸ  ὐτῈ ὁ σδρῖϊνε [βγβ6] 66 ἡ οτὰ [86 ΡὮ1}}8- 

ΦΟΕ,. 

ιπ68 "δὰ οαγτίοα οὔ ΤῊ τοτηρίκιίοη τὸ Τ γτίδη οου- 
ΘἰΟυΒΠ 688 γγ88 δασρταναίθά Ὁγ [Π6 οδβα Ὑ τ ὙΠ ἢ 
ΠΟΥ οου]Ἱὰ ρμοβ58688 {Ποιηδ ῖ γ68 οὐἁἉ [6 968, [86 ἴα- 
ΕἸΠΕ οὗἨ ἰγαηβροσί, δπὰ, 885 ᾿ξ βϑοῃηδ, 18εῖγ υδὶῃο. 
ΤῊΘ ἡν ΒΟ] 65 816 ῥτίοθ δὲ τ ἰοἷι ΝΊοΘ ΠΟΥ 861 τῃ6 δ ενγα 
δὶ5 οχρθοϊθα ργβοῃεῦβ, ἃπὰ αἱ νυ ἰςὶὶ πὸ μοροᾶ ἴο 
86}} 180,000, 5ῇοννδ τῆ 6 οχίθηϊ οἴ [6 ἴτας ; δρᾶ 
{Ποῖ τοϊδεῖννο υδ]ιθ, .52 144. 94., 88 156 δνυθγαᾷθ 
Ῥγίςς οὗ Ἵδοῖ οἵ Ὡἰῃϑιυ δ᾽ανεβ ἴῃ 7.8, ἱπιρ] 168 ἃ 
ΓΟΙΑΣ] ῥγίοθ δὲ 86 ρ͵βοο οὐἁὨ δα}6 δῦονε {86 [0 ΟΥ- 
ΑἸ ΠΑ Ῥτίοο οὗἉ πιβη. --- εν. 8. 17. ιοἱ βοΐ ψοὺτ 
80Ὲ ---ἰλε δϑαδαανδ. Ὑγγὰ νγ88 ἴδκοη ὈΥ ΑἸοχδῃ- 
ἄογ, Ὑδὸ 8ο]ὰ 18,000 οὗ (Π6 ἰπ μ᾽ [1 π|8 ἱπῖο 5] αν σΥ. 
δίἀοἢ τ8 ἰδκθη ὈΥῪ Αγίαχογχοα Οὐδ, δπὰ ἰδ ἰ5 
δδϊὰ δρουο 40,000 ρειϑποθ, ὙΠ6 δα θέδδηβ δγὸ 
ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ππεπεοηθὰ 85 θοΐπρ 1Π6 τοτηοῖδες πδίοη 
ἴῃ [86 ὍΡΡΟΗ ἀἰγοοοῃ, 4 παίΐοη, Ῥγοῦδῦν, 186 
Ραγίηου οἱ ΤΎΓΘ᾽ Β ἰΓΑῆς ἴῃ ΠΟ 85 νγ6}} 85 ἴῃ {ποὶσ 
ΟἾΠΟΥ του δηάΐδο, δη ἃ ψν}ὸ ὑγοι]ὰ 88 βδοοῦ ἰσαὰθ 
ἐη Τγτίδηβ, δ το Τγτγίαπθ. ὙΠον γογο, ἰκα τῆ 
Ῥμοῃἰοίδη8, ἃ νγν δ ΠΥ τηθγοπδηῖ ΡΪα, δηὰ, οἵ 
οἰὰ, υπϊνοὰ στῆ ἐμδῖὰ ἰπ πὸ τγαᾶο ΟὗἩἨΤΠ6 ποτ] ὰ, 
ἴ6 ϑδαθδδη δεηϊηρ ἕο τμοὶν ἤθει δογοβα τ 
Γπάϊΐδιν Οςοδῃ, 848 ἴο Τγγίδη δίοπς 110 Μοάΐφετ- 
ΓΔΏΘΔη ὅ0Ά. ΤὮγοΘ ᾿ξ ύδα οἵ ἀϊδεϊπεὶ τοθϑ ὕΟΤα 
180 Ὧδηιο οὗ 5Ποῦδ, Οοη6 ἃ ἀοκοοπάδηϊ οἵ δι, τ᾿6 
οἴδμον ἔτχο ἀεοδοοῃ θὰ ἤομπιη ϑιοιη. Ὅὅ6 5Παπιῖτα 
ΘΑθΟΘΏ8 Ὑ6ΙῸ, δ0π)0 ἀοϑοοηάδηΐδ ἔζοπιὶ ϑῃοῦα τ 6 
ἰοηἢ δοῦ οἵ Φοκῖδβῃ ; ἴπ6 ΟἸοΓΒ ίτοιαὰ διοῦα, δ0ἢ 
οὗ ΑΡγδβαπι δηὰ Κοίαγσαῃ, ὙΠῸ ϑμοῦα οὔ τὴ 

ΡῬΒοὶ δρρεδῖϑ ἴοὸ ἤδυθ ὑθδὴ 1Π6 δ ἢν Κ'ῃοῦδ 
ἀεβοθηἀϑα ἤτοπὶ ΦοκΚῖλη) ποῦ τ Βοὰ ὅδε. ἜΠΟΥ 

ἴ00 δα ἀϊκίδηϊ σο]οη ε8 ἢ τ Π6Υ [86 Τ γτίδηβ οου]ὰ 
06 ᾿Γαηδβροῦῖοά, 86 ἴασ ἔτοπι ῬΠῃοοηϊοἰὰ 88 ἴπ6 δῃογοδ 
οὗ 86 ΑΖ. 8δῖῸ ἔγοπὶ Ῥα]οϑῖίης., 

Ὑὐηβοῖο: Ζύγο, Ἰἴτ., Κοοῖ, ὙΠοιρὴ Τγτα νγδϑ 
ΕἰΒιΟΥ ΟΠ 8 ΟΌΠΡῸΣ ΟΠ τα δίάοη, ἤΌπὶ ἐκ 
τα ρὶ ἃ στον τῆ δηὰ στοαὶ ἱπιροσίβηοθ ἃ8 ἃ σοι )6 Γ- 
ςἶδὶ Ἑσοηῖγο, ἰζ ἰδ ἀ5..4}}}7 πιο ἰοποὰ ἤγϑθε ἤθη ἴδ 6 
ἔνγο οἰ68 δῖὸ πδιηθὶ ἰοροῖποσ. ΤΠοῖο ποτ ἔτο 
ΓΥΓΕ8, ὨΔΙΊΘΙΥ, τ ΟἹἁ, υἷε ὁπ τὴ6 πηαΐπ Ιδηὰ, 
δηὰ ἀοσδίγογοά ὈΥ ΝΟ Δ ΠΟΖΖᾺΓ αἴϊον ἃ βίοψε οὗ 
τ ἰ τι ο Υ̓ΘΑΓΒ, δηὰ 1:16 Νονγ, Ὀπ1}0 ΟἿ. 8. ΤΌΘΚΥ ἰεϊδη ἃ 
δϑοαυϊ 8 πιὶΐΘ ἤτοπὶ [6 5ῇογο. μδίαοι σοϊὴθβ ἔγοσῃ 
ΠΡ, το ὅ5ῃ. [18 ἰουπάογΒ ΘΓῈ ῬγοῦθὈ ]Υ ἤβμον- 
τη6ῃ. --- 1εκίταδίε ἐλίπσβ --- Ὑο ιν ἱδηιρίεδ. ἦ ὈγΥ 16 
ἢγβὶ ρἤγαϑο [Π6 Ῥγορῇοῖ τηο8η8 ἔπ τἱοἶ δΔἀοΥπτηθηῖ 
οἵ ἀοἀ᾽ δ ἰοπρ]6, δπὰ Υ ἴπ ἰδίου 1πὴ6 ΒοδΊΘη 
το Ρ 65, ἴπε οτίπιο δῖα σμδιροὰ 8. τ1Π6 ἀο.}]6 ΟἿὯ8 
οὗἁ βροϊϊδίοπ δη ἃ ὑτοίδηδιἊοη. --- ζασαπ. Οτοάπος 
τεχαγὰδ (8. 85. [Π6 Π8π16 οὗ ἃ εἶἴγ ἰῃ Αταδίδ Εοὶὶχ. 
Ἡπσὶς ρἴβοθϑ ἰξ ἰῃ Φοιηθη, πὰ επΐη Κα ἴτ τὸ ὕ6 τ86 
ΒΆΪΩΘ 28 [Π|6 ΟΠο ηοπιϊοηοὰ Ἐζοκ. χχνυῖϊ. 19. οι γὸ- 
ἀδγ ἴ[8Κο68 1Π6 νογὰ ἱπ ἰἢς δοΐ 96 οἵ ἀἰδίδηϊ, υπ κοντα 
πδιίομβ. Βαϊ ἴδ 5. πυπάου 6] τπ6 δηϊο οἵ 86 
Οστοοῖκβ οἵ Αϑἷα Μίπον. -- Ε.] 

γογβ. 9,10. Ῥγοοϊεαῖσο [μἰ8. Τῆο ῥτορῖνοὶ ἴδε 
δἰγεδὰγ δροίδῃ οὗ [6 σαι μβοσγίης οὐ 186 ἡδιοηδ ἔῃ 
116 ν]16γ οἴ Φοποβδαρὶδαῖ, ν᾿ Βοτὸ Φοονδὴ 1} ρ᾽εδὰ 
ψ ἢ το. 6 αν ποαγὰ τ᾿ δοοιξαιῖίοη δηὰ τἢ6 
δΟὨἴΘΠΟ8; δηἃ ΠΟῪ ΘΟΠΙΟΘ τ εν οχαοιτῖοπ οὗ 
ἱἰι.- Ῥτχοοϊαίπι ἐλ. ὙΠΔι:1 1Γ ἴὸ "6 Ῥσϑοροσθ 
(δδηςι γ) πᾶσ, δηὰ 118 18 ἴο Ὀ6 ργοοϊαἰ θὰ ἴο τπῸ 
᾿οδί θη, 1056 σπδγροὰ ἴὸ Ὀθδὺ {Π| πηοβασο δῃου μὰ 
06 16 ποια] 5 οὗ ἴ:6 πεδίμβοη. Βυς τ[Π6 οοηφεπῖ 
οἵ 186 πιοββδρὸ δβίιουνν ἰῃδι ἱξ ͵8 ἀϊγοοῖδα ποῖ ἴο ἔθ 
Βοβίποη δὲ ἴο 18τ86]. ΝΟ ΟἿΘ δ4}} γουβδὶη ὑθιϊηά, 
ΠΟΥ ἴθο] δἰ 56 1 γος, ΠΟΓ τά γΑν ἔγοια [Π6 ΒΟΙΥ 
οοηίοϑῖ, τ ἷς ἢ 15 τὸ Ὀγίης “ ἀφεϊδίοη.᾽᾽ [ἐ πιαδὲ Ὀ6 
οοπαίἀογοὰ, 1Ώ6Π, 88 ἃ δυμπηοῃδ ἰ0ὸ [ογϑεὶ. ΤΜ6 
ὈΔι016 ἀσεογί δοὰ ἰδ ἢ0 ΘΟπηοη οὔθ. [1 5 ἃ δαεῖῖο, 
ἰη νι μὶοῖ Φοπονδὰ Ηἰ προ] Γ 8.}8}} θ6 ριθδοῆὶ δὰ ἃ 
)πάρχο ἀεοϊάϊπρ ἐἰς ἔαιο οἵ τπ6 μοδίδμοη, δπὰ μεὶρ- 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΠΙ. 

ἱῃσ ἴατδοὶ ἴο ψὶῃ ἃ ρἱοτίουβ ΥἱοίοτΥ ΟΥ̓ΘΥ ἢοτη. 
Τῆο δΌΠΙΠΊΟΠΟΥ 5 Φο ονδι ΗΪ πλ86]} 7, ογ πὸ ῥτορβοὶ 
δροδκίην ἴῃ ἢἰ5 πδηιο, γῆο, ἴῃ πῖ8 νἱντὰ ἀσβοτριίοη 
οἵ τῆ σοπίοβι, [δοἷβ Ὠἰϑο ̓  το Ὀ6 ρτοβοηὶ δὲ ἰϊ. 
υοείαίπι ἰλΐε πιιϑδὲ, τΠ6Π τοίου ἴ0 ὙΠδῖ 188 βαϊἃ Ὁ6- 
ἴοτο, πδιλοὶν : ταὶ Φοποναῃ Μν}}} Σοσοτηροηβο 186 
ΠΟΔΊ Ποπ (ὉΥ τοῖν οΥ Πγ68 ἰη5ὲ Ι5γδοὶ, δῃά τῃδι 
[δτοὶ 51.8}} Ὀ6 [ἸΪΥ ἀνοηροά. ΤῊΣ [Π0 σου ορατὶ 
οὔ τΠ6 ῥτορουθά οἤδηρο οἵ [86 ἱπιρ] ὀπλθη 18 οὗἉ ρβᾶςθ 
ἱηῖο Ἰπο ἘΣ ρινεπῦ θὲ ψῦ, τς 8. ἰἱ. 4: Μίο. 
ἦν. 8. 
Ι ἄπβοβο : Ῥιοοίαίπι, 11ϊ., δαποῦγ. ὙΠ6 86 οἵἁ 

εοῖι πογὰ δῆονυμλ. παι 11:8 γτοδὲ δηὰ ἀθοίβινα τγὰῦ 
δ ἃ ὨΟΙΪΥ δηὰ ἃ τὶ ρηιθοῦβ οὁη6. Οτοίπον, Ηἰιζίρ, 
Κοὶῖ!, ἀμπὰ οἴμοτβ τοχαγὰ {π|8 88 δβἀ ἀγοβθθά ποῖ ἴο 
τ6 7686, Ὀπὶ| τὸ 16 ΠΟΔΊ 6 Ππδιίΐοη8, ἵ. 6., ἴο τηοῖν 
Ποσαἀ5 ἢο ἅΓο, δὲ πὸ ἀἀἰηρ οὗ ομονδῃ, ἴο βιιη- 
ἸΔΟΏ ἴδ656 ὩΔΙΙΟη8 ἴο0 8 ὙΕΓ ἰηϑὲ ἰβγβεὶ. Βυῖ 
οἱ [δῖ5 δι ρροβί!οη [6 186 οὗἉ [Π6 τγοΓὰ “ 5Δ ΠΟΙ ἢ 
16 ἱποχρ  ςβ0}6. - ΕἸ] 
οι. 11-16. Ἡζδδίθη διὰ οοσῶθ. Νον ἴΠ6 πᾶ- 

᾿ὁοΠ8 δ΄Ὸ διῃηπιοποθα [0 (οἰ δοὺ Βροθα ἶ Υ, 648 ἴἔ ΠΟΥ 
Ὅχεῖο δῦοιιϊϊ ἴο δοσοιρ ἰδὲ δοιηθίΐηρ ἀραϊπδὶ [58- 
Γδοὶ, ὙΠῚ16 ΓΟΆΪῪ ΠΟΥ διὸ γαβηϊηρ ἴ0 παῖς οὐ 
ἀοειτυςειίοη. ἘΒουπὰ δῦουξ. ὙΠῸ τγοΐδγθησθ 8 οὶ 
το ἔϊο ἱπιπηοα ἰαῖο πο ΟΥ̓ οὗἁὨ [βγϑ6], θὰ τ6 6Χ- 
Ρτεβδίου ἰ5 υϑοὰ Ὀθοδιβο ἀοά᾽ δ ΡΘΟρ]θ 18 τοραγάοα 
86 οϊάϊης 8 σοη γα] ροδίοη διηοησ [Π6 πϑιϊοηβ. 
ΤῈ ρυορδοῖ, Βονγουοῦ, σδπηοῖ [πη κ οὗ {{| 4856 Πὶ- 
δἷδρο οἵ 16 ἡδιίίοηβ πιϊπουΐ οἴἑγίηρ ἃ ῬγΑΥΟΣ ἴὸ 
Φοδονδὴ τιδὶ δ που] οαῦ86 ᾿ἷ8 τη Ἶ ΟΠ 65 (0 
οοθ ἀοτη, Ὑἢογο [Π6 ψϑιβογίηρ οσουγβ, ἰῃ τἴ6 
ΨΔΙΙΟΥ οὗ ὙΕΠΟΉΙΑΡΙΒΕ. ΤῊΣ σον οὔθα. Α-ς- 
οογάϊηρ ἴο Κι οὶ! ΠΟΥ ἃτὸ [6 ΔΉ 618 38 ὨΘΔΥΘΗΪΥ 
ποδῖβ. Βιυϊῖ ἱγ ἴῃ νοῦ. 9 ΠΟΥ δῖὸ πιθὴ ([Κοἱ] τοί Υϑ 
τπιδὲ νογβίοη ἴὸ ἴη6 Π6δι 6), [ΠΟΥ πιυϑὺ α150 ὃ6 πγοῃ 
στο. ΤῊΘ ἰάεα οὗ ΓΠ6 Δῃροὶβ σοταΐηρ' ἔγοτῃη ἤθᾶύθη 
ἴο Βοῖρ 15 ποῖ Ψ001}8. [6 18 ἴβγδοὶ ψγῆο ἤρ]8, υη- 
ἄεγ τὸ οοτηπιδηὰ οἵ Φεοονδῇ (οομρ. δυάροβ ν. 18). 
Τὰν αἴοτὰἀ5β. πο ρῥτοοῦ δρδίηβι 18 ὀχ ροβίτοη, βίηςα 
[δτδοὶ ἱξ αοά᾿β ρεορίθ, δῃὰ 15βγ86}᾽8 τα ΕΓ ΟὨ 68 
8δ΄.6 ἀοὐ δ. 

γον. 12. Ηδτο Φεπουδῆ ἢ πη56 1] ϑροακα, δηὰ [ἢ 6 
ἢ 016 ὙΟΓΒ68 ΤΠΔΥ, 1ῃπογοίογο, Ὁ6 τοραγήθα 85 ἃ Κἰηὰ 
οὔ ΔΠΕΤΟΓΣ ἴὸ [6 ρτορ θ᾽ 8 ΡΓΆγοΓ. Φοπουδῇ 8.Π|ὶ- 
τ Οἢ3 ἴδ6 ΠδΔΙΪΟΠΒ (0 ΑΥΤΆ Δπὰα ἴο ΟΠ τὶ (Τὸν 
ΠΟΙ ΠΘ8Π8 ἴο δδοοῃε) 0 ἴα γ] ον οὗἨ “θῃοβἰα- 
δι. Εον τΓπουσὰ 186 ρδιδογηρ ρμΐδοθ 15 ἃ γδ]- 
Υ, δπὰ [15γ80}᾽5 τη ϊη Υ ΟἿ68 γὸ ἀονῃ ἰηΐο ἰϊ 

ἔτοτα Ζίοῃ, γοῖ ἴΠ6 ΠοΔΙΠΘη σΟπιθ ὉΡ ἴο [}|6 ν8]] 67 
οὗ δομοβμαρίδι, ὈοσΆι156, Ὀδίηρ; ΠΟΑΓ ἴ0 ΘΓ 88 6 Π), 
ἐξ ἴ5 ὁπ 8 πίσμον οἰογαιίίοη πη (ἢ6 ἰδυγίΟΥἶθ5 
(4. 9φ., ῬὨ 1 15114) οὗὁὨ [6 πεὶρσ ῃδοτης πδιίοηβ. Τἢὴ6 
ΤΕΔδΟῚ ὙὮΥ ΠΟΥ ΔΓ [0 ΟΟΙῺ6 ρ ἴο {{ι|8 γΑ]]ῈῪ ἰ5 
[υυηὰ ἰπ ἴδα πιοδηΐηρ οὗ ἢ παπι6 6ῃοπ Πρ δϊ ΞΞξ 
“ ΦοΠῃουδὴ δβ᾽ῖ8 ἴπογα ἴὸ ἡπάσο.᾽ Ης ἀο68 ποῖ 6η- 
ξερε ἀΐγεςσιν ἰη τὸ σοηΐοθὶ ; Ηδ ἀο65 ποῖ ᾿ἰεδά [ἢ 
ΔΤΤΩΥ, Ὀυὶ Ησς 518 Οὐ ἃ [ΤΟ Θ [0 γὰρ, --- ἴο Ῥτγο- 
ὩΘΌΠΟΣ ἴΠ6 βϑδηΐοηοο, πὰ ἴο χοῦ ἵξ ὈΥ ΤΏΘΒη8 
οὗ Β΄5 τα ϊ κι γ οπθ58. Αἱ [Π6 58π10 [ἡτπὴη6 ἢ6 ΓΟΠΟΘΥΣ 
φδϑοπεῖα] αἰὰ ὈΥ [Π056 ᾿ογτῚ Ὁ]6 ρ[οποιηθπὰ οὗἁ παι γα 
δροόκεη οἵ (νεῖβ. 15, 16), τὰ δίς ταλῦῖκ τῃ6 οοηίοβῖ 
25 “1ἢ6 ἀδγ οΥ̓ [πὸ Ιγά,᾽ 1[ἢ6 τοβαϊὶ οὗ ψ ὨΪΟ ἢ ἰ8 
το πεῖον ἀδειγυςτίοη οὗ [63 οποιηΐοβ. Ηον ΨΔεῆο- 
γϑὴ νῖ}} ὀχϑσοῦῖϊο [6 δοῃῖθηοθ ργοποπηςοὰ ὈγΥ Ηϊπὶ 
46 δυάρο, 5 ὀχρΙ αἰ ηδα ἴῃ γον. 18, ἴογ 186 Ἔχ ποσίδ- 
οὔοη ἰοτο δά ἀγοϑϑθὰ ἴὸ {π8 “το ΠΥ Οπο8,᾽ ὙΠ 116 
1. ἴπο διε ἤοηϊ οαοἢ Οἵδοῦ ἴῃ ὈδΕ116 ΔΥΤΑΥ, ἰδ 
δἴνεῦ Ὀγ Φεθονθῃ. Ταΐβ 8 ενϊάθηΐς ἔγοτη 186 ἴβοῖ 
μος εἶἰὸ δαῖιῖο 8 ἴ0 Ὀ6 {ΠῸ ὀχοουτίοη οὗ 8 ἀοβογνυοὰ 
βοιίξηςο. Ηδηςο ἴΠ6 Αἰἴλοκ απὰ {ῃ6 σιν ἅγΘ πὸ 
ὕποῖα δρόκεη οἵ, θαϊ 1})6 ΤΕΒ0}0 δἰ ΠΡ Υ, τοργοβθη ρα 
ὉΥ ἴθ ἔχυτε οἵ εουϊϊπρ ἀοιγη τῖρο οοτῃ. Οἵ ἃ 
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ΠΥ ϑηϊηρ δηὰ πιὶἱππονίης οὗὨ 16 οογῃ τδπ8 οὐἱϊ 
ἄονχῃι, 48 αἱ] βυρχοβῖβ, ΓΠΟΓΟ ἰ8 η0 ἰηξ; ἴον πιὰ 
1Π686 ΘηοπΠιὸβ ΟὗἨ Φό Πον ἢ ἔπατα οου]ὰ Ὀ6 ΠΟ 86 ρ8Γ- 
δίΐηρ τπ6 ψΠθδὶ πὰ 1116 μα. ΤΊ ΟΠ]Υ ροίΐηε ἱπ 
1π6 Πριγα οἡ Ὑ ἢ οὴ δἰϊοηοη 5 ἢχοά, 8 τὴ ““ουϊ- 
τπρ ἄονγη ᾿᾿ ὙΠαῦ δὰ Ὀδοη Ὀοίοτο βιδπάϊησ. ΤΏθη 
ΠΟΠΊ68 ἃ ΠΟῪ 8ηἀ 8ίΓΟΙ ΕΓ 510λ}}6 ἴ0 τοργοβϑθηϊ [ἢ 6 
ἀοϑιγαοστίοη οὗἉ 1Π686 ΘὨ6ΠιΪ68. ΤΊΟΥ 584} ηοῖ ΟἾΪΥ 
6 “«ὐἢἋ οΥ̓ πὰς “ οΥιβῃοα,᾽ οὐ ἱἐγτοάιδη [|ἴκκ6 
ΧΤΆΡΕΒ 'π {Π6 ᾿ν ΠΟ ΡΓο88. ΤΊ ονοτῆήονίρ “ [1}}- 
Ὧ688 οὗ [Π0 Υδῖδ᾿ 18 β'σηϊῆοιης ([Κ61} ἀθηΐοθα 11). 
τ γϑργοβθηῖβ {Π6 ψζοποσαὶ δἰοοά-δηοἀάϊην νὰϊοϊι 
8841} ὃ6 ρτορογ[ἰοηδὰ ἰο {π6 “ μιοβϑίῃβϑϑβ οὐ {πεῖν 
νυ ϊοΚοά 659." Το ὀχϑουκίοη ἰ80 1 18 ποῖ ΤΌΥΓΊΔΙΥ 
ἀεδογθοά, δὰϊ ᾿ξ 8 ῥ᾽ αἴ} ὁποιρὴ ἱπάϊοαδιοά ἰῃ γογ. 
14, Μυμοϊυ θα, οἵ 48 ϑοηη6 ΣΟΠΘΓΣ ἰδ “ τυ. 0]:.᾽" 
ΤῊΘ ““τοὶρ ΟΠ68 ᾿ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ ἴ0 Θησαρο ἴῃ ὑποῖγ 
ὈΪοοΟάγ ψοσκ, δπιὰ τῃ6 πρτοᾶγ οὗἩ ὑδ6. ΤΠ6 
ποἶβ0 ΘΧΡΓΟβ5θα ΟΥ̓ ἱπλρ θὰ ἰ8 ηοῖ, 48 οἱ] δα ρροβεβ, 
ἴῃδὲ οὗὨ παιίϊοῃϑ γυϑηΐησ τἸοροῖπογ, ἴον ΓΠΘΥ ἀγα Α]- 
ΤΟΘΑΩΥ Ἀ5861} 0]64, αηἀ πον, Τὴ6 πιοπιθῃξ 'ἰ8 οὴθ οὗἁ 
)υαάσιηθηΐ, οὐ “ ἀφεϊϑίοη." ΤὍΠῸ γδ 8} 15. [6 ν]- 
Ἰ6Υ οὗ Φομοββαρμαῖ, τπΠ6 “’ υδ]ου οὗ ἀδοϊβίοπ,᾽" τῃ9 
ΡὮγταϑο δοΐπρ' ἱπητηο δύο [Ὁ] οννοά Ὁ {πὸ νοτγὰϑ8 
“ον ἴπὸ ἀαγν οὗ [6 Ι,οτγά ἰβ8 οοτηο.᾽ Τΐβ ΒΏοτΥδ 
81 σὲ παὰ Ὀθοη οοπιγχδη θα (νοῦ, 13) 18. ΠΟῪ 
θεΐῃρ Δοροτ}]15]164, δηὰ ὑπαὶ [ἢ6 σοη τ οϑὲ ἸΠ γΟΪν 8 
16 Ἰαάρτιοης δηὰ ἀοβιγαοίίοη οὗ {1|680 δηθηιΐαϑ. 
'ΓΒΙ8 σαι βίγορῃβ 18 {Π6 “ἀδΔῪ οΥ̓͂ [0 [,ογά,᾽ τῆς ἢ 
158. διίθη οὶ ὃγ {Π086 δννἣ!] ΡῃΘηοπΘηδ ἀοσϑογ δορὰ 
(ναγβ. 15, 16), ὈὉΥ οὶ Φομονδὴ αἀἰθρίαγβ 8 οπι- 
ἰροΐθηοοθ, αη ἃ ΓΘΔΠῪ ἀοιογπιΐπο 8. ἴΠπ|6 ἰ856 οὗὨ [ἢ6 
υδῖι]ς. ΤΠ “ ἀδγκηθ55,᾽" Ὀοίογα οι οὐ 8.8 ἃ ὈΓ68- 
δρὸ ΟΥ̓́“ τὴ0 ἀξγ," ποῖιν ἱπιτοάμιοοβ ἱ. “Τῆυη- 
ἀογ ᾿Ἶτξξξ δὴ ἱπιτηοάϊδῖο αἰβρίαγ οὐὁἨ (οά᾽δ ρονγοῦ. 
“ Οἰνίηρ ἴογιὰ Ηἰβ γοΐος,᾽ [{π|0 “ τοδγίησ,᾽ {. 6., οἵ 
186 Ἰΐοη ἱπ ραγβαΐὶ οὗ ῥΥΘΥ, ἀθηοῖςβ σ᾽ 8 ἀοβίμη 
ἴ0 Ραηὶβῃ δηὰ ἀεβίγσογ. ΟΥ̓ οουτγρ Φοβὶ ἢκ8 ἰπ ἢϊ8 
ταϊη ποῖ Δη οὐ πϑῦυ τ πά|οτοϑίογπι, Ὀ0ῖ ἃ ΓᾺΓ πο τΘ 
τουτὶ Ὁ]6 ὁπ6. βγδθΐ δαὶ ὕθὴ ῥτου οι 9} Υ ΓΠγϑαῖ- 
δηθὰ ψ|ἢ ἃ ἀδὺ οὗἨ ραυπίβηπιοηΐ πγαγκοὰ ὈΥ δἰ πη αῦ 
ῬΓΟβαΡΌΒ, πῃ οοηποοιίοη τυ τ νἱδὶ ποι οὗ 1ο- 
ουδῖ8, δὰ ἴ δὰ ραϑϑδθὰ αὐνᾶὰν. Νόονν, Ποίνονογ, 
106 Βἴοττῃ ονϑιΐδκοθ δηὰ ἀδθβίτουβ ἴἢ6 ᾿ιθδι! 6 η, 
ὙὙΠ110 5ΓΆΘ6] 15. ποῖ ΟἿΪΥ ρῥτοϊοοιοα Ὁγ Φοπονδὴ ἔγοπι 
ἴ86 ἡπάρηηθη 8 τὺ ΟΥ̓ ΓΒ ΟἾ πὶ ἴῃ Θπϑιηΐο8β οἵ ἀοά, 
δαῖ 8. Ἰηϊτοάποοα ἰηΐο ΠΟῪ δὴ ἴαν ίρσῃοσ ῥτὶνὶ" 
Ἰερο8 τῆ δη δνοῦ ὈΘίΌΓΟ ΟΓΟ ροϑϑοββοά. 

{ΝΥ ἄπβοδο: Ὑοτ. 12. δὲὲ ἰο )μάφε. ΤῊ 8 Ροβ- 
ἴατο οὗὨ τΠ6 Ἰυάρθ νὰ8 σοιαμηοη [0 {Π6 Ηοῦγονν8, 
ατθοκ8, δηὰ Εομιδῆϑ. [1}ἢ [Γ,Διϊπ, 5εάεν 6 18. οἴϊοη 
υϑοὰ ἴῃ ἴΠ6 βοηϑὰ οὗἉὨ 7μαϊΐοσαγα ([ἀν. 111, 46) ; δ0 ἴῃ 
Οτθεῖὶς καθίζειν. ΤΠ ἀοοίδίοη οὗ ἃ ᾿υάρο πιδάθ ὈΥ 
᾿ΐπὶ βίδπαϊΐπρ, νγὰ8 ΨΘΠΟΥΆΙΥ ἀδοιηοά 0 ἤδνθ ΠῸ 
Ἰορ8] ἔοτοο. Ἅ4{} παίιοπβ.0 Ἴἢ6 ““ 41} 18 1᾿πτηΠ6 4 ὈΥ 
“τουπά δὐουϊ.᾽" ἩΗδηρβίοηῦεογρ, Καὶ], ἀπὰ οἴδοῦβ 
πηἀενβιαπά ὈΥ ἰξ 4}} [6 παι ίοη8ϑ το πᾶν ὈΘΟΟΠΙΘ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΝΥ τοϊαϊοὰ το ἴἢ6 Κίηράοπι οὗὨ Οοά, ἐ. ἐ., 
Δ΄} [ἢ6 πϑδίϊοηϑβ οὐὗἩΉΠ6 οατίἢ, 418 ὕεοίογσγο ἴπὸ Βηαὶ 
)παντοθηῖ, τὸ οϑροὶ οὗἁἨ τὴ6 Κίπράοτη Μ1}} ὃ6 
Ρτοδοποὰ τῆτοῦυρδποις (ἢ6 ψ ΠοΪο τοῦ]. Οτοάποῦ 
αν φέραν πᾶν τὉπ6 τηθδηΐης ΟΥἩὨ [6 ἀοι! ὃ]Ϊ6 ἱπιᾶσθ 
866 1π νϑῦ. 18 ἰ8, (αι α8 δοηρμϑ οὗ ρ᾽δάηδϑϑ, ἀλη- 
εἶπ, 8η4 ΟἸΠΟΥ 5, μὴϑ ΟΥ̓ ΟΥ̓ πιὰτκ ἴΠ6 Παῦνοβί δὰ 
νἰπίαρα, 80 ἴπ6 6 ν»8 ν0}}} πὰ τὸ Ὠἰρ σι ΘΠ) Υ- 
θη ἴῃ ὑπὸ ἀδγ οἵ υάρστηοηϊ οὗἁ {πο ῖ]Γ ΘΠ δ πιῖθϑ. 
[δὰῖ ἐποτΘ 18. πΠ0 ρστουπὰ [0Γ ϑυρροβίηρ ἴπλξ [ἢ6 
σονοηλπῖῦ ρΘΟρΪΘ6 Μ0Π] αν δπν βασῇ (ΘΟ ἢ 8. 

Ῥιθογ: γεγ. 18. [Ιῃ ἰἰβ6} ἢ, [Π6 παγνοδὶ 88. τνο]] 
ἃ8 [ἢ νἱηΐαρο, ταὶς ἀοβογυθ [Π6 ἐπα οὗ {Π|5 νον 
88 ἴο Ὀοτὴ τῇς μοοά δηὰ {πὸ ΒεἊἃ, ἐπ εἰδὶ (6 θα 
5 βονογοά Πὸπὶ τ 6 ἙσἸΠΔΗ ἀπά {6 ἰάτοβ, δηὰ 116 
ττολάϊης οἵ ἴη0 ὙΪΠΘΟΡΓΟΒ8 ΒΟΡΆΓΑΪΟ5Β (ἢ0 ἩΪΏ6 
Ὑ Ὠ οἷ ἰ8 δίογθὰ ἊΡ ἔγοση ἴμ0 ᾿π9Κ8 τὰ ἰοἢ τὸ ολϑὶ 
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ΔΥΘΥ. Υοῖ ΠΟΡΙΑΡ, 16 δαϊὰ ἤογὸ οὗἉ βιουϊηρ ὑὉ 
δυρἢῦ, οἰ ΠοΓ [6 πδαὶ οὐ ἴπ6 ψῖπ6, ὑὰῦ ΟἾΪΥ οὗ 
1π6 ΠΙΡΟΏ688 οὗἩὨ ἴἢ6 Παγναβῖ, δηὰ (δὶ [Π6 πναΐδ οὐθγ- 

οἷῦ δέσανε (ἠεῖτ ιυϊοκεάπεδε 6 σγεαί. ΓΙ Ππαγναϑβὶ 
18 δοιῃοιἰτη68, [ποῖ ἢ ΠΟΤΕ ΓΑΓΟΙΥ, 804 [ὉΓ ἀρδϑίγιιο- 
εἰοπ ; [6 ΠΠΕΒΕ ΠΕ ΟΣ 16 τ - ΡΓ658 18. Αἰ τ ΔΥΒ υ86α 
88 Δἢ 'ηαρα οὗἁ 5 ΔΗΡῸΓ; ἴΠπ6 νἱπίασο, οὗὨ ἀθ- 
βιγισίίοη. [Ὁ Β66 8 Ῥγοῦαῦ ο ἴποη, παῖ Π6 τίρο- 
Πο58 οὗἩἨὨ [Π6 παῖνοϑὶ ἀπά [86 {Ὁ]1]Π688 οὗὁἨ [Π6 νϑῖϑ ΓΘ 
ΔΙἰΚα δορὰ οὗὨ [Π6 τίροποβθβ ἴον ἀδϑοιγιοίίζοη. -- ΕΓ. 
14. ΤῊ6 ῥγορῆεὶ οοπείηεβ, ἃ8 ἴῃ δπιλζεπηθηῖ δῖ 
16 ρτοδῦ Τ[ὭΓΟΠΣ Ἀ5ΒΟΠὈ] Πρ ἸΡΟΠ ΟἿδ Δποίδοτ, 
πιιιεειάοα, πιιμεμαῖεε, ἃ8 Ἰμουρῖι, νυν ΠΟ ΒΟΝΟΣ ΑΥ̓͂ ἢ6 
Ἰοοκοά, {ποτὰ αγο γαῖ ΠποΓῸ οὗἁὨ {1686 ζτιπιυϊ τ Ὁ}8 
ΤΏΆΒΒ658. [ἴ γγὰδ ὁΠ6 ᾿ἱνίης, δαγρίη, ὈΟΪΠπρ 868; 
τὰγοηρθ ἀροη ὑπ γοη 8, ΠΊΕΓΟ ἤσοηρθ. Τθ6 πογὰ 
τοηδογοὰ το ος βυρροβίβ, Ὀοδί 68, (π6 {πουσῆς 
οΥὗἩ (6 πὶ δα ἀϊΐη οὗ [Π686 τηββ868, [ΠγοΠρΊ ΠΡ, 
οπνγαγὶ ὈΠπάΪγ, τὸ ἐμοῖσ ον ἀεοβιγιοτίοη. ---- Ἐ.] 

γοτβ. 17-2]. ΑἸ; γο 58ὴ4}} Κηοῦγ. {]6ῃονδῇ, 
ὮὉΥ ἰδ Ἰυάδρπιρηὶ οὗἁ [δγϑϑὶ᾿ Β δῃθπιῖθβ, ργονθβ ΗΙΪπὶ- 
Β6| ἴο ὃς ἰ8γδοῖ 8 (σοὰ ; δηὰ ἔγοῃῃ Ζίοι, ἷ5 ἂν 6}}- 
ἱπρ' ῥίδςθ, 411 βίγδηρειβ δῃ ἃ Ὁποίεδῃ ΟΠ 65 τὸ θ8ῃ- 
ἰσδῃοα, ὙΠὲβ 18 τὴς ἱπηπιράϊδία ραΐη ἴο [βγϑοὶ, Ὀαϊ 
οἴδον Ὀθηοῆϊ!8 ἀγο σΟηβοημοπὶ ἀροῇ ἰξ (οοπιρ. ον. 
χχὶί. 27). Α ὕπιο οὗ ΟΧιγδογ ἀἰ ΠΑΓΥ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ (0]- 
Ἰονν8. 

εν. 18, ὙΊπο δηὰ τὰκ ἤουν ἰπ το μοϑὲ δϑαπά- 
δῆς6. ΤΠ τηουηϊδῖηβ δηὰ ἴΠπ6 ἢ11]8, ἱ. 6., ([Π6 παδῖ- 
ὈΓΆΪΥ βύοσὶ]ο αἰβιγίοιθ, ὈθοῦτΘ ΥΟΓΥ͂ ἔγαϊα!, ἀπ 848 
1818 ταϑαϊῦ ἀδρθβ ΟἹ ἴπῸ ΒΌΡΡΙΥ οὗἨ τναΐϑυ, τ6 
ὈτΟΟΚΒ 58114}} ποῖ Ὀθοοπια ἀγγ. Ψ'816 οὗ Βιι σω, οἵ 
ψ Δ]οΥ οἵ Ασδοῖαβ, ΠΟῪ 4υϊ6 ΑΓΥ, --α ἴοτ ἴῃ βυςὴ 8 
801] (ἢ6 δοδοίβ ΤΟΎ, --- 514} ὃθ νιδϊογοα ὮὉγ 8 
ἔουπίδίη ἥονίησ ἴστοτα τἢ6 μου οὗ {Π6 [,οτὰ, δηὰ 
5ἢ.8}} Ὀθοοταα ἔγα ι1, ΓῊΪ8 ἀοβοσ ριίοη, οὗ ἐουγΓδα, 
5 ποὺ ἴο ὃὉ6 ἵΚοη, ἰπ ἰ08 ΤΊΘΓΟΙΥ ᾿ἰ6ΓᾺ] 86η86. Α5 
16 ὈΪςβδοάποϑα ΟΥ̓ χί παῖδ ἢ ΖΦ πονδῖ, {116 ἔδγε}]- 
ἰζίῃρ; δίγθαπῃ 8 Γοργοθοηϊοα 88 σοπιίηρ ἰγοπὶ ἐπ 
ΓορΪο, ἴπΠ6 ἀν 6} } πρ-Ρ]αοα οὗἩ αοά. αἴ ἃ σοῃ- 
ἴΓ68: Ὀοίμνοθη (Π6 βἴαϊθ οὗ πίηρθ ἤσθγα ἀδρίοϊοί, 
δηὰ (6 οοπαϊίοη οὗ {ΠπῸ Ιαηὰ δον 118 ἀδνδϑίδοη 
ὉΥ [πὸ Ἰοσαϑῖ81 

γοῦ. 19. Τὸ τοηᾶον 5γϑ0}᾿ 8 Ὁ] ββθὰ Ἵοῃάϊτίοη 
[6 τιοτα οοηδρίοιιοιβ, {π6 ρἱοῖαγο οὗ [Ππ6 ἀοβοίεαιοα 
δοαι θη ἄοπὶ ἷ8 ρἰδορὰ Ὀδδίάθ ἰ. Εσγνῃῖὶ δπὰ Δοπὶ 
ΔΓΘ δρΡΟΟΙΔΙΪΥ τηοπιϊοποὰ οὐ δοοουηΐ οἵ {πεῖς νἱο- 
ἰθῃοο δαδίπδῦ 78 }}} 8 ΒΟΏ8, Ππαπιθὶυ, βῃδάϊῃρ' 
ἐποῖν Ὀ]Ϊοοά. [{ 8 αποογίδίη, ἢ δὶ ὑΓΈΟΙΞΘ ᾿ηΒ᾽ ΔΉ Οδ5 
οὗ 118 δὲ τείεσγσοα ἴοό. Ερυρῦβ β'πβ "γογθ ῥγοὺ- 
ἈΌΪΓΥ [Πο86 οὗ ΤΠ 6 οἸᾶδη τἰπιο (Εχ.]. 16), ον τῆδι 
οὐ Εάδοηι, 866 Απιοϑ ἰ. 11; ΟΡ.10. ΤΟΥ, πονγόνοῦ, 
ἴκ τη6 Ῥῃοηίςϊδη5 δηὰ ἢ 801 π65. ἴῃ ΔΠΟΙΠΟΥ 
ΗΪδοθ, δγὸ ἤθγὸ ἴδ κοη 88 ΓορΓοβοπ δίϊνοβ οὗ (Π6 δη- 
ομΐο5 οὗὨἨ ἴδγϑ6]. ((οπιρ. ἴῃ τοί. τὸ ϑάοπι 18. χχχίν. 
63; 26γ. χ] χ. 7; ζεῖ. ἢ. 5.) 

Ψεν. 20. ὝΝΟΙΥ αἰ ογοηῦ 5}4}} Ὀ6 1Π6 σοπάϊτἴοη 
οἵ ἴϑτβοὶ. ΔΖυάδῃ δηὰ σογυβαίθπι 8}14}} ἀνγο}}] ἔοτ- 
ΘΥοῦ, ἵ, 6., ΤΟΥ 5Βἢ4}} Ὀ6 ἱπηδυϊιοά, 

Μον. 21. [16 Ιβγδοὶ 15 (ἢπ8 Ὀ]6856, ἰὲ νἡν1}]}} Ὀ6 
τον παῖ [860 τ τοὴρ οοπιἰ 64 ἀραὶπϑι: Ὠΐπὶ ἮδΕ 

π ΠΥ ἀνοηροα, ΟΥἩ 88 Β0ΠῚ0 [8Κ6 [Π6 τνοτγά, 8η- 
164, ἑ. 6.. ΟΥ̓ ανίπρ' ὈΘοη ρθη ἰβηρά ; δηά 16 4]}- 
οπιδγαοίΐπρ ϑϑαγαηοθ 8 τοροαϊοα, ὑελοναὴ δ8λαὶ! 
ἀυεἰΐ ἐπ Ζον. 

[Ριιβαυ : Υοσ. 18. ΑἹ “ιυιπίαϊπ δλαϊϊ σοπια γοτιλ οι 
ΟΓ ἰλα ἀοιιδε οὔ δα Γογὰ. ὙΠδ οχίβίθης οὗ ἃ Ἰδῦρο 
ΒΟΡΡΙΥ͂ ΟΥ̓ γγδῖου ἀπᾶεν τ[Π6 Το ιμρ]6 5 ὑεγοπα Α|]} 
γιοϑίοη. ὙΠΠ6 τῃ6 Τοπιρ]6 ν᾽ 8 8{1}} δἰδπάϊΐηρ, 
πιοητίοη 5 πηδάς οὗ Δ ογοτ- ον ἐπρ. πη ταὶη ἀπᾶοῦ 
ἰξ, 848 Μ Ὸ7ὶ}}] δβ ῬοὺΐΪβ δηὰ οἰβίογῃϑ [ῸΓ ῬΓΟΒΟΥΥΪΡ᾽ 
Ταῖη-αῖου. Οπ6 νΝΜ6}} δοαιδϊηϊθὰ τῖι ἢ (Π6 ἸοςΑ]- 
ἰτίον βῆγα, “ ΤῊ ρδνοπιθηῖβ δα 50 068 ἴῸΓ ἴΠ 6 88 Κ6 
οἵ ἃ βυ8}} οὗἨ νναῖογ ἰῃ ογάογ ἴο οἰθαπβο ΔΥΔΥ͂ [ἢ 6 

ΦΟΕΙ, 

Ὠϊοοᾶ ἴοταὰ [6 νυἱοϊϊπιβ. ΕῸΥ οπἡ ἔδβιϊναὶ οςςα- 
Β'0Π8 ΤἸΏΘΔΗΥ ἐποῦβαπα8 οὗὨ δηΐπι4}8 ΘΓ δἰαΐη. Βαϊ 
οὗ νδῖδγ ἴπογο τν88 Δ ὉΠΙΆΠῚ ΠΡ 5ΊΙΡΡΙΥ, ἃ σορίοτιβ 
δηἀ πδίιγαὶ ἰϑπαηϊαίη τη ρσαβηπρ ονοῦ ; δηὰ 
{ποτα θαΐη τπόγθονοῦ ποηάοτι! ἀπαογστοιιπὰ Γα- 
Θορίδοϊοβ, ἴθ τὸ βαβιίγιοῖοτα οὗὨ τἢ 6 ἰετρ]6, ἀπά 
οδοἢ οὗἩ {ΠΠ680 ΠΑΝ ΠΟΠΊΘΓΟΙΒ ὈΐρΡ68, 6 βανοσγαὶ 
βΒίγΓοδιϑβ ἱπιοι-σοτηταπηϊσδίηρ.᾽ ΠΝ ΒΆΠΙ6 ὙΥΤΙΤΟΥ 
γΟ]αΐθ8 ΤΠ δῇ, ΤΊΟΓΟ ἔἤδη Πα Γ ἃ ταῦ] ἔγομι {πὸ εἰν, 
6 νγῶβ 1ο]ὰ ἰο βίοορ ἄονῃ, πᾶ ποατὰ ἴπῸ βουπά 
οἔὗἨ ρυβηϊησ τγδίοσβ πηαογρτοιπηᾶὰ. ὍΤΠ6 παίυτα 
(ουπίαΐη, ἤδη, ὈΘΉΘΑΤ (6 ΤΟΙ Ρ]6, ττδβ ἀπ 1]685 
διρτηθηϊοα Ὀγ ναῖθγϑ ὈΓουρἢς ἰγοῖὰ ἃ αἀἰβίδηςε, ἃ8 
τοαιι γοὰ ὈΥ τῆ “ αἀἰγθῦβα ἩγΒΒΠΣ ΠΡ ᾿᾿ ΟΥ̓́1Π6 ῥγίοβίβ, 
8114 ἴ0 ΘΑΓΓΥ ΟΥ̓́ τὴ6 ὈϊΪοοά οὗἉ [Π6 Υἱοῖ πη. Θῃ66- 
8ΟΟΥΟΥ ΤῊ 5 ὙΥΔΙΘΥ 48 ΒΡ] θα, ες τη βῃθὰ «}6γτ- 
βαῖθπι ΠῚ δὼ Δοιπάδηϊ ΒΕΡΡΙΥ͂ οἵ υγδῖθσσ. ΤῊ 
8:1: 06 Γἤτιου 8 ΥΔΙΘΥ ΜΥ 88 ρεμν ππαογρστουπά ἴο 
Ὑγἢδὺ 15 ΠΟῪ “6 Του πίδϊη οὗ τῃ6 γιγρίη,᾽ δηὰ 
(ποῦς ΔΡΆΪΏ ἴο {16 “Ροο] οὗ δ᾽οαπὶ. ὙΓΒδποο ἷς 
οαιτίθα ἰογ  Ὑ τὸ ἴπ6 ρσαγάδηῃβ οὗ δι᾽]οαη. ΤῊΘ 
δ]οοά οὗ 1π6 νἱοῖπη8 ἥονγοά ᾿ηἴο ἴΠ6 βαπηὸ Ὀγοοῖκ, 
Καάτοῃ, πὰ νγὰβ ἃ Κπονῇ βοῦγοα οὗ ἰογ γ. Τῆδι 
᾿10{16 οδϑἰβ οὗ γογάαγο γγἃ8 8 δ: δ δῖ οπι οὗἩ τῆς δεν- 
18} ῬϑΟρ]θ, ᾿1561 θεά εν οὰ ΠΤ βίγοδι ὙΠ] Οἢ ἷπ- 
ϑιιοα ἤοπὶ [6 το Ρ]6 οὗ . Βαὲ ἰτ πηδᾶθ ἢο 
86 ῃ 5:0 16 ἱταργοββϑίοη οὐἱἵ οὗἨ οὔ Ὀογοπὰ ἰἰ861ξ, Ηδτο- 
ΔΙΌΘΓ [86 ΒίΤ 81, τ 086 δίγοδ οἷβ “ πηδὰς σἰδὰ τῃ6 
οἰἐγ οὗ αἀοἀ;,᾽ ΒΒοιυὰ τηδκὸ [6 νά οβί, ἀτίοϑι βροῖξ 
ΟΥ̓͂ ΟΣ ΠυπΠΊΔῊΪ Υ “ἸἶκΚα [δ6 σαγάρθη οἵ (Π6 1,.οτὰ.᾽ 
Μαϊϊου 9 ϑλι((ἶτι, οὐ δοδοίδιῖγθαϑ, 18 8 ΑΥΥ͂ νδ]ΠΟΎ, 
ἴου ἱπ δύο! [Π6 Θαδβίοσῃ δοδοῖὶ ΟΥ̓ βδηδὶ-ποοὰ 
ὕτονβ. “Γΐ5 ννοοὰ 18 νοΥῪ ϑίτοηρ δηὰ οἵἉ ἱπογοάϊ- 
Ὁ16 ᾿ἰρ π698 ἀπὰ Ὀδδιῖγ. ΟΥ̓́ ἴς [6 αὐ οἵ Οοὰ νδ8 
τηΔ6ο. -- οὐ. 19. Ἐσυριί α ἀεδοίαἰϊοπ. Βτὶοῦ 45 0615 
ΜΟΓδ ΔΙῸ, ΠΟΥ ΟΧΡΓΘΒ8 δὴ δυϊαϊηρ οοπαϊτίοη οΥ̓͂ 
Εωγρὲ. ὙΠΟΥ δ᾽6 ὀχρδαπαάρα ὉΥ Εὔζακίοὶ, [βϑῖδῃ, 
δογοιίδη, διὰ Ζοοιαγίβῃ. Βιιὶ τὴ6 τγοοθ νόογὰβ οὗ 
2061] ἂἴὸ ποτ οοπιρτο θη ϑῖγθ {Π8Π ΠΥ ὈΓΟΡΠΘΟΥ, 
Ἔχεδρὶ ἴμοβο οἵ Εζθκίεὶ. ὉΠΟῪ Ὄγοῖο ἢ] (δῦ δοϊἀ- 
ἵπῷ οοπάϊιίοῃ, ποῖ ΟΠ]Ὺ ὈΥ̓͂ [Π6 ἴοτες οὗ 16 πογάξ, 
ας ὈΥ τῆ6 σοῃίγαδί γἱ δὴ δυϊαϊηρ σοπάϊτίου οὗἁ 
01|185β. ἘΠ6 ννογάν ΒΔΥ, ποῦ ΟἿΪΥῪ ὑπαὶ ἰδ δ[)4}} ““Ὀ6 
ἀφδβοϊδιθα ᾿ κα ὉῪ 8 ΡΑβδίηρ βοοῦγρο, θα ἰδ “΄58}81} 

8.38 οὐοῦ ἱπίο {πὰ διδἴδ ;᾽ ἰδ 58}4}} Ὀοσοοῖπα πτῆδε ἐξ 
δὰ ποῖ Ὀδοη, δπὰ {ἢἷ8, ἰῃ σοπῖγαβι τ ἶ τῆς αὐ] α- 

ἱης οοπάϊτίοη οὗ (οὐ φῥϑορίθ. Υοῖ σμδη Φοοὶ 
ἐπγοαιποὰ Ερνρῖ, Π6γ6 ΟΓΘ ΠῸ ἮπΠΊΔη 5 ΠΡ ΠῚ 
οὗ ἀξοδὺ ; ἴα ᾿ἰπβϑίγι πιο ΟΥ̓́ 118 5:1 οβδῖνο ΟΥΕΓ- 
{ΠΥΟΒ ῬΟΙΘ 848 γεῖ ὙΠὰ Ππογάθ8, οὐ δὰ ποὶ τῃ6 
θορίπηΐησβ οὗ θοῖηρ. Εργρὶ νοιυἹὰ ποῖ ὈδΟΟΙΠ 6 
ὈΑΥΤΟη Ἔχοθρὺ ὈΥ πιΐγδοϊθ. Ενοη ὩΟΥ͂ ἰΐ ΓΘΟΟΥΘΥΞ 
ὙΠ ΠΘΏΘΥΘΥ ὙΥΔΙΘΓ 15 Δρρ]]οα. ΠΘΡΗΠΕ ςουἹά ἀεδβο- 
ἰαῖο Εἰσγρὶ Ἔχοορῖ τι η 8 δοϊάΐησ πορ] σοθῦοθ ΟΥ ὁΡ- 
τοβείοῃ. ΝῸ ρδιβδίηρ βίοσιη σου! α δηη δίς ἃ 
τα ν  ἢ Ρουγοα ἰη προ ἰδ 'π ΘΥΘΓ- ΓΟ ΨΩ Σ 

τἰσῆποθα. Ἐργρὲ ἰ8 δἰἶκα ῥγο! ῆς ἴῃ 09 ρθορῖθ, διὰ 
ἵπ τπ6 ρτοάἀιοοηβ οὗἉ [Π6 οὐτῖβ. ΥὙοεῖ ψπτἢ [Π6 86 
Ῥονοτβ ἱπιρ]ηῖτοὰ ἴῃ παίυγο ππἰπιραίτοά, τμ6 ρΟΡ» 
υἱαιίοη ἴδ αἰπιϊηἰ ῃοα, (6 Ἰαπὰ ΑΙ ἀσδοσε. Ῥοῖ- 
βίδῃβ, Μαδοοάοπίδηβ, Ἐοιηδηῃβ, ὕσγθοκα, Ατδβ, δὰ 
Τυνκϑ, ἤδνο ἰγοὰ τῃοῖγ μδπ 45 οἡ ργρῖ. διγὰ 
(δι 861 ἤβ 658 ΟΥ ΡΟΝ ΘΓ ββο 8. (ὉΓ Ροοα Ἐπουϊὰ 
ἤδύο τοβίοὐ ὑρόῃ δ] ; βίγβηρε πᾶς πὸ οπ6 βῃου]ὰ 
πανο' ἀονοϊοροὰ 8 ἱππογαπὶ ρόννοσβ. Οπ Ἰἰοηρ 
τοβροτίν, δπὰ ὁπα Ἰοπρ' δάνογείι υ. ΟἿ βολγοοὶν 
τοι ΑΥ͂, δηὰ οπϑ ἰτοι ]οὰ πιρῖ. Απὰ τπᾶῖ 
ἄοοπι οτοιοϊὰ ἰπ ἴΠ6 τἀ -ἀδῪ οὗ [18 ῬΓΟΒΡΟΤΙΥ ὃν 
ἴπ686 τἢτοα πογάβ, Εσψρὶ εὐλαὶ δὲ α αεξοίαξιοι --- 
Ἑάοπι α αεβοίαίε ιοἱϊάογηοδα. 118 δποίθπε σαρίία], 
δηὰ ἰτ86 τος κ- ἀν 8 Ἰοηρ ἀπ Κποτη, πανὸ ὈδΟτ 
νυνἱτπΐη τῃ6 Ἰαϑὺ ΤΟΤΕ ὙΘΆΓΒ, ἀραὶ ταν θὰ [0 τἈ. 
ΤῊ Ἰδηὰ ἰ8 δἰπιοβὲ [π6Ὸ πῆογὸ ΠΟρΘ 685} ἀοσϑοίδῖο, 
Ὀοοδῖι5θ ἰδ 8 Οὔοο δι ἢςί8}}}Υ ςυ] ὐναιϊθα, Ἐάοτ 
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Ἧ88 [6 ΘΟ ΏἴΤΟ οὗὁ [86 ᾿πίδγοοι Βα οἵ ἢδίοη8. ΤῊΘ 
8111-51468, ααὰ πιηοιιπιαὶπ8, οποα οονογοὰ υννἱτἢ Θασι 
δηὰ οἸοιοὰ νεῖ τἢ νἱπογαγβ, δγῸ ὩΟῪ ὈΔΙῸ τοοῖκ8. 
Υος τὰ ἴγϑοθϑ οὐ ἴζγιμοῦ (ΟΥΟ ΠΥ ἀγὸ ἱπηθΠη0Γ- 
δοΐο:. ΟΥΟΥΥ δροῦ οἄραῦϊθ οἵ δβυβιεϊηΐπρ νορθί8 0] 
116 '"νῶϑ8 ΘΒΡΘΙΌΥ ναϊεγεὰ δηά οἰὐ]εἰναῖοί. “ΓΘ 
δηςσίθης πη Ὀἰ τ 18 506 πὶ ἴ0ὼ πᾶν ἰΘΙΗΣ 0 80668- 
δἰ 016 ρίδεθ υπιουομβοά. πον πᾶνθ Ἔχ εἰ ἰτοὰ θα 4] 
δὶ διὰ ἱπάμϑιυ ἴῃ οἰϊοϊρ το [86 ριδηὰ 
Ὑ84}}5 ΟΥ̓ {π6 ΣΡ τηλγυοοῦϑ σλρίϊ8], Ἡ μδίουου. [Π6 
οουὔιυϊπδῖίοη οὗὨ οἰϊπηλίο, ᾿γγ σαιίοη, δη ἃ Ὀοϊδηΐοὶ!] 
5Κ1}} σου] ἴοβιίοσ ἴῃ τπ6 ΒΟΔΏΥ 8011] δογαρα τἢθπὶ. 
ΤὮο ἀεσϑοϊαιτίοη Ὀσρδη ΒΟΟῸῚ ΔΙΟΣΥ [ἢ 6 σΑΡΕΝΠΥ οὗ 
δυάδι, δηὰ Εάου 5 πιδ]ϊοίουϑ ]0γ ἰπ ἰδ. [πη Φοο]᾽ 8 
της, ποὶ [Π6 515 ϊοδὶ βηδάον νγὰ8 οδϑδὶ ΟἹ Ποῦ ἔι- 
ἴσο. Νὸ δα ϑδῃ ὁγ9 Τοου]ά 16}} {πᾶὶ 8π6 νου 6 
ἤηδΠγ ἀσθο]αῖθ. Βυΐὶ Οοὰ δβαϊὰ Ὀγ 42οεὶ, ““ Εὔοπι 
δῷ} ὃῦ6 ἃ ἀοϑοϊαία ὙΠῸ ΘΥΤΙ655,᾽ δηά 80 ἰδ 15! -- 
εν. 21. 7 υἱὲ οἰδαπξα ἠεν δίοοά. ΤῈ ὑοτὰ τϑῆ- 
ἀοτοά εἰφαπϑεά, 186 ποῖ ιιδοὰ ἴοῦ πϑίυσαὶ οἸθδηβίπο, 
ΠΟΙ ͵ἰ8 [86 ᾿τηῆᾶσα ᾿ἈΚοη ἴγοιῃ [Π6 οἰοϑηδβίηρ οὗἩἨἁ 16 
νοάγ. Τμο νογὰ 58ἰρηΐθοθ ΟὨΪΥ ἴο Ῥγοποῦηςθ ἰῃ- 
Ὠοσδηῖϊ, ΟΥ ἴο ἔγοθ ἔγοπι χα. ΝοΥ ἰ8 ὀίοοα ϑοὰ οὗ 
δἰ πέι]θ88 σΘΉΘΓΘΙΙΥ, Ὀὰῖ ΟὨΪΥ͂ οὗὨ [π6 δεῖμα] ρυ}}ε 
οἵ εεαάϊΐην ὈἱΪοοά. ὙΠ μοὶ τπθη οδηποῖ Ὀ6 δὴ 
ἐταϑρὸ τϑκοη ἔζοπι ἴΠ6 οἰοδηδβίηρ οὗἩἨ ΡΠΥ 8154] ἀθῇϊθ- 
ταρηῖ, κα τ1η6 ψογὰβ οὗ ΕΖοκ, χνὶ. 9, “ τη πυδϑῃθα 
1 160 νγῖἢ} ναῖον," οἴο. Νονυ, δραΐη, δὴ 1 τῆθϑῃ 
[06 ἔογρίνοποββ οἵ δὶ ρϑηθύα νυ, θὰ Ὁ ΟΠΪΥ {16 ΡΓῸ- 
πουποίην ἱπποοοηῦ [86 Ὀ]οοα ννϊοἢ παὰ ὈδΘΏ 5ῃθά. 
Ταὶβ 1116 οὔΪν τησδηΐηρ οὗ ἴ86 ψογάϑ, [8}}8. ἴῃ στῇ 
[6 πιοητίοη οΟΥ̓́ΣΠποσοηςξ ὑϊοοί, ἴον δῃοάἀ ἰηρ ψΠΙΘἢ, 
Ἐγγυρι διὰ Εάοπι δὰ ὕθθη οοηἀδεπιμθὰ. ἴη ρυη- 
ἰδίως [Π6 5πεάδάϊηρσ οὗ ἱτ, ἀοα ἀθοϊαγοά 16 Ὀ]οοά 
ἱηποοοαξ, ψμο566 βΒιοΔαΐϊηρ Ηδ ραπίοῃοά. --- Ε.] 

ἸΒΕΟΙΟΘΙΟΘΑΙ, 

1. ΤΏγοο τορίςβ 8΄Ὸ ἀϊθοιι5θθα ἴῃ 18 σΘΒΑΡΙοΓ: 
16 ΘητλΐΥ οὗ πὸ ““ ὨΔΙΟῊ 8 " δραίηβὶ ἴβγββὶ); (ἢθ 
Ρυπίβμιηθης οὗ {[Π0 πϑιίοῃβ; πὰ [Π6 ΠΟῪ Βαρρί- 
πε οἵ [δβγϑοὶ. 

(1.) ΤῈ οηπγ οὗ [16 Ὡδῦοηβ δραίηϑι 19 γϑοὶ. 
Ηον ἀοδϑ ἴπ6 ρτορποὶ τοσαγὰ τ 1 [8 τῃ6 Πο8- 
ΟΠΕΥ ΟἾΪΥ δοοϊαθηῖαὶ, ὀχ ἱ εἶπ: 1156}} δἰ ΠῚΡΙῪ ἴῃ 
δ0ὴ6 Ῥαγ σου αν δοῖθ 8 ΟΥ̓ ΠΔ8 ἴῦ ἃ ἀφεροῦ ρτοθπα, 
ΒΔΙΊΟΙΥ, ἴῃ [Π0 δηίδροπίϑηηῃ οὗ 188 ὨΔΊΊΟΠΒ 85 
Ββοδίμοη δραϊπσὶ [σγλοὶ δ (οι ̓β ρϑορίο, οὐ [ἢ 8ῃ- 
ἱδροηΐδηη Ὀαίνγοοη ἰἀΟ]ΔΙΓΥ αηἃ [Π6 ὙΟΥΒΠΪΡ ΟΥ̓ [Π6 
τὸ Οοάἀ: ῬΤδοὸ πιοτὸ ψογὰβ οὗ ἴη6 ργορῇοὲ που]Ἱὰ 
ποῖ ἰεβϑὶ 3 ἴ0 δῦρροθο ἴπδὲ Π6 τοραγάθα ἰδ ἴῃ [16 
ἰαῖδον ᾿ἰμῶι. Ηθ δρθβκδ ΟΠ]Υ οἱ δοῖβ ἐδ μὰ μιν 
φασιγίηρ ΔΎΓΩΥ οδρίίνοβ, Βῃοααΐηρ οἵ δίοοά. ΝοΓ 
Πυῦδὶ Μὸ ἱπίδγρτοι τοῦ. 5 5 ἰἴ [06 δοῖβ ἀδβογ υδὰ 
ποῖ αἰτοοίοα ἀραίπδὶ (Ὧἢ6 Τορία 848 δασί ; ΠΟΥ 
ΔΙῸ ΠΟΥ (δ6 ὨροσδδΑΓΥ ἀπὰ οχοϊυδίνο οἰϊβργίηρσ οἵ 
μΒεδιϊβμεπίσα Βαϊ τὸ ΙΔΥ δηά τι ΒΔΥ (ἢδι ἢ 6856 
δοὶδ οἵ π᾿ ΤΥ ἀρρεαγοὰ ἴὸ Ὀ6 ἴΠ6 Οὔ!ρτον τ οἵ [ἢ 6 
το ρίουσδ βηϊδροπίσπι ὑοίνθοη [πὸ (ΘΠ 168 δηὰ [5- 
τοεὶ. ὙΠΟ ΡΘΟΡΪο οὗἉ 1δγϑϑὶ ὑγγο (ἀοά᾽ Β ρθορ]θ, ἀπὰ 
ΘΌΘΥ ἸΠδὲ [9 ΤΌΓΠΙΟΓ ΨὯ8 ἴῃ ἰδοϊς ΘΗΠΙΪΥ 
αρϑδίηδι δ ΡΟΟρΪθ, δηὰ Οοά ἐιϊπιϑοῖ. Τἢδι 
ἴ8ο ργορῆδῖ 530 ἷϊ, νοῦβ. 4; ὅ ρ] δῖ ΠΥ βῇουν. 
ΤὨΐ μοδ.]  ἰγ οὐ 1τῃ6 (θη (1168 ΟΥ̓ πδιίοπϑ, μου ρῇ 
ἰῃ ΟἿΘ δοῆβο δοοίθῃϊδὶ, ΓΟ }} τοθθοῖβ δὴ ἰηπϑγὰ 
δαὰ ρῥτοίουπά βαῖτοά. Ἡθηοθ [86 σθιθγαὶ Ἔχργθδ- 
οἷοι, ““8}} γο Ὠοδίμβθῃ, οὐ (ἀδῃι θ," ΔἸ ποῦρ ἢ, ἴῃ 
Ροΐπι οἵ δος, [δγδοὶ πδὰ ὑθεη ἰηὐιγοὰ ΟἿΪΥ ἈΥ͂ 
δοῖο οἵ ἴθ. Τπυ8 Τογβοὶ δίδηὰβ ΟἹ ΟΠ6 8166, 
δηὰ 4} εἴὸ ποδίμποη οὐ (θη 168 οἢ τῃ6 οἴδοσ, ἰῇ 

ςοηπδεϊπία οπο ἡ ΠοΪθ. ΤΠογοίοτο, 1 ϑγ80} ἰθ ἴο 
5 Ποὶροά, [6 ἰαήστηθπὶ πλπδὲ (Ὰ}} οὐ ἴπ6 ὙνΠ0]6 
Ὠθαΐπϑη πνογ]ά. ΤΡΆΗΤ ἴΠ6 ῬτΌΡῃοὺ πού ποῦθ ἰῃ- 
{ἰπηδῖθ8 ἰδὲ {ΓπΠ6 Θη 1165 Βῃου ἁ Ὀ6 οἰηρ]ογθα δ8 
(ἀὐοά᾿ ΚΒ ἱπϑιΓιπ] 6 ῃ 18 10 ΡΌ 5 Πρ [5 Γδ6] ἴυτ ἰδ σαϊς 
Το Οοπε]68 δίοηθ ἀρρθαῦ 85 {6 σι! ΠΥ ΟὨΘ8. 

(2.) Το Ρυπίβηγθης οὗ [16 Ππδίϊοη5 νγᾺ8 ἃ ὁδῖ- 
ἰαϊῃ δηῃαὰ ΠπΘΟΟβοΔΓΥ τοϑα] οἵ βγθ᾽ δ Ῥοβὶ ΟῚ 8Ὰ 
Οοα᾽Β ρϑορὶϑ. ΠΟΥ ἢδα δβοδιοτεὰ ἐἤοιῃ ; ΠΟῪ 
δά ραγίδα τἰνοῖγ Ἰδηὰ ; τ1πὸῪ δὰ ἰλίκοιι {πεῖν ΒΝ 6 Γ 
δηὰ μοϊὰ ; ἰῃ ἃ νοτγὰ, “ΠΟΥ παὰ τπ5 τα αοὐἈ 
ΡΙΌΡΘΟΓΟΥ, δπὰ Ηθ σουἹὰ ποὶ αἰϊονν ἐπ͵8 ἴ9Ὸ ρμῸ υη- 
Ραηίθμοα. Ηδ τυβὶ βιδηὰ ὑρ [ὉΓ [εἷ8 ροορμὶθ πὰ 
ΑἀοδιΓΟΥ͂ τοῖν Θηοπιῖθ8. ᾿ΓΒουμῆ [βγαθ] 18 [Π0 ἀσθηὶ 
ἴῃ ἰηβιοτίηρ;, γοῖ ἔθ ραη δ ΘΟΠ168. ΓΘ Ὺ το ΠΣ 
[6 ἀϊνίῃς Ὠδπά. Φεμονδῃ ἀϑβϑθιλ Ὁ} 685. 1Π|ὸ ἡδϑιϊοΏ 8, 
Ἀπά, ἴῃ τΓἢ6 σοητοβὲ Ὀθύνθοη τΠ6 δηὰ 18 ΡΘΟΡΪ]6, 
αἶνοθ, Ὀγ 8 ᾿πηπιοαΐαῖο Β6]ρ, [126 ΥἹΟΊΟΤΥ ἴο [6 ἰ61- 
[6ζ. Τ 8 Ρυαἰϑῃτηθηϊ ἱπνόϊνοθ [ἢ ἀοβιγαοστίοη οἵ 
κἰἸ686 ΘΠ ΘΙ 168. ΤΟ ΠΊΘΉ8068 ΓΟΪΔι Πρ; [0 115 ροϊπϊ 
[ὩΔΥ͂ ϑ06πὶ ἀπά Ὁ} βονοῦθ; δυῖ ἰδ 8 0 ὑὕὑ6 οὐδεγνρὰ 
ἴπδὺὴ τῃ6 σαϊ! οὗὁἨ [686 ἢδιΐομβ 18 ΥΟΓῪ δρατγαναιθά, 
ποίηρ ἴαγ Ὀεγοπὰ 116 ΟΓΑΪΠΆΓΥ πηδᾶβυγο οὗ ϑηταϊῖ 
δηἀ οΥγἴτηθ, δηἀ [Πποτείοτο, δοοογάϊηρ ἴο [6 7μ5 
ἰοηΐβ, [06 Το θα ΠΟ δοιὰ ὕθ φῬγοροτγιοηδῖθ. 
Οτγθ ποτ᾿ β ἰάθα τπᾶὶ Φο6 1] ΠΟΤῈ ἀδαπάοηβ ἢ Π156]} ἴ0 
[Ὧ 9 66] 1ρ8 οὗ πη ὑγ! ἀϊοὰ σονυθῆρο, 15 ΠΟΙ]Ὺ στουπὰ- 
ἰ688β. ΜοΙ͂ΟΡ ΒΟΥ τοι κΚθ ἀραϊηδὶ τοΐβ ΠΟΒΟΉ, 
ἔπαῦ Ὧ0 ῥγορῆθὲ ουϑὺ ἀθβοῦθα5 εἰνοθα ὑ]οοα Υ οοη- 
Β]ςῖθ ἃ8 δ ΡΙῪ στον οὐ οὗ πὰ ΤΟνΘΩρΡΘ ; 
ΠΟΥ ΟΥΟΓ σοραγὰ τΠ6Πὶ 48 βίσηβ οὗ ταὶ ΗἰσἢΟΓ 
Ροννοῦ πο ἢ 8έγῖ Κα τ τἢ ἀδοιγυσιίίοι ουογγεὶηρ 
ὑπροάΪγ. Απὰ ψῃϊ6 τῆ ἰδίου ψγορδῖ8 ἀο ποῖ 
δρθόδκ οἵ δίοοαυ Ρθθηοπηθηδα δυο 88 δῸ ΠΟΓΘ ἀ6- 
δογθοά, {ΠΟῪ γαῖ Ῥ]δίη]ν ἱπιϊπιαῖθ, τπδὺ Ὀοίοτο [86 
ΘΟΠΒΕΠΊΤΏΔΊΟΙ οὗὨ τἰϊ0 ἰαηὶς δίγ6, 8. ΟἈΓΒΙΓΟΡἢΘ 
ἱηνοϊνίηρ 806} ϑΒο6Ώ 68 Ιπ180 ΘΟΙΊΘ, ἃ8 8. ΓΔ ΏΒΙ ΠΟῊ 
Θροςῖ, ἰπ υἷος ονογν τη ἀπ ΠΟΙΪΥ, 88 Ὑ76}} ἴῃ [8- 
ΥᾺ6] 88 ἴῃ ἰὴ6 ποδί θη νοῦ], Ψ1}|| Ὀ6 ἀοσπίτογοι, 
Το χγαπὰ οὐδ͵]οοὶ οἡ νυ ὨΙΟἢ 4}} ἀαραπάβ, δηὰ ἐν ὅκα 
ἔα ἢ δοοορῖϑ 88 οογίδὶπ, ἰ8 ἴπ6 οομρ]οῖα 800} - 
Βαϊίοη οἵ Οοἀ᾽β δηθιηΐε8, δηὰ τῃ6 ΘΟ ]οῖθ τΠ- 
Ἐπιρὶ οὗἁὨ ᾿ἷ8 ρθορίο. δ ροηςὶ! εἰ γπν τι ΐ5 
Ρἰοίατο ἰ8. ἱπάοοα, ἀϊρροά ἴῃ βῖγοης οοΐοῦβ, οΟΥΤΟ- 
βροῃαΐηρ' [0 τῇ 6 ΘΠΟΓΡῪ οὗὁἨ τ1π6 ἀἰνῖπθ ρΌνγ 5 ὙΠ] ἢ 
68.4.} τ} 126 ἰ. ΓΘ 1468 δ6ῖ (ογι ἢ 15 [Π6 6656} [14] 
(πἰηρ ; τπΠ6 οχργοϑϑίοῃ οὗ ἴἴ 15, οὗ οοιγϑο, τηοαϊβοὰ 
ΟΥ̓ [6 ργόορἤθι᾿ 8 ἢἰϑίογι 4] το] το η8, πὰ τΠ0 οἤδΥ- 
ΔΟΙ͂ΟΥ οἱ [6 {{π|65 ἴῃ νυ ἢἶο]} 6 ᾿ἱνοα. 

(8.) [δγ6}᾽8 ἤδὺν ἔθ! ον. Αἰηϊὰ τῆ6 οχιγαοτγαϊ- 
ὨΔΓῪ Τ8Π 651 Δ 10Π8 οὗ ἀἰνῖπο νυ ἢ σοπηθροῖρα τὲ ἢ 
τἰ6 ἀθϑιγυςοη οἵ ἴδ6 νἱεκοά, ἴβγϑὸὶ ἰβ ῥγοιθοϊβα 
ἀηἃ τ68}12658 8Π6 Ὺ ἰπδὶ Φοιοναἢ} ἰ8 δ18 αοά. Ηἰ5 
απ 8ἢ}8}} πὸ τῇοσθ ὃ6 βοϊχϑα ὈΥ̓ ἃ ΒίγδῃροΥ, δηὰ 115 
ΓΟΙΊΔΓΚΑΌ]6 ἴΘΥΓΠΠῪ Μ}|Π1 Ὀ6. ἃ. ῥτοοῦ τπὰϊ Ζο ον δὴ 
15. ἀν] ἢ πρ ἴθ τῃ6 χηϊάϑι οὗἩ ἱ. Τῇ Ἰατῖοῦ 18 (π6 
τηϑίη Γπΐηρ ἰπ 16 ρΓΟμΐ86, ἴπ6 Ῥγοάμοίίνθηθ88 οὗ 
τ86 Ἰαηὰ Ὀδίηρ 5 ΡΙῪ δῇ ον άθηοα οὗ ἰ. ΟΥ̓ τ 18 
τὴς πη αι 1δϑυϊηρ ἔοτῖ ἔγουι τη ἤοιι86 οὗ [ῃ 0 
1οτὰ ἰ8 8 βυπιῦοϊ απὰ ἃ ρ]εάμθ. Ηδτγα 16 ῥσοιηἶβο 
5ο68 θογοπά ψΠδὶ 18 ΤΏΘΓΟΙΥ ῬὨγδΙ Δ Υ ῬΟΒ810]6, 88 
ἀο αἶϑο βοιῃηὸ ἔδαξιιγοϑ οἱ ἴπ ἡπάσπιοπὶ οὗ τὴ8 
᾿οϑίμοπ ; ἔγομι ἩΒΙΟὮ ἰδ 18 μ᾽ αἰπ ἴπᾶῦ [6 Ῥτορ δ᾽ 8 
τη νγ88 ἤχοα, ποῖ 8ὸ το οἡ τη ΠΟ ΓΑ] {61}. 
τηδηΐ οὗἁ [Π6 ργοάϊοτίοη, 8Δ8 Ὁροη 1Π6 ΚΌΠΕΓΆΙ ἐσαιῇῃ, 
δῖ Φοονδὴ νν}}}, ἰῇ ἃ πιϑπηοῖ οπιποηΐ δηὰ υη- 
οααίνοςδὶ, οὐσῃ ἰβγϑοὶ 85 ἢΐ8 Ῥθορὶο, ὑγ᾽ Ὀοβιονίηζ 
ου ἢϊτα 18Π6 τισἢοδβὲ Ὀ]οβδίηρβ. 

2. ΠῚ πον νγὰ ἱπαιῖγο ᾿πῖο τὴ6 ἢ] 6} πηοπὶ οὗ 018 
ῬΓΟΡ Ἰρον, ΟὈ͵δοιίνοΙ Υ σοπδι γᾶ, τ 50.841} χφυΐοκὶν 
ἱάςονοῦ, αὶ Πρ ἴοοῖς δἵ ἤγθι αυἱϊῖα ἃ ἀἰογοης 

ἴδε διιυ δ οἵ δηϊαροηίδιθ. μαι οὔς οὗὨ [Π6 ἰαῦ-  δῆδρο ἔγοπι [δὲ ἡ ΐοἢ Φοοὶ βθθιηβ ἴο ἢδνθ δῖι 
[εἴ ἀοοβ, ΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ ὑὃθ 4}} εχ "ρα ἴο ἀο, δῃὰ 80 ροθθὰ [ΠΟΥ ψου]ά. Ηδ 8668 ἴῃ ἴθ πϑαῖμθπ ΟὨΪγ 
ὮΔΥ Ὀ6 οϊὰ τοβροηβί]6 ἴον ἱϊ, ᾿παβιθσο 88 ΤΠ 6Υ  [Π6 ΘΏΘΙΏ168 οὗ αοά᾽» μεορὶὸ ὙὮΟ ἃγθ ἴο ὃὉ6 ρυῃ- 
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ἰδῃοὰ, δηὰ "6 ἀπποῦῃοοβ (Ποῖ γ οογιαἰη ῥυηἰδῃπιοηῖ 
οη δεοοιηῖ οὗ {Πποὶγ πῃ γ δοῖβ οὗ νἱοίθποα ἰηδὲ 
Ιβγβοὶ. Το ἰδίαν ρῥγορίμθῖθ, οπ ἴθ ΟἿ Γ ἤφηά, 
οδδῦρο αοά᾿ δ ονὴ μοορὶθ νυῖε τοῖν δίη8, δῃὰ ῥτε- 
ἀϊοει γι πηθη 8, νν ἢ ςἢ οά ννἢ}} ομαρίου [Π6 Ὠδατῆθη 
88 Ὦ18' ἰδ ΓΙ Π]ΘΠη18 τὸ ἰηῆϊςῖ, απὰ ψηϊοῖ, κνὸ ΚΏΟΥ, 
ἰὴ Ἰαῖογ {ἰπηθ5 [πο γ αἀἰά. Βυῖ (Π6ΓῸ 8 ἢ0 Θνϊθησο, 
ἑ. 6., ἴτοτῃ [18 ῬΤΌΡΠΟΟΥ, ἰπδὲ Φοοὶ νὰ8 δεσυσητοὰ 
ἢ 118. ἕλοι οἵ τη {παγο. [Ὁ 18 γ᾽ ΒΟΙΥ͂ ἀμ γδΓ- 
ΓΆΔ ΌΪ6 ἴὸ ἰητογργοῖ ἢἷ8 ἡνογὰβ (νοῦ. 1), 859. ἵ [Θ᾽ 
μλὰ ἰὈγόβθοη ἀπαὰ ἰυτγοιοϊὰ τὲ ἰδοῦ ρσορ οι δη- 
ῃοπηςοά, παπηοῖὶν, [6 Εχί]ο, δηἃ [Π6 αἀἰβρογβίοη Ὀγ 
πὸ Εοιηδη5, ψντουῖ γίνης τἢ6 τοϑβοη [ῸΓ οἰ τῆι 
οὗ 1686 ἀνθηῖϑ. Ηφ ἀοεδβ ποῖ {πίη κ 1Σ ῬΟΒ51016 --- 
80 [ἊΓ 88 ἰιἷ5 ΡΙΌΡΠΟΟΥ 8 ΠΟΥ 8 -αο [πΠδ1 ἃ αἰνηθ π ρ- 
τηοπῖ βου μ ἱπῆϊοιοα ἀροη 15γϑθ]. Βοίῃ {6 
ἰηΊΘ ΓΤ] (ἑ. 6., (16 σα πἰπ6 85 οὗὨ ἰ5σγβδὶ δηὰ Ψυἀδἢ) 
δηά τῃ6 Ἔχίογμδὶ ἀπιοοίοπ σοηαϊ το 8 οὗἁ δι} ἃ 
)υδρπιοηῖ ἃῖὸ 'νδηϊησ. Ηδ Κηονδ ποιιὶηρ οἵ 
[ἢο56 ΒΘΟΌΪΑΤ ΡΟννΘΓΒ νυ ΐσἢ Ὀγοιρῆῦ οὐ τῃ6 Οχὶϊο, 
ΟΓ δῖ Ἰθδεῖ, [6 ἀοε8 ποῖ κπονν [πὸ πὶ 838 βοῦγοτΒ υν᾽τῃ 
Ποῖ ᾿δγϑθὶ 19 [0 ΘΟΙη6 ἰπῖο σοηῆϊςῖ. [{ ἰβ ἃ [4186 
νον οΟὗὁ 1π6 παῖαγο οὐ ὑτόρῆοον ἴὸ ΒΈΡΡΟΞΘ ἴπΠδὶ 
ὀνθηῖβ οὐ τ᾿ὸ πηοϑὶ ἀἰπίαπι Πιτι γα ὑνογα γον θα] οα γν1{}} 
6.4] ΟἰοαγΠ658 [0 ἴ6 μι ρῃθῖΒ ψ ἤοθΘ Ἔχ ρογίθηςς, 
ἴῃ 8 Βοτῖ οὗ ἱπιήδγιηοάϊῦ6 Δ Υ, σΟΥΓΟΒρο δα νυ ἱτἢ,ΟΥ 
σοηίγϑαϊςίοα τπα0 ἕστο. Ασοογαϊης ἴο [Π6 ἰαἴοῦ 
Ριορῃοῖβ τῆς ρἱοτγίοιιβ βίδίθ οἵ ἴϑγβϑοὶ ἰ8 γτοδοῃρᾷ, 
ΔΙΟΥ ἢΠἰ8 πανί Ρϑδβειὶ [Ὠσγουρὴ δὴ ἱητογηθαάΐδῖο 
σοπαϊείου οΥ̓͂ μι πλ"Πτἰοη. ΦΔ06ὶ Καονβ ποιὶπρ οὗ 
ΒΌΘΙ 8ῃ ἰηϊοιτηοα! ὦ οοπιΠοη. Ηθ ταργοϑοηῖβ 
1.6 [Ὁ] ΟΥ̓ οὗἁὨ σγᾶθὶ 88 τοϑα ἰπρ ποῖ δ᾽ ΠΠΡῚΥ ἔγοπι 
16 ἀπ 658 οὗ Οοά, ννῆο νν}}} ποῖ αὐὐουῖγ δοδη- 
ἀοῦ θνθῃ [νἴ5 απ [αἰ α} ρίορ]ς, νυ ἰ 6 Ηα ῥρι 5168 
ἴ[με, ὈθΣ 85 ἃ (δίηρ νυ ἢ ΠΟΥ ταϊχς δὲ δὴν 
εἶπ βθοῦγο ὈΥ ρεπίτοηιὶα! οσυηίοϑδίοη οἱ 88, δπὰ 
«δ πη ἀροὴ τἰιὸ τ. Βῖ τοῦθ 18 δη οϑὐϑθηιὶαὶ 
ΠΔΥΙΏΟΠΥ ὑοῖννοοη Φοεὶ διὰ ἰἴ6 ᾿ἰαΐθῦ ριορἢθῖβ. 
Ηον ἴθ ὑγοῦο {ποὶνγ ῥγοιϊοτίοη5 μι} 16 1 Τὸ 
τηθηδ.68 ἀρδὶπδὶ (ῃὴ6 Ππολίπθη πϑιΟἢ 8 τηθηιϊοποὰ 
δνα ὕὈθοη το γΚΑΌΪΥ ἀςοοπιρ 5 μθὰ ΟΥ̓ δεῖ δ] ἢ ἰ5- 
του 4] ον οη9, ραν  ςυ ]υγ Ὀγ ΑἸοχαπάοῦ τ[Π6 τοὰϊ 
ἀηα ἰδ διιοοο55ογ8. δι γγὰ πηιιϑὶ Ἰοοῖκ ἰοτ 8 ἰαῦσοῦ 
δηὰ Γι 16 Γ΄ ΔοσΟρ} 5ῃτηθηΐ οὗ {Π|ὸ ῥγΟρΒοςο 68 οἴ Φοεὶ. 
Τ1ι 18 ουϊάθπς τδι ἢς δὰ ἴῃ Πὶκ τπηϊπα ἃ γγϑηῃα οοη- 
ΒΌΠΙΙΠΒΠΟΠ, δίποο ἢ6 σΟπηροΙβ τ τ (Π6 ρΘΠΘΓΑ] 
ουἱρουγίηρ οὗ ἴΠ6 δρίτίς απὰ τῆς δηπουποοιηθηϊ 
ΟΥ̓ {Π|0 ἀαγν οἵἉ [᾿ὸ γι. Ης δβοθβ τΠπ6 πεδίποη νου] 
αὐτέου! ονοῦν Ποϊ πιοά, τι ἢΠ|6 18 ΓᾺ 6} ΘΓ 8. ἰπῖο ἀπὰ 
Βο!] ἀβ ὑπ6 ροπίοη οἵ (οα᾽ 8 ρεορίς. μὸ ροτῖοα 
οὗ Ἑσοπῆϊος 18 ρεϑὲοιίὶ, δηά (Ππδὲ οὗὨ νἱοΙΟΥΥ δηὰ ρθδοο 
δ88 ΘΟΠΙΘ. ᾿ 
Νον 85 τοραγὰβ (86 δι] Β]] το πὶ οὗἁὨ {᾿Ἰ686 ΡΙῸΡ]"- 

οεΐοϑ, 6 τὶν τορθδὲ [Π6 τοι γΚ8 δἰγοδὰν τὰδὰθ 
τοβροοιίίπρ [Π6 ἰαῦου ομο8 οὗ Ηοβθβ. ΕῸΓ [586] 88 
8 πϑδτίοπ [δὶ σ᾽οτίοιιβ τἰπη6 ἢδὰ ποῖ γοῖ ἕο ; ΠΟΥ 
85 ΤΏ6ΓΘ ΔΏΥ͂ στουμα ἰογ {Π|Ὸ ᾿πητηοάϊδῖα ον ροοῖδ- 
τἰοη οὗ ἴς. 0 ἴδπου οὗ [6 ργόρἤοον ψου ]ὰ βοθῖη 
ἴο ᾿πάϊςαῖθ ὑπαῦ Ὁ ΔρρΙΠοα ἜΧΟΙ ΝΟΥ ἴ0 [5Γ86], 
Ὀδοδιιβα ἰῃ Ψ06}᾽5 τη, ἔρμο δΙ΄οπο νγἃ8 (οὐ 8 μ60- 
ἰ6. Βας εἰ νίονν, νυ] ἢ πιδ κο5 σα Β ρθογρὶθ δπὰ 
ΓΆΘὶ 8 8. πδιίοη ἰἀθηςίοα), τπουσὴ βαμοιοποά ἴῃ 

ἃ οογίδίη δ86πη86 ὉγῪ τῆο ΟἸὰ (ονοηδηῖ, ᾿ἰὰ5 Ὀδαη 
ΟἰΟΑΓΥ βοῦ δοίάς ὃν τ Νοὸνν (ονεπαηι.  ΒἢΪ6 
ἐόη τἴιο Ψονν βῆ παιίοη, ἃ5 βας ἢ, 48 πὸ στοιπὰ ῸΓ 
οχροοιίηρ, 88 τΠ6 ΟΠ Πἰ 8818 πιαϊ ἢἴδῖμ, {Π||8 ργοπικοα 
[εἸιοῖτν, τ 16. θυ ογ 0688 σοΥΘΙπ (δδὶ [ἢ6 ῬΓΟΙΏΪ56 
8 γΑ] ἃ (ὉΓ τΠ6 ρεορῖθ οἵ (ἀοά 45 ἐγρίἢοά ὃν ἰδτγϑεὶ. 
115 ΔΙ ΠΠἸποπὶ 15 το ὑ6 ἰοοϊκοά (ὉγΓ ἢ αὶ αν αἰεγοηϊ 
δηὰ τιοῦὸ ρίογίοιβ 'ναῪ ἴλη ἴΠ6 ρτΟΡΒοῖ, [ΓῸπιὶ ἢ 8 
βίδη-ροΐπι, δηεἰεἰραιοᾷ. [ὙΥ̓́ποεϊοῦ τπθ 50-ο8]164 
Ομηΐαβεὶς ὑποονγ οὔ τπ6 ὄιταγα οἵ ἴπ6 Ψοννβ ὕς ἔσθ 
ΟΓ ποῖ, 1Π6γὰ 8 ΠῸ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ δηϊδροηΐηι Ὀοζινεοη 
ἱς δηὰ [6 δΔαπκἰδβίου, πᾶσ {}|6 Νονν (ὐονεηλεῖ, οἵ 

160 ὀΘμ.168 ἴο 1Π6 Βρί τα] ρυίν!! οροβ οὐ Οοά᾽ 5 
Ῥϑορὶς. Το 68 581}}} αχίβϑι 88 ἃ αἰβιϊηοῖ ροορίθ. 
Απὰ Ῥβϑι] σογίδί}γ βοθπβ τὸ ἱπεϊπηδῖο (οι. χὶ. 
25) ἴπδὶ {ποτα 8 γοῖ ἃ ρ]ογίοιιβ ἰατατα ἴον ἴσγαςὶ, 
ΜΠΊΟΙ 8}4}} ὍῸ τοδὶ] Ζθα νυν θη “ ἴη6. (111 Ππο85 οὐὨἨ ἐἢ6 
Οφητ}168 Ὀ6 οοπι6 1η."-- ΕἸ ὙὍΤὴδ πον [Ξγδα] ΠνῸ 8 
ἴῃ τἴἰο ρα οὗ ἃ ζδηογαὶ ουρουτγης οὗὨἨ τς δρίγι, 
τ ἢΐοἢ τνᾶϑ θυ αἴ Ῥοηϊοοοπῖ, Δηα ἢλ8 ὈΘΟῊ Τοοῃ- 
τοὶ ΟΥ̓ΘΓ 8,η66, --- οὗἨ ἃ ὅπ], σοπιρίοῖα ἀκα) νοῦ- 
δἃης0, δ8ηἀ ἃ ρ]οτγίοιιβ νἱσίουΎ ΟΥ̓ΟΓ ἃ}} 18 ΘΠΘΠΊΪ6Β ; 
ἴῃ 8ἃ ψογὰ, οἵ ἃ (δἰ ἐς Υ ἀπ βαϊναῖίοη ᾿ν ἶ ἢ 58}}8]} 
Ὅθ 8 μιοοῦ οἵ οὐ 5 ̓τπηπηράϊαῖα ργοϑθηοα ἰπ τῆς 
τηϊάβϑιε οὕ ἰ. ὙΥΠΟΙΠΟΥ Φορὶ ἐογοβαινν αἱ! {}}8, ἐ. 6., 
υηἀεγβιοοά {π6 ἢ1}} πιθδηΐηρ οὗἉ [ιἷ8 οὐαὶ γι οι οι, 
ἸΔΥ ὑ6 ἀοιθιοά ; δαΐ, ἴῃ [16 86Πη586 αἰγεδὰγν οχ- 
ΡΙδιηθά, 6 δῇ δρργοργίδιο ᾿ξ το ουΓΒο ν 68, 85 1 6}} 
ΓΟΠΙΑΓΚΒ: “ΤΏΘ ρμθορίθ δηὰ ποιίϊαρο οὗ το Ττά 
δ Ποῖ ΟἹἹΥ ἴῃ ΟἸὰ Τ᾿ οϑἰδπιοηϊ 18Γ86] 48. διιοὰ, πὶ 
1πΠ6 Οπατοὴ οἵ (υά, οπυγβοίην τἤο86 ν}Ὸ ᾿νοὰ 
ἀπάοῦ ἴη6 Νεαῖν 85 ν"6}} 88 τὸ ΟἹά (ὐονεπδηῖ. Οη ἱἰξ 
158 δρί γος 15 ρουγεὰ οὐ. Φεϊονδ 5 λυάρπηοπὶ οὔ 
1Π6 παιίοῃβ ον ἱπ]αγοβ ἐοπο ἴὸ ᾿ΐ8 ρϑορὶθ 18 ποῖ 
ΒΙΤΩΡΙΥ τπ6 ἡπάρτηθηῖ οἵ δυο οὗ τἤθηϊ, 6. σ., δα 
Ἐοιπδης ἀρ οἴδιοῦβ, μα πᾶν π|8] ἐγοδι θὰ τῆς ον 5, 
Ὀμῖ τπ6 ἥπαὶ, σοποῦαὶ Ἰυπἀρτηδηΐ οἵ 41} παιΐοιιβ, οὗ 
411 16 Θηοπιίοϑ οὗἩ ἴ[π6 Οδυτοῇ οὗὁἨ αοά. Ικ ᾿8 εἰιὶδ 
[απ ππιοηταὶ τας, [15 ρσ]οτίουβ ποΟρ6 τλῆ βατε 
ὈΥ̓͂ αἰπιοδῖ [Π|6 οἰάαδβι οὗἔἉ ἴ[Π6. Ργορ οῖβ, νν ἰοἢ {16 
Ρθορὶς οὗ αοίἥ, ἔγοπι (π᾿ θεν ππίπρ, πάνο ᾿ἰΠοὰ ἀρ 
8 ἃ δβἰαηάδατά. Απά Βδῆοδ νγὰ ὅ66 ἴῃ 4}} 1Π6 νἱο- 
τοτῖος. ψ ῃοἢ Οοά ἢ85 ρταηιθα ἴοὸ ἢἰ8 Ρθορὶο, δπὰ πη 
Α}} τὴ6 ἡάρστησηῖβ ἴη βἰετοα προπ τη ποαῖῃοη περ ἢ- 
Ὀογβ δηὰ δπϑιηΐοβ οἵ ἴβσδαϑὶ, 8. [ἢ] ] ποτὶ οὗὨ τι} 
Ῥτγουηἶβο, νυ ίοἢ δρδίη ἤηάδ, ἃ5 ὉῪ ἃ τῇονβαηα!ο]ὰ 
γοίγαστίοη, 8 51}}} πιοῦθ ρδγισυ αγ [} Π Ἰπχοη τ ἴῃ 4} 
106 βροεῖαὶ ἀδ] νοσαποθα οὗὨ ἢΪ8 σμ ]άγεη, δὰ ἴῃ 41} 
{ΠΟ Γ ΘΧΡΟΥΘΠο68. οὗἨ ἢ158 Ρῥτοϊδοι'Ιοη. 80 1 ΠΟΥ ἷ8 
ποῖ τον ἰῃ τορσαγάϊηρ τῆ6 τςὶι Ὁ] βδῖπ 8. Ῥγοπιβοὰ 
το Φυαιϊαἢ 848 ἰάἀσοητῖςα] νυν τπο86 γανοα]οὰ ἴῃ ἴΠ6 
(ο8ρε], ἀπά τπτοιυρῇ 11 Ὀοδῖοννοά προη τς (ἢ γ8- 
τἶδη ΟἸμι το. Α8 σα ποπίδρο, Ζίοη Ἔχ ρου οποοὰ 
ἴοι ἴπ6 ἢγβι, δῃαὰ οοπηπυοῦ ἴο οχρμογίοηςο, 106 
Ὀϊεδβθὰ φγϑϑοπορ δὰ τ σγϑςς οὗ α 511, 1Π6 
ἤπαὶ, δηὰ οοπιρίοίο ἤι1 6 ]} πλοηῖ νν1}} ΟὨΪΥ σοπιθ νυ τῇ 
(ἢ6 οοηβιιχηπιαίίοη οὗ ττ6 εἰπρσάομλ οὗ ἴῃῆ6 Ῥατου- 
βἷδ, οὐ δοοοῃὰ Αἀνρηϊ οὗ τς τὰ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, 

γον. 1. ῆλοη 1 δα} δγίησ ασαὶπ. Οοἀ δι 
Βοῖ Ὀοιπὰβ ἴοὸ νου ηρ, Θβρϑοΐα ν ἴο τς βυβῖδγ- 
ἰπχ8 οἵ [8 ρεορίθ. Ης ἀδιοστηῖποδ {ποῖτ δορί πεΐπς, 
αηὰ πον Ἰοπρ᾽ ΓΠΘΥ͂ 8}8}} πάτο. Ἐθ)οΐος, να ἔμ 1: Π- 
[ἃ], τ6 Τοτὰ 5}1}4}} Ὀτῖηρ ἀρσαῖὶπ γοῦγ σαμεν γ. ΗΘ 
ἍΜ} ἀο᾽ νοῦ γοιῦ ἴτοῦι ἃ}} ονὶϊ, δη ἃ ποῖ ρ γοι ἴοῸ τοβοῖὶ 
Ἰεὶν θάν θη} Κἰησάοπι. 
[ΠΕ Ν ΒΥ : Ὑπουρὴ τ86 Ὀοηάαρα οἵ αοά᾿ 5. ροορΐθ 

ΠΙΑΥ ὕδ χτίονοιβ πὰ ν ΥῪ Ἰοην, γοὶ ᾿ξ 88)Ὰ}} ποῖ θ8 
ανοτϊαδιίηρ. ὙΒΟΓα 8 α αν, τπονὰ 5 8 ἐἑηιν, ἤχϑα 
(ον τὸ ὑγιησίπο ἀφαϊπ οὕ ἰδλε σαρί εἰῳ οἵ αὐ 5. “ἢ1]}- 
ἄτοῃ, ἴον τι τοἀθοιΐηρ τὸ πὶ ΠῸΠπι ἰλά ροισετ οΓ λα 
γαῦε. -τ Ἐς 

ἵ γοΥ. 2. 1 οἱ] φαίλεν αἰΐ παϊίοηα. ὙΠουρἢ τἱοϊκοά 
πιο ἐν ἴἢδ0 {πὸ Ἰογὰ ἀο68 ποῖ δθ6 ἴπ6πὶ, ΠΟῪ 5}}4]]} 
Ἰοᾶγη ὃν ἐχρογίοπος τπας Ης ἀο68, ἴῃ ἴῃς τἴππς ν᾿ ἤδη 
Η6. 5ῆ4}} υάμθο ἴπ6π|. Υοὸ ρῥγοιιὰ (δπε]οθ, νν8ο 
ὁθ856 ποῖ ἴο δῆ οι τῆ 1016 ἤἥοςϊς οὗ τὴ6 δι], 
Κηον (Πδὲ ἃ ἀαγ οἵ Ἰυάσπιοηῖ 15 σοτῖπς, ἡ οτὶ τῆς 
Ι,οὐὰ ν}}} ἀνοηρο τῆ Ὀ]οοά οὗ [νἷ5 ϑογυ δη (8. -- ζλοπε 
ἰλεῳ ματα δοαεγεά. Τιοθα ῆΟ ὅτὸ Ἀπ}05}}ν κι θὰ 
ὁδου]ὰ ἰοᾶνα γθηχοδῆςα ἰπ τῃ6 παπὰθ οὔ οά τῆ 
τὶ τοου 5 Κάνσο. Ματῖς ταὶ 4}} ἀϊνίθ ρυπἰβηταθηξ, 
ἀπά ονθὴ ἴΠ6 ἤηα] ἡυάρσπιοηϊ οὗ τἰ6 ν͵ἱςΚοὰ ἰδ ἴοσ 



ΟΒΗΠΑΡΤῈΒ ΠΠ. 

16 δα Κο οὗ ἴ[Π6 ροᾶϊν. Βομο]ὰ ον αοἀ (Δ Κ65 οᾶγο 
οἵ μὶΒ ροορίς ' “Γμβεγείοτθ, 06 οὗ ἃ οοαταρο! 
θοες του ἐποὴξ ἴο ἀοά᾿Β ρϑορὶο ἢ ὙΠδη Ηδ ν]}} 
ἴδκο σῶσε οὗ ἴπϑ6, τπουρσ Ηδ ΠΙΑΥ͂ 566 πὶ ἴοὸ ἀθἰἂν 
ἀοίην δο. Οὐοα᾽Β ΠοποΥ Ὑ}}} οὶ ρθη δΐ8 ῬΘΟΡΪῈ 
ἴο Ρογίβῃ, δῃηὰ πεῖς θηθηλῖοθ ἴὸ τγί τ ρ, (ῸΓ {Ποἷν 
Θῃοπλΐο 8 ΔΓ Πὶβ ΘΠ ΘΠ 68. 

[Ρυϑευ: ΜΙ ρίδα ιτοἱϊὰ ἴδηι. Ααοάἀ τηκκοίῃ 
Ἡϊπαδο ἢ ἰπ δυο ἢ Ὑγ186 ἃ ΡΔΓΙΥ, ἃ5 ποῖ ἴο σοῃασδπηη. 
1ποδὲ πηςοηγν!εῖρά, νοῖ [Π9 ρ] ρα ΐηρ 88 8 βορδγηῖβ 
δυί ] 685 οἵ 5 οὐση. Οοά ᾿ἱπιρίοδαβ, 50 85 ἴο δοῦν 
Ἠϊπιό6}]  ἴο ὕῸ ἐπηροἀοθά δηὰ δηοινογοὰ ; δι {Π6ΓΟ 
δ ΠΟ απόέννοῦ. Ηο ν}} βαῖ ἕοσι νυν ῆδὶ Ηθ μδὰ ἀοῃθ, 
δῃά ἴον τὸ δενο τοαιυϊοά Ηἰπ). Απὰ τνὸ τὸ ψίτἢ- 
οὔὖϊ ὄχοιβο. Οὐ τηθιηογίεδ ᾿Ση068 ἀραίπβὶ ἃ8 ; 
οὔὖγ Κηονίοαρο δοκηον]οᾶροδ ἰδ ᾿υδῆςο ; ΟἿΥ Τφοη- 
δοίθῃοο σοη νος: 08; 8} τη6 ἴῃ ργοποπηοίηρ οὐτ- 
δεῖνεβ ὑπρταῖοδι!, δπὰ αοα ΠΟΙΥ δπὰ 7.8.0 Ἐογ ἃ 
ΒΙΠΏΘΥ ἴο 566 Ὠἰπη66}[ 8 ἴο σοπάδιηη ἢἰπιδο ἢ, διὰ ἰῃ 
116 ἀδν οὗ ᾿πάρπιοπι αοὰ Ὑἰ}} Ὀτίηρ Ὀείογτο δϑςοὶ 
εἰπποῦ 8 Ὑ]ιοἿο 86]. --- Εἰ] 

γέεῖβ. 8-ὃ. Τάεψ λαῦε οαδὶ ἰοίδ. ΤῊ ἃ τἴτηο οὗ νδγ 
ἰοττί ὉΪ6 σΥΐΠΠ65 δ ΓΘ ΨΘΕΥ͂ οοὐττηοη, θα 'π ἀπ Βο8 800 
αοά ν"]}} ρυπίβι τπ6πι. --- ἩΚ͵7λαἑ λαῦς ψὰ ἴο ἀο ιοἱϊῃ 
πὸ. Το ἔσθ ΟΠ τοῦ 18 [6 ΠΟΑΥΘΏΪΥ ΕΔΓ ΠΟΥ 
ἀδυρδοῦ, δηὰ ΟἾ γίϑι᾽ 5 θοϊονθὰ βροδθο. Ὑπογοίογο 
Ν6 ὙὮΒῸ Ῥογβθοῦτοϑ [ἴ, 18 ρεγβοουπτίηρ Οοἀ ἀηὰ ΟἾ γίϑε. 
Ηον ρστόδι τππ6 00} 5}π058 οὗἁ Β΄ ΠΟΥ ὙΠῸ ᾿ψδπὶ ἴο 
Ῥ»ἰοδὰ ὑτἢ αηὰ ἀεΐγ ἀοἀ! Ο,, Ποὺ οοσιαὶΠ}γ ττῖ}} 
{πεῖν ἀοἤδηοο οὔ Ηΐπὶ ὃ ν᾽ ϑ δα οἡ τῃοῖγ οὐ ποδά. 
ὙΠοτγοίογο 06 Πυπ}Ὁ]6, δηα οομίδβ8 (ὨΥ τη ϊβάρθαβ, ἱξ 
τῶου ννυου δὲ οϑοαρο ἀϊνίηθ ρμαη 5 πιθηϊ. 

[Ῥυδββυ: ἩΝ ψὸ τόθ δν ἴὴ6 α ΥϑοοΉρεηδα. Μϑῃ 
ποΥοῦ δῆ 645 [ὉΓ {ποιβεῖνθα. Μοη ἔογροὶῖ {Πποὶν 
οὐσῃ Ὑγοηρ-ἀοἴηρϑ, δηα τοι 6 Ὁ τΠ6 Ὁ 80 ΠΥ 8. 
Μοη, ὙΠῸΠ ΠΟΥ δαθηδῦ τοὶ ἤἢὸ αοἂ οἰαϑιδηὶην 
ἴδοπι, δῖ Ηΐπ. 
Ἡπκευ: 2 εἰἶἰνεν. ὙΠΟθ6 ΠΟ ἴδ Κὸ ΑὙΔΥ τἢ6 

δείδιοβ οἵ ταθῇ ἴον ποὶ]- ἀοΐηρ, πὴ} Ὀ6 ἰσαπὰ 
ξυϊν οὗὨ ββοῦ!ορο; ΠΟΥ ἴΔΚ (οα᾽Β Ξ'ἴνθῦ δηὰ 
ο!ά. [ὁ 18 πο πον [ἢ Πρ [ῸΓ 18.056 ννῆο ἤδνο Ὀθϑῆῃ 
ΥΟΙΥ οἷν] [0 (Ποῖγ ποῖ ΌΟΥΒ, τὸ Βηἀ {Ππ6πὶ νοΥῪ πη- 
κἰπὰ δπὰ ππηοὶν ΒΌΟΓΥ, πὰ ἴοὸσ [Π089 0 Ὧ0 Ὡ0 
ἐπ᾽ υτῖθβ ἴῸ δ ΠΌΤ ΤΩΔΉΥ. --- Εὶ 
γε. 1-. ΤΘ γτασίηρ οὗ [Π6 ἢδίϊο0η5 δηὰ (Ποἷγν 

ΓΌΪΟΓΞ 18. δὴ ἰπἀϊεδοη οἵ τῃδ1ἱ 6 6}}Υ τη ΜΒ Ιοἢ 
5. ΔΙ ΎγΔ 5 ὁρροβοὰ ἴο ἴπ6 Κίησάομμ οὗ αοἂ. 80]οπρ 
86 ἴῃ ἡὐδε οὔ [πὲ Κίπράομῃ γγὰ8 σοηηοα ἴο 1δγβοῖὶ, 
τ6 Βεαῖγοὰ οὗ 1016 Βοϑῖθοπ ΜἈ35 ὄὀρθηΐ οἡ 1δβγδϑεὶ. 
ὝΒοα τπαὶ Κίπράοπι νὰ8 ΔΚ η ὕγοιὴ [586], δηὰ 
είνεη τὸ το “11||6 ἤοςκ,᾽" μον “ Ὀτουρῆς ον 
τὸ ἔππιῖτ οἵ ἐτ,᾿" τῆδιὺ Πδῖγοὰ νὰ 8 5᾽ΤΡΙῚΥ ἘΓΑηδίογτοα. 
ΤῊο νου] ὄνον ἢα8 βουσαι δηά 81}}} 666 8 ἴὸ αἰνὰ. 8 
[856 ποτίταρο οἵ τπ6 [ογὰ, δπαὰ ἴὸ Ὀτίηρ ἴο β πὶ 
τ8ο86 τῖο {Γιιδὲ᾽ ἴῃ ἷ5 τψοτὰ οὗ ριομΐδο. Βαὶ 6 η 
σοὰ [Πογϑ [18 βοαλιογθὰ ρθορὶο ἴϑγϑοὶ, απ τὸ- 
δε. 8015 689 ἀοτγη-τοἀάθη «“}6Γυβδ]οη, 6 ψ1}} αἷβοὸ 
ἀετοῦ 1Π6 τοϑὶ οἵἁ ἢἰ9 οἱϑοὶ, δπὰ (}}Υ ΓΘΟΟΙρ6Π868 
το ἴογ τῃ6 58 γ πρθ ἡ ΐο ἢ [πὸ τοῦ] 48 1η- 
Βιοειοὰ οἡ ἴΠ6π|. 

γεν. 9. ῥγεέραγα ισαῦ. Ῥοδοῦ τοῦδὶ οπμὰ ὙΠ θη 
ἫΘ ἈΓῸ Ο8]16 οἢ ἴο οοπιδδὶ ἴΠ6 Θῃδηο8 οὗ Οοά. 
Τοῦ, 4]} πιῦδὲ ἴδᾶκα ὮὉΡ δύηβ. “1 σδπηθ Ποῖ ἴὸ 
δοηὰ ρεᾶσθ, Ὀπὶ ἃ βυγογά." ἘΤὨγουρ ΘΟηΒΪοϊς τὸ 
Υἱείοτν ἢ ΤἸΠγοΌυ ἢ ὙΑΥ ἴῸ ῬΝΕ 

γεῖ. 10. [σβεΥυ : δ ἰοιισήδῆαγτεβ ἱπίο διοοναδ. 
Ῥεδος πιτΐπ τι οὐ ἤοννβ ἔογιῖι ἰΏ ροδοθ ὙΠῸ 
ἴδῃ. Ἦ Ποτθ τῇ ογο 18 ποῖ γοβί ἰη ἀοὰά, ΑἸ} 5 πητοεῖ. 
Απὰ 0, 81} πιο ἢ νν 8 ποράδι] (ογ 8, (ῃ6 Πγ68}5 οὗ 
δα δεϊδίοποο, σατο οὗὁἨ ἁ δΠοαΙΠ, ὙΤΟΓΘ ἴὸ θὲ ἰογζοϊίθῃ 
ἴον ψσαϊ. -- ΕῚ 

Ψεῖα. 11, 12. Ἡαείεπ απαᾶ οοιε. ἘΒομο]ὰ ἢονν 
86 [τὰ πο 5 {πὸ Κα 685 ρογβοοι ογ8 οὗ ἷ8 ΟΠ α το} 
ἴῃ ἀετίοίοη Σ [κι ἴῃ ἀο Ὑλμδὶ τΠ6γ 1ἴ[κ6, αἷ8 γθΏ- 
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βοβης6 88Π8}} ἤη4}}}γ ονογίακϑο ἴθ. 1{ οἀ ὃ6 ἴον 
18, ὙΠῸ σδῇ ὑὕ6 δραίπεὶ ι.81 ΤΠὸ [ογὰ 8115 88 
ΓΪΟΓ, δπὰ ἴθ ὀνεῦ ἡπάσίπρ παιίοηϑ δηὰ ἰῃα ν᾽ 8818. 
ΝΟ οὔθ οϑῃ δβόϑδρα ἷἰβ Ἰυάρτηοηι. Ηδ τῆδγ ἰοης 
βοοῖῃη ἴο δ εἰϊεης, πὶ νοῦ δηὰ δῆοῃ Ἦδ οοιηθ8 
(οττῇ τὰ εἶδ λυ ρτηρη 8 πον, [06 Ππαγοίηρογ οὔ τη 6 
ἤπ8)] δηὰ ἀδεϊεῖνο οῃΘ. 

[Ηβνεὺ: Τὴν πιϊσλίν οπεβ. ὙΜΏΘη Οοα᾽ 8 οϑυ86 
'8 ἴο ὃὈ6 ρ]εΔαοά, οἰτη ον ΌὈΥ {Π|0 1ανν οὐ ὈΥ τὸ βιτογά, 
Ηδ 88 τἴοϑὲ σοϑδᾶν ψῆο ν}}} ρίοδὰ 1ζ οὔξβοίυ δὶ! ; 
ἢ Π68865 ΓΟΔΑῪ ἴ0 ΒΡΡΘΆΓ ἴον Ηἰἷπι ἰῃ [6 σουτί οἵ 
)υάρπιεηΐ, ϑο] αἴθ 5 ΤΟΎ ἴο Δρροᾶγ ἔοσ Ηΐπ ἴῃ (ἢ 
6] οὗ Ὀαετ|6. --- Ε.] 

γον. 18. Σὸν ἰλεὶν ισϊοξοάπεδιε ἐΘ στοαί. ὝΈΒΘΗ 
1Π1|6 πιοᾶϑυϊο Οὗ Πι6 ἢ 8 51}8 8 {1}}, ([ἢδη οχοουςοῃ 
ςομηθ8. 6 Ἰυαάρστποηβ οὗ αοὰ δῖ ἴθ πὶ πο ἸοΏΡ ΟΣ 
θῈ Ἀγ 

68. 14-16. Τὴ ἄαν φΓ (δὲ Ζωοτὰ ἰδ πεαν. Ττοιω- 
Ὁ]6 γ6 φοὐ 6885, ἴον [ΠῸ0 ἀΑΥ͂ ἴδ Πα θη ἴπ6 Τοτὰ 
Ὑ}} Ἰαάσο γοῦ ἢ ΒΒ ἢ ο]4, τα Ἰίοῃ '8 δἰ γοδαῦ τοδτ- 
ἱῃρ ουδ οἵ Ζίοῃ δηπουποίῃρ, γΟΌΓ Ρῥπηἰθῃπιρηϊ. 
μου ]ὰ ποῖ ἰμδὲ νοΐςθ, νοΐ 8}4}} οὔθ ἀὰγ δ 
Ὠοασγὰ ὈΥ͂ [6 ΨΠ0]6 θαυ, δγοῦδθ γοῦ ἴὼ0 Ταρθηῖ- 
δΔῆς061 Τὸ τΠ6 νίοκοα, Οοἀ ἰβ 8 τοδγίῃρ Ἰίοη, Ὀαῖ 
ἴο ἴΠπ6 ΨΟΑΪΥ ἃ βίγοσ [ΟΥΙΓΕΒ8. 

4.8 ἀοὰ αἰ γαύβ οαγοα Τἴ0Υ δηὰ ἀοίδηοα ᾿νἷ5 ρδου ΔΓ 
ῬΘΟΡΪο δζαϊηϑιὶ [Π6 Γασα οὗὁἨ [Πεῖὶγ οπθῃχίοβ, 8ὺ ΟΠ γίβι 
ὨΟΥ Ῥτούθοιβ δ ῬΡΘΟΌ ΑΓ ρϑορ]θ, Ομ τ βιϊδη5, αραἰπδὶ 
186 νἱοίθποθ οὗὨ ἱποῖῦ ἴοεβϑ. Ηδ ΠΥ δον ἴἤθτω, 
ἴογ ἃ πιο, ἴΟ Ὀ6 ρογδβοσυ θα, ἴὸ ΕΥ̓ δηἋ ρογίθος τΠ 6 Υ 
[Αἴτπ ὉΥ “ ππδῃ} 01 ἰδπιρίδιοηβ," θα, ἰη 186 6πά, 
Ηδς νΜ}}} ἀθϑίγΓοΟΥ ὑποῖτ ϑπθηθθ. ΕΧΘΙ ρ᾽ 68 οὗἨ {{ι|5 
αγό οοουχτοα ἰπ ρᾶϑὲ ἃροϑβ; Ὀπὲ δ γστοδῖοῦ συΐϊη 
αὐναὶῖ8 τἤθ, Ἦ Βοη ἴΠπ6 στοαὶ δπὰ ᾿ουγίὉ]6 ἀδν οὗ 
ἴπ6 Ιμοτὰ οοπιοθ, Ηδθ ν}}} χδίποῦ 4}} Πἰβ πο πγῖοϑ 
ἱπίο τ86 ΨΆΠΟΥ οὔ δε ποβῃδρῃδῖ; Ηδ σὶϊ! Ὀγίηρ (πθτὰ 
θοΐογτο ἢἷδ τὈῚ θα ΠΑ), πὰ μἱοδαὰ τὴ τΠ ΟΣ Ὲ εἷ8 
μουϊᾶρο δηὰ ρϑορίθ, ἃπὰ ννῖ}} γείαση ἀροη {ποὶν 
ΟὟ ιοϑαβ 41} {πΠ6 ον ]8 ΤΠῸῪ πᾶνὸ ἰηθίοιθὰ ἀροη 
ἴΠ6 ἴγτο ΟἢΓϑίθπάοιμῃ. 
[ΗΠ ΕΝ πΥ : 7Τλε Ζοτὰ εὐαϊΐ τοαν. Το ἡπάσημοης 

οἵ τ1π6 ργοδὶ ἀδΔΥῪ 514}} ἸΏ Κα ἴ6 ΘΆΓΒ οἱ 1Π086 ἴο 
ἔηρ]ο το οΘοπίηθο ἴπ6 ἱπιρ] ΔοΘ Ὁ]6 Θποηἷ68 οἵ αοὰ. 
Α5 ὑ]εδδίηρβ οἂς οὗ Ζίοῃ δ. τἰι6 δυγθοῦθβι ὈΪΘβδίηρθ, 
δη οπουσῃ ἴ0 πιᾶῖκο ἤθανθη δηὰ ϑϑτιὶ ϑίηρ, 80 ἴδι- 
τοῦβ ουΐ οἵ Ζίοπ ὅγὸ 16 βογθβὶ ἴθγγογβ, Ἀπά ϑηοαρἢ 
ἴο ΤΆΚΘ ἤθαυθῃ δηα ϑασ ἢ βΏΔ ΚΘ. --- ΤΏΘ βαϊη 8 ΔΥῸ 
16 ἴ5γϑρὶ οἵ αοά ; ποῦν ἰῃ [ἢ6 ι 46 (1) ΤΠοὶγν 
ἰοπρίηρβ 8}}8}} ὈῈ δαιϊβῆθα. 71λ6 Ζογά ισἱϊ δὲ ἐλ 
Ηδορε οἵ ἀϊα ρεορίδ. ΑΒ 116 δἰνναγβ 88 116 ΕὈΌΠἀΟΓ 
ἀπ ἢ Ἐουπάδεοη οὗἁἨ {πεῖν Πορθ8, δοὸ Ηδ πὶ] (ἢοπ 6 
τ6 Οτόονη οἵ τΠοὶγ δῇ με ΠΟΥ 88[}4}} αὐτίτο δἱ 
116 ἀοπ᾽γοὰ λαῦεπ; 8})4}] ρᾳξ ἴὁῸ ΒῆοΥο δ΄ἿΘΥ ἃ βίουτῃ 
ΥΟΥΔΡῸ ; ΤΠΘΥ͂ 5}}4}} ρῸ [0 ὃὉθ [ὈΓΟΥΟΓ δὲ ΠΟΠῚΘ ΕἾΝ, 
Οοἀά. (2) ὙΠοῖν Βαρρίηθϑε 5}}8}} Ὀ6 οου ἤγτηθα. Οοὰ 
Ὑ}} Ὁ6 1ῃ ἴῃηδὲὶ ἀδγ ἐλὲ ϑέγαησίλ οΥ ἰλα οὐϊ!άγεη ὁ 
7εγαδί, ΘΟ πρ το πὶ ἴο ᾿ννοϊσοῖηθ {πδὶ ἀδγ, δηά ἴὸ 
ὈΘΑΓ ὉΡ ἀπάογ (ἢ6 νεϊσιϊ οὗὨ 108 φ]οτίθβ δηὰ |Ογ8. 

γι 17. Ὑὲ ελαὶ ἔποισ. 80 Ἰοηρ 88 ὈΟ ἸΟΥΟΥ 8 
ᾶῖῸ ἰδ ὈΘΙΟΥ, δὶ ϊηρ ποῦ (Π6 Ὀατγάθῃ οὗ βἷῃ, 
δὰ ποῖ δοϑοϊηρ [86 πηοδη8 οὗὨ ἀδ] νογάποθ, ΠΟΥ Δ ΤῸ 
δρῖ ἴο {πὶπκ ἰπδὶ ἀοα μα8 ἀϑαπάοηθσα {ΠἸ6Π|. 
ΓΠΕΠΕΤ Ἴ Κπον ράσο ᾿ς ἢ ἐνῷ θ᾽ ον τΒ 

ἴδνο οὗὨἁ 8. (1) Απ αρρνοργίαξηρ Κπονϊοῦρα; 
{ΠΟΥ͂ Κηον ἴπᾶὶ Ἦο ἰδ {6 ἡβέκη ἐδοὶγ Οοά, γοῖ Ὠοῖ 
ΤΠ 6Ιγ8 ΟΠΪΥ, Ὀὰϊ ἘΠποὲγβ ἰῃ οοηπηοῦ υνἱἢ [86 ὙΠῸ ]9 
Ομυτοῆ. (2) Απ ἐχρεγίπιδηίαὶ κηον]οᾶρσο. ὍΠΟΥ 
884}} δηὰ Ηἰΐπι εἰεὶς Ηορο δηὰ διγθοηρίη, ἱπ 186 
νοῦγδξ οὗ πιο. Τῆοδο ΚηοῪ ὑδδὶ [ΠἸ6 σοοάηθ88 οὗ 
Ο(οά, νῆο ἢάγο ἐπείοα αηὰ 26εη ἷϊ, 
Ῥυθϑευ : σοἂ Ηἰπιβ6] )οἷπβ οὐ πἷ8 ονῃ νογὰϑ 

10 1Π080 οὗ [86 ρΡΙΌρῃοῖ. Ὑ8 δλαίΐ ἔποισ ὉΥ ὀχροτσί- 
ΘῃςΘ, ὈΥ̓͂ δἰρῖ, ίδοθ ἴο ἔδοα, ὙδΒδὲ γ0ὺ ΠΟῪ Ὀ6ΙΊΘΥςο, 



42 ΖΟΕΙ,. 

{0 1 δὰ (80 Τογὰ γουῦ αοἄ. οι Ονά, γουτ 
ΟὟ, 88 Π.116]1 48 ἱξ ροββϑϑαβθὰ Ὁ ποῆς Ὀοϑιἀ68, ἢ]]- 
ΒΕ ἱτἢ οἰ δά π685, γοῖ {Ὰ}}Ὺ ρμοδβδαβϑϑὰ ὈγῪ θδοὶι. 

γεγ. 18, 75 ἐλαί ἄαν. ΟὟΑἸ]οτγίουδ ἃγὸ (16 Ῥγοιω- 
868 ἴο ἴ86 ΟἸατο οΥ̓ [6 Νὸν Οονυεπδηῖ, θυϊ ΠΟΥ 
Ὑ11] θῈ οοπιρίοιοῖγ ΕΠ ἃ ΟὨ]Υ ἴῃ ἃ Ὀ]οβϑθά δἴϑγ- 
ΠΥ. [π τΠἰ8 τνογ]ὰ σὰ ἴθοάδ υβ, οοπιίοτιδ υ8 ψ 1} 
᾿τιὶϑ οτὰ δηὰ ϑὺογα θη ῖβ, ΘΟ 8016 5 68 ὙΠ τηδη]- 
ἴ01ἃ Ὀϊ]οδβίπρβ ἰὰ ΟἸγίϑυ, θὰ δ ἐπ πὸ Πιίυγο ννογ]ά, 
18. στδοθ νν}}} 6 ΔΓ ἸΏ δι ρΟΓΑ θυ Παδηϊ, --- ΒΥ 
[86 πιοιπίαϊπα ἃτθ τρρϑῆΐϊ 186 Κη χἀοτβ᾽ οὗ Ε}ν18 
ψου]ὰ, νι σῇ 58}4}} ἤονν ἢ [86 τὶηθ δα τα ΐἶκ οὗ 
ΟὨγβείαη ἀοείγιπα, Ὁ Ὑἰο ἢ 6. τἱοῖ τηθδϑυγο οὗ 
ϑρί τὶ τι] οἱ 5}.4}} Ὁ6 ἱπηραγίθα ἴο ποθ. ΕῸΓΣ [Π6 

ΟΒΡΒΘΙ 18 ΥΟΓΥῪ ΗΠΏΘΙΥ ΘΟΙηραγοα τὸ ὙΣΠ6 88 Ὑ.6]}]} 88 
ΔΩἿΚ: ἴο ὙΐΠ6, βίποθ 10 ἰ8 Βα πιϊ ἰϑίογοα ἴο [6 δάυϊὶ 
ῖο ΠΑ σΩΝ [8 Ποατῖ, δηὰ σον ῆγπι ᾿ἷ8 (αἰ (ἢ, ΠΟΡΘ, 
δηα ἰονὸ ; ἴο πὶ κ, α8 ἰξ ἰ8 αἰϑὸ δα πηϊηἰϑίογοαὰ ἴὸ 
ΟἸ]άγθι ἱπ ΟΠ γὶβι, πο, 88 πουγοθοτη Ὀαῦδ5, ἀΟΒΙΓΟ 
1:6 δἰποθύβ τῇῖὶκ ΟΥ̓ 6 ὔοτά. Α.8 νυϊηϑ σουπηΐοτίδ 
δηά βίγοπρ Π6 8 τ᾿ 5 ἢδαΓῖ, 0 [η6  οτι οἵ ἀοὰ 
ῬὈγέβοῦνοβ δῃὰ ἰπογθῆδοδ (1 ἢ, δη (ὦ ̓πιραγῖβ ΘΟ} 50]8- 
ἤοῃ ὑπάογ βυῆεγηρθ. Το αν ἀοοδΒ (6 Ορροβίϊα, 
ΠΟΙΥ δηὰ 181 τπουρἢ ἰτ 06. [{ δοοιιϑεβ (Π6πὶ, δηὰ 
τὨγοδίθηβ ἀδϑίὶ ; ἐΐ τα κο8 ἐπ οπὶ [αἰη-Πποατιθ δηὰ 
ἀοδροηάοπῖ. Βυὲ ἴΠ6 αοδροὶ ὈΔηΐβ 68 ἴδδσ, ὈΥ̓ γὸ- 
υθδϊης 6 Μοαϊδίον, εἴθ δοὴ οὗ ἀοἀ, δηὰ αἴπηνς 
6 βοὰϊ ἢ δῃ δβϑυγαπεα οὗ ἴΠ6 ΠποτοΥ οἵ αοά. 
ΒΥ γίυεγαε Ποιοίπο ιοἱἰὰλ τοαίεν, ἴ6 Ῥγορθῖ 688 
1.16 ττοη ἀογμ} βρτγοϑα οὗὨ {6 ϑουρο, δὰ ὑπθ τίςἢ 
ἔγαϊυ 10 ΜΠ] γγοάυςθ. Α8 ΑΥΥ μΐδοθϑ ἃγῈ ὈΔΥΓΘΩ, 
διὰ νν6}} ννδίεγοα ὁΠ68 ἴθι ]θ, 80 γθθγθ ἴπ6 (8ρ6) 
ΤΟΒΟΙΠ48, ἴ[Π6 τίς ο8᾽ δηὰ τίρεβὲ ἔγυ 8 ἂγὸ ργοάαςθα. 
Το Ηοὶν ϑρίγίς γοθβ νὴ ἰϊ, ᾿ράτὩρ .ιἷ8 οὟΤῃ 
αἰϊνίπο ρἰ 18. 

εἰδάψοι : ΑΒ [6 ἰὈπηΐϊαΐη σ015}168 ἔΟτ ἢ ἔγοηι τ86 
ὮΣΙ] οὐ πιουμπίαὶη δἰἀθ ἰῇ ομθ οθϑβαὶθθβ ον, ἀκ 
διὰ πἰρ Ὁ, βἰγοδπιΐηρ οὐδ ἔοπὶ [ἢ ΓΟΟΘ88685 ἴ0 ὙΓΒ16 
116 νγαϊοῦβ ΔΥῸ βιρρ οἃ Ὀγ οὰ ἔγοπι ᾿ι8 ΓΓΘΑΒΌΓΘ- 
Ἰιουδο οὗ [86 ΓαὶΠ, 80 ΟΑΥ ΌΥ ἀδΥ, ἱπ ΒΟΥΓΟῪ ΟΥ̓ ἢ 
ἦ0Υ, 'π ΡγΌΒρογΥ οὐ δἀνοιβιίγ, Οοά ρμουτβ ουϊ ἴῃ 
1806 ΟΒυτοῆ, δηὰ τη [6 δοιιῖδ οὗ 818 οἰϑςοῖ, (ἢ 6 το 68 
οἵ μἷὶβ σγδοθ. Ὑπὸ ονο οὗἩ ἀοά 588} βίτϑαπι ᾿πγουρ ἢ 
ΘΥΟΤῪ Ποαῖ; Θδοῦ δ.}4}} ὕὉ6 [}} δοοογαϊηρ ἴὸ 118 
ΟΑΡΒΟΙΓΥ, δὰ ΠοηΘ ἴΠπ6 688 [Ὁ]}, Ὀδολυδ6 8. ἰδυῖα ῦ 
εἰά6 γουγβ τσουγσὶ οἴποσα. ΑἹ] εἶα ρονεσβ, οδρδοῖ- 
(68, Βθη868, Βρ6θοῖ οὗἉὨ [6 δαϊη!8 Ὑἢ0 οὐη 85 σοά 
8114}} ἥονν νεῖ τἢ ἃ ρΡογοπ ἢ ἶδ] δίγοδιλ οὐὗὨ 7ΟΥ, τ ϑη Κ8- 
ἱνίηρ, δηὰ }ι01|66, 88 οὗἁ 4}} ρΙοαϑατο δηὰ ὃ188. -- 

γον. 19. ,ϑλεά ἱπποοσοηξ διοοά. ον ἶσα ἄοθι 
{ξ Τιοτὰ οβίθοπι {86 ἀθϑῖι, τ16 Ὀ]οοά οὗ (860 ἔδὶ ἢ- 
Ὁ}} ᾿ ᾿ 
[ΕἙνΝΕΥ : ΤῊρ ἱπποοοηΐ Ὀ]οοά οὗ αοα᾽ 8 ΡΘορ]θ 

δ ὙΘΤῪ ῥτγοσίουβ ἴοὸ Ηΐπι, πὰ ποῖ ἃ ἀγοὸρ 8.18}} Ὁθ 
δ6ὰ, θυῖ ᾿ξ Β[.4}} Ὀ6 τεοκοῃθά ἴον, -- Εἰ] 

ψοΓρ. 20, 2]. ὑτωυσκαὴλ δἠαίί αιοεὶϊ χόγευεν. ΤὨδ 
Οδιγοῖ οὗ [6 Νεὶν σονοπδηςξ ἰδ ἐπῃ ρο  1888]6, ῸΓ 
ἷξ 8.1.4}} 06 ἐταπδρίδηνθὰ ἔγοτῃ {ὐπι6 πο δἰ ΓΈ Υ. 
ΒΙοββοὰ Ζίουῃ ! ἰῇ ψ αἰ τὸ Γογὰ ἀν 61}5 υυῖ πῃ ἢ ἰδ 
ῬΥογὰ, δηὰ ἴπθ ρὲ δ οὗ δῖ5 ϑρίτγίῖ, δη ἃ νοῦ Ηθ 
αἰσο Κοἢ δ Ὁ ἷ8 σοηνθυηρ πα Βδηο Ὁ ἔγηρ ΡΟΥΘ. 
ἢ 8 ΙΔΚ6 ἢοῖθ [ὉΓ ΟὈΥΒΟΙΥΟΒ ἐδῦσγ 8068, Δπὰ 

ον η]ν Φοτυβδθῃ. Ο, (Π6 ἀδρὶν οὔ [86 τίοϊιθβ, 
οὗ τὴ0 ν͵βάοτῃη, δπὰ οὐἩ ἴμθ Κηον]οάρο οἵ Οοά! 
ΟΥ̓ [86 τίοΠ68 οὗἩἨ ρτβόθ, βίποβ (ἀοά, ἰῃ βρίἴο οὔ ῃ6 

. ἈΠ ὈΘ]Ἰοὗ δπαὰ αἰδουοάϊθηοθ οὐ ἢ8. ροορὶθ, [85 ποῖ 
[ογροιίθη ποῖ, ποῦ δυτοραῖοά ᾿ἷ8 οΘονθηδηῖς. Οἱ 
"ἢ τνὺίβαοια, το ΓΒ 80 ἸΏΔΗΥ εἰμ γῆ οΒ ἰηἴο 
[6 Πηθ68ῃ8 οἵ πεὶρίηρ ἴογιναγὰ [18 οὐ ΡΌΓΡΟΒΟΒ. 
ΟΥ̓ (0 Κπαον]οεάχο νη ΐϊοῃ [48 [ὈΓοδοθὴ δηὰ ψ]ἢ 
ΔΌΒΟΪ 6. ΘΟΥΓΔΙΠΙΥ 848 Ὀγοαϊειοὰ 4}}1 Γῃ686 τῃϊηρβ. 
Ιρᾶτ ἴτομὶ βγϑοὶ, ἴ[ῃ6 σουγαρθοῦβ ἰγυδὲ ἴποα 
πιδυοϑὶ ἤδνθ ἴῃ ἴΠ6 Ἰποτον οἵ (ἀοά, ον τπουρἢ 
του Βμου]άβι 116 Ὀθηθϑῃ ἢϊ8 ὨΟΑΥΥ δδηά, 85 ἰοῆς 
8.5 ογυ5416 πὶ 848 ἰδίῃ πὶ ποῦ συ. Τϑαση {Ππᾶϊ [Π6 
νϊβάοιῃ οὗ ἀοἂ οδῃ Ὡδνοῦ δὶ], ποῦ ὕ6 αἱ ἔλαϊ!, δη ἃ 
γἱθ]ὰ {πγβο] ἰπ,4}} οἰτοιυπηϑίαποοβ τὸ 118 νν186 χυϊὰ- 
8Δη06. ἘΏΘη δοιῃοι μἰπρ ΠΆΡΡΘΏ8 ἴο 160 ὑπαχ 
ον, δῃα ἀδβίγογβ ϑοῦὴθ ἤοροὸ ΜΠΙΟἢ γοῦ ἸΩΔΥ ἤδνο 
ἴουάϊν “μου βῃθά, 64}} ἴο πιϊηὰ δηὰ σοπβίἀθγ [86 
ἴσαι, τᾶς “Κηονῃ απηῖο οα ΔΙῸ 4}} Ὠ18 ᾿ογκ8 
ἔτοπι ἴΠ6 ἰοπιπαδιίοη οὗὁὨ τς νοτ]ά.᾽ 
[ΗΠΕΝΕΥ : [{ 18 ρτγοιηϑοὰ ἰδὲ 186 ΟἸΌτΟΝ 514} 

6 ΨΟΓῪ ἸΔΡΡΥ. ΤὮΓΘΟ τη ρ,8 ΔΓῸ ΒΘΓΘ ὈγοΟμη θα ἰξ, 
Ι, δισίψ. ὙΠᾶι 15 ρυῖ 1481 ἤθτθ 88 ἃ ΓΘΆ800 [ὉΓ 

[160 τεϑῖ (νοῦ. 21). Βυὶ τὸ ΣΏΔΥῪ σοί ά6Γ ἱΐ ἢγδβὲ 88 
16 στουηὰ δηά ἰουπάβίοη οὗ [86 γτεϑὶ. 7). ιοἱί 
εἰδαπδε, οἷς. . 

2. Ῥίεπιψ (νοῦ. 18). ὙΠδῖ ἴ8 ρὰΐ ἤγβι νεσδιδθο ἱΐ 
ΝΠ: [86 τούϑῦϑο οὗ ἴΠ6 Ἰιάρηηθηξ ᾿Πτοδιοποα ἰῃ 
ἴ1ὴ6 ἑοτοροίηρ οἰδρίογβ. ΤΟ βίγοδπι οὗ [Πἰ8 ΡΙΘΠῚΥ 
ΟΥ̓ΘΓΡΟΥ δηὰ θητίοϊ {Π0 Ἰδηά. 

8. Δεγρεϊεῖϊν. Ὑΐδ οτΟνγ 8 4}} ἴδ γοϑῖ. Α8 ὁπ8 
Βεπογατίοη οὗἁ ργοίβδβίῃρ ΟἸ τ βίδη8 ρϑβ868 ΔΊΥΔΥ, 
ἈΠΟΙΠΘΓ 884}} οοιηο, ἴὰ τ οπὶ ἴΠ6 ἰὨχΌη6 οὗἨ (ΟἸἩγίδί 
Β8}}8}} Θηάῃτο ἔογονοσ. 
ἜΟΒΙΝΒΟΝ : 16 ἰαδὲ ἀδγϑ δῖὸ δὶ ἢδηά, συμ θῃ 

[ὴ6 ν]οκοὰ 58}.4}} Ὀ6 ἀγίνθῃ ΔὟΎΔΥ ἴπ {Ποῖνγ πο Κοά- 
Π688, δηὰ ἃ ἤθγγ ἀοίαρο οὗ τγϑιῇ 8}}8}} οὐθῦνν Π6 1 πὶ 
116 δϑγἢ, δι ΠΟΥ ψΠῸ Ἰἰονὸ {πῸ [ογὰ 8}14}} ὃθ 
Τοπηογοά, 8 [οἷ ἴοὸ ἃ τιοπηϊδίῃ οὗὨ βίου, δῃῤ ᾿ἰκο 
Νοδῖι, δ6 Ὠἰἀδη ἴῃ 8 δῦκ οἵ δα] νδίοη, τ τη 6168- 
οἰδιίοι δηὰ τ86 ΤΥ̓ΓΒΏΩΥ͂ Ὀ6 Οὐογραβϑοὰ. Ἦ μογείογο, 
ἄσοδαν (ἰιγ βεδπη Ὀγοίῃσοη, να ἐπα Πιοασῖβ, δηὰ 
ἰοπρ ἴου μ'8 οοτηΐηρ, (ὉΓ τοῦ Αἴ ὉΒ ἷ8 πῃ ἐμδὶ 
ἀδὺ πποη Ηδ πᾶ κοβ ἃ ἷ8. 76 ν 63. 

ὅδεδυδ, ἔπν ΟΠ το Ἡλι Ἰο ΚΙ ΟΥΦ8 
ἘῸΡ [ὮΥ οχροοϊϑα σοσηβ, Μαἱ : 

Ὕου ὙΠΠ 6 Ῥτγοιίδοὰ ᾿ἰχς ἃιῖδο, 
Αῃὰ κοσυ κίοδαι ἴζοσα Ζίο. Ὁ ζαῖδαῖ 

ΤοδΟῖ τ|δ ἰὴ τίου πο86 δ ἃ ὈΓΔΥΟΡ 
Το παὶὶ [ἴἢὁΥ 86 δρροϊηθθὰ ΒΟΌΣ: 

Αμὰ ὅιϊ υϑ ὉΥ ἐδ κτδοο ἰο ΒΔΤΘ 
Το ἰεἰαπαρῃσ οὗ ἐΠῪ δοθαυουΐῃᾳα, ΡΟΡΕΣ. -- ἢ] 

ῬΆΛΥΒΕ ΒυΟΟΈΒΤΕΌ ΒΥ 1758 ΨΗΟΙΓΕ ΟἬΑΡΤΕΕ. 
--- ατοδὶ ϑανίουν! μὰ {ΠπἸ8ηκ ΤΏ66 τῃδὲ Του νὴ] ς 
ο16 ἀΔΥ πάρε τ[Π6 ΘμΘτη168 οἵὕὁἨ ΤῊΥ ΟΠυγοῖ, δπά πῖϊο 
ΤΟΟΟΙΏΡΘΏΒ6 {πο ὶγ ρογύβθοι τ0η8 δπάὰ δρουπλίπ δι ὁ 
οὔ ἐπδῖὶς οὐ μοδάβ.Ό Οτδηῖ ἐπα {ποὶν ΠΙΓΙΠΟΥ 
νίοκοὰ ἀοϑῖρ8 ΠΙΔΥ ποῦ ἱπἼιγα Τὴν Ζίοπ. Ατῖβε 
δηὰ ρυπίδῃ τΠ6πὶ; ἀεἰ ἑνοῦ 'ΓΩΥ [ὉΠ 1} οπδ8, δπὰ 
06 ἐποῖγ τοῦ δηὰ ἔογίγεεβ πιὰ τμ6 ἡπάρτηθηῖθ 
 ἷς ἢ 5}}4}} ΟὐογίδΚὸ τ τνου]ὰ οὐὗἨἁ 16 ππροάϊγ. 
Αἀογῃ ΤῊΥ Ζίοη ψῖτἢ [Π6 τοῦ σἱδδ οὔ ΤΥ δριτι, 
τπαὲ 10 τᾶν Ὀ6 ΒΟΙγ Ὀοίοτο ΤΉΘΘ, δ ἃ ΘΥ̓ΘΣ ΟΥ̓ΘΣΗΟΥ 

86 1Υ6 τ ἷ8 στοδὶ Κὶηρ οὗὁἨ Ποαγῖβ ἴῃ [16 οὐδάΐοποο οὔ] 1} δρί τίταα] ὈἸθβϑίησβ. Ατηθῃ. 
[αἰτἢ, 80 (δὲ ὸ ΠιδῪ δὶ 1δδὲ ὑθ ἰγδηβίοστοα ἴο ἴῃ 6 
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Επίαγοὰ δοοογάϊης ἴο Αςὶ οὗ Οοηρτεδθα, ἰη (6 γοδὺ 1874, ὉῪ 

ΒΟΒΙΒΝΚΕ, ΑἙΜΒΤΈΟΝΟ, ΑΝ ΟΟΥΡΑΧΎ, 

ἱπ ἴο ΟΒῖοο οὗ (δ Γἐτασίδη οἵ σοηχτοϑα, δἱ Ἢ δοιίηρίοη. 

ἘΓΨΥΕΕΒΔΙΌΚ, ΟΑΜΒΕΙΌΟΘΕ: 

ΒΤΕΕΚΟΤΥΡΕΌ ΑΥΧΌ ΡΕΙΝΈΒΌ ΒΥ 

ἮΉ. Οὅ. ἨΟυΟΟΗΤΟΝ ΑΝΌ ΟΟΥΡΑΑΧΝΥ. 



ΤΗΝ ΡΒΕΟΡΗΕῚΤ ΑΜΟΞ. 

ἹΝΤΕΒΟΘΌΟσΤΊΟΝ. 

81. Τῆὴε Ῥεγδοπαὶ εϊαϊίοηδ ΟΥ Αηιοδ. 

Ον» ἴδιοβϑο γγὸ ΚΠΟῪ τότ ὑβδη γὰ 0 ἴῃ (86 ο886 οὗ Ηοβθᾶ δῃὰ οὗἉ 906], ἀῃὰ (μα, ποὺ πιο γοὶγ 
ἔγοτῃ ἴδ βδυρεγϑοσίριΐοη, [86 οὐ σίμλδὶῦν οὐὗὁἨ σψΒῖ ἢ ἢθ6α8 γοῦ ἴο 6 ΘΒ δ] δηθὰ, Ὀὰς αἷϑὸ το, 

180 ῥτορμοῖΒ οσῃ πογὰβ (ομδρ. υἱῖ. 10-16). ΕἸγϑῦ οὗ 811 οοοῦτβ (μ8 πδιηθ, ΟἿΏΡ. [Ὁ πιϑγ 
Ὀ6 τιρηϊοποα ἴῃ ρῥδβδίησ ὑμαῦ ὑμ6 ἤδη ογ, ἱσπογδηὶ οὐ ΗΌγον,, οομοππαάρα {818 δῆ τ] 

ΘΝ, ἴδδν οὗ [6 ΚΔ} ον οὗὨ [βδ18}, δῃὰ βυρροβθα (86 ὕνγο ὑῬϑγβοῃβ ο Ὀ6 ΟὨ6 δηά [δ6 βδὴθ ; Ὀαΐ 

ΨΔογτοηθ ἀοηΐοα 186 δββογοη. Τδὸ τηϑδηΐηρ οὗἨὨ [86 Πδιηθ 18 πποογίδιη, ρου Δ 05 -ΞξΞ Βεαγέγ, οὗ 
Ἡδαυψ. ἨΪ5 ἸομΘ νγᾶβ οϑγίδίηϊυ, δοοογάϊηρ ἰο οἰ. υἱῖ. 10 Α΄, ἴῃ [8λ6 Κίησάοιμῃ οὗ δΦυάδῃ. Ηδ 
Ἰδθογοα ἱπάθοὰ ἴῃ ἘΡὨγαΐμ, Ὀαὺ 0.18 γγσῶβ οοπαίἀογοα βίγϑησο ΟΥ̓ Απιαζίδη, 0 τοργουθα ἰΐ 85 
δὴ ἰπβοϊδηὺ υπάἀοτγίακίησ δηὰ 846 ἷπλ Θβοᾶρα ἴο υάδῃ, 8ὸ ἐμαὶ τωϑηϊδιγ, 6 ἀἰὰ ποὶ σϑβί δ 
ἴῃ Βοίδθ] ὯΟΥ ΔΎ ΒΘΓΟ ἴῃ ἴβδγαθ]. Τὴ βυρογβοσίριύίοη ρυΐδ μἷ8 γϑϑίἀάθησα ἰῃ Ἰοοβ, ἃ ἴοτη 
ἴπ [86 ἐτῖθ6 οὗἩἨἁ Ψυάδι, οὗδη τιοϑηθϊοηθα οἰβονῆογο ἰῃ {μ6 ΟἹὰ ᾿Τοβίδιηδηϊ (2 ὅδ. χῖν. 3; 3 
ΟΒ του. χὶ. 6, χχ. 20; Φ6γ. νἱ. 1; δἷδο 1 Μας. ἰχ. 838), δῃὰ βαϊᾷ Ὀγ Ψθγοπιθ ἴο Ὀ6 βοῃβ πιῖ]68 
δου οὗ Βοιμ]θῆθ, σι θγ 108 Γαΐ 8. ΔΓ 86}}}. ργϑϑογτνυϑὰ ἰῃ [86 ᾿ηοάθγυη ἤδη οὗ Το κυδλ. 

Ηδτγο, δοοογάϊης ἰο οἷ. υἱῖ. 14, Απιὸβ νγ8 ἃ ὙΠ, πίοι πδίυγα!]γ, δοοογάΐησ ἰο ἐΐ8 ἀοτὶ- 
γαϊΐοι, ϑϑὴδ λεγάπιαη. Βαὺ (86 1δὅ.ἢ} γϑῦβθ βίδίθβ. ὑμαὺ Φθβονδὴ ὕοοῖ ἷπι ἔτοπλ [Ὁ] οσίην 

ἸΗΞΙῚΊ, δοὰ (μ18 νογὰ εἰσι ῆθθ εθθορ ἃπᾶ ροδίβ ἰῷ αἰδβιϊποιίίομ ἔγοτν πραύςοδ]θ, 8ο ὑπαὶ [86 

ἰοττῃ Βουτηδῃ τηυδὲ 6 σΟμ δἰ ἀογοα 88 υβθ0α ἴῃ ἃ Ὑ]1486 5686 δῃὰ ἱποϊἀΐπσ ἃ Βῃθρμογ 8 οβῖοο. 
ΤῊ 18 οοηδττηθα ὈγΥ {86 δεοουῃῖ οὗἨ Τοῖοῦ ρσίνθῃ ὈΥ Φθγομπλθ, γ8ο ΚΘΗ [86 ΒΟΙΥ δὰ ἔτομη 
ῬΘΥΒΟΏ8] οὐϑογνδίίοη, ἃπὰ τ }Ο86 βιἰδύθελθηΐβϑ ἴῃ 8 ργϑίδοθ 0 ΟἿΥ Ῥτορ δῖ, ἀγὸ {μογοίογα ποῖ 
ἴο 6 τοσατάἀ θα 85 πιθγ6 ἰῃΐογΘ ΠΟ 68 ἴτοπι {118 ρᾶϑβᾶσψθ. Ηθδ βαγβ(μδῦ [26 σΟΙΠΙΤΥ Ῥγἃ8 ΒΆΠΟΥ 
δΔηὰ Ὀάστθη, δηα (Πδγοΐογο {.}] οὗ βΒῃθρβογὰβ γο ᾿866 ϑιηθηα8 ἔον 108 ἔα! ]αγα ἴο γι6] ἃ ορορβ Ὀγ 
16 παμθοῦ οὗ [πεῖν ἤοοκβ. Ταῦ [6 ΓῸ ΟΓΘ ΤΥ ΒΒΘΡΒΘΡὰ8 ἴῃ [86 ρἶδοθ 18 ἰηἀϊοαῦθαὰ Ὀγ 
[δὸ εἐ{16, ἐπ 118 δαγίπσ (παὺ ΑἸηοβ νγ8 “ διηοησ {116 Ξ οὗ Τοῖκοα " (ΙΔ πιοδαΐηρ, ρον- 

μαρβ, [οβα το μδὰ ροπθ ουὖῦ ὕγοπι Τα οᾶ [0 ποσὰ ἀϊβίδης ραβίιγθθ). ΤῈ ἴδσπι ὙΠἘΕ ΟΟΟΌΣΒ 
Ὀοεῖά68 118 ρἶδοθ ον ἴῃ 2 Κίηρβ 11]. 4, ψἈθΡῸ ἰδ ἰβ δρρ!ἰοὰ ὑο (86 Μοδθ 185} Κίησ, Μοβμδῃ, 
Ὑ0 ἴῃ 1818 Οαρδοίυ ραϊὰ ἴο ὑμ6 Κίπο οὗ [βδγ86] ἃ γϑδυῖγ ἰτἱθυΐα οὗ 100,000 ἰαπιῦΒ, δπᾶ 88 ὭΔΗΥ 
ΤϑιΏ8. Ασοογαϊηοἷν ἰὺ δἰσηΐϊβοβ ἃ βμθθρ-τηλϑίου. 76 Ὥδυ ἱβογοίογο τοραγὰ Αἴηοβ 88 δὴ 
ΟὟΠΟΡ οὗ ἤοοίκα, Ὀαὺ ὈΥ ΠΟ Τηθδῇ8 88 ἃ ΘΔ] Δ Υ ΒΒθορτ-ονποῦ, ὙΠ18 18 ἀοίογίηοα ὈΥ τ μδὺ ἨὨ6 

88 Υγ5 οὗ Μἰπιϑοὶῦ (οὮ. υἱῖ, 14, 16), δοοογάϊησ ἴο ὙΒΙΟΝ ΒΘ γγαὰ8 ἃ βῃδορβογά, δῃά ἴοοϊς οᾶγθ οἵ 
0 δῆοθρ, θνθη 1 {πον τοῦο ἰδ οσῃ. Βυὶ {μῖ8 ρἤγαβθ “" διθοησ [86 βῃορδβογὰβ οὔ Το κοδῃ," 
ΤΩΔΥ͂ ΤΟΙ͂Ο ἸΏΘΓΘΙΥ ἰο μιἷβ τοβίάθησθ, δῃὰ δὸ ἰμαϊςαῖθ ἰ8 θπιρ]ουτηθηῦ 8116 ἢ6 ὑγὰβ ᾿ἰνίησ 
διοοησ ἴΠ686 ῬΘΙΒΟΠ8. Ηθ ἔπι μοῦ 6818 Ηἰπηβ6 ΘΗ ὈΝΊΞ, οπθ νῆο ουἱἰναιοα βγοᾶ- 
ΠΛΟΤΟ8 ἴος δἰ8β βδαρροτί. ΤΆΪΒ ἴγθα ὉΥ ἐΐβ8 βυθοῦ ὅγυἱς (Ρ]ηγ, Δ΄. Η., χιἱϊ. 14, 4118 ἰδ ργασαωϊοῖδ) 
Ἡ] ἢ Ὁ ὈΘΑΥΒ ΔΟΘΠ ΔΉ, αθογαρα ἴο ἃ βῃορμογὰ ᾿ἰνίπο ἴθ (6 Ορθὴ σουπίγυ ἃ πυϊτϊπιθηὶ 
Ὀοΐδ δῖ ρ]6 δηα θϑϑὶϊγ ῥγονίἀθά. ὅ0 (δμδὶ Αἴῆοβ δὰ 8 οοιιροίθηϊν βυρροτγῖ, Δ Βουσ ΒΘ τῦδὲ 
ποῦ τίς, ΑσοογησἾγ, ἴῃ ΟἈ. Υἱΐῖ. 12, οἴο., μ ταΐθοῖβ (π6 βυπιμοηβ ἰο ρῸ 0 Ψυΐδηῃ δπὰ οδῖ 
ὶδ Ὀγοδα {πογθ, οὐ ἴ86 στουπα μαΐ 6 ἀἰὰ ποὺ ργορῇθβυ ἴὸν Ὀγοδὰ Ὀυὺ δὰ ἃ οοιῃροίθῃοΥ οἵ 
Βἷα οπτῃ, ᾿πιρ᾿ γἱησ αἶβο ρου ρ5 (πδὺ 85 ἃ ββρῃογὰ ἢ6 νγἃ8 βα 1886 ἃ τ ἢ δἰηρ]6 ἔλγο. 

Ηδτο ΠΟῪ 85 δ6 δῦοάθ δπιοηρ δἰβ ἤοςκβ [86 64}} οὗἨ [μ6 1,ογὰ γτοδομβρὰ Ὠἰἷπι ὕο Ῥγορ ΒΒ 5Υ σοη- 
δογηΐπσ ἰσταοὶ. ΕῸΓ Ἀ6 ΒΑΥβΒ ΘΧρυθβϑὶυ ὑπαῦ Ὧ6 ψγᾺ8 ποί μον ἃ ργορῃθὶ ΠΟΥ ἃ ῬτΌρ δ᾿ 8 Βοῃ, 
ἱ. 6., 8 Ῥαυρὶ] οὗἁἨ [με ρῥτορδεοῖβ, ψ βίο οχοϊυθ8 Δηγ (μουσμὶ οὗἉὨ 8 βοβοοὶ ἴπ νῃῖο 6 δὰ ῥγθ' 



ᾷἁ ᾿᾿ ΑΜΟΞ. 

Ρδγοα Ἡϊπηβοὶ ἢ ΤῸ0Υ [86 ποῦ, οὐ θυθὴ (δαὶ 6 μὰ δβϑδυηιοὰ ἰξ ἃ8 ἃ δ] ἶησ. [Ιη οὐρφάϊδηοο ἴο ἐδ6 
ΒΤΩΤΙΟΏΒ ὮΘ6 Γοραϊγοὰ ἴο ΒΘ ΒοΙ, (86 ἙὨϊοΥ βοαῦ οὐὗἩἨ (δ ἰάοἱ νγνογβῃΐρ, ἰῃ ογάθε ἕο δῃρουποο ἰο 
[80 ΆΓ6]685 ρθορὶθ (86 αἰνίπα ἠυάρσταθηί. ὙΒοῦθ [86 ρῥγίοβϑὶ Απλαζίδῃ βουσδὲ ἴο ἀγῖνα Ηἷπὶ 
ΔΎΘΥ, 88 8 Β0 ἰ]ο018.Ροσβοῦ. Βυῦ 6 ὈδΙΑΙΥ γϑϑϑίθα, δηά τηϑδάθ ᾿ΐ8 ὑμγθαιθηϊΐηρ βι}}} τοογοὸ 
ΒΘΥΘΓΌ. [0 ͵8 ποῖ βίδα Ὑβθίμονῦ 0.86 [μθη γθηῦ ΔΎΤΑΥ ΟΥ τ ΒΟΙΒΟΥ δ σοηἀηυοα Ὠἷθ ρΡσορβοίίο 
[ᾳποῦοπ. ΑΙ μα γὸ ἔαγί μοῦ ΚΏΟΥ οὐἁ Ἰαἴπι 18 {π40 ἷ8 ἀἰϊβοοῦγβθ8 γθσὸ σοἀυοθα ἴο πυϊην. 
[μαἴον ἰσδαϊ θη οὗ ἰδ τηδυίγγάοῃι ἤδΥθ πῸ Βἰβύουὶςϑὶ υδίτιθ. 

8 2. Τλε 41ε οἵ ἰᾷδὰε Ῥτορλεί. 

ΤῊΪβ ἰπ βυβθβίδῃοα 15. Ὑ6}] βει{106Δ. ἘΕῸν [86 Ὀοοῖς 086} πᾶπλθ8 ΔΦεγοδθοδι (Π1.) 85 86 Κίηορ 
πάθον σοτ Απιοβ ργορ βἰθα ἰῃ Βοῖμο], ΤΉ 85 Κρ δϑοθηάθα [86 ἴβγοπθ ἴῃ με δίϊθοπι οὗ [9 
ὑθηϊγ- πο ὙΘΑΓΒ᾽ Το σῃ ΟΥ̓ ΑτηλαΖζίδι, κίησ οὗ Φυύ Δ; δηὰ τοϊσηϑα ἴοσγίγτουθ γθᾶσθ. Ηθ νγ88 
{Βογοίογο ἰουγίθθῃ Ὑδαῦβ σΟΠΙΘΙΏΡΟΓΔΙῪ ὙΠ} ΑἸηδξίδη, δη ὑπθη γ-βουθὴ γάτα ὙΠῸ δΐ8. δ6- 
ΟΟΒ80} ἴ]ΖΖί8 ἢ}. ὙὍὴ6 {116 ριιδ Ατὴοϑθ ἴῃ (86 δϑὺ ὕπνο (μἰγὰβ οὔ εγοθοδῃβ γείσῃ, βίποο ἴὲ 
τοργθϑθηΐβ Ἀ]- 88 ργορμοβυΐηρ ἰπ (86 ἀδγ8 οἵὗἩἨἁ Φογοῦοδπι δηὰ Ὀζζίδῃ, ἱ. 6., ψ α1}}6 (ΠΟΥ τ τὸ 
ΘΟΠΙΘΙΙΡΟΓΆΓΥ; 8πἃ {18 16 σομβγιηθα ὈΥ̓͂ (86 βἰαύθιμθης ἴῃ οἷν. χ. 12 {πᾶὶ “186 τοτλπδηὶ οὗ 
Εάοπι βμου)ὰ 6 ροβββββϑά," ἱπάϊοδιϊην ὑπαῦ (8ὸ ΕΔουαΐῦθ οαρὶϊ], ϑϑ δα, μβαὰ δἰγοδὰγ θθθηῃ οοῦ- 
αυθγοά, τ ΪΟᾺ ὕοοῖς ρ΄δοθ ἀπο ν {7228} 8 ἔλύ μον Απηδζίδι (2 Κίηρβ χίν. 7). Ὑδ (ἴτη6 οὗὨ {86 
ῬΙΓΟΡΒ οἱ δοι ἑν! σλπποὺ Ὀ6 τῆοῦα οἱοβοὶν ἀθῆπθα πὶ ΐη [1686 ὈΘΏΥ -ϑΟΎ ἢ ὙΘΆΓΒ ; ΟὨΪΥ ἰδ ἴδ 
οογίδίη (μαὺ 10 αἰ ποῖ αχίοπα ονὸῦ [86 ψβο]6 ρογίοὰ, Ὀυῦ ψ88 οοπβηθὰ ἴο ἃ οουίδίη οσοδβίοη. 
ΤΗΘ {{|6 ἱπαϊσαύθβ (μἷθ ὈῪ 186 ποῖθ --- “ ὕνγο γϑᾶγβ Ὀοίογα 86 δαί μαυδα." ΤὨΪβ που]ὰ σῖνϑ 
8 (86 ῥγϑοΐβο ἀδῖϑ, 1 οὔἱγ νψὸ κηθν [86 {ἰπ|6 οὗἉἁ [86 δαγίδαπαίκα ; Ὀυϊ {μι18 ποῖ θείην [6 οδϑ6, 
Ἧ6 ραϊη ποίμηρ ὈΥ {86 δβἰδίθδιμθπί, [0 ΟὨΪΥ σοηβττηϑ [η6 νυἱϑνν [πδὶ Ατὴοβ ῥῬγορβϑδίοὰ ἴῃ τ86 
τοΐσῃ οὗ ᾿Ζ:ί δι, ὋΣ τὸ δνθ δΥ̓ΟΥῪ ΓΘΆδΟ. ἴὸ 6] ονα ὑπαὶ (Πϊ8 θαυ Βαῦλκο τγα8 [6 βϑηθ τὶ 
[ῃὴ6 οπα πιϑηϊοηρὰ ἰῃ ΖοΟΒΑΓ Δ χὶν. δ, ὙΒΙΟΝ 15 [ΠΟΓῸ βαϊὰ ἴὸ δγο οοουγγοα υὑπᾶον ΤἸΖΣί 8}. 
(45 ἴἰο {δ οδ]αοῖ οὗ {Πὲ8 ποῖδ, 866 Ὀοίον, οἷ ἱ. 1.) 

ἈΠΙΟΒ 25 ΒΟ ΠΟ δὺ Θαγ ον (Ὡδὴ Ηόοβθδ, Ὀὰΐ 51}}} (86 Ἰαιίον πλβ νἷδ Θοπίθιρογαγν, δπὰ 
σαγτὶοὰ οα ἷ8 νγογῖς (μπΔου 0] Ὁ ἀδὶπρ ᾿ΐ8 ταδίογί818, δθ6 Ὀ6]ουγ) οὐὁἨ δῃπουποίησ ᾿υϊσπιοης 
ὕροὺ ἘΡὮΓδίπι, 'π 8. 8|}}} τζογθ {πγοδύδηϊησ. πῆϑηηοῦ δπὰ Ὑ Ὁ} ἃ Οἰθάγου ἱηα!οδιϊίοη ὑπαὶ Α8- 
δΥτἷδ Ἧ88 ἴο 6 (86 ἱπείγιμμοπὶ οὗ (818 ἡυαάρσῃμοπί. Οπ [86 οἶδ Βαηὰ, Απιοϑ 88 γουηροῦ 
ἴδῃ 906], βοβθ τυ ἰηρσθ σογὸ Κηόση ἴ0 ἰπ) ὙΒΘῺ 6 Θοπιροβθα ἢΐ8 οὕ, βίπθοθ Ἦθ ΘΧΡΥ ΒΥ 
τοίου ἰο ἴΠ6η), δΔἀορίϊησ 4“06}᾽8 νογὰβ ἴῃ ἷ8 σοτημμθποθθηΐ ((}.. ᾿. 2), δηὰ ἰοδηΐησ ὕροη ἰπθι 
ἴῃ [86 Ῥτοιηΐδο τὶ τ] οἢ Β6 οοποϊαάθβ (οἰ. ἰχ. 18). 

ΤῊΘ ρεγίοα οὐὗὁἩἨ Απιοβ᾿Β πιἰπἰϑίυ τγ88 Οη6 οὗἨ γτϑδῦ Ὄχίθσῃδὶ ῬγΟβρου Υ ἰοῦ [86 Κίησάομι οἵ 
Ιεταθὶ. ὕπαον Φεγοῦοδιι 11. 10 δίοοα δἱ ἴΠπ6 Ζϑηΐ ἢ οὗἉ [8 ροσγοσ. Οοιρᾶγο {86 ρῥἱοίαγο οὗ [86 
ΤΟ ὙΠῸ δβθῈκ οὐἱυ (πὸ ἱπογθᾶβο οὗ {πο ὶγ θα ἢ δηὰ ἰαχυγγ, ἀπ ἴδ6] 8ὸ δας γοὶυ δϑοῦγα. 
Οογίδί ΠΥ, 88 (818 ρἰοίαγο ἀἰγθοῦυ Βθονβ, ἴμ6γθ γγᾶ8 Ὁη ον (18 ουὐνγαγαὰ ροτρ δηα ῥΓΟΑρ ΤΙ Υ 
ἃ ἀθοΡ προσ] ἀἄθολν ψΒῖοἢ βἰοοὰ ἴῃ οἰοβα σοπποοίίοι ἢ 86 ϑροβίαβυ ἴτοιη ριγο σοϊϊσίοῃ. 
Ιη ΨΦυάδῃ [86 6886 νγϑβ αἰβογοηῖ, Ὀὰὺ ὄυθῃ ἴμογὸ πηδλίΐοτϑ δα ὈδοοπΘ ΤΟΓΒ6 βίποο {Π6 {ἰπη6 οὗ 
ὅοο]. Εν Αἴηοϑ ὀρϑῃὶν οοιηρ]αἷπα οὗ ἃ δΘοηΐαπιρί οὗἩ (οα᾽᾿Β ΙΔ δηᾶ δὴ ἱπο]ηδίίοη ἴο Δ ο] τυ, 
οὗ νϑῖο ἢ γα πὰ πο ἴγδοθ ἰπ “06]1. [βγ88], βουνοῦ, δὰ βδιιηὶς ἀθ6Ρ ἴῃ οογτυρίίοπ, γοῖ πο ΟἢΘ 
δἰἴμον ρογοοϊνθά οὐ γγὰ8 ὙΠ πρ’ (0 ἸΘΔΓῺ οὗὨ δὴν ἀβδῆρον, 811} σγ6γθ ἰῃ Θαγ 688 βθουσὶγ. Νο ρο- 
[68] βἰχζπϑ ἐπα ϊοαῦθα ἐγ ἀδῆρον ΠῸΠπι ἃ ἰοτγοίση ἕοο:Ό Τμὸ Αβδυτίδηβ, ἰηἀθθά, διἰγαοϊθα αἰΐθη- 

κοι, Ὀυῦ ἴΠ6ΓῸ νγῶδ ΠΟ ῬγΟΌΔὈΙ ΠΥ {μαὲ (ΠΟῪ ουἹὰ οπάδησον (86 κίηράομι. 10 νγᾶ8 ἴοο βίσοῃσ 
ἴον (μὰ. Απηὰ 88 ἴο πὸ ἀδῆρονΡ τϑδβυϊ ἰησ ἔγοτλ ἰη Αγ ππογὰὶ ἀθοϑΥ, Πμ8ὲ 88 οὶ δρρῦθ- 
μοηαοα, Ὀθοδυβθ τηθη οἰζμον αἰβθοιονοα ἴῃ 8. γοιγι υϊνα, δβἰη-δνυθηρίηρ τἰσξοουδβηθβα, ΟΥ 686 
Θχοϊαάοα (Π6 ἰδουσὶι οἵἉ 1 δῸπι (Πδῖν τη 8. Αἱ [18 ἴἴπλθ [86 δἰ ρὶα ΒΒ ρβογὰ οὐ Το Κοα νγὰβ 
βθηὺ ἱπίο ἴδ ἰἰπσάοπι οΥ̓͂ 1ϑγδϑὶ ἰοὸ δπθοῦησθ ἰο ἰδ, 8η4 Θϑρϑοΐδ!γ ἴο (16 Ὠουκα οὗἉ Φογοθοβηι, 
Οοά᾿ δ Ἰυάσπηθηῖ δηὰ {π6]ν οσῃ ἀον ΠΆ]}, ΔΒ μ6 βαύδβ, οἢ. υἱῖ. 156. ΑἿΥ οὔθ ἯΒΟ ι8 8 ἡνίησ 
(ἢ ἴῃ αοα πὰ {δΒογείογο ἴῃ 8 ἀἰνίπο τοιγὶ δυιζίοη, Τα σς μγ6}} οοποὶυάθ ΠῸμΙ ἃ ρίαποθ δἱ ἰδ 
ἀοίδοιϊίου ἴομι ἃ ἴγυθ ἔἈΠἢ δὰ πουβΐϊρ δᾶ ἰὰρ ργονδὶ σ᾽ ΤηοΓΑ] οογταρίίοπ, ἐπα δυο ἃ 
Ῥθορίθ δηὰ Κίησάοπι θοῦ ου {π6 ἀονηνανὰ τοδὰ δηὰ νου]ὰ ἔλγο 1}. Βαῦ 10 νγγϑβ ἃ Ἰοῃρ δῖβρ 
ἔγοιηι (818 ἴο 186 ρῃ 16 ἀπηουποθιιθαῦ οὗ ἃ σογίδι ἢ ΟΥ̓ΟΣΓΒΠΓΟΥ ὈΥ 8 ἰογοΐσῃ σοπαῦθθγοσῦ. «788ὲ 
1818. 18 Ἰουπὰ ἴπ Απιοβ; ἢ6 ἄοθβ ποὶ ἱπάθθα δῖα ὑἢθ ἴοα, Ὀυξ ὯῸ οὔθ σϑῇ πλϊβίδκϑ Ὑδὸ ἐδ 
πιθδηῦ. ὙΠυβ ἢ6 βμονθα Ἀἰηγ86 1 ροββθβϑϑθα οἱ ἃ βρϑοϊδὶ γονοϊδιίΐοῃ ἔγοπι οί, 88 ἢ6 Ἔχ ργθδββὶγ 
βαϊὰ ἴῃ ὁΒ. νυἱῖ. 15. ΑἸΓΠΟΙσἢ πὸ οπθ ὑμουσης ραγίου αν οὐὗἨ Αβϑγυίδ, ἴου πο σθᾶϑοη ἢθ 
ἄοδβ ποῦ πϑιηθ ἰδ, 811} 6 δἰγοδὰγν βδὺ ἰῃ ἰμδὺ Κἰησάοῃι (86 ἱποίσυθηὶ οὗ αοά᾿ δ σϑηρϑδῃοθ 
δηα 80 ἀφο]αγοά. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΝ. δ 

ὃ 8. Τὴε Βοοῖ οΓἢ ἰλε Ῥτορλεί. 

ὕάον [6 πδπὶ6 οὗἩ 18 ὑγορμοὶ ψγὸ ἢδνθ ἃ Ρτορδοιίὶς τὶ ησ ἰῃ πῖη6 ΟΠδρίογβ, οοηίδίη- 
ἱπσ σον ἰπγοδίθηϊηρβ ἀραϊηδὺ (μ6 Κίησαοπι οὗἩἨ 1ΒΓ86], ἴο οι, οἡ δοοοιηῦ οὗἩ 118 ῥγϑνδί!- 
ἰῃσ στίονουθ κβἰη8, ὃ δηποΙ 068 ἃ στο νοῦβ ἰηηϊοιίοπ, ονθ ΟΥ̓ΘΡΓΙ ΤΟΥ ὈΥ ἃ δοϑίϊϊθ πδίίοῃ. 
5111 (6 Ὀοοΐκ 18 ποΐ ᾿ϊπιλῦθιὶ το {πγοδιθπίηρβ δρδίηβί [δγϑ6], Ὀὰϊ δὺ ἰθαδῦ Ὀθσίηβ νὴ (Ὠγοδία 
ὕροὴ (86 βυτγουηαϊηρ Βοδίμοθη, δηὰ ἤθη, |κὸ ἃ σθηυηθ ῥγορδϑίίς Ὀοοῖ, οοποϊα 98. τι 
[86 ΡῬγοπιΐβα οὗ 8. 6 Ὺ ἀρ] νούδηοθ ἴον ἴβγϑθὶ δηὰ ἃ δβρίθη ἃ Ὀγοβρου γ ὑπᾶον [π6 Βοιιβα οὗ 
θανϊὰ. 

ἘΠ ΟΥΪΩΡ τηοΥΘ Ἰηΐο ἀοία], τὸ ἅτ ἴο οοβῖ ἀθῃ --- 

1. ΤῈ ἄγϑὺ δηά βοοοπᾶ σμδρίθυβ 88 ἃ βογῖ οὗ ἰηϊτοἀποίίζοῃ ἴο ἴμ6 ραγίίου αν δυ)θοῖ, 
Τα βϑοοπά νϑγβο οὗ οἶἰδρ. ἰ. σορϑαὺβ ἃ πιθῆδοθ σοηίδίηθα 1 406] ἷν. 160, δρὰ (μθὴ {86 η8- 

οηβ διοῦηα ἴξγδοὶ αὐ ἰδοῦ ἃρ ἰὼ ογάογ, ἅγϑὶ {π6 ποαίμθῃ, ᾿.διηδβοιϑ (ἰ. 8--ὖ0), ΡΒ 18ι18 
(6-8), Τγτο (9-10), Εἄοιι (11, 12), ΑἸρθου (18-15), Μοδὺ (ἰϊ. 1-8), ἀπὰ ἔθη Δυαάδῃ (4--δ), 
δρδίηδὲ ΘΔ 0ἢ οἵ ψΈΟΒ (86 αἰνὶπθ ψτϑῦι 16 ἀππουηοοα ἴῃ δῃογί, β' πα] δῦ βοηίθηοθϑ, ουΘἢ “ΤῸΓ 
1γθθ ἰγϑηβσυθδδίοηβ δηὰ [Ὸγ ἴουν," δὰ 8 ὀχθουϊθα Ὀγ “ Κἰπα]ίησ ἃ ἤγο᾽ ἴῃ (Ποἷν οδρίνα]8. 
ΤΏρα (86 ὑπγοδιθηΐησ ᾿γῃ5 (0 18γδβ], δὖ Βγϑὺ 'ἰπ ἴΠ6 βᾶῖηθ ρῇγϑϑθ 88 Ὀθίογο, Ὀὰϊ βοοῦ ἂἃὺ σγθδῖου 
Ἰεσ. ὙὩθογα ἰ8 ἃ μὸν ἀοίδὶ] οὗ [6 ᾿γθνυδι!ηρ βίη8, ορργθβείοῃ οἵ [86 ροοῦ, δῃηὰ Ἰδβοϊνίουδ 
Ιαχυγν, ἰοσοίμοῦ σι 8. στοβ8 σοπίοιωρί ἴον (οὐ Β ἴδνογβ ἰονγαγὰ ὑμθῦ) 88 [18 ρθορὶβ (6--12) ; 
8ΔΠᾺ 4 16 Γ Δηπουποοιηθηΐ οὗ Ῥαηἰβῃπηθῃῦ, πδιμθῖὶγ, οορ]οῖθ βυδ) υσαϊίοι ὑπᾶάοῦ 8η ἰηνδϊησ 
ἴοα (18-16). [0 18 {118 ονϊάθηΐ {παὺ {16 ῥγονίουβϑ ἀθηυποίδιϊ 8 πγὸγα ἰηιθηἀθα ΟὨΪΥῪ ἴο ρᾶνθ 
106 ΨΔΑΥ [ὉΓ [18 ομθ, δηὰ Πδὺ 15Γδ 6] γγᾶ8 ΘΒρθο οὶ} ΠΥ δηθὰ δ, [0 Ὑπΐο ἢ τϑᾶβοῦ ἴΠῃ6 ῥγορβοί 
ἀν }}18 οὐ {ποῖὶγ οᾶ86. 8511 [Π6 ὑπγεαϊθηϊησ 18 ἤθγθ οὐΪγ ἰαἰχοάμυορα, δηὰ [86 ἠυάσηθηΐ 18 
ἀθοϊασθα τηογοὶν ἴῃ ρβΌΠΘΓΑΙ ὑθυ 8; [Π6 ἴΌγῃ οὗ 118 {Ὁ]6]}πλθηῦ οδἢ ΟὨΪΥ Ὀ6 σοῃ]θοίαγοα, 

2. ΤΏΘ δβρθοῖδὶ σμαγροβ δηὰ ἰῃγοδίβ ἰοὺ πῃ ΟΠ 808. 111.-υνἱὦ, ὙὨ18. αἰνιβίοη οοπίβίῃ8 ἴουῦ 
ἀἰδβοουγβαβ, --- [86 ἢγϑι (ἤγθο οὗὁἨ νοὶ Ὀοσίη [ἢ ἃ “ Ηθδν (μῖ8 πογὰ " --- ἰὴ πο [Π6 Κίησ- 
ἄοπι οὗ [δβγϑὲ], ββρϑοίΐδγ [6 γστϑδαὶ τηϑῃ, οὐ δοοουηῦ οὗ {πμ6 ργθνυδιϊϊησ δ'ἢ8, δ8Γθ {πγοαίθηθα 
ψῖ0}} ἃ ἀἰνίηθ ἡυάρτηθπῦ ἴῃ [ῃὴ6 ΒΏδρ6 οὗὨ ἴ6 ἀοσδιγαοίίοη οὗἨ ρα]ϑοθβ δῃ βᾶποίπυθθ, [86 οὐϑῦ- 
ἴδγον οὗ ἴμὸ Κιηράοια, δηὰ ἴδ6 οδιτγίηρ ΔΎΔΥ οΟὗἨ [86 ρμϑορίβθ, απ]688 ὈΥῪ βϑϑκίηρ [8ὸ [ογὰ 
ΠΟΥ 56 1Ζ6 1Π6 ΟὨΪΥ ΒΟΡΘ οὗ ἀ6]  νϑγϑῃςβ. 

(4.) [ἢ οἰιαρ. 111. (116 οἱ ο΄ ΓΒουσῦ 18 ταδηὶ δον (μαὺ ὑλοτο μου] 6 πο ἀουδί δρουΐ (δ6 
οοπιίηρ οὗ ἴὰ6 ᾿αάαρτηθηΐ, βίης [86 ῥγορμθῦ το ὈοτΘ Φομουδ᾿ Β σοϊημλϊβδίοη οου]ὰ ποῦ βροαῖ 
ἰῃ νη. 

(0.) ΟΒαρ. ἱν. Ὀ8865 [86 δθβύγδηοα οὗ ρυπὶβῃπιθηΐ οἡ (μ6 δες [Πδὺ 4}1 ργϑνίουβ ν᾽ βι ἐδ 100 
οἵ Οοὰ διδὰ Ὀόθῃ ἴο 0 ρυσροβα, βίῃ γερθηΐδηοθ 84 ποῦ θϑηβϑῃβά. Τμὸ Ἰυάριηθης ὑποτοίοσθ 
πιμϑί ΠΟΙΆ. ; 

(ς.) [πὶ ἐδᾶρ. ν. ψγὸ θᾶ [86 Οὐ οΥΎ δὺ Δρρυοδολίησ οδἰδεΥ, ἰη οττϊηρ] θα τι 6818. ἴο 
δϑοοῖὶς 186 [ρογὰ δπὰ Ἰονσα 86 ψοοί, 88 886 ΟὨΪῪ πλθϑ8 οἵ Θϑοᾶρθ. [0 σοποϊυθ8 τι ἃ γ7ὙῸ9 
Ρτοπουπῃοθα ἀροῦ ἰμο86 γιὸ ἀθϑῖγο 1 ἀδὺ οὗ [16 [ογὰ, Ὑ ΒΟ ἢ γοῦ [ῸΓ (θη ταυδὶ Ὀ6 ἃ ἀΔΥ 
ΟΥ̓ τοττοῦ, βίποα 81} 1 ο]δίγΥ 18. δὴ δομπιϊπαϊίοη ἰο μἶπι. Ὑθη 18 δα θα ἴῃ --- 

(4.) ΟἾδρ. νὶ., ἃ νοα ροὴ ἴοβθ τὸ ΟἹ {1186 ΘΟΊΓΔΡΥ ἔΔΏΟΥ [86 ἀδγ οὗἩ (86 [οτὰ ἰο ὃὈ6 ἔδγ 
ΟἹ δὰ ἐδογθοίογο ροβουογο ἴῃ ὑμοῖν ἔγῖνο γ ἀπ} [6 Ἰυαρστηθηὺ ονογίακοϑ ὑπο ΟΥ̓ πηθΔ 8 
ΟΥ̓ 8 Ρϑορὶθ σβοῖι ἴΠ6 [ογὰ Μ1]] ταὶβδθ ὉΡ. 
ΑΠ Γ [8686 ἀἰϑοοῦγβοβ δουΐ ρα Βπηθπΐ σοτηθ8 8. ὩΘῪ αἰν: βίη, --- 
8. Ομδρ5. νἱὶ.--ἶχ., 'π τ ἢ ἢ [Π6 Ῥτορμοῖ γθοουῃίβ οογίδίη υἱσίοπδ ἴῃ ὙΒΙΘὮ [6 ἢΔ48 Β6θ [δ 

ίαϊο οἵ Ιβγδοὶ, ἱπύθγβρογβο τὰ ἰβίογι 8] ἀοίδ!]8 δηὰ (ῃγθαῖβ οὐἩ ρυῃιβδιηθηῖ, Ὀὰϊ δὖ δαὶ 
Ρϑβαΐης ἱπίο [Π|ὸ Ρτοηινΐίβθ οὗ ἃ ποὺν ἀδ᾽νογϑησθ δὰ ρυόβρουῖν ἔον ἴβγδε]. 

(4). ΟἸιδρ. νἱῖ. ΕἾγβι, (86 ργορδδῖ 88 ὕννο υἱβίοῃβ οὐ ρυ πίε πιοπῦ ὉΥ ΙωοομβῖΒ δηὰ Ὁγ ΕἾΤΑ, 
πῈς ἢ, ΒουΘΥ ΟΣ, ἀγῸ ἀνογίρα δὶ ἢἷδ8 ἱπιθγοθϑβδίοῃ. ὅ8ὃ0 τη οἢ ὑπὸ ποσὰ ἀο68 τ86 (Ὠἱγτὰ νἱδβίοη, οὗ 
[86 ῬΙαπι "πο, δον ὑπ ἀονγηΆ}} οὗἩ ἴδ0 Κίησίοπι, δηα δβρθοίδ!ν οὗἉ {116 Ἰιουδθ οἵ Φεγοθοδπὶ 
ἴο Ὀ6 ἱγτονουβίθ]6 (1--). ΤΠ γϑβὰὶὶ οὗὨἨ (18 δῃηπουποθιηθηΐ 18 {Πιᾶῦ [86 ῥγίθϑδι Αἰπαζίδῃ οοιη- 
Ρἰεἰπβ οὗ Ατηοβ ἴο ἰμ6 Κίῃρ δῃηὰ Ῥγοροβθθ .ἷ8 Ὀδηϊβῃπιεηῖ. Βα Απιοβ ὈοΪΪγ πιθϑίϑ ἰπὶ, 
Δίδττηβ ἰῃς αἰνῖπθ 08} 6 ̓ ΒΟ ἢ6 88 δοίϊηρσ, ἀπὰ υὐξγβ ἃ 8{1}} ϑασροΣ ἰπγοδί, αἰπιϑὰ 
Θϑρθοία ἢν δὖ {116 ῥγίθϑῦ. 

(0.) Οδρ. νἱῖΐ. ΑΚ ἔουγί νἱείοα Τοργαβθηΐβ {πΠ6 Υρθηθ88 οἵ (110 ρθορὶθ 0 )παστηθαὶ 
ὉΠ6ΘΡ 186 ἱπηᾶρο οὗ ἃ θαβκοὺ οὗ τίρο ἔγυϊς. ὙΒδη [6 ργορμοὶ σοιηπηθης 68 ψ 0 “ Ηθδγ [818 " 
(885 ἰπ σμδρβ. 111..) ἷν., ν.}, ἃ ἀϑηπῃοϊφίίοη οὗἨ [Π6 58:8 οὗἨ (10 ἰσθμοῦ οἰβ808, ΤΟ δ΄ ἰδγϑδι- 
δηρϑὰ πιὰ [16 βοσο ρτίοῦ οὗ ἃ ἰδιιῖηθ οἵ" μοαῦίηρ [116 ποσὰ οὗἩ ἰλ6 ωοτγά.: 



6 ΑΜΟϑ. 

(65.) ἴῃ Α ΗΠ} νἱδίοη (16 ρτορποί 8665 ὑπάον {8μ6 ἱπιᾶσα οὗἁ 85 ὀνθγίγον οὗ [86 το ρὶ (δῖ 
Βοιλ6 1) τ δῖοι Ὀυγίο8 811 ἰῇ {8 ταΐηβ, [86 αὐτοῦ ταΐη οὗ Γπ6 Κιπσάοπι Ὀγ 8 ἀϊνίπο ᾿υἀστποπὶ 
ὙΒΙΘῊ ΠΟΠῸ δ ΘΒΟΆΡΘ ; δίῃοο (οὰ ἰ5 Δ] σὺν δπαὰ 5γδὸ] 18. ποῖ ἃ ψπϊῦ Ὀοίζον δὴ [86 
Βοδί!θη (1. 7). Υὐοϊ οι ν}}} ποῦ ἀδϑίγου [Ὁ δηξγοὶγ, ὑὰϊ δ 0 Ὁ ἀοδιγογίησ 84]1 (86 βίπωθγβ 
δῦ 6886, δηΠ {Π 6 ΤΆ 86 δσαίη [αν 8 (Δ]|16 ἢ ὑθαῦ 0 ἃ πον ρίουυ. Τδυθ {Π6 ὈΟΟΚ οοποϊυάθθ 
νεῖ} πὸ ᾿γοιαΐβα οὗ ἃ ὨΘῪ ἀο  νογάποὺ ὑπᾶάδν {16 μουβο οὗ Πανὶ, ἤθη ἴϑγαθὶ Ὑλ}} Ὀ6 τι Ἀγ 
Ὀϊ]οεβθά, Δῃὰ ᾿θϑδ8 88 στϑαΐ δηα ροσογίι! 88 ουϑὺῦ Ὀδίοτο, πὰ ΠΘΥῸΣ ἀσαΐπ ὃ6 ἀγίνθη ουΐ οἔ 
ἴδιο Ἰ6ηά. 

Τμδῦὺ [16 Ὀοοὶς τ ΒΟΒῈ σοηίθη!β ΔΓ 08 Οὐ] πο ἔργ οὔθ οομῃρίοίθ 1016, οΘ8 ΒΟ ΓΟΘΙΥ͂ 
Ὀ0 ἀϊδραϊςα., ΒΒαῦ ὕο ρΓ688 {86 ἰῃαύιΥ οἰοβοῦ, ἰὉ 18. δὖῦ οὔοθθ δνϊἠθηῦ ἰμδὺ οἰ ρ8. ἱ. ἀπά ἰἱ. δγα 
ἱππηδίον οοππροίθά, δη4} ἴῃ 1 Ἰαϑάμοῦ ΟὨΔΡ05. ἰἰϊ.τνὶ. Ὀοϊοασ τοσοίμοῦ, Βαΐῖ τμᾶὶ {86 ἰδείον 
αἰνίϑίοη σομουγβ ΜΒ ὙΠ6 ΓΌΓΙΩΘΡ ἴο 8 ΚΘ οη6 ὑο]ὸ 8. 6α18}}} 6168. Αὶ πιθῆδοθ οἵ )υὰς- 
Ἰηθηῦ ὈΡΟῚ βγϑ6] ςουὰ ποῦ ροββ  ὈΪΥ Ὀ6 βϑι1δῆθα Ὑἱ|ῖϊϊ ψμδὺ 18 βαϊὰ ἰῃ ἰϊ. 18-16, ἴον ἴῃ τηδὲ 
οδδο ποτ νοῦ ὰ Ὀ6 πὸ ἀοβηϊΐοποβδ δηαὰ δογίδιηγ 88 ἴὸ νι ῇηδῦ [5 γδθὶ νγἃ8 ἴο δχρθοῖ. ΤῈ 
[ὈγΌΠΟΥ βιδιθηθηῖβ ἴῃ [86 [0] οί ησ ἀἰδοοῦγδε8 ἃγ ἃ πηδίϊου οὗ πϑοθββυ. Μοσθουοσ, ἃ σοι- 
ρΡδιυΐβοη οὗ ἰϊ. θ-8 ψ 10} 111, 9, 10, ν. 7, 11, νἱ. 4, Βονγ8 8 βίγι Κίησ βἰ πι! ]ΔΥῖ Υ Ὀοΐνοοθη {Π6 5[η 8 
δοηβαγθα ἰπ Ὀοῖῖ οᾶ568. ὙΠ ὑηϊγ οὗἉ [}16 ἢγβί εἷἱχ ομδρίογβ '8 [θη θϑιδὈ ] δηθὰ. Α.8 ἴο σἶδρβ. 
υἱὶ.--ἰχ., Ὧ0 ἀγσυπιρηῖ 15 πόράρα ἴο ΒΠ0ῪῪ {ποὶν πηυΐυδὶ οΟμογοησο. Βαῦ [Π16 αἸΘΒΌ ΟΠ αγίϑοβ, 
ὙΠΟ μ6γ (ΠἸὸγ ΑἸ ἃ ποῖ οΥἰσίη8}}}Υ ἴὍγαὶ δὴ πα δρθηάοπὶ ψ μοὶο νος ἃ δυθβοαυθηΐ ϑάϊξοῦ Δρ- 
Ῥοηάδοὰ ἴο ἴΠ6 ἰογοροίησ, ΟὐὁἨΎ ΘΟ ν ΒΟΥ τηϑαθ [86 ἑοτοζοίῃρ ἃ ργεΐδοο ἴο ἰ. ὙΤθογο ᾿δ υσἢ 
ἴο ἔδνον [18 ἱπάδρεπάθηϊ σπαγαοίου. 10 αἰ 8 ἴγουλ δῦ ργοοθάθα, ὈΟΪΝ ἴῃ τηδυῦοῦ 85 σοη- 
ταϊηΐησ νἰβίοηβ, ἃπὰ ἴῃ ἔΌΓπι, 88 ἴῃ6 Ρτορδμεῖ ΒΡΟΔΚΒ ἴῃ (06 ἤγβῦ Ῥ σβοῃ. Νουν Ἀβίδπαΐηρ, ἰΐ 5 
οἷοβα δοπηθοιίου -- δὲ ἰϑαβὲ 'π 188 βίδίθ ἴπ Ὑ1οὶ γ͵ὸ ΠΟῪ δυὸ ἰΐ --- ἢ ΒΔ 08. ἰ-πνὶ., 18 
υπαᾳαθβίϊίομδθ!]θ. 16 Ομ 6 ονϊάθησο οὐἩ {μ18 βθθπη8 ἰοὺ τὴϑ ἴο 116 ἴῃ οΒΆΡ. ΥἱΙΐ. 4 δρῳ.; ΜΆΘΗ 
ὈΘΆΓΘ 8η ὉΠπη|1β 8 ΚΔ0]6 γοϊατοη ὕο μδῦ 18. δἰγοδαγ ἰοαπὰ ἴῃ ΟΠ 8Ρ8. 111.--νὶ. ὙΠῸ Γορτγοοῦ 15 
16 βδηα ἰῃ Ὀολ]Π. Οὐπηρδγα ἴ86 ἱμπτοαποίοΥ ποσὰ 8 “ Ηθδγ γα ; " [86 Θσδηδυγα οὗ δἰπα ἴῃ υἹἱῇ!. 
4, εἰς... ν ἢ} οἷ. ἡϊ. 6, οἴο, δπὰ οἷ. νυ. 11, 12; διηὰ αἷδο, (86 δῃπουποθηιθηὶ οὗὨ ἠυἀστηουῦ ἢ 
ν". 10 ὙΠῈᾺ οἢ. ν. 15. 80 οἷοϑθ 18 {πὸ σουγϑροπάθηοο ἰμδῦ ὁπ πιϊσῦ 6 ἰδιμρίθα ἰο μΐηἰκ 
ταῦ {πὸ Ἰαίζον ραββᾶσοβ Ὑ6Γ6 ἃ δυθϑοαυδηὶ ᾿πϑογίίοη, ψ ϊο ἢ οὗἁἨ οουτβο νου ]ὰ ἀεβίτου (06 δγ- 
ξυιοηὶ ΤῸ [16 οτ σία} σοΒθγθηοα οὗἩ ἴΠ6 βοΐϊθ. Βυΐ γ οδῃ ΒΔΡΑΪΥ δββυμη6 1818 ΓΠΘΟΓῪ ΟΥ̓́ 
ἰῃβογιου ΟΥ̓ 81 ΘαΙΟΥ, δι Ὀροδιιβα ἴ80 πογάβ, Υἱϊὶ. 4, οὔο., ἃγθ βοιῃθυδδὶ ΔΌγαυρὺ δηα ἀο 
ποὺ βθθαι ἴο Ὀ6 ΘΧΔΟΙΎ ἰὼ (Πμοῖν ῥίδθθ. 1 δι δ ὑδγιίοπ Ὑογο πι8416, νγα βῃοιιϊ ὰ βῃρροβε {π6 γῪ 
σοῦ ἃ πᾶν ὈΘοὴ [Δ Κοη ΔΎΔΥ ἔτοπι {Π6ῖνρ ργαβοηΐ ρἷδοθ δηὰ Ἰοϊποα ἴο {π6 ἐογοροΐῃσ ρϑββᾶσθε, 
ἴο ΜὨϊσἢ [ΠΟΥ 806 πὶ πογὸ δυ!Π6ὰ. Ηδγο ΔρΡ 168 (Π6 οΥἰςο8] σδηοπ {πὲ ἴ06 πιοτὸ αἰ ῆτα]ς 
τοδαΐϊησ 5 ἴο δ ῥτοίδυτθα. Βυΐ 1Ὡ6ὴ ἴῦ ἴθ ἴἤο Ὀ6 οὐϑεγνυθὰ 1μδὺ 1.6 σοποϊ βίου, (χ. 11, οἷς.) 
ἈΠ ἀ ΠΙΔΌΪΥ γϑθοῃμοθδ (Π6 σοποϊαδίοῃ οὗ δορὶ, δηὰ 50}}} τὔογο ἀοββ οἷι. '. 2 οοῃηθοὶ 1086}} πὶῶι 
ὅοε]. ΤΉϊδ ἔδοῦ βίνονυυβ Ὀθγοπα πιἰβίακα [μδὺ Οαγ ὈοοΪκ ἴῃ ἰΐβ ργθβϑηΐ δίδίθ ογ σϊ παῖθα ἔγοπι ΘΟ Θ 
μδηά, δηὰ {Ἀγ ΠΟΥ, δίποθ 118 Ὀδσϊπηΐης δπὰ 1098 Θηα δῖο οτγἱσίπαὶ, ἱπίοσται! οἰθπχθηίβ ργοσοθαΐης 
ἤτοι 86 δυΐβοῦ Εἰπμβοὶ ἢ, [δὺ νγθ τηυδὲ σοηβί ον (06 ὈΟΟΚ 85 ἃ σομρὶθῖθ Μ]ιοΪ6, 88 σοσ δ] Ὺ 
80 ὈΓΘρΡαΓγοα Ὀγ 18 δυίμογ. 
1 818 Ὀ6 50, ἴθ [0]]οὐγ8 [αὐ [π6 ργορμοῦ Αἴμοβ, σβο ἰπ οδᾶρ. νυἱΐῖ. βρθᾶκβ οὐ Ἀἰπ86 1 ἰη [86 

ἤγειὶ Ῥθγβοῃ, ἰ8 ΠΘΟΘΒΒΑΤΠ ΠΥ [Π6 ΘΟΠΊρΡΟΒΟΥ ποῦ ΤΊΘΥΓΘΪΥ οὗ [86 δοοουπὶ οὗὨ {Π|686 νυἱβίοπϑ, Ὀὰΐ δ18δὸ 
οὗ (86 ψ]ο]6 ὈοοΚ. [ΙΓ δὖ ἢγϑι τὸ υπάονγδίοοα ἔγοπι {86 δι ρουβογι ριίοι {10 {16 δυϊϑίδποθ οὗ 
8656 αἰΐοῦᾶποθβ ργοσθοάριαὶ ἔγοιῃ Απηοβ, πιυςἶ ἸΠΟΓΘ πλδὺ 1͵ὸ ΒΌΡΡΟΒΟ ὑλπδὺ {μ6 Ὺ ΓΘ γε υοθα 
ἴο υυϊτίησ δηθὰ υπίϊοὰ τί {16 ἰὈτεσοΐησ Ὀοοὶτα ὈΥ Ηἷπι; δπὰ ψὸ τηυϑὲ ΘΟ, ΒΙ ΘΓ ἴ16 ΒΌΡΘΓ- 
βου ρίίοη 88 ΡῬγοῆχοά [0 {115, 85. 10 ἀπάουθιθάι!γ Μ}}, δυὰ οὗ τἰσμῦ ουσμῦ ἴο δ6, οοπδίἀθγρὰ. 
Τρδὺ 6 ψἼο ἴῃ οἰ. νυἱῖ. βᾶγβ "" 1 18 Ὧ0 ΟΥΘΡ (δὴ Απιο8, 18 Ὀ]δίῃ ἤοπιὶ Ὑθγβ8 10, οἴς., ὙΠΘΓΘ 
[6 18 80 οα]δά, Ὀαΐ [Παὶ ΒΘ ἰβ Βοτθ βροκθη οὐἉ ἴῃ (6 ἐμϊγὰ Ῥϑγβοη ἰβ πὸ ϑνυϊἀθῆοθ εἶδι δ ἐ8 
Ωού (86 δαΐπου. ΟΥ̓ (μ6 ρογιΐϊοηβ τηδῦκοὰ σΐτ [Π6 “ [,᾿ ὈΟΓᾺ ργθοοάϊης δῃὰ ἐ]]οντίησ, 6 18 
σοί Υ δυο, θὰ ψὸ πθρα ποῦ ἴον μδὺ Γοᾶβοὴ σοη βίον {116 ᾿π ογυθηΐη ραβϑασο νἱΐ. 10-17 
86 ἰηβοτίοα ὈΥ͂ ΔηΟΙΠΟΡ; ἴον Ηοβϑδ, ἰὰ ἴπὸ Ῥαρίπηΐησ οΥ̓ ἷ8 ργορθθου, ἴῃ ἴ1πΠ6 ρογώοη (δ Ρ. 
ἰ. 2) ον υὑπάουθίθα!γ 8 Ηἷθ οὐ, αἷδὸ δρϑᾶξκβ οὔ ἢἰπιβ6} ἴῃ (π6 {πἱτὰ ρϑγβϑοῦ. οβίάθα, 
[86 ὑὑδηβιίοη ἴο {πὸ (μϊγὰ ρϑύβοῃ ἤθγὸ 18 8] οσοίμον δἰ πρὶ] δηα πδίαγαὶ, δίποθ 6 88 γερεδῖ- 
ἰησ Ὑδδὶ Απηιαζίδι σπαγροα ἀραϊπεὶ εἶ. Απὰ Βανίησ (8 δροίζθῃ, Β6 σοπίϊηυοβ ἰῃ [6 βδθ 
ἸΏΔΏΠΟΥ ἴῃ (Π6 120 δηὰ 18} νϑγβθβ. Μουθϑουϑυ, βίῆοθ ἴμ6 βϑιυ)θοὺ γϑ δίθβ ἴο 89 ρογβοηαὶ) 
οχρογίθποοβ οἵ (6 ῥσορὶιϑῦ, ὑπο γθ ἰ8 [6 1688 ΓγθΆδοη [ὉΓ δοῃβίογίηρ ἰῦ ποι μον 8 ἱπιογροϊδιίοι 
ἷπ ἃ πτίησς (6 τοδὶ οὗἁἨ Ὑ οὶ νγὰ8 οοιηροβοὰ ὈΥ Απιοβ. Νο, ἰδ ἰβ Ατλο8 δίοῃθ ὑὰο γοϊδίθα 
ψἢδὺ Ὀ6[6]} ΐτπι ἔῃ 8 ργορμ)ιοδυΐηρ, δπα ἴθ βροαῖβ οἵ ἷβ8 ογισίῃ δηκ μὶ5 πιλϑβίοπ, δη δῆου.- 
ὙΓΆΣΔ8 ΟὐΟΥΒ ἃ ὩΘῊῪ ὩΘΏΔ66 δραίηδὶ Αἰιηαζίαῃ. Απὰ (δίδβ ἰΘ ηοῦ δα ἀϑὰ 838 ἃ ἴλθγθ τῃδίϊοσ οὗ 



ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. Ἷ 

ἰιδίοτγ, Ὀπὺ [π6 βοοουηΐ οὗἩἨ {86 οσσυγγοηοθ τ ἢ ΑὐλαΖίδῃ ὈΘΔΓΒ 80 αἰ γθΟῦΥ ΡΟΩ {118 ΒΡΘΘΟΝ 
το ἰπι {λιδῦ ᾿ξ ἰδ ρουίδου  Υ ρῥ]αίη [μα΄ [06 δυΐμοῦ οὗ [86 οὔθ 18 186 δυΐδμογ οὗἨ [86 Οὔ ΘΓ, ἱ. 6... 
[δὶ (6 ρῬγορδιοὶ ἰπιϑοι, πα πῸ ομθ6 686, 85 ργοάυοθα [86 σγσβοϊθ.Ό. [Ιἢ ἴἄνον οὗἩἨἁ Αἰῃοββ δὰ- 
ΚΒοσϑῖρ 18 [16 βι}]6, ἰῃ πο ΓΘ πηδηὶ Ὁ] το ἰδοθῆοθδ οὗ 8 ραϑίογδὶ 118. (866. Ὀοῖον.) 
ἴῃ 186 ἔγβι ἰηβίδησο, [18 ργόονθϑ οὐἷν ὑμαὺ (ῃ6 δοραγδῖθ ἀἰβοοῦγβθθ δ ἔγομι ἀπηοϑ, Ὀὰϊ ποὲ 
(δῦ μα δοροβϑὰ (8 σμοῖὶθ. Βαϊ βίθοθ δον σδὺ 888 Ὀθθη β81ἃ (16 ὑΠΘΟΥΥ οὗ 1ΐ8 Θοιῃρ118- 
ιἰἴοα ΌὉΥ 4 εἰρὰ ρϑύβοη 18 ᾿πδαπι ββὶ 16, [16 δυσυπιθηῦ [ὉΓ Αἴηοὸβ 88 [86 δυΐμου 18 στο δῦ Υ 
διτοησιποηοᾶ ὈΥ ἴϊιθ86 ρϑου ΑΥῖ 68 οὗὮἨ ἰδλῆσυᾶσθ. Βοβ 468, νγὸ σοι] ποὺ ῬΓΟΡΘΥΪΥ ϑρθᾶῖς οὗ 
“Φ Ὠϊβοουγβοβ οὗ Απιοβ᾽" τ] οἢ δμΟΙΒΘΥ ρογϑοη [88 οοἰ]θο ρα ἰοσοίμον, Ὀὰς 1[ῃ6 ὈοΟκΚ ἱπ ἰἐ8 
Ργδβθηῦ ἔογηλ 8 ἰὸ Ὀ6 σοῃβίἀθγοθὰ 88 8ὴ οὐἱσίηδὶ οοπιροβί(ἰοη οἵ 1.18 διυύμον, Ὀ4856 4 ἀροη [86 
“ ἀἰξοοῦγδοϑ ᾿" δ δὰ ἀο᾽γογοὰ οὐ] ]γ. 

ΤῊΪ8 ἰοδὰβ ὑο 1Π6 αυθδίλοη οοποοσπίησ [6 Ῥγθοῖβο ογἱσίὶῃ οἵὨἨ (6 ὈΟΟΚ, --- τ Πΐ ἢ 18. ποῦ δη- 
δΎΓΟΤΘΙ ὈΥ ἀοιογηιϊπίησ (Π8ὺ ἐδ 18 ἃ σομϑἰβίβηῦ Ὑμο]0 δῃηὰ ν͵ὲδϑ [88 σποστὶς οὗὐἠ Ατῆοϑβ. ΕὌΓ Πογθ, 
το ἴμδὴ ἴῃ (6 ΟΥΠΘΡ ργορμοῖβ, ἀο τ πϑϑὰ ἴο υπἀθγβίδηὰ {6 γοἰδίίοη οὐ [16 Ὀοοκ ἴο {86 
ΡῬυδΪΙς, ογδὶ δουϊνιίγ οὗἨ 086 ΡΙΌΡΒΘΙ. 

Α Ῥυρὶϊὶς δηὰ ἐμογθίογθ ογϑὶ δῃηπουποοιηθηὶ οἵ ργορθοῖ68 ἀσϑίηδβὲ 15ΓᾺ6] 18 ἘΧῬΓΘΒΘΙΥ δϑουροα 
ἴο Απιοϑ. Διυβῦ ἴον (818 ράγροβθ 86 ΨῈο γψ͵ἃ8 οὐ σίη 8 }}}γ 8 Ὠθγαβηλδῃ οϑιμθ ἔογιἢ 88 ἃ Ῥγορμοί. 
ΤΠ αυρϑίίοη 8, δῦ νγογα ὕπο86 ογδὶ ρυορῃθοίθθ, δηὰ πον πΟγο ὑμ  γ τοἰαϊοαὰ ἰο ον Ὀοοῖ ἢ 
Ενπαϊὰ δπὰ Βδὺῦ δϑβαιθ ὑμαὺ οἴδρβ. υἱῖ.--ἰσ. 10, οοπίδίη τ μδὺ νγᾶϑ ΟΥΙσΊΏΔ}}}γΚ 8α] ἃ δὖ Βοιμοὶ, 
δοὰ (δδὺ [Π6 ἤγβι ρᾶγί, Ομ 08. ἰ.--νὶ. δηὰ {86 Μοϑβϑίδηΐϊας οοποἰ υβίοη, ἃγΘ ΟἿΪΥ ἃ τυ θη βίδίο- 
ιηθηῖ, ἀονίβοα ὈΥ Απλοϑ δος μἰ8 γοῖυση ἴτομι Βϑῖμοὶ ἴο 944}, ἰΏ ΟΥΘΡ [0 πιᾶῖζο ᾿ἶ8 υἱέδτ- 
ΔΏ(68 οἰροίίνθο ἴοτ ἃ Ὑ]ὰοΓ οἶγοϊθ. ΤὨΐ8 νἱϑῦν 18 αυϊίθ ρΡἰδυβίθ]ο: ἴου (8 18 τηοβὺ θα] γ οχ- 
Ρἰδίπθα [86 αἀἰβδγθηοα ἰὰ ἕοται θθύσνθθη [Δ 6 ἤγϑῦ ρᾶγὺ δηὰ ὑπ6 βϑοοοηᾶ, δηὰ 8Ϊ80, [8 βἰῃσυ]δς, 
ἰηϊογτιρίίοη οὐὗὁἨ ἴ06 ῥγορμθοῖθβ ὉΥ͂ ἃ ἰδίογιοδὶ πατταιίοη, οἷ. νἱ]. 10, οἴο. Οηρ ͵8 ἱποϊϊηρά,, 
Ὀ65:468, ἰο (Βῖηἰ [δὲ [16 Βογαβιηδη οὗ Το κοδ ἤγβι τϑοθῖνθα ἱπ ἴπ6 ἔογπι οὗ υἱβϑίοῃβϑ πὸ ἀλνίηθι. 
τουοϊαιϊίΐοη δηᾶ ἰδθ οοτμπιδηά, “ (ο, ΡΓΟΡΆΘΒΥ ἰοὸ ΙὩΥ̓ ῬΘΟρίΘ [βγ86] ᾿᾿ (νὶϊ. 15) ; δῃὰ τπρφὼ ὑδθι- 
Ἰοπσοῦ αἀἰβοοῦγδοβ ἅτε δὴ δε πουραῦ Ὀοϊοησίησ ἰο [6 νυ υιύθη βίδίθιηθηῖ. Βΐ ονϑς ἠζ: 88» 
ἯΘ 5}}8}} 866, ἴΠ6γῸ 18 βοῖῃθ τγϑίσῦ ἴῃ [1 Ἰδίῦεγ Θοπδί ογαϊΐοη, 580}}} νσ σδηποῦ δοωφρῦὺ, [86 
δηἰῖγο νῖονν 88 οοστθοῖ. ὅδ σϑρογῦ οὗ (16 ἴπγ66 υἱβίοῃβ ἰῇ ομδρ. υἱὶ., οὔ ψ Ὡς ἢ ἔνα αραιαϊηοά, 
186 ργορβοί β 1 ογοθϑϑίου ἃπὰ ἃ σοηδοησθηῦ γοβρὶία οὗ ἡπάσπιρηϊ, πᾶ οὐἷγ ἴ86 ελἰγὰ τᾶ ἃ 
ρΡῦγο πιθῆδοθ, οου ἢ ποῦ ῬΟΒΒΙΟΪΥ ᾶνθ ργονοκθα [86 ἰηὐογίδγθηοο οἵ Αιμαζίαϊν ἀσδίηβϑὶ (ἢ 6- 
Ῥζορμοι. Ἠδ βρϑϑᾷβ οὗἉ “8}} ιἷ8 πόοτὰβ᾽" πβίο (16 Ἰαπὰ 18 ποῖ 8016 ἴο Ὀθδι, ϑφιὰ σῖνο8 ἃ. 
ΒΆΠΙΩΔΓΥ οὗ ἴμθαι ἰπ ὑμ6 110} γοσβθ. Βαΐ ᾿πϑῃ βου Υ Δ ὮΘΓΟ βύβίθβ ΟὨΪΥ (86 μοϊοὺ ἰο νι ϊο ἢ 
186 πορὶβ οὗ Απιὸϑ ἰῇ υϑσϑθ 9 βοοιηθα ἰο δἰπι ἴο ἰθη4, δῃὰ ψὩἱο} ἰπ ἷ8 νίϑπο μρθχοὰ {δαὶ μ6 
ὙΔ45 δ᾽τιΐησ δ΄ 8 ΘΟΏΒΡΙΓΔΟΥ. Βαὺ [με ἰαησυδρθ οὗ [86 ῥγίδϑὺ ργθβιρροβθβ ἐπδά ἵμρ' ῥχορμοὶ 
μβδὰ εροζϑὴ το ἢ τοῦτ ἰμ δὴ [Π6 βίῃ φὶθ πλθῆδοθ οοῃίδίηθα ἴῃ (86 {γα νἱδρπ., ΟΣ Ὡλὰγ πα 
αβδϑτηθ (μδ΄, θνθὴ 1 [Π686 νἱβίοῃϑβϑ οοῃίβίῃ 4}} ὑμαὺ νγἃβ [θη βαϊ ἃ ἴῃ Βϑιϊωὶ, ἢ ἴνμὶ γοῖ ἴου- 

ΟΥΪγ ἀρφοϊατοα ὑπό γὸ [86 ΟΥΒΟΥ νυἱβίομβ γοοογάθα ἴῃ οἤδρ8. υἱϊ!. δῃὰ ἰχ., Ὀοΐογο Ασα] φαῖθ 
ἰοσπαγὰ δσαϊηβῦ ἰπὶ ἢ Ηἰ8 σοπιϊηρ' ἔογυσαγὰ πυὰ ἃ (ἤθη Ὀ6 δοσοιμηϊοα ἴῶὼγ. Βαί.---- ρ Βαὺγ 

1 π|56 } Ὁ τσ ΒΟΥ Θπιρ 4 81Ζ08, ὑβουσ ὕο ρον [116 Ορροϑβὶ(θ ---- ἰῦ 15. ποῦ οοπβὶρίρῃηϊ ἴο. τοσϑικὰ 88 
ΒΌΡΡοβι ου8 [16 ραβ8ᾶσα ὙΒῖοΝ ΠΟῪ ΘΟὨ ΑΙ ἢΒ 186 Ὠἰδίοτοαὶ ἡδγγαῖδνθ (χά πβθ. 10. 6... Ὀροδαλθο 
ῖς 15 ποῦ σοῃοσίνδοϊο ὑΠ|4ὺ0 ἰΌ Βῃου ἃ πᾶν Ὀδθ ἱπιθγροϊαιθα ογο, πε υθτθ. ἃ ἤπρὺ 1} βροῃβ. ἰὼ 
ΤΑΆ ΚΘ σοηΐαβίοη, ἀ 0688 ἰῦ δα οὐ σίηΔ} }γ ὈΘΙοησθα 7080 ἰο ἐμῖ8 ρἰδοθ. “ΓΙ 48. μοϊὰσ 80, “..8}} τὰ 
πογὰβ ὙΠΟ Β ἴπ6 ἰδῆ γὰ8 ποῦ 8016 ἴο Ὀ6ΔΡ᾿᾽ τηυϑὲ Ὀ6 ἑοαηά ἴα [86 ρεθοθάδης οὔδρίοτα. Αμηρ 

{Πότ 8 [16 1688 ΟὈ]θοίίζοι ὑο (1.18, δίποθ διιοησ ὑμ86 αἰβοοιγβοβ οογίδλπὶγ. ταϑὰθ ἰὰ ΒΘ], [ἤρτο 
18 Οὴ6 (οἷ. Υἱῖ!. 4 6.) πο, 85 ψγὰ8 Ὀθέογο βαϊα, 15 οἰοβοὶγ γοϊδιίϑα ἰο, [ῃρ ἀϊβοουχϑοβ ἰη, 10 
τοὶ ρϑγῖ. , 

Α8 {80γθ ἃγθ 20 δχίθγῃδὶ στουηαβ ἴῸν 1ἰπιϊὴν (86 ἀἰβοοῦγβοθ δὖ ριμρὶ ἴο. ομδρ. νὰ, 80. 
ἱοτο ἀγθ Ὧ0 ἱπίθγῃηδὶ γοϑβοῦϑ. ΕῸΓ {πο γ0 18 ἤΘΓΘ ἸΏΘΓΘΙΥ ἃ ἰμτοδέθηΐηρ, οἵ ρυχθπιρηι, Ὀμὲ, 
0 τηρητοη οὗ βἷη 88 {π86 ὀδι8θ οἵ [86 ἡπάσπιοηι, οχοθρὺ ὁ}. νἱϊ.. 4--δ. δὰ 81}}} 1058 ΘᾺ οΔ]] ἴο, 
τοροηΐδηςο, ουπαάοἀ ΘἸΓΒ6Γ ὑροὴ (οἱ Β πηϑγοΐθ8 ἴὸ 15γϑϑὶ, θϑρϑοῖδι !χ {πὰρ αἰνίπο ς4}} οὐ [820 πᾶ». 

οι, οὐ ὕροὴ δυο πᾶγαΐηρθ 8δηᾺ νἱβιἰδίΐομβ. Ὑϑὺ πὶ πουὺ (δἷβ γ οδῆποῦ οομροῖνο οὗ ἃ 
Ῥτορ ιϑῖίο πιθῆδοθ οἵ ρυηϊβηηηθηῦ. Εὔνϑη μδὰ [8μ6 ῥγορμεῖ θοσιπ πὶ ἢ ρυχο ἰἈγοδιοηΐησ, γοὺ 
δ πιυϑὲὶ ἴουναγὰδ δῦ Ἰθαϑὺ βάν Ὀθ6Ὼ δοοοιιρδηϊοὰ 1 οχρίδηδιΐρηθ δηα γθϑϑοῃβ ; ἔξ, 89 
ἢδὲ ὕθϑῃ δαὶ, [8οδ6 ἃγθ δἰπηοϑί θηςγοὶ Υ δηϊίηρ ἴῃ ΟἈ. νἱϊ. 8. Βας (μῸγΥ οοοὰγ ἴθ (μ6 ἢγϑὲ 
Ρβιί, δῃὰ {πογοίογθ [86 {πγοδιίθηΐησ υἱβίοηϑ ἴῃ [86 βθοοῃα ρμαγὶ σθυιδιη Υ ργοδαρροβο {18 αχὶϑὺν 
6ῆσα οἵ ἴΠ6 Ὅσον. Μογθονϑγ, 1 (δἰηκ ἴ[Π6 ὑγᾶςθ8 οὗ οὐὮ] βρϑοοῖὶχ ἴῃ τμο ἀϊβοοῦγθοβ οὗ [6 ἄχεϊ 
Ῥαϑγὶ Ἵϑὴ Παγάϊγ 6 πιδίδκθη; 6. 9, ἰη «ἢ. ἱν. [6 τηθηϊίοη οὗ ἴογιμον νἱβδιδιοηβ δῃὰ (ποὶγ ἰη- 
ΘΗΡΟΔΟΥ -- “γεῖ αν γα ποῖ τοίυγηθα ὑπο [26 : ̓̓  ΟΥ̓ Ϊῃ ΟὮ. ν., [80 πδγηΐησθ: “ Κ'ϑοκ (80 



8 ᾿ ΑΜΟΞϑ. 

Ιροτὰ; οὗ {86 τόργοδοὶι οὗ ΘρΡΟΥ ἔογηλαὶ ποσβμὶρ, νοῦ. 21, οἷο. ΤῈ γϑίβγθηοοβ ἴο “006] 8150, 
«6. 9.7 (ἢ. ν. 18, ΠΙᾺ ὙὍ6]1} αν Ὀεϊοησοά ἰο [16 ογἃ] αὐΐθγϑηθθβ. Οὐ (16 Ομ ον Βαπά, νὰ ῃδῦ- 
ὌΓΑΙΙΥ ἀο ποὺ πὰ ἴῃ οὖν Ὀοοῖκ, Απιοβ᾽β ογϑὶ δά άγθββθϑ οἰϊμοῦ ἴῃ ϑιρδύδῃοθ ΟΥ̓ ἴΟγπὰ 88 ἔμ γ 
ΘΓΘ ΟΥ̓ ΣΙΏΔ}ΪΥ ἀοἰίνογθα. 10 τγ88 ΟὨΪΥ [86 Θβϑθηϊδὶ ρογίΐοη πίοι ἢ τοἀυοοα ἰοὸ πιίϊἰίησ, 
δα [86 ἴογη πιϑη 8 0}γ Ὀοίομσβ ἴο (86 ῬγΟρΡΘΟΥ οὐἷγ 88 νγίϊίθη. [10 18 νδΐῃ (Ππθιθίοσο ἴο 
δἰύαπηρὺ πον (ο ἀἸϑιϊησυ δ (Π6 ραγιϊοϊαν ρογίίοηβ [δὶ τθῦθ βροίζοῃ. ὙΠΟΥ ἃγὸ πιουροᾶ ἴῃ 
ἃ ὩΘΥῪ σΟΙΠΡΟΒί Π]Οἢ ργαραγοὰ ἴῃ ἃ ἔγθο ἱπάθροηαθηῦ πϑπηθγ. Βαϊ Ὑ}}}}6 {86 γ ζαγη 5} [86 ρῥτίη- 
αἶραὶ ροϊηΐβ ὑγοδίθα, πηϑηΐΐδδυϊυ 10 18 ὕο ἴῃ νγιτθη βιδιοιιθηῦ ἰμδὲ τ οσγθ (86 ἰηἰτοάποϊίοι 
ἴπ οἢ88. ἱ. δῃὰ ἰϊ.,) 80 ἴᾺΓ δἱ ἰδδϑὺ 88 ἴογοίσῃ πδίϊοηβ ἃγθ σοῃοθγηθα, ὑΠΘΓΟΙΌΓΘ 8ἃ8 [ΔΓ 88 ἰϊ. δ, δηᾶ 
ἴῃ 1Κ δῆμον [86 οοηοϊαάϊησ ρῥγοιηΐβα οὗ ἃ π6 7 ἀθ] νούδηςθ ἴῃ ἰχ. 11. 

ΤΊια ὑπγθαιθηϊησβ ἴῃ οἢ, ἱ, ἀσαϊπδὺ ΟὟΠΟΣΥ ΠαυϊοηΒ ρᾶνα [86 γᾶν ἴο [86 οἸ]6 (πδιηο, [π6 8ῃ- 
ποσποθηγθηίβ οὗ πγδίϊι ἀσαϊηϑὺ ἰϑραθὶ. Αἀπὰ {θη δσαΐῃ [686 Δηπουησοηιθηῖβ ἴο βγϑοὶ ρᾶυθ 
16 ὙΑΥ ἢ0 {Π0 ῥγοπλῖδθ οὗ ἃ ΠΟῪ σγδοίουβ νἱβϑιϊδιίίοα ΟΥ̓ τ οἢ οἀ π|ι}} βῆονγ ὑαὶ 18γ86] 18 
81}}} Ηΐ8. ῬΘορ!δ. 

ΤΠΐβ ἰθδβ ὰ8 ἴο οοπϑίἀον (86 αἷπὶ 8δη πιοίέυθ οὗ ἴ1886 ργοραγδίίοη οὔ ουὖῦ Ῥοοκ. 158 πιηὰδα- 
τηθηΐ8] ἱμουσδῖ, (Ὧ8 ἀρρϑᾶγδῆοθ οὗ Απηοβ δ Βοῦμοὶ τὶ ἰ8. ὑαβιϊ μον ἀσαϊηδὺ [5γ86], ἀο68 
ποὺ ὀχρί δίῃ ΜὮΥ ἰΐ Μ͵δ8 τι. [1{ (Ὀγπδμθα ἱπάθοαὰ [86 ομΐοῦ πιαύογδ]8, Ὀὰϊ δὰ (δμὸ ντὶϊ- 
ἴμσ ἰπιθηἀθὰ ΟὨΪΥ ἴο ργϑϑοῦνθ 8686 ἔγοῖλ Ὀθίησ ἰοϑῦ, ἴἪ τοῦ πᾶνθ δἰ πρὶν σταργοάαοοα {πϑῖὰ 
ἴῃ 8. Βοιη δῦ ἴγοο ἴόγ ; Ὀυΐ ἴ0 δὰ 4180 δηοίμον βἷπὶ οὗ ἰϊβ οσσῃ, δηῃὰ ἴο γϑδοὶν {118 δνδ]οὰ 
1:86] οὗἨ [86 οΥδϊ υἱύογδηοοθ πὶ ουῦ οομβηΐησ 86] ἴο ἴθ. Τὴ ἀρρϑάγδῃοθ οὗ Αἰοῖ 8.8 
8 Ριορμοὺ οὗ νεῖ ἴο ἴβγϑθὶ 18 βιιβιοιθηιγ οχρίαϊ θα ὈΥ (86 οοπμηϊδδίοη, “ ὅσο, ΡΙΌΡΒΘΟΥ 
ὕο ἸΔΥ Ρϑορΐίθ, [8γ86],᾽" Ὀὰᾳῦ ποῖ ἷ8 Δρρθγδποθ 88 ἴη6 δυΐμον οὗ οὔὐσῦ Ὀοοὶ. Τὸ υηβογβιδπ, 
{μ18 νγὸ πιυϑί ἢχ ΟὟΓ δγ68. ὑροῦ [86 ρογίίοπβ ποῦ Ὀθ]οησίηρ ὕο Ὠΐβ Ῥογβοῃδὶ πὶ Βίγυ, ---- [Π6 ἰη- 
Ἰγοἀυοίίοη δπα οοποϊυδίοη, δηὰ Θβρθοῖδ γ [06 τϑίθγθηςθβ ἴο “065 ᾿τυϊησβ. δίποθ Αὐλοϑ 
Ὀοσίη5 ἷα ὈοΟΚ τὰ [6 πθηϑοα δηηουποθα Ὀγ Φοθδὶ ἰηῃ ἷν. 16, δὰ οοποϊυαοβ 10 τὶ ἃ ῥσοιὼ- 
δο Κα μὲ οἵὗἨ Φο6] ἰῃ ἵν. 18, "18 ὙΠΟΪΘ ὈΓΟΡΏΘΟΥ, 88 ἰὑ τγογα, (8118 Ὀούπσθθη [686 017 νϑῦβ6 8 
δα 15 γαπιϑίὶ ουῦ οἵ ΦΨοο᾽ Β πιθῆδοθ δηὰ “068 ργοπιΐβθ. «7006], 88 γα να Ὀδθίογθ ββονη, 
ἸΘῪ ΟἿΪΥ οὗ ἃ ἀϊνὶηθ ᾿υἀστπηθηῦ ἀροὴ [6 οαίμϑη ἴῃ {μ6 1, ογὰ 8 ἀδΥ ἴον ἴμ6 ἀδ]νοσλποο δηὰ 
θχαϊδιίοη οἵ ΨΔΦυάΑ)"ν, ἰοσ θη 6 ΘΓ ΑΓΒ βὰν [86 ἰδοῦ ἰμγοαίθηθα τὶ ἃ Ἰυάσαιοηΐξ, μ6 
ΑδῸ Β8ΔὉῪ ἱὺ ἀνογίθαἃ Ὀγ γαρθηΐδῃθθ. ΤῊϊ8 τι ηρ οἵἨ Φ061] ψὰ5 νι ἀοἷγ αἰθιιθβοα. Βαὶ ρσταά- 
λιν 18 ὑθυπ8Β οδλθ ἴο Ὀ6 ρογνογίθα, ἃπα 1.8 ργοιηΐδθ οὐ βαϊνδιίίοη 88 τῶϑ]6 ἃ ργοίθχὶ ἴῸγ 
ΘΆΓΟΙ 88. δΘου ΤΙ (8686 νΟΓ. 18, ΒΟγΘ [Π6 ἀδγ οὗ (πὸ [ογὰ 18 τοσαγάθαὰ 848 ὨΘΟΘββΑΥΪΥ ἃ ἄδλγ 
οἵ βαϊναίίοη ἴῸγ ἰβγϑθὶ). Ενϑη δπιοὴσ {1086 ψο ἰσῃὶν ῥγὶζθὰ {116 ργορ ιοίβ, {μ6 ποη-ατγτῖναὶ) 
οἵ 86 ἐμπγραϊθηρα ἀδγ οὗ (86 Ιμοτὰ λοι 115 Ἰυάσπιθηῦ ὕροὰ 16 Ὠοϑίμθη, δη4 Θοπβθαυθητν 
[86 Ποη-ΔΡΓν 8] οὗ [Π6 φ]ογίοιιβϑ βαϊ νδίίοῃ (ὉΓ 18γδθὶ δἷνον (μδὺ Ἰυάσιηθηΐ, υἱσὶῦ φυγάκο ἃ 
ταϊβιγυδὺ οὗ (Π6 ρτορμῃοίὶς ἀθοϊαταιίοηβ, ἀπὰ ὄυθὰ ἱμα!ἔθγθηοθ δηὰὶ ἀῃ 6] οἵ (εἴ, Βα, ρρ. 61, 
1183). ΤΤπογοίογα Αὔλοθ Ποὺ ΘΟΠΗ͂ΓΙἢ8 0618 ΡΓΟΡΒΘΟΥ δηὰ δῇ (μ6 ββπιθ ἰἰηὴθ οχίθηἀβ ἱξ ἴῃ 
δοορογάδησο τι} [.6 Δἰύογοιϊ οἰγοππιϑίδῃσο8. Βοδι “24061᾽8 ῃγοαίθηϊησ δηᾷ ἢ 18 ῥγοιῃ δ τοπηδὶῃ 
ἴσυθ, Ὀυΐ πο Ἰσσοῦ 80 δοραγδίθα (δὶ {π6 ἰὈγηΘΥ ΔΡΡ]165 οὐἱγ ἴο [16 μοδύποη, πὰ (Π6 Ἰαιϊοῦ 
ἴο Ιβτδϑὶ Ὀθοϑιβα οἵ μοῖρ τορθηίδποο Τμδ ἱμγοδιίθηϊησ γοϑιηδίῃβ ἔτ σαϊηβὺ ἰΒγ861᾽8 ἴθ, 
[6 μοδίμθη, ΔΎ, ἴῃ οἤ8ρ5. 1.) 11. δ 18 ἀχθουϊθα, οὗ “1 ν}}}} ποῦ ἴυγῃ 0 ΑΆΥ ;  Ὀαῦ οσογίδίηΐν 
0118 18 ἢ Ἰοησοῦ ἴμ6 ῥγοιπιίηθηῦ ἔδᾶῖυγθ «δὲ ἰδ! ἢ Ἀ88 θθοοῖθ ρα γ, 18. 4]16ὰ ψν 11}. ἰΔ0]- 
ἈΓΓΥ, δηὰ ͵ἰ8 (μογοίογα {πγοδίθπθὰ σψὶὶ ἃ αἰνίηθ ᾿υάσπμοηῖ. Εβρθοίδ! ν ἴῃ [86 Κιηνάοιῃ οὗ 
Ιδγδοὶ, ἴο οὶ Φοοὶ ἀοθβ ποῦ Δ] ὰἀ6, Β88 βίη] οογγαρίίοι τοδομβθα 8δὸ ἷσῃ 4 ροϊαῦ ἰμαὶ {Π6 
Ἰιογάβιηδη οἵ Το κοδ ἰβ ΘΧργ βϑὶυ οοπηϊδεἰοηθα ἴο δῃμούηοο (ὐο 8 γαῖ ὕο [818 ἰάγσο ἀἰν18- 
ἰοῃ οἵ [86 σονθηδηῦ ρθορίθ.0 80 [110|68 }πϑ1Ποδίϊοι δὰ [βγϑθὶ (Ὸν {πον οσαγηαὶ οοηβάθηςα ἴπ 
{ποὲν αἰνίηα νοσϑίϊοη ἀροὰ 86 στουπὴ οὗ «706}᾽8 ῥγειϊοϊοη οὗ ἃ Ἰυάσπιοηῦ ἀροη {λον ἴοθα, 
80 ΓᾺΡ ὙΔ8 ἷ8 ἐπγοαϊθηΐηρ οὗἨ [86 [ογὰ Β ἀἂγ οὗ ἡυάρηιοηὶ πὶ ρϑβδίησ ΑΝ ΑΥ, ἔπαῦ 10 που]ὰ 
ΘΟΓΓΆΪΪΥ ἱ'σοὴΘ ὕο μᾶ88, ΟὨΪΥ ἱπ ἃ ὈΓΟΔΩΘΡ γϑῆσο δηὰ 801}} τοῦθ ἰῃοϊβίνο Υ, ϑίποθ 86 1οπὶ 
ποῦ ἃ δηΐου ἰπίο ἠαἀσιηδηΐ τί ἢ ̓ἷ8 ἀδρθηθγαίθ ῬΘΟρΪΘ, ---- ἩΒΙΟΒ ονθη Φοοὶ ἢ8α, δοοογ ἴῃς ἴο 
ὁ 805. ἰ. δηὰ ἰ1., οΘοῃδβίἀ ογϑὰ ποῦ ἱπιργοῦδοϊθ, δὰ ϑυθῃ Δα δαγοὰ ἴον Ψυάδ)ι, δ ουσῃ [86 ἀὁ- 
σΘΏΘΓΔΟΥ πο γ6 Ῥγ8 Ὠοΐ 80 ζτοδῦ 88 ἰῇ ϑγα 6], Ὀὰϊ ΠΟῪ ᾿πουσὶῦ ὑλαὺ ἰΐ τγᾶβ ἀνογιδα ΟΥ̓ βογίουιϑ 
τορθηίδμοθ. Βυῦ 88 “068 ἐπγοδίθηΐῃο γϑιηδίηβ ὑΧ6, 80 480 4068 ἷ8 ῥγομηἶδθ [ῸΣ ἰβτγϑεῖΐ, 
Θβρθοίδ!γ ἴον Φυάδῃ, οὐΪγ ἴν ἰθ Ὀγουσῃῦ δῦοαῦ Ὀγ ἃ πάστηθηῦ ἀροῦ [βγδϑὶ, δοὸ (ἍΓγ 85 ἰδ δὰ 
ἀδραγίθα ἔγομῃ (οἱ Β γαγβ, δῃὰ ἱμογοίοσο μα θβθοοιηθ {86 βἰηΐα! κἰησάοῃι οὗἁ βγδεῖ, ---- ἃ ͵υὰσ- 
τηθηΐ ὈΥ τ ΐοἢ “ ἃ οἰ βυβοπιθηῦ θυῦ δ 1Π6 βᾶπ|6 {ἰπ|8ὸ ἃ ρυγιβοδίίοη ἰ8 ἰπίγοάυοο." ΤὩμθ 
ἡυάσπιοπῦ 18. {Πκ6 ἃ βίογμι υΐοῖ ΟνΟΥ ΒΘ] π18 δηα ἀοβο]αῦθβ, Ὀυὰῦ δὖ [86 βϑι {ἰπ|ὴ Ῥαγίῆ68, 
δηα ἱμογοίογο οαγγίθθ ἃ Ὀἰθββίπσ ἴῃ ἰζ8 ὈοΒοηλ ὈΥ τηδἰκίηρ τοοῖ (ῸΣ (86 οἰθδατον ᾿ἰσῃὶ οὗὨ ἴπ6 βυη. 
Ῥοσθδρθ ἰζ ἷβ ἰῃ τοίδγθῃσο ο (.18 ἰμδαῦὺ Απιοβ Ὀθσΐηβ τὶ} (86 πογὰδ οἵ 906] ἷν. 16, σατο [86 
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[ωτὰ δ οσοπιϊπσ ἔοσί ἰο ἤυάμθ 18 Γοργοβοηϊθα ἀπμᾶθν (86 ἤσυγα οὗ 8 ἰθιηροδῖ, ἃ νἱοϊδῃΐ δοηνυ]- 
᾿εἴοη οὗ πδίιγα. 

Ηδγο παδύ Ὀ6 αυοίοα {6 πδηηοῦ ἰπ σοι ΘΒ] ον (ΝΜ έπον Ῥγορλείβ, Ὁ. 10) β γἸΚὶ ΡΥ ργο- 
Βοηϊα π6 οοηίθηϊδ οὗἩἨ ουγ ὈΟΟΚ οπὶ (δ ΐ58 ροϊηί οὗ Υἱοῦ : “ὙῊ8. {0016 Ὀοοὶς '8β τοπάθγῆλ Υ 
διταησοά. ἘΣ ἃ δίησὶο πογὰ 206] γοόυβθβ ἀπιοβ; ἰΐ 'β 88 ἰῦ σοῦ (86 ἰοχὺ οὗ ἢΐ8 τ οὶο 
ΡΙΟΡΒΘΟΥ͂, ἴμΠ6 ϑυθβίδηοο οὗἁὨ 411 18 αἱίογάποοβ ; δπὰ Ὑρδῦὺ 6 ἀθοϊαγθα τγᾶβ (π6 ὑδβυπάογίπῳ 
νοΐςα οἵ ἀοὐ᾽β Ἰυάστηοηῦ ὑροι μἰ8 ροορίβαυ ἀ ΕἸ σπὉ] βίοστη οοπηθ8 ἀν οἡ ἰβγϑοὶ; νγ6 866 
ἴδε ΠΙσπιηίησδ ἤαβῃίησ ΕἰΠοὺ δηὰ δ ποὺ ἔτοπὶ οη6 ρϑορὶθ ὕο δηῃοίδμο {1}} δὖ 1δβδί [Π6 ψ) οτοΥ 
βίογηι-οἰου 8 βἰδη οὐ ἴβγϑοὶ δηὰ ἀἰβοπαῦσα {πϑιγβοῖνοθ ὑροη {Βοῖν σα τ μοϑά8. Βαϊ ἤηΔ}}γ 
ἴον ἴδαγίωὶ Ὀυγϑίβ, (86 ἰδιηροβὺ ῬΆ8868 ΔΎΔΥ, δπὰ [π6 ρυγο ὈΪὰ8 Ὠθανθὴ δοῦλ68 οὔὖῦ ΟΥ̓ΟΥ (86 
ῬθορΙο οἵ ἀοὰ. ΤῊ Ϊ8 8 [86 80π| οὗἨὨ ΟὟΥ ρτορῆθου. δ 866 ἃ βίογι ἰββιιΐησ ἔγοτι ὑπὸ Ἰωογά. 
10} 411 ΐβ ἰουτοῦβ, Ὀὰῦ 4180 ψῖι 41} Ἀ18. ὈΪ βϑϑίησ, ἴῃ πο ἢ ἰῦ δὖὺ δῦ ὑδγταϊηαῖθβ. ἵγ8μαὶ 
Απηο8 85 ἃ ᾿ιογάϑηιδη 84 Ὠϑαγὰ δπὰ βοὴ ἴῃ [Π6 ὀρθὴ δουηίγυ τ} π18 μογὰ 8, 6 88 ἃ το ριδὶ 
Ὀτΐπσβ ὈΘΙΌΓΘ ΟἿΓ βρὶ γἰζυ 4] νἱβίοη ἢ πματνϑίουβ Πα 6} 1 γ.᾽ 

Ἧ᾽ 6 πᾶν βουσῆϊ ἴο ἀδάυςα [Π6 αἷπι οὗἨἁ Τἴῃ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἤοπιὶ ἴἢ6 ΘΧΡΓΘ88 του 8 (0 4706]. 
Βυὶ ραγβδρβ ν 'δνθ δὴ ἱπηϊοδίίοῃ οὗ 118 ουϊιναγα πιοίΐνο ἴῃ [Π6 πούθ οὗἉ {ἰπ|6ὸ στ] ψϊο ἢ [86 
116 οοποΙ 468 ---- “ νγγχο Ὑ6 8 γ8 Ὀοίοσο (Π6 δαυπαυδῖκο." ΙΓ ΊΎΠ686 πογὰβ σδπιο ἤτοι ἀπιοὸβ Ἠΐπι- 
86} (866 οὐ «ἢ. 1. 1), ἴἰ8ογ ἱπίογιι υϑ δῇ οῃοθ οἵ ἴπθ (ἱηθ οὗὨ (Π6 οοιϊηροδί(ίοη, δι νυ, δῇῦθι 
186 δαγίδαυδκο, δηα αἷβοὸ οὗ [6 {{π|6 οὗὨ τἴ86 ῥα ] 1 ἀθ ἑν γυ οὗ [6 ῥγορμοῦΐθβ, πδπιοὶυ, ὕτο 
γΟΑΥΒ Ὀοίογο {πὲ ουθηῖ; [8 βμονίησ ἰμδὺ ΠΟῪ πογο αἰδεϊποὶ ἔτοσὶ δδοῖὶ οἴμογ, Βαΐ {86 
ῥγδϑιπαρέίου 18 παίαταὶ (Πδὺ {Π686 πΟΓὰ8 ἱπαϊοαῦθ ποῦ ΟὨΪΥ μ6 ρουϊοά Ὀαΐ [86 πηοῦϊνο οὗ {86 
οοπιροβἐοη, ΠΑπΊΘΙΥ, {ΠπΠ6 ΟΟΟΌΤΤΟΠΟΘ οὗ [6 νἱοϊθαῦ ϑαγίμαμακθ. Τηδΐ ὄνυθηῦ δηπουηοοά 8 
βογα ᾿υάσπιοηὶ ἔροι αοα. Απὰ 7080 88 {86 ρίασασ οὗὨ 86 Ἰοσυδίθ ἱπά υοοα Φο6] ἴο δουπὰ ἢ 9 
(81 ἰο Γορθπίϑῃσθ, βίῃςθ 6 σοσδγαθα ἰὑ 838 (86 Ὀοσϊπηίπο οὗἩ (ὸ ἀδΔΥ οὗ (16 1,οτγὰ, 80 (δ ῖ8 
θαυ Βαῦδ Κα Ἰοὰ Απι08 --- ποῦ, ἱπάοθά, ἴο ιΪ8 ργϑαϊοιϊοηβ οὔ πγδῖβ, [Ὁ {1686 δὰ οοςσυγτοα ὃ06- 
ἴοτα --- Ὀυῦ ἴο τοοοτὰ {Πὸπὶ δὺ ἰθηρη. ΕῸΣ ἢ6 δα ἴῃ δ18 οὐδ] αὐΐθγϑποθβ Δηπουπορὰ ἃ ποανὶης 
οὔ {86 δαγίῃ 88 δὴ δχργοββίοῃ οὔ αοαβ σγδαίῃ; δηά ποῦν (Π6 ϑαυτ αἰὰ ἤοᾶνς. Ὑγηδὺ (Βθὴ 
ἯΔ8 ἸΠΟΤῸ πδίυταὶ ἤδη [δ΄ ἢ6 Βῃου]ά 566 ἴῃ [818 4 σοηῃγτηδίίοη οὗ ἢΪϊ5 ({πγοδῖ, 4 ἰοίκθη οὗ 1ΐϑ 
ΔἸΠΙΙπιθ πὶ ; δπὰ τοσαγὰ {πῸ οσοδβίοη 88 δὴ δρρτοργίδιθ οπϑ ἴον δι ἀγθηβίησ 18 δοπίο μα ρογαγί 8 
ἴῃ ττίιϊησ, 85 ἢ δὰ Ὀοίογσθ ἄοπθ οὐὔδίϊυ, ἰὰ ἃ βοιηθμαῦ Θηϊλγσβα (Ότγηι, Θβρθοΐα ν ὈΥ [86 
ἰοιτοἀυςίίοη δηὰ (π6 σοποϊυδβίοη, δπὰ πὴ ἃ τοίδγθηςσο ἰὸ 906] ἴον [86 γθαϑοῦβ δίγοδγ τρθῃ- 
οποὰ ὃ να πιδᾶὺ ὄονυϑθῃ ἤπάα δὴ δχίθγῃδὶ γρᾶβοῃ [ὉΓ {π6 οἷοβα οοπηῃθοίίοῃ τὶ 406] ἰν. 16 ᾿ῃ 
119 οαγέμαυδῖκο, εἰποο ἰὺ που ὰ ΔΡΡΟΆΡ ἴο ΑἸλοβ ἃ8 δὴ ουαὐναγα οοηβηπχαίίοη οὗἁἨ 4068 ὑγορὶ- 
6ΟΥ, Ἀπαὶ Βα οουἹὰ Ὠδνο βαὰ ἴο ᾿ιΐ8 σοηίθιρογΑΓ68 : Υἱοῦ ΒοαΣ ἴ86 Ὁ] ΒΠ]τθηὺ οὗἉ 906} 8 σογάβ, 
δον αἀοα Ὑἢοὸ ἀνγο}}8 ἴῃ Ζίοη “ΤΌΔΥΒ δηὰ υἱΐογβ 8 νοΐοθ "ἢ --- ἰοὺ (86 ϑαγίμαυδίκα πχυβὲ μάνα 
Ὀδδ δοσοιηρδηΐθα τι 8 ἰδπιροϑὲ, Οοὐ Βἰπιβο! ἢ βανίησ ἰδι18 βροίκθη οα Ὀθ ΒΑΓ οὗ Βὶ8 ῥγορβοῖ, 
80 πιο ἢ {16 τηογα βου] ἃ βϑοοηᾶ ρτορμοῦ ἄθθϑηι ἰδ 8 ἀν δηα 8 τῖρῦ, ἴο σολβγηι ἴῃ [}6 
δηϊαυροα δηὰ οοπιηρίο ρα ἔογτη Ὀθέογο τηοπιοηθα, ᾿ΐ8 ργθάθοθββοῦ᾿β ργΌρθοΐθβ δἰγοδαγν αἰ βιβοά 
ΔιΠΟΩφ Β18 ΘΟὨ ΟΙΩΡΟΓΆΤΙ68, θα ΡΑΓΕΥ παρ] Θὰ δηὰ ραν ἀἰδογοαϊνθα ; δπᾶ ἴῃ ογάθν ἴο [818 
δηά, ἰο γτεοογὰ δηᾷὰ ρυ] 5} ἢ18 οὐ αἰβοΟΌΓΒΘΒ. 

τοῖα τ μδῦ μ88 Ὀδθη βαϊὰ, {πὸ σἰσπίβοαποο οὗ ΟἿΓ ῥτορποὶ ρῥἰαίηΥ ἀρροᾶγα. ΟΥ̓ Διηθδιηθη- 
18] ἱπιρογίδηςα δῦ ἰβ 906}}8 σόοσκ, ὈΥ 118 ῥγθοῖὶβθ πα βῇδγρ δρρογιἱοπιηθηῦ οὗὨἨ ρᾳηἰβῃπθηὶ 
δὰ ἀθ᾽ νογϑποο --- [ῃ6 ΌΓΙΏΘΙ ἴο 5γ8 6} 8 ἔθθϑ, (π6 Ἰαίνευ ἴο ἴβσδθὶ 48 (ἀοά 8 οῃοβθῃ ρθορΐδ. 
Το ἤπαὶ σϑβυΐϊῃ 8 ᾿πιρουβηθ Ὁ] 6 βαϊναιϊίίοη πὰ σοῦ ἴῸγ οα᾽β Ῥθορὶθ, δπὰ ονοσίμγου δηὰ 
ἀρεβισυοίζοη ἴον 5 ἴοϑβϑ, ὑπ6 πουϊὰ. Βυῖ ψ 8116 (18 υἱεἱπηαὺθ ἰβδὰθ 18 μοϊὶὰ αϑι, 10 ἰδ. οηάοαν- 
οτοά ἴο βου ἴο οὐ Β ρϑορῖ ἀοα δ βογτϊουβῃθβα, δηὰ ἰὸ δοὺ οἰθαυ ἴῃ {16 ᾿Ισῃῦ [Ππ6 ἀἰϑιϊ ποίου 
θοίπσοοῃ 16 ἴσιο ἀπα [6 ἀσρθοηθγδαία πιθιη 6 γ8 οὗ ἴΠ16 ρθορ]θ, θβρϑοῖδ!Υ ἴἰο ρῖνο ἃ ἀθδίῃ-Ϊονν 
ἴο 1.6 ἴλῖβο δηὰ πίςκοὰ Ὀοαβίίπσ πὶ [Π6 ργογοσαίίνοβ οὗ ἃ αἰνίῃηβ νοοσδίίοη, ψμ]6 ΤΠ6ΥΘ ττᾶ8 
ἃ ἰοίαὶ {Δ1|1υγὰ οὗ (86 οἰιαγδοῖοσ Ὀοϊοησίησ ἴο ἰδμδὺ νοοδίίοῃ, ἴῃ βΒβογί, ἴο δὴ ἈΓΌΙΓΑΤΥ ΔΡΡΙῸ- 
ρυϊδίώου οὗὨἨ [δ6 ἀϊνίπα σταθθ. ὙΤὨϊβ βίβρ ἴῃ δάνδησθ 18 ἴδίκθῃ ὈΥ̓ Δωοβ θη Ἀ6 ἴυγηβ [80 
δυθησίπσ 5πογὰ οἵ ἴπ6 ϑρίγῖϊ ἀσαίηβι 1βγϑοὶ 1186], ἀπὰ ἀδοΐατοϑ (μδὺ ἰϊ, }αδῦ 80 ἌΓ 88 ἰῦ γϑϑθῃ- 
0165 116 Ἡδδίῃοθη ἰῃ οοηάαοῖ, ἰδ ἴῃ [ΚΘ ΠΙΔΏΠΟΓ Θχροβοὰ ἴο {Π6 αἰνίμο Ἰαάσιηθηῖ. 811} 6 
Βο] 45 ἷσῃ [πὸ ὈδΏποῦ οὗ Βορθβ. ὙΠῸ Ἰυάσπιδηῦ 15 οῃ6 οὗἉ ρυτγβολιίίοη. 4.5 ὑγιιὸ 88 ἰδ ἷβ, θη 
(δὩ6 ὁπ Βδπά, [δδὺ ἴβγϑϑὶ σὶ}} ηοῦ Ὀ6 Βραγϑά, 80 ὕγθ 18 10, οὐ (Π6 οἴδιον, ὑπαὶ [Ξτ88] ν1}} ποὶ 
να ἀφείτου δ --- ἰδδῦ Φε μου 580}}1 88 ρυγροβθβθ οὗ πίθου [ῸΓ (18 παϊοη, 0 ἅἃγθ δηὰ ν}} 
τοιδῖη Πῖ8 ῬΘΟΡΪΘθ. 

ΤΗυβ τὸ πὰ ἴπ Απιοϑ [86 ρῥγορδοίῖς Το π|6 π]846 τοῦ ῥγοίουπα δηᾶ ἱποϊβῖνθ. 10 δαυὶβ 
εγϑὸϊ ὑο πὸ αυΐοκ, δηὰ δβὸ ϑίγίκοβ [86 ποθ πμῖσἢ βαςσοοραϊΐησ ρτορηθίβ ΟΔΥΤῪ οα, ἢγβὺ, μἷ8 
ΣΟΌΠσΟΓ ἙΟΙ ΘΙΡΟΓΆΓΥ, Ηοβοα, Ὑ8|0 τ 4}} [6 ντοϊσὺ οὗ ῥγορμοίὶς δαγῃθϑίμθθα δηὰ ὙΠ} 8 



10 ; ΑΜΟϑ. 

σίδποθ ἰβκίησ ἴῃ δ΄ οὔοθ [86 Θηγο σοπάϊίοη οὗἩ [86 ᾿θορ]δβ, δβποῦποθα (ἀοά ἡπασιηθηῖ οἱ 
[6 Κίηρσίοιυ 85 ὑροὰ δὴ υπΐλ 0}. Δαι!!θτουβ τὶ. Απα 848 ἰῃ Αἴηοβ, πὰ 8.1}} τροτο ἴῃ 

Ηοθβοα, [80 Ἰιάστηθηῦϊ ἀοθ8 ποῖ βρδῖθ δυάδι, 8οὸ Μίοδιι δῃὰ ᾿ϑαίδῃ ρσὸ ἔλεον δῃηὰ τωθηάοη 
“70 4]λ 88 ΘΒρθοῖ }}Ὺ δχροβοᾶ ἰο ἱῖ. Βυῦ 80 ταυσὰ [86 ποσὰ ΠΥ ἀο (ΠΟΥ βοΐ ἔστι} {π6 βαϊνα- 
ιἰοη το αοα 88 ργοραγθὰ δηὰ ἀδνίβθα ἴον ἷ8 ρεορὶθ. δ χϑιμαὶπβ (δι τμ[αὶ, ἷ8 ἴον 18 
ὉΠΟΒΔΉσΘΔΌΪ6 ; δπὰ ουοῦ οἰθαγοῦ ἀπ τρογὸ οογίδίη βίδηβ Ὀθίογο ὑμποὶγ ογθ8 [160 ἔοστω οὗ (86 
Μαοβϑίδ, ἴῃ στ βοὼ (οαβ ἰονα δηὰ ἐλ 1] 685 Πηα (μον οοπογοῖθ Ὄχργαβϑβίοῃ. 
Το ἱπἤυδποθ οὗὅὨ τἴπ6 Ὀοοῖ οὗ Απιοβ προ (86 οουγβα οὗ ῬγορΏΘΟΥ 185 βονγῃ ὈΥ {16 υ86 

Ἰη86 οὗ πὶ, ΘΒρθοία γ ὈΥ Ηοβοα. Οὐοιηρᾶγο Ηοϑβ. Ὑἱῖϊ. 14 σῖτα Αἰ. 1Ϊ. ὅ ((. 4, 7, 10, 12, 14, 
ἰϊ. 2); Ηοβ. χἱϊ. 10 τί Ἀπιοβ 11]. 10; Ηο5. χὶϊ. 8 πὶ ΑἸ. νἱϊ!. δ; Ηοϑβ. ἰχ. 8 ψῖῖ Αι. νἱΐ. 
17. Το Ἰδίδὺ ργορ ιϑίβ, θϑβρϑοί!γ Φογθηδἢ, βου ἃ σοηϑβἰ ον ἀδρομάθηοο ὑροὴ Απιοβ: 
ΠΟΙΏΡΑΓΘ 6 Γ. χὶχ. 271 τὶ Απ. ἱ. 4; Χ]χ. 8 ψῖ ἢ 1.1, 156 (χ]νὶ. 6 τι 11. 14) ; χ͵νὶ!. 24 ψ τὰ 
ῖ. 12, 11. 2; χΙχ. 18, 20--22 τ ἢ ἱ. 12; (γῖμον, χχν. 80 τὴ ἱ. 2; χχχὶ. 85 τὶ ἰν. 18,ν. 8, 
χῖν. 2 τὴ ἰχ. 4, 8. Βυΐ Ῥδυου] αὶ πὶ ἷθ ῬΥΟρΡμθοῖθΒ ἀροη ἰογόϊση ἰδμὰβ ἀοθϑ Απιοὸβ 
ἌΡΡρΘδν Π6 ΟΓΘΓΌΠΠοΥ οὗ {86 ἰδῦδυ ργορδδϑίβ. 

ΑΒ ἴο [δ δίψία οὗὁ οὐσγ ῥσορῃδὶ, Φογοπιθ ἱπάβϑὰ 68118 Ηἷπι “Ἅ στιὰ ἴῃ βρθϑοῖ Ραΐ ποῦ ἱπ Κπον]- 
οάρθ," ποῖ, Βονανόν, 88 ἃ ΓΟΡΙΌΔΟΝ, Ὀὰϊ ἴῃ Αἰϊυδίοη ἴο 2 ον. χὶ. θ, ἴῃ ογάὰθγ (ο 88ΟΊ, 88 
Βδιν 88 ύ8, (δῦ τ} 116 88 ἃ μογάβιηδη ἢθ νγὰ8 ποὺ δοαυδίηθα 18 [16 ἐὍγιμδὶ ταϊθ8 οὗ τιδιοτίς, 
186 ἱπυγαγὰ ἴΌσο οὗ μἷ8 ταϊπα πιδὰθ χζοοα (6 Ἰδοῖς οὔ ουϊναγά ἀοχίογιγ. Οομραγτα Αὐυσυϑίηθ 
(ὲ Ῥοοί. (Ὦνγ., ἵν. 1), “ Ἐον (δ86 (πΐηρβ σογα ποῦ οοτηροβοὰ ὈΥ Ὠαπηδη ἱπάιυϑίτγ, Ὀὰΐ τγΟΥΘ 
Ρουγοα ΤΡ Ὁγ (λι6 ἀϊνίπθ πυϊπα Ὀοΐὰ τ βοῖν δηὰ οἰοαπθηῦγ, πϊϑάοπ ποῦ αἰπηΐης δ δἰοηυθησθο, 
θαῦ δἰοηιθηοθ ποὺ ἀδραγιίίηρ ΠῸμπι τυϊβϑαοπι." Απὰ Ιονὰ (26 ϑαο. Ῥοεδὶ Ηοδ.) ΕΌ]Ὺ του κα 
ὕροη {16 δϑβουϊίου (δῦ Απιοβ ἰ8 τυάθ, ἱποϊοχυθαξ, δηὰ υπδάογηθά, “ ΕᾺΡ οΟἰβονν δα 1 [μοὉ ΔΩΥ 
[Αἱν Ἰυάρσα τοδα μἷ8 υυϊτἰησβ, (κἰπκίησ ποῦ σοὸ πτοῖθ ἔμθπι, Ὀυῦ ψ]αῦ Π6 ττοῖθ, απὰ 86 πὶ ]] 
ἰθθῆλ ΟἿΓ βιοριιθγὰ ἴο Ὀ6 ἐπ ποισίδο δολίπα ἰδ6 υοτῳ οἠτο)εϑὲ Ῥτορ]ιθίϑ; ἴῃ (λ6 ἰοβίπθββ οὗ ἢΐ8 
ἱπουρμίβ δηὰ [(Ἀ6 τηδσηίβοθηοο οὐ ΗΪ8 ϑρίγὶἐ αἰπιοδὲ θραυδὶ ἴο {86 Ὠἰρῃθϑ, δηὰ ἴῃ βρίϑηῆον οὗἵἁ 
αἀἰοίίοη δῃὰ οἰοσϑηοα οὗ οοτμροβίιοῃ ΒΟΓ ΘΙ ἱπέθγίου [Ὁ Δηγ." 688, .18. βύγ]6 18. βυς Ἀ [8δὲ 
Αἰ ΒουρΡἪ τὸ Θπιρ μα βῖΖθ [16 ἈΡΌΠΟΥ οὗἁ {π6 1 Π απ παἴίησ ϑρίτι! οὗἨ (οί, 81}}} οὐ (86 οἴμον μβαπὰ 
6 τηϊϑὺ Δἰΐονν [0 ὕἢ 8 ργορμϑῦ μῸ 8:λ8}} ἄθσγθθ οὔ παίαγαὶ οαἰΐαγα, σὶτοαΐ, Βουσουον, τη Κίησ 
οὗ 8 ἰθᾶσῃθὰ δἀιυοδίίοη. [ὑ υσῶϑ σαί βοσ ἃ ουἱἱναιϊίοη οτὶ σ᾽ μδίοα ὉΥ σοπνθγβᾶποθ τ]ὰ (π6 [Δ 
δηα τῖῖ ἢ [116 μοὶγ Ὀοοίκ8, δῃὰ ἔμβίαγοα Ὀγ σοϊϊσίουβ ἱπδιγαοίίοη δὰ ἃ γοϊϊσίουϑ τηΐη, β 0 ἢ ἃ 8 
που]ὰ θ6ῆϊ ἃ τηδῃ οὗὨἨ [Π6 ρϑορὶθ ἰο ποτὶ ὈΥ͂ 4}1 λθᾶῃβ δρρ 188 {π6 βαγίησ, [0 18. 86 Ὠθϑγὶ 
ἰδ Ἰηδκοβ δἰοαυθηῖ. ΥὙ7ε ἀο ποῦ γοίδυ βθγὸ ἴο [86 ββδγρ, ρίθγοϊῃσ βου! ουβη 688 οἵ ΑἸηοβ, [Ὁ 
«8. ὈΘΙοηρΒ ἴὩΟΤῸ (0 ἴμὸ βυῤδϑίδῃσα μπδὴ ἰμ6 ἔοσια οὗ ἃ ριόρῃοῖ. Οἡ [8 οἴδον μδηά, τὸ 
ΠΙΔΥ͂ ροϊηῦ ἰο ἴπ6 βοδείησ οἰθνϑίϊοι; οὔ [6 βρθϑοῇ, 6. 9., ἰὴ π6 ἀ6᾽ ποδτίοηϑ οἵ αοά, οἰ. ἰν. 18, 
Υ, 8, ἰχ. ὅ, 6 ; ἴο {86 ῥΘου  αΡγ Ὀο]ὰ δπὰ νυἱνὶα ἀϊοιίοη, βίγοϊκ ἅροὺ βίγοκθ, ἰῃὰ ἀθβουι δίησ [ἢ8 
λυασιηοηΐβ, ΕΠΆΡ5. ἱ. δπὰ ἰΪ., οὐ ἰὴ [86 οοπιρίδἰηΐβ ἰῃ ΟἈ. ἰν. οα δοοουηῖ οΥὗἩ 186 λίγα ἴο τορθαῖ, 
Βυὺ 8δ8. Απιοβ Β88 δὴ ἱπύυϊίνα μοῦσαν οὐὨἩ ἱπαϊνἱἀυδ]Ζίησ Ηἷ8 οοποορίίοηβϑ πβῖοι οἴβη ἱππργίβ 
ἃ Ῥοσί(ΐοαὶ οοἰοτίησ, ἴο 18 Βρθθοῖ, 80 ἷβ βίγ]θ βονϑγβ Ὀούνγθθῃ ῥγοβο 8η4 ροοῦγυ, δηᾺ ἸΌσ 8. ἃ 
ρθουν Κἰπα οὗὨ ργορμοίίς υἱΐογαθοθ. ὅ66 ἰἱ. θ--8, 18 ; 1.1]. 8; ν. 16, νἱ. 8, 4; ἰχ. 2, 13. Ηοτοΐα 
[86 αἰουίοι ἰδ ᾿016 ἀϊδιησαϊεθα Ὀγ ἀοροὰ οἵ τπουσὶιῦ, θὰ  5δο πιο [6 τόσο ἀοοβ ἱΐ ἀἰβρίδυ 
ἃ ἰγδηϑραγθηῦ οἰθαύπθϑβ ΜΠ ἰοὰ ἰῃ ΤῆΔῺΥ ΟΆ308 18 ἱῃογοαϑοὰ ὈΥ (Π6 βυιμηχοίγυ οὗ [6 ἃτδῆσο- 
πηθηΐ, 88 ἴῃ (1)6 Θαςγο ἰηἰτοάἀποίίου, ἀπὰ ἀσαΐη ἴῃ ἰμ6 ἰοαγ ομδρίογ, δηὰ πὰ [ἢ6 υἱβίοιυιϑβ. 

Οὔδβοσνθ 4180 {16 ὀοπιπιθῃσθιιθηΐ οὗ 680} οὗἩ [1.6 ἴτοα αἰϑοουγβοδ, Ομ 08. 1.» ἱν., δηᾶ ν., 10 
{π6 ρΡΆγϑβ6 “ Ηθᾷᾶγ γαϑ, δῃὰ {86 ὑποίο]ὰ “ Υ7οο,᾽" ἴῃ οἰᾶρ8. ν. 18 δῃὰ υἱ. 1, ὈῪ Ἡ ΙΘἢ [16 ἸΑΥΡῸΓ 
αἰνἼδίοῃβ ἀγὸ ἀθποίϑθα. 

ὙὨΘα ἴῃ σοποϊυβίοι 718 ΘΠ ρα 5120 [Π6 ἱπηα ΘΓ οὗὨ [86 Ὀοοῖϊκ, {μ18 Ιθδ8 ἴο ἃ πΊογα ΘΏΘΓΔΙ 
οὐδϑογναίίοα. ἴῃ πο νἱον οὗ αὶ ᾽88 Ὀθθιὶ βαϊ, οπθ ταῖρὶιῦ ἀουδὲ {1 οοπιροβιιίοη οὗ 1815 
πΟΤΚ ΟΥ̓ 8 ΠΏ6γῈ βΒῃορμοσα, θὰ οὐ (πὸ οἴμοῦ μαμὰ “ἰδ 18 ὑυθῦῪ ποίϊοθδ]θ ΠΟΥ τ πη ἰβοόῃ 68 
οὗ 4 βδρβογα 18 ον συ ὙΠΟΥΘ ἈρΡΡρΟδσ. {080}. Ἀ848 Εὐναὶ ἃ τοπιδυκοὰ (βγορῆ. ἰ. 111): “ ΤῈΘ 
δβἰταρίὶθ οἶγοὶθ οὗ σουηῖγυ 16 ἢδΔ8 δηιίγοὶν Ἰϊοὰ ἷβ ἱπιασϊπδίίοη ; ποσθογθ οἶδ διηοησ {8 
Ρτορμοίβ ἀο πὸ πὰ γυϑίϊο ἱπλαρθϑ χίνϑη τὲτ διιοὶ οὐἱσ ΒΔ ΠῸῪ δὰ νἱν 6885 δηα ἱμοχμδιδι- 
θ16 δρυμάδιιοο. Νοῖ Ἰβδγοὶν ἀο {8 πυϊλ ΓΟ σΟαρΑΓ ΒΟ. 8 δηα ραν συ] ἰθδσοδ, θὰ 4180 [86 
πὐξηυΐοϑὺ Ἰΐπ65 οὗ [86 οοπορρίϊοηβ δηὰ {116 ὀχργοϑβϑϑίοῃ θχ οὶ ἴμ6 ῥθου ΑΓ Ἔχ ρογίθηοθ δηά 
ἰηϊυϊίοη οἵ {μϊ8 ργόορποι." ΟΥ̓́ ἀίδια ἰηβίδποεβ Βδὺγ ἴῃ ἷ8 ΟὐπλπιΘὨ ΆΓΥ ρίνοβ [86 116 δὲ 
οοἸϑοιίοα ; οὗὁἨ 1686 νγὸ οἷῦθ ΟὨΪΥ 8 ρογιΐοη. Αἰηοβ γϑῖθυβ δἰιποβῦ 4}} ὑμῖπσϑ ἴο ὑπ6 βρβθγθ οὗ 
ἃ οουπίγγιηδῃ. Ο]ι8ρ8. ἷν. θ-ϑ ; ν. 16; 11. 1δ᾽; ν. 11 (οουηίνγ-δαδίβ οὗ [Π|6 στοδί) ; 11. 8; ἷν. 9; 
νυ. 11, 17; νἱ. 6, ἰχ. 14 (νϊμογαγ8). Ηἱἰ8 ἱπιαᾶσθθ 8180 ἃγὸ ἰδκθὴ ΠΌω {1:6 Θχρογίθηςοβ οὗ 
οουπν 118. ΟἸδρβ. ἰχ. 18; 1. 2; ἷν. 18; ν᾿. 8, 18, νἱ}1, 9 (8 60] 1ρ86 οὗ ἴδ6 διῃ ἰδ [ο 8 δ[6- 
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Βεγὰ ἃ παίυτδ) ᾿τη806) ; ἰΪ. 9, 18; 11]. 4, ὅ, 8; ν. 19; υἱῖϊ!. 18; Ηἱ. 12; ἰχ. δ; νἱ. 12. Α5 ἃ 
Ρἰδίη ββρμογαὰ, Απηοβ ραυυϊου αν ἀ151}168 086 ἀϊ5βοϊ αὔδηθ86 οὗ Ἰαχαγίουβ οἶτ168. (ΟὨΆ08. ἰϊ. 6 ; 
ϊ. 10; ἰν. 1; ν. 10; νἱ. 4), ΘβρθοἉ} τ θη ἰὑ 18 Ὀα86 ἃ Ὡροὴ υϑιιγτίουβ ἀθα]ΐησβ ἰῃ σταίη ἴο 
ΟΡΡΣΘΒ88 [86 ροοῦ (οι. νι ]]. 8, οι. τ ἢ νἱ. 7). ὅδίποθ (86 οσουιοπιρδίίοη οὗὁὨ [86 βίδυγυ μθᾶν- 
68 ὈοΙοδοβ ΟΠΑΥΔΟ ΘΓ ΒΕ. 16 }}γ ἴο ἃ Βμ ρῃθγα ᾿ἰνίησ ἴῺ [86 Ορθῃ δἰτ, Ατλοβ ὈγΘίοσβ ἴο γοργθβϑηξ 
ἀνα Β τρδ)θϑὶν δῃα ρόοῦγοῦ ΟΥ̓ ἢΪβ5 τιῖϊσῃΥ που κίησβ ἴῃ ἡδίαγσο. ΟἼἾΔρ8. ἷν. 18; ν. 8; νἱῖϊϊ. 9 ; 
ἶχ. ὅ. 

Α Ῥρουϊ αν ταοᾶθ οἵ υυῖθϊῃρ, ἸΏΔῺΥ ΟΣ 8. ἸΔΥ 6 αἰγὶ θαϊοαά ἴο [80 ἕλος {παὲλ [Π6 δυῦδοῦ 
“' 68Π|6 ποῦ ἔτοπλ “6 γβδ]θ, 1116 οοηῖτο οὗἨ (86 συγ οὐἩ {π6 {π|6᾿" (Εν 414), 6. σ., ΠΝ [ῸΓ 

ΞΌ (ἰ. 18), ΞΘ ἴοσ ὩΘ (νἱ. 8), ὈΣΣῚΖ ἴον Ὁ οὐ ἰδ δὴ (νυ. 11), ὩἼ ὧν ΠΣ 

(νἱ. 10), Πηπίϑο ἴοσ ὨΓΙδν (νἱϊ. 16). [ΓΡυβοὺ βᾶγβ, ΤῊΘ [{κθ ναγϊαιίοηβθ ἴο ἔμιθ86 ἰπϑίδῃοθϑ ἴῃ 
Αὐοβ 8Γ6 8150 Του πα ἴῃ οἴμοῦ πΌΓαΒ ἴῃ (56 Β10]6.Ύ Οπ 1ῃ6 ψ0]6 ὙΘ ἸΘῪ διιβροοί [ῃ6 οχἑδβί- 
6ῃ06 Οὗ ἃ Βοῦου ργοπυμοίδιϊοη ἱπ [86 βου οὗ δυάεθα, νῆθγο Αἴηοβ ᾿ἰνγθὰ ; Ὀὰΐ [86 ΟὨΪΥ 888 
ἱπίδγθῃσθ 8, (Π6 οχίγθιθ δύο ἢ πο ἢ [ῃ6 πογὰβ μὰν θθθὴ δηἀρα ἀονῃ ἰὼ ὑ8, 80 88 
186 Ῥτγορβμοῖ τοῖο δηὰ βροίο [μ6η}.᾽ 

[186 ἱπῆἤποπος οὗ [Π6 βῃορβογα- "8 οὐ Απιοϑ Ἀρρθδγβ πιοδῦῇ ἴῃ (86 δβυ]πηϑϑὲ ρᾶσγί οἵ 1ι19 
ΡΓΟΡΈΘΟΥ, 8ἷβ ἀοβογὶρίϊοηβ οἵ [86 τηϊσμγ σογκίπσβ οἵ ἀοὰ. ὙΠ {ΠοβΒ0 δ] δηὰ βυδάθη 
ΟΕδησ68 ἴῃ πδίαγθ, ὈΥ ππῖ ἢ ταῦ ὑο (86 ΙἀοΙδίουβ ὑγὰ8 δὴ οδ͵θοῦ οὐ σόουβηῖρ τγἃ8 βιὰ θην 
οὐογοδϑδί δηᾶ ἴΠ6 ἀδὺ πιδὰθ ἀδγκ τ πριῦ, 5. ΒΠ ΡΒ ρα - 6 δα τηδᾶδ Βἰνη ἔπ] ὰγ. ΤῊΘ 
ΒΊΔΙΤΥ Πποᾶνοηβ δὰ οἴδη τὶς μοββοα {Π6 8:16 ἰῃιογοουγβο οὐὗὨ δΪ8. βοὺὰ] νὰ αοα. Ιῃ (δμ6 οδἱὲ 
ἴδιο ἰἀοϊαίοτβ οὗ ΕἸΡῃγαίϊιηι "γογβίὶρρϑᾶ “ παίυσο." Αἴηοβ ἰβθη 6] σ᾽ 8 ἴῃ Ἔχ δ εἶησ ἴο [Ώθῖὰ 
δῖ8 ἀοά, ποτὰ (ΠαΥ̓ ἴοο Ὀθ]Ἰονθά ὑμαῦ ΠΟΥ του ρροαά 88 [Π6 ογϑϑίουῦ οὗ “ πδίυσγε, πἱοἀϊησ 
δῃὰ ομδησίησ ἰδ δῇ ἢἷ8 Μ1|Ι. ΑἸ] παίιγο ἴοο ββου]ὰ Ὀ6 ορϑαάϊθηξ ἴο 18 τηϑικοῦ ἴῃ [π6 ρυπΐβ8}- 
τθηΐ οὗ (Π6 ὑησοαϊγ, ΠΟΥ δμουϊα δηγθιίησ δἰ.6 ἴτοπι Ηΐμ (ν11}. 8, ἰχ. 2, 8, ὅ). Τα 886ρ- 
Βογὰ 116 που]ὰ δ'5σοὸ τηᾶκ [86 ῥγορμοῦ ἈΠ} τ] (16 ρον 8. ἔγοπλ τ]ὰ Ὀθαβῖβ το ἢ τὸ 
Κηον οὗ 85 ἤνοίβ ἰὴ αν γουϊῃ. ὙῈΘ ἰπᾶσοβ ἀγάσγῃ ἔτοπὶ ὑπο πὶ ὙΘΓΘ ὈΓΟΡΔΌΪ τοιιϊπὶθ- 
ΟΘΏς685 οὗ ψδὶ 6 ἢδὰ βθθῃ οὐ πιοῦ ὙΠ. . . .. ΤΟ γα]ϊσίουϑ [16 οὗὁἨ  ΑΠλοβ διΐὰ (μ6 βοθῇ 68 
οἵ πδίαγο, δοσυϑίοιηοα ᾿ἶπὶ ἃ8 γΧ86}} ἃ8 αν, ἴο θσρῦθββ 1118 [μου σῖ8 ἰὴ πογ8 ἴα κοη μὰ (6 
ξτοαὶ ρἰοίατο-θοοῖς οἵ πδίυγθ, μοι 88 Ὀοίησ 8150 τὶ θη Ὁ (μ6 μαπὰ οὗ ἀοά, 8ο ποπάθυα! Υ 
ΟΧΡΓΘ6868 {86 (πίησβ οὗ σοα. ὮΆθα 1.18 ρσορδοῦ 8 116 Ὀτουσμῦ ἰπὶ διμοησ ΟἴΒΟΥ Β06η68 οὗἁ 
εὐ ναίοα παίαγο, Ὠΐ8 8ϑοὺ] 80 ῥγδοϊϊοθα ἴῃ σϑδάϊησ [116 σοί οηβ οὗ [6 ρῃγϑίοϑ] ἴο [816 τηογᾺ] 
τότ], ἰοοῖ τ86 ἰδησαδρο οὐὗὅἁἨ ἰ8 ρΑγ 0168. αἰἶκο ἔγοιῃ πιβδὺ μ6 88 ΟΥ Ὑμὰῦ Π6 το] οΓΘα, 
Ης νᾶϑ ψπδὺ ἮΘ 08]} “8 Ομ] οὗἨἁ παίυσθ,᾽" οηάδυθα Ἡ1Ὲ ΡΟΥΤΟΣ δηα πϊϑάοπι ὈΥ ἷ8 αοὰ. Ιὲ 
18. ἃ πιϊβίδκα ἴο δἰ θαΐθ ἴο πὶ ΔΩΥ ἱμίδυ ΟΥὙ ονθὴ οὐ οιυὐνγαγα βίν]6, ἰΏ σοπβοαῦθῃοο οἔὨ ἢΪ8 
δ ρΒοσα 116. Ενϑῃ ἃ Βθδίῃθη 8.48 βδὶ ἃ, “ ποσὰ 8 γϑδα!γ 90]]1οὐν που] ; "ἢ τυ ἢ πιοτὸ ΒΘ 
τ-πουσηῖα δπὰ οσὰ 8 ὅγὸ ρουγθα ἰηΐο 86 δβοὰϊ] ἱορϑῖμοῦ ὈΥῪῚ ἀαοα (6 Ηοὶγν αμοϑί. Οἱ {δ δοη- 
ἸΓΆΓΤΎ., ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΩΥ͂ ρΓΟΡοὐ 18 τοοτα ρονίης ἴῃ 8 δβίγ]6, ΟΥ Θοιαἶπ68 τλΟΤῸ ποη οΥ ΠΥ (ἢ0 
ὨΔΓΌΓΩΙ Δη(ἰ ἸηογᾺ] τοῦ], (86 οπιμϊροίθμσα πα οπηηἰδοίθηςα οὗ αοἀὰ (ἷν. 13). ὙΜιαῦ 18. πιοῦθ 
ροειίς {Π8η ἴδ6 κυϊηπιοη8 ἴο [86 ὨοΔΙΏ θη Θηθπικθ8 οὗἉ 18γ86] ἴο ρθορίὶθ ἴδ ποῖσῖβ δθουΐ ϑαπιαγία 
δηὰ ὈεδοΪα ἐΐ8 βίηβ (1]. 9) ἢ) ΥΥΒδῦ πιοτὸ στδρῖο ἰμδη ὑμαὺ ρῥἱούατα οὐἁἨ αὐΐογ ἀδβραίγ το ἢ 
ἀαγϑὰ ποῖ πᾶπι [86 ἤδῆι6 οὗ Θοά (νἱ. ὃ, 10) μαι Ὀοϊάον ὑμδπ {π6 βυπηπηοπθ ἰο ἴ5γϑϑὶ ἴο 
ΘΌΠ.6, ἱν πον Ἡ 16, δῇ οη66 [0 8[η δῃά ἴο δίοῃϑ ἴοῦ ἐποῖν βίη (ἰν. 4)ῦ07 ὙΒδῦ τπογὰ βιγϊκίησ 

ἴῃ ΡοτοΡ ἴδῃ (6 βυδάθη ἔσσῃ (1. 2), “ οι ΟὟἹΥ Βαανα 1 ἵηόνῃ ; ἰλογοίογο 1 ππ1}} ρα η 8} 
γοῦ ὉΓ 411} γουγ ἱπίυϊθβ ; ̓ οὐ ἴΠ6 βυάδάθῃ βυπημηοῦβ (ΐν. 12), “ Βϑοδιβθ 1 νπὶ}} ἀο ἰλὲ5 απο 
[66 ([86 5] 06 8485 ἴο πιμδὺ (86 (λὲς 18, 18. τῆογο (Ἀγ }Πὴσ ὑμΔὺ ποτ 8), ργαραγο ἴἰὸ πιθοῦ μῪ 
ἀοά, Ο 5τ86] ὃ" οὖΥ τῶδῖ πιοῦθ ραδίμοιϊς ὑθδη [86 οἷοβο οὔ ἰπθ ρῥἱοΐαγθ οὐ (86 Ἰυχυτίουϑ 
το, πιθθη Ββανίησ 8811 μοῦ [ΠΟΥ Ὠθαρρα Ἰυχυτῖθβ Οη6 ἀροη ΒΟ 6, Β6 6η 18 τ 1 ἢ τνδὺ [ΠΟΥ 
ἀϊὰ ποί ἀο; “6 ἃγθ ποὺ ργτίονϑα ἴον [π6 ΔΗ οὐΐοηΒ οὗ Φοβθρὰ 7 " --- Ῥυβ6γ.} 

ὃ δ. ΖΣιογαίωγε. 

Βοεϊάθβ [86 τοῦθ τοίοστίησ ἰοὸ {π6 Ῥγορμοῖβ ἴῃ σοηθγαὶ, Ομ ον πὰ Μίπον Ῥγορβμοίβ, ΕἸ. 
ϑοβδίῖ, Οὐπιπι. θ΄ Απιος Ῥτορλείατι. Αγροαῖ,, 1688. 904. Οονβαγαΐὶ, Α ἀποί. θη Ῥγορῆᾶ. 
Απιος οἱ ὕοπαπι, Θἰδ.,) θηθο, 1668 ἀπὰ 1676. Απ͵|ο5 Ῥγορλοία δτροβίίια, οἴο., οαγα 40. ΟἿ. 
Ἠλγοηθουεῖ,. 1τᾶσ, Βαῖαν., 1768. Αγιοβ, ἱγαπϑίαιφα ἀπὰ ετριαἱπεά, Ὁ 4. α. Μ. Π4}}}, αουῦ- 
(ἴπροη, 1796. «4π|05, ἰναπδίαίοα απα ἐχρίαϊπεα, Ὁγ Κ. Μ. ὅυβι, 1,οἰρΖίς, 1799. Απιοβ, ἰγαπ8- 
ἰαιεὰ απαἶ ετρίαϊπεαά, ὉΥ Φ. ὅ4π. αῖοσ, Η4116, 1810. Τὰε Ῥγορλεὶ Απιος οχρίαϊηδα, ὈΥ ἘΕΥ. 
α. Βαυν, Οἴθββοη, 1841. [Ἡοσου, Νοίεβ, ἰὼ Βιὶδ. Οτὶϊ., ἰὶ. 891.1 

᾿ 
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ΕῸΒ ῬΒΑΆΟΤΙΟΑΙ, ΕἸΧΡΟΒΙΤΙΟΝ. ---- Απιοπρ ΘΑΥ ΟΡ ἩτΙΟΓΒ, Τὴε ϑδόυογα Ῥγδασὴεν ο7 ομεηπί- 
απο απὰ Ῥτορλεί Δγιος, ἱπ΄ ϑεγπιοθα οΥΓἹ Ῥ. Ἰ,δυτοηαβ, ϑυρογίηϊ. ἴῃ Ὀγοβάθη, [οἱρζ., 1604. 
Ατἴαοπρ {Π6 ἰδίογ, 4. Ὀιοάγιοι, Τὰε Ῥγορῆεί8 (αηπὶοί, ἤσοεεα, “ψοοῖ) Απιος, ὀγίοῖψ επρίαϊπεά, 
οίς., [οἰ ρΖίῳ, 1861. ᾿ . 

5 οὐ Γδο δ! ἤοπβ τϑδάο ὈΥ ἴ8ο ἐγδιδιδίοσ δἃσρ ἴῃ δογὴθ ἰὩδίδηοοα τηδυκοὰ πίτ ἐδο Ἰοϊίον Ο., Ὀσὲ ἴον [86 τηοδὶ μασὶ δὲ 
ΒΧΑΡΙΥ ἰηοϊοδοὰ ἰὩ βηυδῖ9 Ὀσγδοκοίθ. συδίδοο ἰο Ὦν. βοῦπλο ον σοφυΐγοα ἰδδι ἐμ͵2 εἰδίθιιθοῖ δου ὕὃα πιδάο. --Ο. 



ΑΜΟΞ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. Π. 

7Τὴε ϑιρενεογίρίϊοη (0Ἀ. ἱ, 1). 

1 ΤῈ πογὰβ οὗ Ατοῶοόβ (γ7ὄο τγχὲβ διηοηρ {86 βθρῃθιαβ οὗ Ἰθκοα), το ἢ6 88ῖν 
ΘΟΒΟΘΓΏΪηρ᾽ [5Γ86], ἴῃ ὑΠ6 ἀδγβ οὗ [ΠΖΖῖδὰ Κίηρ οὗ δυάδι, δηὰ ἴῃ (}6 ἄδγβ οὗ Ψ6γο- 
Ὀοδτι (Π6 80 ΟΥ̓ ΦοΔ8ἢ ἰκὶηρ᾽ οὗ 18Γ86], ὑυχὸ γϑϑτβ ὈΘίογΘ [16 δασίμαυλκο. 

ἈΑπά ἢ ββὰ: ---Ξ 

Ι. Τε Τενίπο υμάσηιεπέ ἐς ἀπποιιποεα ἢγδὲ ἀασαϊπδὲ ἰλο Οουηπίγίες ἰσίπρ ατοιπα 75- 
ταεῖ, ἐλεη ἀασαϊπεὶ ἐλ Κἰπσάδηι ὁ ὕμάαΐ, διιξ αὐ ἰαδὲ τοηχαΐης δἰαπάϊηφ οὐόν ἰλ6 
ΚΑύίησαοηι 0} 1Ἔγαοΐ (οἾΔΡ8. 1. 2--ἰϊ. 16). 

2 Φοθονδὴ ΤΟΔΙΒ ουὔὐ οὗ Ζίοη, 
᾿Απᾶ ουΐ οὗ “Φογυβαίθηι ἢ6 υὐΐογβ ἢ18 γοΐσθ 
Τμθη (86 ραδίαγοβ οὗ [Π6 βῃδρῃθγαβ σι Ὁ 
Αμα (Π6 μοδὰ οἵ (ὐδυτηθὶ 18 ἀγα ἀρ. 

(α) απιαφοιδ (νογβ. 8--5). 

8 ΤῊ βαϊιἢ δου δ, 
ΕῸΣ [ὮγθῸ ὑγαῃβρτ ββ 008 οὗἨ δι δβοι8 
ἈΑπᾶ ἴον ἔουγ --- ἰ τῖ]} ποὺ ΓΘΎΘΓΒΘ 10 --- 
Βϑοδαδβθ (ΠΟΥ (Πγϑϑιθα Οἰοδὰ τὴ ἴσοι τ  ]]6 γα, 

4 1 πὶ}} βοπὰ ἤγϑ ἰηίο (86 οι οὗ ΗδζΖβϑοὶ, 
Απᾶ 1 8}}4}} ἄθνουγ [86 ρδϊδοεβ οὗ Βθη-"βαϑά, 

ὅ Απάᾶ] 5]]}] δ αϊίοσ [06 ὈοΪὲ οὗἩ Ἰλδιηδϑοῦβ, 
Ἀπᾶ ουἱ οὔ" ἴ86 ΣπΔὈϊ Δηῦ ἔγοτα {Π6 νὰ] οὗἨ Αυϑῃ, 
Απὰ {86 βοορίσθ- βοϊ ἀϑὺ ουαὖὐ οὗ Βοι}- Ἐθη ; 
ἈΑπᾶ (86 ΡΘ0ρ]6 οὗ ϑ'γτία 8881} σὸ ἱπίο οδβρυνιυ ο Κν, βαῖ ἢ Φομοναῖι. 

(δ) Θαξα (γετϑ. 6-8). 

6 ΤΈυβ βα1.} Φοβονδῇ, 
ΕῸΓ ἰπγ6θ ὑγδΏβρτϑβϑίουδ οὗ (ἴ8Ζϑ, 
Ἀπὰ ἴοσ ἴουσ --- Ἴἰ ὙΠ}}} ποῦ γϑύϑυβο ἰἰ -- 
Βοοδῦβο (ΠΟῪ ΟΑΥΤΙΘα ΔΌΤΑΥ οϑρίλγοϑ᾽ ἴῃ 1] πα γ᾽ 
Τὸ ἀοΙνοσ (ἤθσὰ ὉΡ ἰο Εάομ, 

111 π|ι}} βοπᾶ ἢγο ἱπίο {π6 τγ8}} οὐ Οζα, 
Αμᾶ ἱἰἰ 5}}4}} ἀθυοῦσ {μοῖν ρϑϊδοθβ. 



14 ΑΜΟΞ. 

8 Απάᾶῖ νἱ]} οὐ ΟΥ̓ (86 ἱπμα ιδηῦ οτα Αβμαοῦ 
Αμπα (86 βοθρίγο- βο] δ ἔγοιῃ ΑβΏΚΟΙοα ; 
ΑμΑ1 ν1}} ἔστη ΤΥ Βδπά ἃραϊηβὺ ΕΚτΟΩ 
᾿Αμὰ (86 τοσηηδηὺ οὗ (πὸ ῬὨ1 δ Π68 58}}4}1 ρου}, βαὶ ἢ [86 Τωοτα, Φομονυδῇ. 

(ε) Τυγε (νοτβ. 9, 10). 

9 ΤμυΒ 8810} Φϑβονυδῆ, 
ΕῸΡ (ἢ γθ6 ἰγϑηβρτοββίοῃβ οὗ ΤΎΤΘ, 
Απα ογ ἔουγ ---ἰ νν1}} ποὺ ΓΘυΘΓΒΘ [1 -- 
Βθοβϑιβο {ΠΕΥ͂ ἀ6] γογθα ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ ἴῃ ΕᾺ]] Πα ΌΘΓ ἰ0 ΕἸΔΟτα, 
Ἀμπὰ ΓΘ ὈΘΓΘΑ ποί (86 ὈΓΟΙΒΟΙΙΥ͂ οονθηδηΐ, 

101 ν1}} βοπᾶ ἢγθ ᾿πίο [Π6 νγ1}} οὗ Τγτθ 
Αμὰ ἱΐ 5}.4}} ἀθγοὺγ {με ῖν ρ8]δοββ. 

(4) Εάοπι (νοτβ. 11, 13). 

11 Τἢυ8 Βα: ἢ Φομονυδῇ, 
ΕῸΣ ἴἢγθθ ὑγαπβρτθββίοηβ οὗ Επάοση, 
Απα ἴον ἴουγ --- ἰ ν1}} ποῖ ΓΟΥΘΓΒΘ ἱΐ ---- 
Βϑοδῦβο ἢ6 ρυγβαθδ 8 Ὀγοίμος τὶ (μ6 βιγοτσᾶ, 
᾿Ἀπα 81ΗΏ 68 ἢΪ8 οΘοσαρϑββίοῃ, δ 
Ἀπᾶ ἷ8 τσδῦδ σου  ΠΌΔΙ]Υ (θα ἴῃ ρΐΘΟθδ, 
Απὰ ἢΐ8 ΒΗΡῸΓ ΘμυΓ68 ἔΌΓΟνοΣ, ἡ 

121 ν}}} ϑοπὰ ἢγο ἰηΐο Τοηθδη 
Απὰ Ὁ 81)4}} ἀθνοὺγ (9 ρϑδοοβ οὐ ΒΟΖυδῃ. 

(ε) Απιπιοη (γοτβ. 18-15). 

18 Τῆυβ δα (ἢ Φομονδῇ, 
ΕῸΓ ἰπγθθ ΓΔ ΒρΤΘβϑοη8 οΟὗὁὨ {Π|0 ΒΟ0η8 οὗ Αὐωτθοι, 
Απμα [ογ ἴουγ --- ἰἰ Ὑ11}} ποῦ ΓΟΥΘΓΒΘ 1 -- 
Βοόδαβο (Π6Υ τρροὰ ἀρ {π6 ργορηδηῦ ποιηθη οὗ Οἰ]οδά, 
Τὸ ΘΏΪ]ΑΓρΟ {Ποῖ Ὀογάᾶθγ, 

14 1 ν}}} Κἰπα]9 ἃ ἢτϑ ἱπ (16 νν}} οὗ ΒΑ ΌΔΒΕ, 
Ἀπα ἰΐ 51}.8}} ἀθυοῦγ ὑπὲρ ρ] 8668, 
1 ἃ ναγιϑδουῦ ἴῃ (06 ἀδγ οὗἩ Ὀδί6, 
ὙῈ ἃ βίοττα ἴῃ (16 ἄδγ οὗἨ 16 τ] πη. 

18 Απὰ ἐδποὶν Κιἰηρῦ 818]] Ὸ ᾿πίο σαρνιΥ, 
ΗΘ διηὰ μιῖ8 ρῥγίποϑβ ἰοροίδμογ, βαῖτιἢ Φομονϑ. 

ΟΒΑΡΤΕΒ Π. 

; ' (7,7) Μοαῦ (γνετα. 1--3). 

1 Τῇυβ 881}} Φϑβονδῃ, 
ΕῸΓ ἴὮγθθ ὑγδηβρυθββίοῃβ οὗ Μοδὺ 
ἈΑπά ἴοσ ἔουγ ---- ἰ ν11}} ποῦ γθυθῦθ9 1} --- 
Βϑοδιβθ ἰὺ Ὀυγηθά {Π6 Ὀοπ68 οὗἉ (86 Κίηρ οὗ Ἑκΐοτα ἰηίο ]ΐπη6, 

21 ν«1}} βοπᾶ ἢγϑ ἱπίο Μοβδῦ, 
Αμὰ 1ὑ 8181} ἀθνοὺγ [86 ραΐδοββ οὗ Κουϊοίι, 
Αμπὰ ΜοδΌ 588}4]] αἷθ ἴῃ ἐπ6 ὑπτιυϊί, 
ὙῈῈ ἃ νδγιβδοαὶ, τὶ ἃ ἰσυταροί- Ὁ] δὲ ; 



ΟΒΑΡΤΈΗΒ 1. 1-. 16. 

8 Απᾶ 1 1} ουὐ οὔ {μὸ Ἰυάροῦ ἔγοσα {μ6 τιϊάβί ἐπθγϑοῖ, 
ἈΑπᾶ 11] 518 811 κἷβ ῥυΐμοθθ τυὶῦ ἢ ἰμα, δαῖτ Φθθοναῖι. 

(4) ωυααλ (νετθ. 4, 5). 

4 ΤΠ δαὶ (ἢ 6 μονῇ, 
ΕῸΣ ὑῃγ66 ὑΥΔΏΒΡΤΘΒΒΙΟη8 οὗ Φυ 08}, 
᾿Απὰ ἴῸΓ ἴουγ --- 1 ν0}} ποὶ γθύθυβα ἰἰ --- 
Βϑοδυβα {Π6 Ὺ ἀδβριβοᾶ {μ6 Ἰανν 7 οἵἩ Φοθουδῇ, 
Αμὰα Κορὺ πού 8 δοτηπηδη ἀπλθηί8,ἷ 
Ἀπᾶ ἐποῖγν 1168 πι81]6α ἐῃθια, 
ΑΥἾΘΣΥ το (μοὶν Δί τ γα] καα : 

ὅ 1 ν1}} βοπᾶ ἢγο ἱπίο Ψυάδῃ, 
᾿ Ἀπᾷ [ἰὑ 888}} ἀθυοῦγν (Π6 ρ418068 οὗἩἨ ογυβαθσα. 

(λ) Ζεγαεῖ (νετβ. 6-16) 

6 ΤΠ β811} Φοβουδῇ, 
ΕῸΓ [ΠΓ66 ὑγδΏΒΡΤΘΒΒΙΟῺΒ οὗ βγ86] 
Αμὰ ἴον ἴουσ ---- ἰἰ ν}}} ποῦ Σουβα 11 -- 
Βθοβαβθ ὑπ 6 Υ 86}1 {π6 τγἱρῃθουβ ΚῸΣ ΤΠΟΠΘΥ͂, 
Απάὰ {Π6 ΠΟΘΑῪ ἴον ὃ ἃ ρῥϑὶγ οὔ 8068; 

7 ΤΏΘΥ τὸ ρδηΐ δον (μ6 ἀυϑὶ οὗὁὨἨἍ ὴ6 Θαγ(ἢ ἀροι {86 αϑίὨροίοά, 
Ἀπά ρογνογὺ (86 ΨΑΥ οὗἉἨ [Π6 Βυ ΓΘΓΒ ; 
Απὰ 8. τοῦτ πὰ ῖϑ ἔμεμοτ βο ἴπ ἐο (6 βατηιϑ βίη!υ 
1 ογᾶσχ 3 [0 ΡΧΟΙΪΆΠΘ ΤΩΥ ΠΟΙΥ ΠὨΔΙῺΘ: 

8 Απᾶ [ΠΟΥ͂ βίγοίο ἢ {ΠΘυλβοῖνθ8 ἀροὴ ρανγηθῆ οἱοίμθβ ὈΥ̓͂ ΘΥΘΙΣῪ Δ|{8Γ, 
Απᾷ {Π6  ἀτίηῖκ {Π6 νὶπϑ οὗ {Ππ6 ρυ μι βῃοα ᾿Ὁ ἴῃ (π6 ἢουβα οὗ (ποὶς Οοα." 

9 Απᾶ γουδ 1 ἀδδίγογοϑα [6 Ατηοτῖίθ Ὀϑέοσο ὑμθαι, 
Ηἴτὰ ψὸ γγ7χἃ8 848 ῃϊσῇ 85 [6 ο6418 
Ἀπ 88 βίγοῃρ 88 {Π9 ΟδἘκ8Β ; 
Απα 1 ἀοδδβίγογοα Πἷ8 ἔγυϊ ἔγομλ Δθουθ 
Αμπὰ δῖβ γτοοίβ ἔγοιῃ Ὀθηθδῖ. 

10 Απὰ γοῖ 1 Ὀγουσᾷῦ γοῦ ὑρ ἔγοτα {π6 ἰδπά οὗ Εσγρί, 
ἈΑπά Ἰρα γουῦ ἴῃ [86 ΜΠΠᾺΘΓΏΘΒ8Β ΓΟΓΟῪ ὙΘΆΓΒ, 
Τὸ ἱπποῦῖῦ (86 Ἰαπᾶ οὗὨἩ [π6 Απιουϊίϑ ; 

11 Αμὰᾶ 1 γαϊβϑα ἃρ οὗ γοῦγ 8008 ργορβοίβ, 
ἈΑπά οὗἉ γοὺγ γουῃηρ τηθη ἀθαϊοαίθα οΠ68. 
18 1ὑ ποῦ 80, γ8 ΒΟ}8 οὗ [8Γ86] ἢ Βα (ἢ Φϑβονδμ. 

12 Βαϊ γο τηδᾶθ {μ6 ἀθαϊοαίθα οῃθ8 ἀσιηἷς τ ἴη6, 
Ἀπᾶ οοττηδηαορα {Π6 ργορθίβ, βαγίηρ, “ ῬΓΟΡΏΘΒΥ ποῖ. 

18 Β6δο]ᾶ, 1 ψ111 ῥγθββ γοῦ ἀονγηῖ 
᾽Α5 {86 401} 16 σαγῦ Ῥγθβ8868 [6 βῆθαυθβ. 

14 ΤΉ 5881} Ηρ Ὀ6 1οβὲ ὅ ὑο ὑμ6 ϑυ ἔς 
᾿Απᾶ [86 βίγοηρ 58}8}} ποὺ οοῃῆσγιῃ ἢΪ8 βίγθῃρί, 
Απὰ {86 ΘΓῸ 818}] ποὺ βᾶγϑ ἢ18 118. 

1ὅ δ (δαὺ ὈδΑγοί ὑπ 6 ὈΟῪ 88.8}}] ποὶ βἰδηᾶ, 
Αμᾶ [6 εν ἶἕοοὐρα 58}4}} μοὶ 8806, --- 
Αμπά {π᾿ τον οὗ (86 ὮΟΓΒΘ 588]] ποὶ βαγνα .ιἷβ 11ἴ6.. 

1δ 
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16 Απᾶ ἔπ ΘοὈΓΑΡΘΟΌΒ ΟΠ6 ΔΙΠΟΠΡ' {116 ὨΘΓΟΘΒ, ---- 
Νακοϑά 81.811} 6 66 ΑΑΥ ἴῃ ἐμαὶ ἀδυ, βαῖ ἢ (μ6 Τωογά. 

ΤΕΧΤΌΑ)Ι, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ΟἾΔ". 1. γα. 6. -- 3, ,1τ., εχίε; Ὅτσὲ ἀδύδη οοποτοίθ, εχέδο. 

ἃ γον. 6. - Ὀἰτῦ, εογιρίείφ, ᾿ποτοίοσο ἴὼ 7.11 πο ὈοΥ Ξ αὐ ἐλε ᾿γίξοπετ. 

8 ογ. 11. - ΓΤ ἀοροηὰα ὑροῦ Ὅν, ψὨϊο οομέϊπηφα ἰὼ ἴοτοθ 89 ἃ οουῤυδείοαυ. --- τῶ, ἀοδίγονε - διϊ 

ἀν το ραξκι ἢ τ αςἰ5 πιεγοίεϑεν. 

4 γες. 1]. -- ἐμ». τπδὺ ὑὕο τοηδοτϑά, αν ἀὲδ στα {145 τὰ ἰοραῖ! ζόγεξεν, Ὡδιροῖγ, ἴὸ ρογροίγαῦο ογυ δ ἶθδ. [80 Ἐπαϊά : 
Ν, 

Ὀμι Καὶ! ᾿Ὲ} οὐῤοεια ἰδδὲ τὰ νοσῦ, δρρι θὰ ἕο σγϑῖρ ἰὼ .6Γ. ||. ὅ, πιοδῦδ ἴο Κορ, ῥγϑδοῦυβ, δηὰ ἰμδὶ ᾿γίῃς ἴῃ παὶὶ ἰο 

{ΠῚ 0 Δ Ὁ]0 ἰο δὲ επιοϊΐοῃ.) τὴς ῷ ἴον ΤῸ, ἐδο δοοϑὺξ θείης ἀγδτσο ὕὉδεκ Ὀδοδῦβο οἵ ἐπο ἰοηθ- Ὑ] δΌϊο ἰὰ ἴδο 
᾿ ᾿ 

(ο]οσίηρ ποσὰ, ΓΙ. [ἔππαια διὰ ἀγόθὴ πηδίκθ ἽὩΡ» ἃ Ὠοιηϊηδίίνο δρεοϊυίθ, δὰ διρροϑὸ δὼ οεἐοὰ τ᾿παρρίξ ἰὰ ἔα 

ἰαϑὲ ἰοϊίεν οὗ (6 νοῦ, 80 8 ἴο ἱγκυλι αἴθ, “δηὰ ἰδ Κοερδ 15 πσϑίδι ἔοσγουοσ.") 

[8 Υον. 16. - ΞΞΡῬΏ. ϑόομιο οἵ ἰδο Θινοῖ νοτοίοης, ζοϊϊοποὰ Ὀγ ἔπ ϑυτίδαο δῃᾳ ϑοτοῖηο, αἶτο ἐπο ἴοστο Μαλχομ, Μοῖ- 

σἰιοίι, 88 ἃ ΡΓΟΡΕΡ Ὠδῖηθ, παι [86 σοπιοῦ ἰοχὶ ἰδ δυδίδἰησαὰ ὉΥ (6 ΕΧΧ. διά Ομ) άοθ, δῃά τοχυἰϊγοὰ ΌὉΥ ἴπὸ σοῃποοοη.) 

6 88. 1. το. 8. -- Ἰ  ἿΣΖΥ διυβίοξου το ΩΣ ΠΩ ΊΓΊ, 101. δ, 8, 15 Εἴτπιρὶῦ ἃ τῃουοτίοαι νατίδείου του Ὑ] 27, 
[1 ον. 4. --  μ}}0. τα ΘΟ αν, ἷ8 ρτεοορίνο Ὑ}}} ἰὰ Κϑηογαὶ. ὉΠ «- ἰδ δορδταῖθ ργϑοορί, τ ἢϑί πον σοτθεμουΐα) 

ΟΓ ὨιΟΓΆ].] , ᾿ ᾿ 

8 Υοτ. 6. -- ἼΞΣΞΠ 1ὸ ποῖ βυποησιθουθ Μὴ ἢ, ργείέ, Ὀὰμξ τροδῦβ ὁπ δοοουτϊ οἡὨ Εὐτεὶ, οί], οἷς. [Ῥόδου δοὰ 
γγογάδποσί βάορί 9 ἴοσπιον Υἱϑυ) 

9 ες. ἴ. - ἹΞΌΡ, ποὶ “πο ἰδδιὲ,᾽ Ὀπῖ, “πη οτάεν ἰμδι.᾽) ἐἀϊοδίίης ἔδπδὶ [μ6 αἴῃ πτῶδ ργδοίδοδα ἠοϊ ἤτοι πϑαῖχηθδθ οἵ 

ἰχησσδοος, Ὀαϊ ἃ 5ίυάϊους οοπίοτωρὶ οὗ ἴδ6 Ηοΐγ Θοά. 

10 αν. 8. --- ΦΣΩΡ “ »Ῥυπιελεα ἱπ πιοϑεν, ἰἱ. 6.7) δυοά, 88 [ἢ (86 τηδτρίη οὗ (πο Αὐἰΐλι. Τογείοςι. 

11 Ὑον. 8. -- ΤῸ, ρὶ [ποἷνγ ζοάε, ἐ. ε.) ἰδοἱδ [48 Ησαάδατροι), Ὀαὲ πον Θοά. 

[12 Ψψοσ. 9. --- ΤΒο τοροιϊϊοη οἵ ἴδ ροσβορδὶ ρεοϑοῦῃ ΡΣ ΠΒΟΙΘ διὰ ἴῃ τόσ. 10, 6 Του αἰρδιδίϊο, ὁφ αἰ γαϊθηὶ ἴο οὖν 
Ἐη ΚΙ δ ΡΏΣαδο, “1 πᾶ} πο, οἷς.] ᾿ 

18 γον. 18. - ὨΝΌΤΤ, (ο ἐπείοϑε, εογίρτεβς, «τα, ὯΝ ΓΙ ΓΊΓῚ, Καὶ] τοπιάοτ “ ἄοπτ ὕροῦ γοῦ " τ σσιιδὰ γο. [80 
ὙΠ Ίυοτ, Θοκοηίας, Ενδ]4.} Βυτθῦ ἰακοθ [06 σογὰ 6 γθ δηά δἰϑουὮΓ9 88 δ δ: Ὀδἰδηςγο, ππδληΐης ρίαοε, Ῥοσιίοπ, δορὰ τουάογα, 
ΠῚ ψΠ| σοιιργθαδ γουν διδηάϊη ζορίαοο." ΓΘ ῬΓΟΒδΌτΘ 15 οοτηραγοὰ ἴοὸ {{ππὶ οὔ οδτῦ. Αςσοσγαϊ κα ἰ0 [16 Ὁ80Α) οχρδυδέου. 
[ἢ σαγὶ ἰ6 Τγέθον ἀοδηοὰ Δ 71} οὗ δοανοδ.0 Βυξ ἰὴ ἰῃδὲ σδϑδὸ ἰΐ ἰδ βίγδηκο δὶ [6 ῬΤΟΛΒΌΓΟ οὗ ἃ 2] οδγῖ δῃου ὰ ὃ 

υδοὰ ἴο τοργϑβοης ἕ;θ ἀοαϊσυοῖ το οὐδ ποτο ἱπίεμ θά. Α τοοῖθ δρρτοργίδίο οοπιρατίϑου ἰκ Του ἰῃᾷ ἔΒ6 Ὀγϑδβῦσο ὉΥ 

“ὨΪ ἢ ἃ ἰὨσοδϊος σατὲ ἐὨτοδῆο8 ἰδ 9 δίοαγοδ. [4 [8 Ὀοϊον ἐμογοίοτο ἐὸ ἰδ κθ ἽΡ 86 ἴῃπο οὐὐοοεῖ, δηὰ ἴο τεῖεσ ΓΝ ΡῸΠ 

τὸ ἴο τον τὸ ἐδ 7011 ἑπτοδιϊος οαγί, δ ηοθ δα ἃ οδτί [6 δἰ τσδγὸ σοποοίνοι οὗ δ μοαυϊὶυ ἰδάθῃ. πῃ οχρ  διυδίου οἵ 
Ὑυγω 9 ἕ 

Μύτγεὶ ἰδ ἡοτορά. Ηθ βϑυρρ θα 12 ῬΣΟΝ ἴο ψῃὶς πο σοΐου ἰδ6 διδοοϊνθ, 80 88 ἴ0 γϑοηάον “ἢ ὕροη {6 Ηοος {}} οὗ δεαγναοδβ." 

ἱΦ Το. 18. -- ΓῚ) ΓΜ ΟΤΟΤΤ, κει, “' παισὶ 15 ΤᾺ] ἴῃ 10ε!:, Βα φαῖθο ΔΙΙσὰ {5610 

[16 γον. 14. --- ΣΟ ἼΞΝ, Τμ6 βῖιο σοῃιἱδίίοι ἰδ ἰουσπὰ πῃ "5. οχ!ῇὶ. 4.) 

16 ος. 1δ. -- ἼἸΣῸ2. Ὀοϊουχε ἴο ὈοΓΔ τηθπι οτ8 οὐ {8 γϑγθθ. 

11 ον. 16. - ἐπὴν; ΨῈΝ τς Π6 δίσουκ ἰπ δἰ Ὠϑϑσί,᾽" 7, δ... “(6 σΟΌΣΑΘΘΟΙδ.᾽" 

ἘΧΕΒΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεγ. 1. 7λε διρεγεβοτὶρίϊοα. ΤῈ6 ψογὰδ οὗ 
Ατὴοβ. Ὁῃὸ Ὄχργοβδίοη ἰδ βΒοι πο πδὶ πΠ| 8848]. 
1 ἰβ ΟυΒ ΟΠΙΔΤΥ ἴο δῖα!ϊθ [6 οοῃίθη (8 οὗ 8 ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ 
Δ8 “ἰλε ιυοτὰ υἱιἸελουαλ ᾽" “Ὠϊοἢ οι ἴο 1π|8 ὁΠ6 
ΟΥ ἴΠδὺ ΟΠ6, 238 πη ἴΠ6 ἢγϑδι υόῦβα οἵ Ηοβοβ, Φοοὶ, 
Μίοδι, εἰς. Φογοπηΐδῃ 1668 ἴπΠ0 Β816 ῬὮΓαΒῈ 85 
Ατηοβ, Ὀὰΐ δἀἀ8 ἜΧΡγΘΒΒΙΥ, “ἐο τσύογτα δα ισογὰ ο 
«“7Ζελουαλ οαπιε.᾽" Ἡδτο αἰδο πὸ ἀϊνίπο ἱπβρί γαῖῖοη 
οὔ ““ἐλε τοοτἀ5 9.7 Απιοβ᾽ ἴθ μὰ Ὀεγοπὰ ἀουδιὶ ὈΥ 

ἴΠο δὐάϊίοη, το μΘ6 βανν, ἴον ΓΤ ἐρ τΠ6 το ἢ- 
Ὠΐο8] οσααΐα ἴοὸ ἀδποίο ἴΠ6 Ῥτόρ οι ̓ 8 ἱπηπηρά τα 
Ἱπτυϊτίοη οὗ ἀϊνὶπο τα. Ηἰ5 “ υὐογαῖϑ ᾽᾽ ΓΠῃογοίοτο 
οτἱρ διά ἴῃ βυοἢ δῃ ἱπίαϊ ἰοη, δηἀ τγογο ποῖ {Π6 
ουϊῆονν δηὰ Ἔχ ργοβϑβίοῃ οὔ ἢἰβ οσῃ (πὨουρῃῖ5. Ηθ 
“ ΒΑῪ ᾽ ἢγβι δι ἢ6 αἰϊοτννασὰβ γοοογάοά, δηὰ [18 
βοοῖηρ Γοβίθα ἀροη ἃ αϊνίπαο τονοϊαοη. ὕὕύροη [86 
δἀάϊποη ἴο [Π6 ΠΡΟΡ ΠΟΙ Β ἤδη, Ο νῦ88 δι οΩς, 
οἴς., 806 ἴα Ιηϊτοάιιοιίίοη, 8 1. 

Ο8Π|6 ἰπῖο Υἱοῦ ΟἸ]Υ͂ ἰῃ 80 ΤᾺ 88 ἰδ γγΔ8 ἃ κίησάοῃι 
οὔ ἴβγβοῖ, δηαὰ σοῃ διηθά 8 ρϑυί -- ἰῇ οχίθηϊ 8 ζτοδίου 
Ῥδιῖ ---- Οὗ [ῃ6 ΡῬθορ]6 οἵ Ιβσδοὶ. Βα βί6β, [6 [πγοδῖ- 
οηΐηρβ ὀχίθῃα ἴὸ ἴπ6 Κίηράοπι οὗ πάδι, ἐπογϑίογθ 
10 8}1 5γβεὶ. Μογθϑουϑῦ, ἰξ πιπαϑὺ Ὀ6 οσοῃδί ἀοτοὰ ἐπδὶ 
1686 {πγοδιοηΐηρθ ᾿ογτ παῖδ ἴῃ (86 Ῥχοσηΐβο δῇος 
τποῖν σχοσυ ἤθη οὗ 8 δῖ ρ]οτίουβ [βγδοὶ, ἰῃ πε ϊοὶ 
ΠΟ δοσουῃϊ 58 ἴδκϑη οὗ [86 οχἰ βιϊηρ ἀὐν 5ίοη οὗὨ ἴδ 
Κιπράομι. Α.8 ἴο ἴδ6 ποῖθ οὗ πιο ἐπὶ ἴΠ) 6 ἄδγε οὗἁ 
Ὁ σίϑῃ, οἷς., 806 ἴπο Ἰηϊτοἀυοσίίοῃ, ὃ 3, ὙΠ ΟΙΟ ἱς ἰ8 
ΒΏΟΜΏ ἴο Ὀ6 σοττϑοῖ βοοογάϊηρ ἴ0 οἵα οοπίθπιδ οὗ 
τη ὈΟΟΚ. 

ΤΟ γϑασα Ῥοζοσο ἴδ δασίδατιδϊικο. 83.566 δ]5ξοὸ 
τς Ιηϊτοἀυςσιίοη. ΤῊΪΒ ἀαῖθ 158 ποῖ 80 λυ οἢ οἴ γοι- 
οΟἸορ!οδ)ὶ ἃ8 ρα πηθη εἶν. [Ὁ 18 ἰηβογιοὰ ἴῃ γοίου- 
ΘΏς6 τὸ ΕΒΔ}. νἱ]]}}. 8 (4150 ἴχ, 5), βῖπος [18 ρα βαυδίκα 
ΟΟΟΌΣΥΣΠΡ ΠΟ ΥΟΆΓΒ ΔΙΕΓ [Π6 ῬΓΟΡΠΟΒΥ Πρ, ὙΒΒ 8 
ἀδοϊαγδιίοη ἴῃ δοῖ δῖ ἀοα που]ὰ πιάᾶκα χοοὰ δπ6 
νγογὰβ οὗἉ ἢ18 βοσναηΐ. Α8 ἴο ὅδ ψϑπιυϊθη0838 οὗἉ [ἢ 
ΘηΕἶγΓο ΒΌρΟΓΒοσ ρτοΠ, ὩῸ ἀρ τΘης ἂρ ΑΪη81 1 6 ἴὸ 
ὈῸ ἰουπὰ ἱπ [Ππ6 διδιοιηθηῖ “ὙΠῸ 88 δλΟΠρ [ἢ 

Ὅρου Ιδσϑθὶ]. Τῇ μοουϊίαγ δἷπὶ οὗ (6 ῥτορῇοῖ᾽ πογάπιοη,᾽ εἴς., δη ἃ ΘβρθείἈ}}} {π6 ἜΧΡΓοββίοῃ “ ψ 80 
αὐτο ποθα ἰ8 [86 Κίπράοῃμ οὗ ΕΡΒγαΐπὶ; Ὀαϊ (ἢ15 τοαϑ; "οὗ ἰ Ἰπάοοα [18 δβίδίθιηθηϊς ἰθ ποῖ ογίρίηδὶ, 
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ἴς πηῖρσας γοῖ ἢᾶνὸ Ὀθδη ἱπβογίθα ἴῃ ἃ βυρογβογρεοῃ 
οἰδεγνγῖθα σοπυΐπο. ἸῺ ἔδνον οὐ {18 νἱονν 18 186 
αὐονθ- τ πη οποὰ ὑπ 0518] σΠΔΓΒΟΙΟΥ οὗ {Π1ῸῸ ΡὮΓΒ86 
“πογὰδ οἵ Απιὸβ ἩΒΊΟΘΝ ἢ6 βανν.᾿" [( 8 ΒΟΆΓΟΘ 
(οηροίνϑθ]ο Πα ἃ Ἰδίοσ δαϊῖοῦ οι] τι86 {18 6Χ- 
γμγεϑϑίου γαῖποῦ τπδῆ [ῃὴ6 ΟἸιδ᾽ΟΙΏΔΙΥ οὔθ, “ΤῊΘ 
ψογὰ οὗ τῃ6 Ιογὰ μὰς οδηλο,᾽" οἷς. [1 τἤθη 
16 ΟΣ “ὑπο γοθγθ Ὀείογο ἴΠ6 ΘΔΥΓ Πα ΔΚΘ᾽ ΔΓ 
εἰϊρα, 88 Ὀγ Βδιιτ, 88 8 ὑγοοῦ οὔ βρυγουδβη658, ὃ6- 
οδιιϑθ ἱΐ ρορυϊηθ [06 ῬΓΟΡΠΘΟΥ τὺ ὮΑΥΘ ὈΘΘη 
ΝΓΓΊΘη ΠΥΟ ΥΘΔΓΒ ἰζοΥ ἈΠΟ δ᾽ 8 ΒρΡΡΘΆΤΒΙΠΟΘ ἴῃ ΒΘ ἢ- 
εἱ, ῦ 16 115 τ ΟΪ6 σΠΔΓΆΟΙΟΓ ΠΟ [δὲ 1 ὙγὙ48 ὙΤῚ- 
ἴδῃ Β00.} δῇ ἴπαὶ ΟΥ̓ΘΠϊ, γὸ ΒΉΒΎΘΓὮδιὲ (8 ἰΔΟΓΟΓ 
ὨΒΒΟΓΙΟΙ 18 ἩΠΟΙΥ πηίουπάοά. Νοιδίηρ ἰογθὶ 8 
δ Ορίπῖοῦ ἰπδὲὶ ἴνῸ ΥΟΔΙΒ, ὙΠΟ. ἰδ 50 ρσ͵γοδῖὶ 
δρδςα οὗἉ {{π|6, οἰαρδβοιὶ Ὀθέοτο [ΠπῸὸ γϑθοογὰ νγ88 τηϑάβ, 
απὰ θοϑ 68 γα ἴδνο Ὀδίοτα βδῃονγῃ {ππὶ [ῃ6 ὈΟΟΚ ἰ8 
ΟΥΣΥ̓́ ΩΟῸ ΠΘΒΏΒ 8 ΤΏΘΙῸ ΤΟΟΟΙᾺ ΟΥ̓ [Π6 ΟΓΔΪ ἀἰΒΟΟΌ ΓΒΕ. 
Θὲ τὰ οἴδοῦ Ὠδηά, ὄνθὴ Βδῃν ἢ Π)86] τησδὲ δα λῖς 
τδὲ τπ6 ρνγθοΐβο ἀδίβ δηὰ 00 ρϑοῦ ΔΓ ἴοσα οὗὨ [Π6 
Βα ρΡΘ ΒΟΥ ρ(ο πα ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΘ ἴῃ ΔΠΥ͂ δνθηΐ 118 ΟΟἸΏρΟ- 
βἰτιοπ ποῖ Ἰοηρ δέϊον [ἢ6 ῬΤΟΡΏΘΟΙ68 γοσὸ ἀο]νογοά. 
ΦΌΓΟΙΥ πὸ πὸ ρῥγεῆχοα ἴ659 νογάβ αἱά ἷξ ἴπ τοίδτ- 
ὁ06, 88 ΔΌΟΥΘ Βιίδιρα, το 115 ὈΘΑΤΙΠρ᾽ ΠΡΟΠ ἴΠ6 διιὺ- 
Ἶ76εῖ οὗὁἨ 106 ῥτορῃθοὶθβ [Ὁ] οί ηρ. Απὰ 885 {Π61Ὲ 18 
ποιηΐπρ δῴαϊηϑῦ τΠ6 ΔΌΠΟΓΒ Πρ οὗἩ Ατηο8, 1ἰ 158 τηοϑῖ 
παϊΌΓΑΙ ἴ0 τ] ηΚ τμδὶ ἢ6 ὙΠῸ βυρροβίοα (Π6 τοἔοτ- 
ἐπα τροογάρά ἱξ, Βοβί 68, γ ᾶνθ ΔΙ γοβαΥ 8660 ῃ 
([πιτοἀυςοη, 88) [μδὺ [ΒΘ ΓῸ ἰδ σθαδοη ἴο ὑ6] θνο (δὶ 
το δδυιπαυδκο ἱπάυοοα ΑἸὴοβ ἴο ἩΓΐδ ἢΪ8 ἀν με 
δοἶοβ ; ἰπάδοά, δ βου Δ 08 ΤΕΙΟΥΒ ἴο 11 1π νοῦϑὲ 2. (ου- 
ιαἰη]γ τμ6η ποίην 8 ΤΟΤΘ ΠϑίΌΣαΙ ΓΔ [0 858ΌΙΩΘ 
ται δα Ὠἰπ86}οοπηυΐρα 119 ποία Οὗ εἴθ, δη ἃ ἢ π8 
Ἰηαϊοαίοά τπὸ ἱπαυσοηηοηΐ τ ΙΟΝ Ἰοὰ Ὠἷπὶ ἴο τυγὶϊο. 

ΟἸδρ. ἱ. τοσ. ῶ. ϑοβόονδὴ ΣΌΔΣΘ οι οὗἩἨ Ζίοι, 
εἴς. τρ. 906] ἰν. 16. Ατἴηο8 οοπηθοῖβ ᾿ἶτη86} 
ἀΐτοο ιν σῇ Ψοοὶ ἱπ ΠΕΡΠ ΠΕ τς ἡυάρπιοηῖβ 
σροὴ ἴΠ6 ΒΕΔΙΉΘΩ 85 ΘΏ6Π)165 Οὗ ᾿Β Ῥθορίθ. Εογ 
ΟΥ̓ΘῺ ἴσοι νοῦ. 8, Πα Δῃπουησοβ (δ6 αἰνπα τ τΆἢ 
ὌροΟη 4} {π6 βαττουπάϊηρ, πδίίοηβ. Βαΐ βυάάθη!γ 
6 ἀοηπποίδείοπ τὔγη8 ἴὸ πάῃ, δπα τ δ ἴἰοὸ [8- 
γδοὶ, ΠΟΤ ἰτ τουδὶ δ Ββίδη ἀρ, 80 (Π 81 ἰξ 8 μ]αἰη 
ἰδὲ Π6 δἰπιθὰ δδρϑοΐ! γ δ 1ϑγλθὶ, δηὰ ταὶ [Π6 
ἰδγοδῖβ ἀραίηβι ἴ0:6 Ποδίμθη Μ ὨΙοῖ δοοιηθα ἴοὸ Ὀ8 
ποσὶ ἱπηρογίδῃϊ, ϑογνυθὰ ΟΠΙΥ [ῸΣ 8η ἰηϊγοάποιίοη 
τὸ ψίδῦ [0] ογ8. ΤΠ 8 ΔΡΡΘΔΥΒ νὴ ἴῃ [Π}6 γϑῦθ0 
θοίοτε 8, δίῃοθ ἢ6 ΔΡ0|168 τ Ῥῆγαϑο ὑὈοστονθα 
ἴτουι ὅο61 αἰ ΓΟΠΕΙΥ ἴτγοτη [μὲ ριορ μοὶ, ὨΔΠΊΘΙΥ, 
ἀραϊηπι Ι5γωθὶ, [ῸΓ 51π06 [6 ἀγγίηρ ὕρ οὗἉ ΟἌΓΠΙΒΙ ἴκ 
οἰδίοα ἴο ὃ6 ἴΠ6 ταϑυϊῦ οὗἩ Οοὐ δ ψυλει, “ [6 Ὀ88- 
ἴυγοδ οὗἉ ἴῃ6 δορῃογάβ,᾽" ψ ῖς ἢ ἅγὰ βαϊαὰ ἴὸ ψ ΠΟΥ, 
ΔΓ ἴο ὃδ6 τοίειτοῦ ἴο ἴβγϑοὶ. ““Ῥ οοὰβ δῃὰ ραβίιγοβ 
ἈΓῸ τηοηῃτοηϑὰ Ὁ Απιοβ ἴῃ δοοογάβηοο 1 ἢΐ8 ̓ - 
“αἰ τ τηοᾶς οὗ σπδγαο γι δίς ἴΠ6 οοπηίγγ. Οτ, 
ΜῈ 4ΓΘ [0 διϑβδίρῃ ἴἢ6 “τηρλάβ οὗ ἴΠ|6 Βῃθρ ποσὰ β ᾿ [0 
16 το στουῃὰβ οὗἩ Γ[Π6 ἩΠᾺὰΘΓΠΟδ8 οὗ Φυάδῇῃ, 
δ ΥΠ πεῶν τς Ῥγορ οι 5 οπλο ἴῃ {86 βου, ἀπ ἴο 
εἶθ Οστη οὶ βίδη δ ορροθοὰ ὁη ἴδ ποῖδ, 80 πὶ 
ΔΑἸηοβ δ668 ἴη6 ὙΠΟ0]6 ἰαπᾶὰ ἔτγοτῃ δου ἢ ἴ0 ΠοΙἢ 
πἰτποτοα. 86 “ νἱΠογίπρ᾽ "᾿ πμοδ ἢ 5. ΘΌΠΟΓΑΙν ἀο- 
εἰγαςτίοη, ποῖ τὸ ὃθ Ἰ᾿ἰπιίτοι ἴο τηογὸ ἀτουρϊ 85 ἃ 
πδϊογαὶ οοουτίοποο, δἰ που ρ ἢ (Πἰ8 ἰ86 ποῖ ὁχοϊ ἀρὰ, 
ναὶ ἐχιοηαϊΐηρ ἴοὸ ἴΠ6 ἀονβϑιβὕοη οὗὨ 8 [οτγεῖρῃ ἴοο, 
85 ἴῃς ἰδίου βίο] ἢ 18 ΓΘΟΌΪΓΟ. 

Ετοπὰ νοῦ. 8 Ὀορίπ τῃ6 ΓΠγοδίθηἷηρθ ἀραϊηϑβὲ τΠ6 
Ποδι θῇ - ἰῇ [Ὧ6 ὙΑΥ οὗἉ ἃ ῥγοίβοδθ:υ Τλο βίοστῃ οὗ 
εἰτίη8 τπγϑι γῸ}16 ἀσοῦσπᾶ [8 ἀμ: Κίπράοτχηβ, 
ἘΠῸ] ἴἰ σοπηθ8 ἴο ἃ δίαπα οἡ βγϑθ]. ΤΠ6 Ποδίῃθη 
Κἰπράοτῃδ πιοηπιϊοποὰ ἱπ ἐΠποῖγ ογθῦ ΔΓ βὶχ : ϑιγσίϑ 
(Παπ,)δβουβ), ΘαΖβ, Οὗ ταῖθοῦ 4}} ῬΠ δια (νογ. 8), 
Τνυτο, Εάοπι, Απηπιοη, Μοδῦ. ΏΘδΘ τηβ ΠῚ 681} 
οὐπαδήτζαϊα ἔνγο ρτοῦρβ, ἴγοα ἴῃ 680}. ΕῸΥ ἴῃ6 1γ60 
ἤτγβι αὐτὸ ποῖ ἀϊδίδηϊ τοιη [δγϑρ], [ἢ ἸΔΟΌΟΥ ΠΘΑΆΓΟΥ, 
ἂν Εἰ]1οὰ ἰη οτίχίη. ΤὨΘ στουπά οὗἉ (μοὶγ ρα πὶ δητηθηὶ 

8 ϑ[Αὐθα ἴ0 Ὀ6 [ΠΕἿΓ ἸΓΔΏ ΒΟ ΓΘ551 08, ΘΒ ρο οἰ} }}γ ἀραὶηδι 
Ἰδβγβοὶ ; [Π6Ὺ οοτηο ἱπίο Υἱοῦ, ἐποτοίοτγο, 848 θη θη ἶθ8 οὗ 
(οὐ Ρθορίο, δπὰ 85 βιιοῖ ἃτὸ [πγοδίθπϑα νἱτ γαῖ. 
Ιη τΠ6 δυφοοββίοη οὗ [ῃ6 ΕΤΟΡ ΞΕ 6 8606 8ἃ ΟἸπὴδχ οὗ 
Ζυλ}ῦ, δίμοθ παίγα! 'γ (Πα 111-ἀοΐπρ οὗ 86 κἰηἀγοὰ 
ῬΘΟΡΪΟ 18 ψΟΥΒ9 ἴμδη [δὲ οὗ ἃ ἰοτοῖχη το. Ὅροι 
(πὶ στουπὰ [Πο αιιοϑίίοη, ΨὮΥ 8ὲ [1686 ὝΤΕΙΟ 80- 
Ἰοοϊθα, δηβυνογ 156}. [1 γΩ49. [686 τοῦ ὙΠ οΠπὶ [8- 
ΓΘΪ δα ΒΟΥΘΓΘΙΥ βιῆογοα, δηὰ ἐποὶγ μα ΔῪ ἴῃ 
ἴ0 ἰοτορτουσμᾶ. ΤΠΟΥ τὸ ῃθη ΤΥΡ το ΟΠΙΔΕΙΤΕΙ οἵ 
ἃ Ε͵458; 8 {πεοϑίθηΐης ὕροὴ δβιιοῖὴ στουπ 8 Ῥτὸ- 
οἰαἰπιδ ἴ86 σφ οἵ 8 53: 1] 8 Ὁ σου Γ56 οὗ δοιΐοη ζθῃ- 
ΟΙΘῚΪΥ -- ὙΠΟΓΘΥΘΥ 1 ΤΔΔΥ ὃὉ6 ἸΟππά. 

866 δΙΓΓΠΘΓ, ἴῃ γόϑρθοῖ ἴ0 ΓΠ6 ὈΘΑΓΙΣ οὗὨ ΣΤ ΘΠ 8068 
δραϊηδὲ (ἢ6 ΠοδίΠθη ΡΟ τη Πδοο8 ἀραϊηϑιὶ [δγ80], 
ἰη 16 ὨϑοοίΓηΔ] πὰ Ῥγδοιοαὶ ἔξοιδα ῦΐκβ. 

2. δαπιαβοι --- ϑυγία, νετβ. 3-5. Τὰ καῖ 
ΦοΒοΟΥνΔῈ ; (ΟΣ ἰῆγθθ ὑχϑηδβαγοδαδίουσ, οἷο. ἴτ ἰδ 
ῬΘΟΌ ΑΓ τῃδῖὲ (6 τγοδιοπίηρθ ΓὨτοῦυρθοῦας ὈοΙἢ 
σὨΔΡΙΘΙΒ ΔΓ ΔΙΎΓΑΥΒ ἰηἰτοἀυορα ἴῃ [Π6 ΒΆΤῚΘ ἸηδΔῃ- 
ποῦ. Τἢδ ῥἤγΑ86 “[ὉΓ [ἢγθ6 ---δηᾶ ἴον ἔουν,᾽ ἰβ 
“6}} ὀχ ρΙαἰηοὰ Ὀγ Ηἰϊζις, γ ἢ 88γ8: “ΤΠ6 Ὠυπ- 
ὈΘΥ ΤΟῸΓ ἰΒ δα ἀθαὰ ἰο [6 πππιροῦ ἴῃ το, ἴο σἤαγδο- 
(ογΖ6 [Π6 ᾿ἸΔΕΟΥ 848 ΒΙΠΠΡΙΥ 86ῖ ἀονῃ δὲ ρ]θαβΌΓΟ, ἴῸ 
ΒΆΥῪ ἴπαϊ ἰΐ 18 ὩΟΪ ΘΧΘΟΙῪ {Ππ τ Ὀπΐ το ἢ τηογθ.᾿ἢ 
ΤὮτοο νουἹὰ θῸ ὁπουρῃ, Ὀὰῖ ἴἰτ 8 ἠοῖ Ἰ᾿ἰπιϊ ρα ἴο 
ΓΘ. ὙΤηῸ Ὀ]ΌΓΑΙ ΠΥ ἷἰ8 ποῖ τρί ϊν ἀοῆποά, οἡ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ἴο ἱπαϊοδίο [86 ΘνεΓ ἱπογθαβίηρ ΠΌΠΟΙ οὗ 
8'Π3. Τἢθ86 ΠδΙΪΟΠ5 ἱὨογθίογο ἢν ἱπουγγοὰ ποὶ ἃ 

Ἰίσιιε Ὀὰξ ἃ ΒΟΑΥΥ ἀορστοο οὗ ρΌ 1. --- ΤῊ ὮΨ σῖϊὰ 
ν ΐοἢ [Ππ6 τὨτγθαιθηϊηρ Βαρῖν8 ἴδ ἴῃ ΘΔΟἷὶ 0856 τΘ- 
Ῥϑδαϊθά Ὀοίογο [Π6 Βρ60141 (γδηβγοδδίοῃ στηθηςοηθά, 
δηα [};18 ἰδίίογ, Ὀοιηρ 8 δ πρὶθ 6586, 866 18 ἴ0 60Π- 
βίοι τὶ [Π6 ρῥγοοθάϊηρ ρ᾽υγα]8. Βαϊ ἴῃ συζῇ 1}6 
οοτατηθηςοιηθδηῖῦ, μανίηρ ΗγιΩΪγ δββοσίοα ἴ.6 ]ΓΑ]- 
ἸῸΥ ΟΥ̓ [Π6 5[η8, ΤΥ Ὑ06}} Δ|1ὁνν ἴπ6 βι θθοαῦθδηϊ 8ά- 
ἄγεβ8, 88 ἰξ παϑίθῃβ ἔγοηὶ Ομ Ῥθ0}]6 ἴο δῃοῖδογ, ἴο 
Ὀ6 σοηίοηὶ 1} Π πϑηγΐηρ ἃ δἰπρὶθ ψτοης δοὶ 88 8 
βασταπὶ ὌΧδηιρὶο Ποῦ ΠΘΟΘΟΒΑΓΙΥ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ 
[08 οΧχ᾽βίθηοα ΟὗἁὨ ΙΏΔΠΥ ΟἴΠΟΙΒ. ΤῈ ρῆγαβο 16 Γ- 
Ροβϑὰ ἴῃ ϑᾶοῇ 6890 -- οἴ ν.1}}} ποῦ ΣΟυΘσΒΘ ἰΌ, ἱ, 6.) 
[Π6 Ρυπίὶδητηοηΐ ἀοςίἀοἃ ὉΡΟΗ --- σα8. ο᾽ ΘΥΟΥΥ 
τῃουρῆϊ οἵ ταρθαϊ, μα ἀθοαγοβ ἴῃ 6 δχοουτίοῃ ἴο ὃ6 
ἱπον 8016. 1 ΘΥΘΓΥ ΟΆ56 1[ῃ6 λυάρτηθρῃςϊ 5 ἀοβοτγ υ6ἃ 
ἃ8 ἃ 800η0]ηρ᾽ οἵ Ητο ἴ0 σοηβιιπιθ [6 ΡΆΪ]ΔΟΟ8, Ἡ ΠῖοΝ 
ΟΠ Πη68) ΟΠΪΥ ἴῃ το οὗὨ νγαγ, σοῃαιοδῖ, δὰ ἀθ- 
βδἰγυοιίίοη. Βϑοδυδθ [86 Ὁ} [ΣΟ θα, τοίογβ ἴὸ (6 
σΓΆΘΙΥ ἢ τ ΒΙΟὮ (ΠΟΥ οτιϑῃθα τπ6 σαριιτοά 61]- 
οδα 65 ὉΠΟΟΥ ἰγοὴ ὉΠγοϑἢϊηρ- Δ ΟΠ Π68. ΤῊΪ8 οὐ- 
συγτοα θη δ] βίη εαϑὲ οὗ ἴπ6 Φογάδηῃ νγἃ8 βυιὺ- 
)υραιοά ὈΥ ΗδΖαεὶ ὑπάθγ 186 τοῖρτι οὐ δοθπ (3 
Κίπρβ χ. 32, 33, εὖ. ΧΙ. 7. - Βοηβδαάδα ; νγὰβ ἱξ 
186 γαῖ οὗὨἨ τὲ ΠΒΠῚ6, ΟΥ ἴῃ6 δοοοῃά  ῬΓΟΌΔΟΌΪ 
Ὀοῖῃ. ββαίίζος ὕμ6 Ὀοϊῦ, ἱ. 6., οὗἨ 1π6 ρῖ6 Ξξξεὶ [ὴ6 
οοπασεβὶ οὗ ΠδιηδθουθΒ. ΤὮΘ ᾿ΠΠΔὈΙ Δ 15 οὗ 106 
γΔ]1Ὲγ οὗ Ανθϑῃ δηά 116 βοθρί"6- πο] ἀθυ, ἑ. 6., ρυίῃοθ 

ΟΥ̓ τυ ϊοτ, οὗ Βοῖῖι Εάθη, δτὸ εχ γραιεὰ. --- ἸῺ 

ΥΝ {τον ΝΑΠ]ΟΥ οὗὨ ποι ηρτι688, 5 ρΓΟΌΔΟΙΥ ἐΠ6 τηοᾶ- 
ΘΓ ΒεΚβα, [Π|6 σ]]6γ ὑθίτγοοη 1βθβδηοη δηᾶ Απε}}}0- 
δι, οὗ τυ οι Ηδ]ορο! β (Βααίζκεϊκ) νγἃ8 ἴῃ πηοβὲ 

ἀϊβεπραϊεποὰ οἷεγ. Ἰδὲ, τβοπ ρόσμδρθ τες ὙἾΝΝ, τι 
Πδ1η6 οὗ τΠ6 Ἐκυριΐδῃ Ηδ]οροΙ 8, τνῆθποθ τ ΓΧΧ,, 
ΤΌΠΟΟΥ πεδίον Ὧν; ὑὕαῖ ἀσβιρηθαγ ππτθη ἰπ τῃ6 
[ΟΥΙΔΟΣΓ τιοῖμβοὰ ἴοὸ ΡΙΔΥ ὩΡΟῺ ἴΐπε ἰά0}] πουϑῃρ 

Ῥογοστηθὰ ἴποτο (εἶ, ΤΑ 3 (ον ΓΙ. 

ἹΤΕΤΞ, εἰἴοῦ τμ6 ταοάοτη Βοῖ.6}- πη, ποὲ 
[Ἀν ἴτοπῃ ᾿αιηδβοι8, ΟΥ, ὑοίον, {πΠ6 Παραδεισος, ἱπ [ἢ6 
ἀϊδιγίοι οἵ Τ,δοάϊςοα (Ῥίο]. ν., 5, 30). ΤΏΘ τοδὶ 8ΓΘῸ 
ἴο ὑὕθ οαγτίοα δύδὺ ἴὸ Κὶγ, δὴ Αβδϑυγίαη Ῥγονίηςθ, 
οπ ἴπ9 Ὀδηκβ οὗ ἴπ6 Βῦνον Κὶν, Κῦρος, [86 τηοάοτη 



18 ΑΜΟΒ. 
(οογρίαᾶ. ΤῊ ψγ88 (Ὁ ΠΠΠΡὰ Ὀγ Τρ Δ. }-.ῬΊΊΟδοῦ (2 
Κίηρϑ χυὶ. 9). ; 

8. ααξα --- ῬΑ ειία. Μετα. 6-8. Οκ28. βίβδηάς 
88 ἃ ΤαρΓεδοηϊϑνο οὗ {Π6 οἴπον ῬΒ  ΠἸ5]Π6 βίδα 
ὙΥ ἘΠ ἢ δ τ δια Δ ΪΥ ἰὨγοδιθηοά, δηὰ 158 πδιηθα ἢγσϊ, 
ῬΟΓΒΔΡΒ Ὀοσδιι86 ἐξ τγ88 πγοϑὲ ΒΟ ἄν] οησαροα ἰῃ [Πα 
ΒΑΪ6 οὗἔἁἩἉ 1Π6 εἀριϊνεθ (1Κ61}}. ὙὝΠοτο ἰ8 ρου πᾶρ8 δῇ 
ΑἸ] ἰδίου ἴο (Π6 δαῖηδ 886 Ὑ ἢ σἢ 406] τηδη 0ὴ8 (ἰ]. 
6). ΑΙΒουρῇ Φοοὶ βρθδῖκ8 οὗ ἃ 8816 ἴο [0 Οτθοΐδῃβ, 
δηα Απιοβ οὗ ἃ 8416 ἴο Εἄοπι, {ΠΟΓΘ 8 Ω0 αἰβογο 
ΔΏΟΘΥ, ἴον ὈοΓῈ οοσυγγοα. 406] πιϑηοηδ ἴμ6 τος β, 
Ὀεοδῦ56 ἢ6 Βουρῆϊ ἴο βοῖ [Οὐ 1Π6 τ ῖὰ6 αἰδβρογβίοη 
οὔ 1πΠ6 θν8 δβηὰ {ῃοὶν αῖγα τος 81} ἤ οτὰ δ᾽] 18π48 ; 
Ὀπαϊ Απηοβ ὙἼΒΠ.65 ἰο ΘΙΏΡ ἢ Δ45120 ἴῃ6 δαϊτοὰ οὗ τῇς 
ῬὨ  8εἰπη69, αηὰ τμογΓοίοτο Βροα Κ8 οὗ ἴΠ6 8816 τγδὰθ ἴο 
Ἰδγα6}᾽ 8 μι οὗ ἴ06, Εἄοπ,. Ὦγ Οδιὴ ἰΒ ποῖ πδπιοᾶ, 
ἄἀοο8 ποῖ ρρθαγ. οι θ1])688 10 νγὰ8 σοι ρτ απ φά 
ὉΠάοΓ [ΠῸ ρῆγαθα “ σοῃπδηΐ οὗ {πὸ ῬΆ1}1811Ππ65.᾿} 

4. 7γτε --- Ῥλαηπίεῖα. Μετα. 9, 10. ΓΘ οὔπηθ 
ΠΘΓΟ 18. 1Π6 Β8Π16 ἃ5 ἴῃ ἴἢ6 ᾿Αδηυλμμον ΠΔΙΏΘΙΥ, ἴΠ6 
5816 οὗ μι ]ΒΟποῖβ ο άοιη. Βαϊ ἰδ ἀοοβ ποῖ ἱποὶἀθ 
ΘΑΓΓΥΪπρ ἴἴθπλ ΑΥΘΥ, ἱΠΟΓΟΙΌΓΟ (ΠΟΥ τησδῦ ἢδν6 
Ῥουφσιῦ τποτὰ ἤομὰ Οἴδοτβ δηᾶ ἤθη 50] ὰ {Π6Π|. 
Ἡδῃηοθο Φοοὶ β8γ8 (παῖ [Π6 ῬΒΠ1801Πη68 5014 (6 ῥΓῖ8- 
ΟἸΘΓΒ ΠΟΙ ἴΠοῸΥ οδρίαγοα ἰοὸ ἴπΠ6 ατοοῖβ. Βαϊ [Π6 
ῬμΟπἰοίδη8 δ ἃ ἰγααϊῃρ ΡΟΟΡΙΘ ΏΔΥῪ 81 85 γγ8]} 
μάνα Ὀουρῶϊ τοῦ ΟἸΠ6ΓΒ, ΒΟ ἢ 88 [86 ϑυτίδηϑ, δῃὰ 
δοὶ ἃ τπ6 σαριῖϊνο5 τπ8 δοαιυϊγοά τὸ ΕἙάομι. ὍΠοῖγ 
δ'ῃ ΠΕΓΘ ὑγὰβ [Π6 φιτοδίογ, θθοδαθα Ἰαν ἃ δπὰ 80]- 
ομγοῃ ἢϑα τη866 ἃ ““ ὈτοΙ ΠΟΥ οονοηδηῖ "ἢ ἱΠ τἢ6 
Κίηρ οὗ Τυ το. Τλο ΓΠγοαϊοπίηρ ἴπ νότ. 10 18 ᾿ἴπη- 
ἱτοὰ τὸ ἴῃ6 Θοπιπηοποοπιοπΐ οὗἩ ψἢδι 18 ἀδποπηςθά 
Ὁροη [)απηάβοιι8 δηὰ (1428. ΤΊ] 88Π16 8 1Γπ16 οὗἉ 
Ἑάοῃ δηὰ οἵ Ψιυάδῃ. 

δ. Ἑάομπι. Μετϑ. 11, 12. Νο ραγι σὺ ΟΥ̓ Πλ68 
ΔΤ ΠΟ σπαγμοᾶ, Ὀαὶ δὴ ἐπ ρ Δο80}6 Πα ῖγοα ἀρσαὶπβὶ 
18γδ6], νἰσἢ ὈγΟΚο οὐ πῃ δοῖβ οὗὨ ὄἼγαο]γ. Ταπηδη 
8 ΟἰΠΟΓ δὴ ΔΡρο δεῖνα, τπ6 δου, ΟΥ [Π6 Ὥδπηδ οὗἉ 
ἃ. Ῥτονίηοο ἴῃ Βάοπι (οἴ, δογ. χ!ῖχ. 20; Ηδῦ. 1. 8 ; 
Φοῦ 1.1] ; ἘζΖεκ. χχν. 18). Ἐπαβοῦϊα8 δη ἃ Φοτομ. 6 
δος αἰ50 οὗ 8 οἰ ΕΥ̓͂ παπιρὰ Το πιδῃ, δῖχ ΠΟιΓΒ ΠΌΤῚ 
οἴ. ΒΟΖΤδ, ῬΓΟΌΒΔΟΪΥ [6 ΘΑΡΙΔ] οἵ Ιάἀπηγ68, 

βοιἢ οὗ τὸ Πολὰ ὅ68, 5{}}} ργοδογνθά ἴῃ [16 νἱ!- 
Ϊαρε οἵ 6)-Βυπκοίγοι ἴῃ Ψεδ8!. 

6. Απιπιοη. Χ,εοῖβ. 183-158. ΤῊ ἴδοι βίδιίθα ἤθγο 
18 ποῦ πιοπιοπϑὰ ἰπ τῃ6 Ὠἰϑίοτγίςα] ὈΟΟΪΚ5 οὗ ἴδ ΟἹά 
Τοβίαιηοηῖ. ΒΔΌΡΔΏ, ἰπ ἰϊ5 [1}} ἔογττα, ΒΔΌΘΔΙ οὔ} Ρ 
ἴΠ6 ϑὅοηβ οὔ Ατηποῃ, ἴΠ6 οΑρίτ4] οὐ ἴ6 Αἰηπο- 
πἰϊεβ, ἰ8 ριοβοσνυθα ἴῃ τπ6 τυΐηβ οἵ 4πηιαπ. “Πα ἀο- 
δβίγισ!οη Ποῦ (Πγοαιθηθαὰ ἰδ ποτα οἰοβοῖγ ἀεῆποά. 
τ ψὶ}} τ Κα ρ]δοθ ᾿γουσἢ ἃ Ἰογείρη σοπασποβὲ ὙΠ οἢ 
8 ξοπῃηραγαά ἰ0 ἃ βίογῃι, ἱπαϊοδπρ οἰ π6γ 1ϊ6 βροθὰ 
ΟΥ ἰϊ8 νἱοϊθῆσα. : 

7. ΔλΙοαὐ. ΟἾἸΔΡ. ἰἱ. νογβ. 1-5. ΤΠ Ὀυτηΐηρ οὗ 
τη ῬΟΑΥ͂ ἰηῖο ]ΐπιθ, ἑ. 6., ἴο νονγάον, ἱπαϊςαῦθβ [86 
Βα κίηρ οὗἩ νρηροδῆςθ ὄυθῇ προη ἴπ6 ἀφ41. Νοίξ- 
ἱῃρ ἰ8 5α]ὰ οὗ {{||8 ἴῃ 16 διδίοτίοαὶ ὑὈοοῖβ, Ὀαΐ ἰν 
ἡ ῬΟΙΠΆΡ8 Θοηποοῖοα πὴ} τῃ6 ΜΓ παροά ὉΥ 90- 
ΤΆΤη ΟΥ̓ [5γ86] δῃὰ Φοποβῃδρῃβδὶ οὐ Φυάδι, τοροῖμοῦ 
ψ ἢ (Π6 Κίηρ οὗὁἨ Ἑάομμ, ἀρδίηβο τη6 Μοδθι 5. [ἢ 
τΠκι οα86 {Π6 Κίηῃρ οὗ Εάοπι ννὰ8 ἃ νϑ588] οὐ (ἢ8 
βἷάθ οἵ 15Γϑδὸ], δηὰ τὴ6 ἰηϑυῖς ἴο ἢἶπὶ ψουϊὰ Ὀσ, δί 
Ἰοαϑὺ πα γοοῦγ, ἃ οὔθ ἀραϊηβὴ ἴβγϑθὶ. Ἰοσίοίῃ 
8 [106 ΡΓΙΌΡΟΥ Π8Π16 οὗ ἃ οἰϊοῦ οἰτγ οὐ Μοδρ, 61}} 

Ῥχοβοσνϑὰ ἴῃ ἴδ ρἴδοο οἹἹδὰ ἄζεγεγαί. ΣᾺ 18. δρ- 
»ἰϊοθὰ το Μοδθ, οοηβίἀογοὰ 88 ἃ ρεύβοῃῆ. Ηδθγο 8180 
ἴπ6 οσούττοηοο ΟΥ̓ ἃ ὈΔΙ116 18 πηδηοηοθά. Φυάᾶςο, 
πιδϑὰ ΟἸΪΥ ἴο ὙΔΡῪ 116 ΘΟΧΡΓΟββίοῃ, 18 ΘαυνἸοπὶ ἴο 
Κίπφ, οὐ δοερίγε- οἰαετ ἴῃ '. δ. Ἐοτα 086 ταϊδῦ το- 
ἴογβ ἴο Μοδῦ 88 ἃ ΟΟΠΠ ΤΥ. 

8. υιβαὴλ. Μεθ. 4,5. ΤΏ κἷπ οὗ δπάδῃ οου- 
εἶδι8 π᾿ Δροβίδαϑυ ἤτοι αοά. ΤΟΙΣ 1166 πλοδηΒ 16 ἱ Ὁ 
ἰά018, 35 ποηθηίςεῖ68, ἀθδελυα οὗὨ ΤοΔ 1 γ. 

9. 7εγωεὶ --τίλε Τόν Ττὶδεε. ὝὍοτε. θ6-ὶθ. Νονν 
ἴῃ ἃ ΒΌΓΡΓ δἰ ηρ᾽ ΠΙΔΉΠΟΥ ἴδγλθὶ 8 ὑτουρσὴς Ἰογυγαγά, 
δηὰ Ὁγ 8 δβἰπ 8ν ἱπιγοἀπσίίοη ρῥ]δοθὰ οὐ {᾿π6 βαπλὸ 
ἰἴη6 1 [86 ΟἸΠΟΓΒ; ΟΠΙΪΥ͂ ἴῃ ῥΪδο6 οὗ 8 βιογῖ βιδίθ- 
ταθῃΐ, ὑΠ6γῸ 18 8 Ἰθωρτμοηορα δηὰ ἀοιδ]ϑὰ γαργεθοι- 
τϑϊΐοη οἵ [18 β'π, ρτ}}, δη ἃ Ραμ σμπιθμῖ. 

8.} 7ογαοί᾽, 8 ϑΘιπ8. 
οἴ. θ6-8. Ὀπηρῃιθουϑηοξβθ ἴῃ Ἰπάφιηδηΐ ἰπ 

οἰιαγρεά, νοῦ. 6. Τ 6 σία θοῦ ΞΞα ὁπ6 γὴο ἰδ δυςεῃ 
ἴηι 1Π6 ᾿παϊςοΐα} 86Π89, ἑ. 4.,ὄ ἱπποοδηῖ. ΜΓΟΏΘΥ, νυ οὶ 
ΕἸΘΥ δὰ γοοοῖν αὶ οὐ οχροοῖθά. 8611, ἀθοίασγο χα γ 
δηἃ Ραπίθῃ. ΤῊΘ βοπύβθηοα 8 ς]]θὰ ἃ 8816 Ὀθεϑῆβε 
[πὸ υάσο νγ88 Ὀὑγίθδεα. ΤΠδ ῬὮΓΔΒΟ, ὉΣ 8 Ῥαὲὶσ οὗ 
ΒΏΟΘΒ, ἀο065 ποὶ Ββίδίϑ ἴμ6 ῥγίοθ ὙΠ νυ ΐο! (ῃς 
λυάρο 88 Ὀγδοὰ [00 ροοτγεϑὶ βίαν ψγὰ8 οϑυδίη]} ν 
Στ τι ἢ σΟΓα (ἰἰ8η 1118 ---- Ε 611], Ὀὰ1 τ[η6 οοολ- 
βίοῃ οὗ ἴ[Π6 ῥτοςοράϊηρ᾽, πδιλοὶν, ἃ ῥδὶγν Οὐ 58068, ἑ. 6., 
8 ἴΏΘΓΟ {Ὑ{Ώ6,. (ὉΥ τ ΠΙΙΘἢ [Π6 ΡΟΟΓ τδῃ νγ88 ἴῃ ἀδδι 
δηὰ ἴον ψ οι [μ6 προ ραν Εἷπὶ ἂρ ἴὸ ἴδ οτοα- 
10Γ 89 ἃ δἰανὸ ([μονἱτἰσυϑ Χχυ. 839). 

γεν. 7. ΤῊΘΥ ψ8ο, εἴς. [δἰ π]Υ, ποῖ δ ἢὸν 
ἔδυϊο, θαυϊ ἃ ἀοϑογίρίίοη οὗ ἴπ6 5ῖη οὖἱ οὗ νι ῃ οι τῃς 
ἴοτηλοῦ βργᾶηρ. Ῥδηΐ αὐΐοσς ὑ8ὸ ἀπβί, οἵς., ἐ. «., 
Θηάθανοῦ ἴο ὑτίηρ [ἢ 686 πὴ βιοἢ τΐβοῦυ τη δὲ (ΠΥ ἡ 
Ὑ01}} βῖγονν ἀπδὶ οὐ τποὲγ 6848, οὐ (δὲ ΠΟΥ ἩΥ}}1 δίῃ 
ἱπίο ἴΠ0 ἀυβῖ, ἐ, 6., ροτῖβι. Ῥοσνοσῖ [89 ὙΨΧΔΥ, οἷο., 
ῬΓΟΡΑΓΟ ἴοτ [Π6Πὶ ΘΙ ὈΔΓΓΑΒΒΙ Θη18 Δηά ἀϊξῖτοαβ. ὅοσι 
διὰ ΤΑΌΟΣ 0 ἰῃ ἴο ἴδ} (ἑ. 6., Οη6 δηὰ [Π6 8816) 
εκἰγὶ. [Ιῃ οσὰοσ ἴο ῬΧχοίβῃθ ΤΥ ΒΟΙΥ θὰ. ΤῈ 
οοηϊππῃςοτίοη ᾿ἰηἀἰςαῦθ8 ἐπεὶ [Π6 μτοίδηδϑείοη Μ᾽858 ἀ 6 [Ὁ- 
ογδϑῖο δῃὰ "Ὠογοίοτο σι  }Π}. [1 8 80 “4116 θοοδῦδε 
ἰξ νγὰβ δῇ διιἀδοίουβ υἱοϊδίίοῃ οὗ αοα᾿β οοτπιπιδηά- 
ἸΏθηἴ8. Ῥγοϑι τι οη ἴῃ ΟΥ̓ ΠΘΔΓ 6 ὕδπιρ]α ἐϊ80}} ἐκ 
ποῖ ἴο Ὀ6 ἱποιρῶϊλ οὗἁἨ Π6Γα. 

γεῦ. 8. ΕΝΟΣΥ ἰδὲ δπὰ [89 μοι οὗ τδοὶσ 
αοάᾶ, οὐαί ΠΥ ΓοΐΟΓ τὸ [Π6 βαογοὰ ρίδοοβ δἱ Βθϑυ- 
Βῃθῦα δπὰ ὥδη, Ὀαῇ 1 τηιβῦ Ὀ6 Καρὴ ἴῃ τϊπα τμδὲ 
ἴῃ [Π686 Φο ονδὶ γα8 ψουϑρροᾶ. “ΓΠοΓο 18 ἢο τοῖς 
ΘΥΘΙΟ6 ἴο ἴΠ6 νγογϑἢϊρ οὗἨ δοαίμθη ἀοὶ ἶ65, τὶς ἢ ἴη- 
ἀορά αἰὰ ποῖ οχίδὺ ππάοῦ Φογοῦθοδπι 11., ἴον τῃ6 οοη- 
ἀποὺ πογο σοπάομηπθα ἰ6 οΘοῃάθιηποά [π8ῦ Ὀθοδαδα ἱὶ 
[ΟΟΚ ρῥΪδοο ἴῃ τῃ6 βαποίθγΥ, ἀπ [8 88 ἃ ἀδυίης 
οοηίοιμρι οἵ σοἀ. Ῥατγηθὰ οἹοίῃθα, ἵ. 6., ΠΡΡΟΙ χαγ- 
Ἰη6η18 σοῃπίϑιϊηρ οὗ ἃ ἰατρα ἀδΔῖθ ρΐθορ οὗ εἰοιῃ, 
υϑοὰ 4180 88 ἃ ὑεα-ςονοσίηρ ΟΥ̓ ΤΠ6 ροοῦ. ΤΠ6δὲ 
6 ΓΘ ῬΑ Π6α, σίνοη ἰπ μἰοάο ἴο ἃ ογθάϊζογ, Ὁν ἴῃ 
ΟΟΥ̓, ϑςἢ ἴῃς ᾿δνν τοαυϊτοὰ τὸ θ6 ζοϊυτηθα ὑοίοτε 
αἰσ δ 0{8}} (Εχοά. χχὶϊ. 25; δαὶ. χχίν. 12). Βυϊ 
ἰηδιεδὰ οὗ {μἷβ, [ΠΟΥ ὑγοτο σοίδίποᾶ, δῃὰ υϑοὰ ἃ8 
αἰοῖβ οὐ τ πιο [Πὸ ογράϊοοτβ βιγοιοποα οαΐ, ἑ. «., 
τοῖν ᾿ἰπλθδ ; δπὰ οἡ ἰδ οοοαβίοη αὶ Ασοοταϊης Ὁ 
ψπδῖ [0]]ονγ8, δὲ θδπαιοῖβ ΟΥ βϑοῦ βοΐ] Τγ6 818, 85 
[πΠ6 οοπηθοίοῃ βονβ. Ὅν 186 οὗἩ ἴ΄Ά826 ρνυπίδησα, 
ταΘϑ 18 1Π6 ὈΟυρ Ως τ ἢ [86 ρτοοοοθάβ οὔηθβ. Μδη- 
ἸΕΘΕΥ τ.6 Ορργοββϑίοῃ οὐὗἁὨ [6 ῬΡοοὺσ 18 δϑηβιιγοὰ 8160 
ἴῃ νοτ. 8. 10 ΟὨΪΥ Θοπηθοῖβ τ τΠ18 δίῃ ἐμαὶ οὗὨ 
ἔπινοϊουβ ἸαΧΌΣΥ. 

(δ). ΤΠ εἰπ ἰ8 [86 τηοτο ποίΐπουβ Ὀθοϑη30 [5Γδο] 
8. [6 σΙοβοῃ ρθορὶϑ οἵ αοά. 

10. οιβ. 9-12. ΤΠ6δα νοῦβοβ σθ08}} ἴ0 τηϊπὰ 
(Π6 τηδηϊοβίδιίοπβ οἵ αοὐ᾿β γτϑδοθ.0 Ηβθ διδὰ ραὶ 
βγϑοὶ π᾿ ροββοβδίοῃ οὗ ὕδῆδαπ. Ηρτθ Αἴηο8 τηθη- 
(ἰο8 ἤγθι [6 αἰγοοῖ ταθδῃ8 ὈΥ τ ΐοἢ (ἢΐἷ8 ττλδ 
ἄἀοῃθ, ΠδΠΙΟΙΥ, ἴ1ὸ ἀρβισγυσίίοη ΟΥ̓ [πὸ ΟΘΠϑηΐ 65, 
ἰποπ, νγἢδῦ ργοοθαρά, παιηοῖγ, {πὸ ἀ6] Ινογβῆσα ἔγοτῃ 
Εσυρὶ δηὰ ἴπ6 συϊάδησο τῆγουρ ἢ τῆ6 νυ] ἀογηοξε. 
Απὰ 1 --- ΕΠ ρ δίς, [π6 νΘΓῪ Ὀοίηρ στ οτη γοῦ πον 
ἴγοϑὶ τῇ σοηῃτοιρῖ. ΤῊΘ Απιογι68 ΔΓ ἡδηϊοα 85 
[6 δίτοηροβί γαρα οὐὗἁἩ [6 Οδπηδηΐτο8 (εἴ. αδη. χν. 
16; Φοβῃ. χχίὶν. 15) ; ΠΟῪ δὰ ᾿: Κοηθὰ ἴο ἃ παϊσ ΕΥ̓ 
ἴγθθ, δηᾶ {Ποὶγ ἀοβίγιοῖοη ἴο 118 σοπηρίοῖο ονοῦ- 
ΓΟ. ΑΦ δ πλ}] 8 Γοίογθποθ ἴοὸ [ἢς86 σταοίουβ ἀΪΐδ- 
ῬΘηΒδοΏΒ ἰ8 ἐοαπά πη ἴ οαϊ. νἱ!]. 2, ἰχ. 1-6, χχίχ. 
ϊΙ-8. Εασίογ, τὴ6 ρἰι οὐἨ ῬΓΟΡΉΘΟΥ δὰ τῃ6 ἱπρῖὶ 
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τατοη οὗ ἴ[Π6 ΝΑΖΑΥ 68. ΔΥῸ τηθηςἰοηοαὰ 88 δβροςὶαὶ 
νοῦς σῃϊςῃῃ αοα δὰ ρίνοη ἴο [8γ86] ὑαὶϊ τῆ ἢ 
ἐΠ6Υ̓ ἀοπρίδοά. 

(ο). ἽΝ λα ωπὶεληηεηί. 
8 5 ἰο δ6 8 οΥΞἢ πο 80 Βα νογο ἰἢδὶ ΠῸ ΟΠΘ 

οδἢ ἐδεᾶρθ6. ΤΠ ἤρατε οὗ ὑπο οσατὶ ἰ5 ὀχμ]αϊ πο ἴῃ 
Τεχίιαὶ απὰ Οτγδιητηδιίςαὶ. 

γος. 14. ΕἾΘ 16 Ἰοδί ἴο [86 δυριξῦ τα ἢ6 νν}}} 
ποῖ ᾿ἰᾶνθ {Ππ|6 ἴο 6568 06. 

γεν. 16. ἍΜ] 8.96 Ὡδικοᾶ -Ξ-Ξ Ὑ11}} ποῖ ἀοίοπᾶ 
᾿πιδοὶ ῦ, ὈὰὉ Ἰοανο Ὀομίηά πὸ ρατγτηθηῖς ὃν νϊοἢ 
ἴθ ΘΠΘΙΊΥ͂ δοὶζθϑ ἷπὶ (οἷ. ΜαΥκ χὶν. 62). Τ δὲ ριιη- 
ἰκῃπιθηῦ τῃτοδίοπδα ἴῃ γ6Γ. 18 ἢ, 8. τη Ἡ 68. τ.6 
ἰηνηδίοη οὗ ἃ δαρογίογ ἴίοϑ' Τῇ ρμρονευ οββη 688 ὑ6- 
ίοτβ εἶτα δηὰ 6 οΘοπβοηθοηὶ ἔτ Ὁ ΓΘ ἀερὶοιθὰ ἴῃ 
186 ᾿ἰνο  ἐδϑὺ ΔΉΠΟΥ. 

ῬῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝΌ ΕΤΈΙΟΑΙ, 

1. [πῃ Φ06], ΡγΟΡΏΘΟΥ απο ΚΊῪ ἀγορβ τῃ6 ἴΌτπι οἵ 
ἃ ἰῃτγοδίθηΐησ ἀραιηϑὶ Οοα᾽ Β ρΡδορ]ὸ ψγῃϊοΐ ΠΟΎΘνΟΓ 
ἰξ σογίδί ΠΥ 88, ἀπὰ [Π6Π ΒΒ. Π|68 80 της {ἢ6 
ἸΏΟΓΟ ΔΠῪ τ[Π6 ΟΠΑΓΛΟῖΟΓ ΟΥ̓ ἃ ῬγοΟμΐβο. [1 ἰβ δ1ὸ- 
ξεῖν ἀϊ δτεηῦ ἢ τΠ6 ποχὶ Ῥγορἢοῖ οὗὨ γγνῇοπὰ νγ8 
ᾶγ6 ΔΎ ὙΓΠΓΟΠ ΠΙΘΙΊΟΥΔΙ, 85. ἱπάθο νόου] Ὀς 
ἐχροοιτοα ἔγοιῃ (6 δος [πὶ ᾿ΐ8 Π580η ψν8ἃ8 ἴῸ 
1ὴ6 τοη ἐγ 68. Οἱ οὔθ κἰάθ πὲ δβίδπᾶβϑ οοηῃποοιοὰ 
Ὑπτῇ 06], θαὉ οι [Π6 ΟΥΠΘΟΙ ρΡῸΘ6Β [ἈΓ Ὀεγοπὰ ἢΐτα ; 
᾿ΐ8. πηοβϑδᾶσο 18 Ποῖ ΟΠ]Υ [Π6 ΘΑγΠοϑῦ ο8]}[πρ οὗ ἃ ἀο- 
ἔοπεσγαῖθ ῬθΟρ]Θ ἴο τοροηΐδποο, θαὲ 10 -δορυποία- 
ἴοη οἵὕ ᾿ ἵνα 1 οἴη. 
Βυς 16 τΡἣδηβιτίοη ἔγοτῃ «0618 ροΐπι ΟΥ̓ νἱονγ ἴὸ 
τιδιὶ οὐὁἨ Απλοϑ 8 ΜΟΓΙΠΥ οὗἁ οοπβίἀοιοη. 76 
(οστηοῦ δηπουηορα ἃ ἸΒΘΡΤΩΘΟΙ ὍΡΟΠ ἴΠ6 Ποδίῃθη, 
θυῖ ἴῃ ΚΘΏΘΓΙΑΙ ἴοστηθ. ΤῊ ἴΠπῸ ἸΔΓΓΟΓ ἴα Κο8 ὰρ 
ψ|ἢ ἃ Ἢ ΠΟΤΕ ἢ : ΠΏΣ, ἢρ αΠΟσ8 ηοῦ 

ΟΧΡΑΠΑ ἴτ᾽ (ἈΓΓΠΟΡ Ὧγ ἡπορῦ 1ῃ 6 ννΣ ; 
δυο ββίοη. 
ΗΘ πηῆτο]ς Ὀοίογο τῃ6 ογα8 οἵ Ι5γΆοὶ ἃ ρίοῦιτο οὗ 
τβ Π)νίη6 «δἴῖος ἱπ 118 ΒιΓ6 δηὰ αὐ} τηλγο 
(τοῦ τπ6 Κἰησάοιῃη9, Βαϊ ἱΓ τῃ6 Ροορίὸ αἱ το 
τοσαγαὰ τηῖ8 στῇ δδιβίροιτίοη " 
τπεῖν ΤΌ05. πρὸῦ ὙΠοῦΣ (ΠΟῪ Μ}}}} τπ8 Ὀὼ γονοηροῦ 
{Π6Υ ΚΤ ΓΓῚ ΕΠ Πν ΔΈΗΙ [ὮὯΠΙ χρὶ ἈΘΟΙΤΙΕΥ 

ὈΓΥ͂ ἃ 5υδα ἐπ τπι θεν ΟΒ ΠΡ ΘῈ οὲ οἰ ἐνπθδι 
πυρὶ ἰ5 6} 15 σοππῖοα μιροην Γ[ῃ68580 (οηεῖ]ὸ Κινρ- 
ἀοπιβ, ἀπᾶ ἐγέδίεα Τὰ τπ6 ϑ8 πιὸ γαγ. ΤῊ εἰ δαν 
ἐμὲ ἴπ6 δἀγοββ ἴο ἴβυβοὶ Β ἴθθβ ἰβ ΟὮΪΥ ἃΠ ἐμ τος 
ἀυςθοῃ ; πᾷ ΓΠΟΓΟΙΟΓΡ. ᾽ς ᾿Ά5865 τα ρ  ἀ]γ ἴγοπι θη 

ἕρι, δὰ οὐτέηρ' -θη90-Θ οἷν δὲ δι -οχαρίο οὗ 16 
τοϑ. ΓΠα Ῥγόρῆοὶ {Π8 ῥγοραγοβ ἴ0 πιακ {Π6 
βίτοκα Ὡς ἢ δὴ ἰαϑὲ (8}18 ἄροη [5γ8ὸ] Ποάνίοσ ἀπά 
ἸΠ0ΓῸ ἰαϑιΐηρ. Ὑ οτο τοϑο πατῖοπϑ Ραπίϑ!οὰ 1 Νοῖ 

- δ 5 ἘΠῚ τοΐβ ὁπ6 6. Ἀϊὰ τπογ δα ον ψἢ0 Πδά ποῖ 
τορεῖνοα [16 ἸΆΝ ΠΟΥ δηϊυγοά βρθο!}] ἴοκθὴ8 οἵ 
Ὀοά'ς ἔλγογ: (ἈΥ Ποντίου 1] 86 186. ῥυηϊ 
οἵ τιῖ5 ξβοΡίο Ὅο, ΔΙ μουρὶν οἤούοη. οὗ Οοά, μεή 
γος 'π ἴῆ0 ᾿γοϑεοϑὺ βηηθν ἰδο- Ηἶτὰ δπὰ 15 
ψο} }-Κηονη σὐχηϊηδη 8. Πα κίοττη οὗ ἀϊνίπῷ τα τῇ, 
ἘΝ τΠοΥ δὲ ρμαζοὰ δἱ 88 ἰϊ [6]}] προῦ οἴπογῆ, 
που] ά ἀπεπα 6 ᾿86 1 ἀροη ἴΠθπὶ ἴῃ αἱΐ 15 ΠΙΓΥ. 
ΤὮϊ5 ἄοοβ (ἀὐοάὰ ρτῖοκ τῃς σοπϑβοίοποο οὗὨ κιὶβ οὐ 
Ρἷα ὉΥ 1ἢΠ6 Ἰυάριηδσηΐθ {Πγοδίοηθα ΡρΟῺ ΟἸΠΘΓΒ. 

ΠΟΥ͂ ὮΘΑᾺΓΡ 8 νοΐοα βαγίη, “11 τππ5 Ρῥυπηίδθῃ 
οἴδοτβ, νδῖ τηῦβὶ 1 ἀο ἴ0 γου 1᾿" ὙὉΠ6 τηοῦο ζοῆ- 
ἜΓΆΪῪ δηὰᾺ Ὑ άοὶν ἢΐ8 ῥπηίβῃπιθης ἰ8 ᾿πῆϊοιοά, [ῃς 
659 οδη [δγβοὶ σοπιρίδῖη θη ἰξ σομηθ8 ἴὺ ἔδποπὶ ; 
τοῦ Γἢ ταί Ποτ' τητϑὶ τἤοΥ ϑοκηον]θαρθ ἰΐ 88 0150. 

Τὸ Ιδταοὶ ἱπ {πὸ βιίτοῖθ ϑθ6η86 δῇ δβροοσίαὶ ταΓη- 
ἴῃς ἴα γίνη ἴπ [Π6 δεῖ [δ τῃ6 αἀἰνίης Ἰυαάρσπηοπῖ ἴῃ 
115 οἰγο 8. Βύοορ ἀ065 Ὡοὺ 5ρ6γτὰ Φυάδῇῃ, δηὰ Ἵυθη 
ΠΔΙΩΘ5 [18 Ὀσίοτο ἰϑγθὶ, “1 διου]ά βἰηὶς ἀϑδρ ἰηΐο 

. Ω 
[1] . ΓᾺ 
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ο 

φ 

186 Ἀθδγὶ οὗ [ἢ6 ἴσῃ ὑτῖδοβ ἴπδι ποῖ Ἔνθ 18:8 ρΟ58868- 
βίοῃ οὗἉ βϑυςἢ Ἔαχαὶ θὰ ργογοσδῦνοϑ ἃ8 τῃ6 [6 πη ρ[6 δηὰ 
6 Γἤτοηθ οὗ ]λανίἃ, οουἹὰ ανογὶ τ[ὴ6 πχοτίτθὰ ὑαη- 
ἰβιηθηῖ. [ἢ βιοῦν Ὀ6 {16 ΘΠΟΓΡῪ οὗἨ ἀοά᾽ 5 Πρἢϊ- 
ΘΟΌ8Π688, ὙΠδὴ ἢδΔα ἰλον ἢ ὀχροοῖ  (Ησηρβίοηθογρ.) 
ὙΠπαῖ 5, ἴπ6 ἴδῃ {Υὐἴδ05 τισιν δ ὅγβὶ ΠοᾺγ ρσἰδαΐγ, 
Δα ονεη ἴδε] Ἠδιθογθά ὉΥ ἃ τιγθδιθηίηρ ραίηϑι 7υ- 
ἀδ8, θα0 80 πιο [6 ΠΟΤ ΒΌΓΡΓΙϑίηρ τημδὺ ἰς ὃ6 
ἤθη (ἢ δαπ]6 ἴπΐηρ᾽ ΠΟΠγ65 ἴῃ τα Γ 10 ΤΠ ΘΙΏΊΒΟΙν 68. 
ΤΏθη. Τ Ἀ9511.Π168 8. Αἰ ΤΟΙΣ ΒΡΡΘΆΓΙΟΘ,. 
ἀπά ἃ ἱηστ τῸπ Ψα 4} 8 ποῦ δεὶπρ' βραγοὰ, 
μουν {{π||6 τον ΟΊ σοιπὶ ἸΡΟΝ ἅπΠΥ δχοιηρτίοη. 
τῷ, οί πηπρ τό {πὸ υἀρτηθηῖξ προῖ ἔπ6 ποδιθθη, 
1Π6 αὐδϑιίοη 811868, Ἦ ἢ σγοῦα ΤΠ6Υ απ 56 1 Οπ6 
τηῖρῦ δηβνγεῦ ΨἹΠουΪ σοΥΓΘΟηΥ, Βόοδιι86 οὔ τΠοὶγ 
οἴθηβοβ δραίπϑῦ ἰβγαδὶ, [π6 ρϑορὶα οἵ ἀοά. ὕ}η- 
ἀοιὈιθα]γ ἢ 686 παιίοηϑ ἃγὸ σοηδί οτοὰ ἃ85 [βγδοὶ 8 
ἴοε58, δηὰ (Π6ῖν οὐ πλ08 80 ἴᾺΓ ἃ3 μος θα δ᾽ὸ οὐ π68 
ἀραϊπϑιὶ [8Γ86] ; ἰῃ ρᾶγὶ ΠΟῪ ἃγὸ ἴΠ6 ΒΆΠ|6 88 [ἢ 086 
οἤαγρθα Ὀγ Ψο6], νγῇο βΒροδ Κϑ 80 Ῥ] ΔΙ} οὗ τὰς ἢοβ- 
ΤΠ οὗὁὨ 1π6 Βοηῖποπ ἰονγαγὰ 1[3γαθ]. Οπὶν ἱπ {πῸ 
ς886 οὗ Μοαῦ (ἰϊ. 1), 158 {π6 ἔλοϊ οἰ που ἶϑο, [ῸΓ ΠδΓῸ 
{πὸ οἤδηβα βιδίοα '5 ὁῃ6 ΟΠΙ]Υ͂ ἐπα γθο! Υ ἀσδίηδβι 
5γ80]. Βαῖῦ [18 βίονγβ ἴπδὲὶ ἴπ6 τοϊδιίοη ἴὸ [9- 
ΓΔ] 18 ηοῖ [Ὧ6 ΟἾΪΥ ροΐηῦ οἵ νἱϑοῦῦ, δπι τῃδὶ 1ἢ6 
{πηγοδιοηΐηρ8 ἀραὶπϑὲ (ἢ686 Πα[ΪΟΏΒ ΔΙῸ ποΐ ἴο 6 8ἴ- 
τὶδαιϊθα ΒΟ ΘΙ ν ἴο {8 οϑιδο; 8 νἱϑῖν πίοι 18 οοτ- 

ὉΥ ἃ ἤστη Οἰοδοῦ ἱπβροοιίοη οὗ [Π6 βἰπβ πηθῆ- 
Ὧν 10 (Πγοοῃϊηρ δΙοαρο, οἷνὶν 

«οἵ 

80 τὰς δ τῆς 
ἸΏΟΓΘ ΠΟΟΌΒΘΑΓΥ͂ ἰ8 ἴΐ ἴῸΓ (οὐ [0 ραῃίϑῃ ἴδποπι. --- 
Αῃηὰ Ηεδ δὴ ἀο 18 Ὀοοδι86 Ηθ ἐθ α Θοὰ τὴῖτσ οοη- 
ἴγο 8 41} παϊοηϑ, δπηἃ ἴὸ ΟΠ) 4}} Ασα βυθἼδθοὶ ουθῃ 
ἱ ΠΟΥ ἀο ποῖ βοῦν Ηἷπι.0. Οὐβεζνθ ποὺ δοϊξονὶ- 

δηα ποΐ ΠΊΘΙΟΪΥ͂ ἀρ αἰπβὶ ἢΐ8 ΡΘΟΡΪ6. 

ἄδην υἷ8 ἀγα 15 τὸ 180 οοα δοῦ ἐπα 
διβϑατηθα ἀΠἰνοΥ88 ΠῚ οὗ ΤΠ 6 ῬΟΥΟΓ ΟΥ̓͂ [5Γ460}᾽ 5 ἀοἀ 
ἰρΡῚῪ ἱπαϊτοςν, ΟΥἹ δὲ Ἰθαϑὺ ποραῦνοὶν, τπὰς ἑδέεῃ 
ἴη Ιδγα6}᾽8 αοα ἴἰ8 ἀσδβιίηθα ἴογ 4} 8 [{π66Γ οἠὸ 
αοά, πο πᾶ ῬΟΥΘΟΥ ΟΥ̓́ΘΣ 8]], 8}} 5}}8}} γε ΒΟ 
1 πο 5 ον 8. 

8. Ηρηςοε ἴς 18 (πΠ0 πιοτα σοποοίνα!]α ἴπαὲ πάῃ 
δπᾷ ϑγδθὶ γὼ Ἰοϊηϑα 80 ἀΐγθοῖγ ἴο τῆς τ γοδιοποὰ 
Βοδῖῆθη παδῦϊοηβ. “06 Δῃ, ἰδ ἰ8 σοησίβο!ν βαϊ ἃ, 88 
ποῖ Κορὺ 186 αν, ἴῃ πίοι αοα ρμοβίεἱνοῖγ ἀδοϊατοά 
ἴτο τῇδ ἢἷβ τὶ]. Τὸ [βγδοὶ, οα τ ΣΟΡΕΓΕΙΥ, ποῖὶ- 
πο 8 δαϊὰ πούὸ οὗ (6 δβ'η οὗ ἰάἀο]δίγυ (νυν ϊςῆ ἰη- 
ἀρρα 8 Ῥγθϑαρροβθα), δαὶ ἱπάϊνι 8] οἴἴβηβ868 οὗ ἃ 
δτοϑβ Κίπὰ (ρϑτῦν οὗἁἨ οοῦτϑθ ΑἸ] θὰ πὶ ἢ ἰΔοΙ Δγν), 
ἄτὸ βροοϊβοά ; ὈΔ56 Ορρτγοβδίοῃ οὗὁὨ ἴῃ ροοῦ [πγουρἢ 
ΔΥΔΓΙΠΘ, ΒΏ8Π161658 ΒΘΉΘΌ ΔΙ Υ, ἘΠΕ ἰη ἀτιηΐ- 
ΘΙ Π688 ΤΊΟΠΕΟΡ ᾿γοϑίοα ἔτοπὶ ἴἢ6 ΡΟΟΥ, δηά ἢ ΐ8 
πιοϑῖ οἰεβηβίνοϊν Ὀϊεπάοα τὶ ἢ ἰάοὶ-γογβῆρ. Ηον 
τη ἷ8 18 τοσαγάθα 5. βιστ Κἰ ΡῚΥ δονγη ὈΥ ΔΠ ΘΧΡΙΟΒ- 
δίοη δὲ {||ὲ οηά οὗ νοῦβ 7 ψ ἢ ἰς ἢ ΔΡΡΠ 68 τὸ τῃ6 
ΨΏΟ]6 βογῖθοϑ. [{ ἰ8, βᾺγ8 αοά, 8 ῬτῸ ΔΏΙΗ ΟΥ̓ τὰΥ 
ΠΟΙΥ ἤδηθ. [π τῆ6 νὸν οὗ δογιρίαγο τΏ6γΘ 8 ἃ 
ον αἰνίπο ογἀΐπαηοα ΜΟΙ 8. νἹοϊαῦοά Ὁ 5υοῇ 
ΤΊΟΓΆΪ οὔδηβοβ. ὍΠΟΥ ἀγὸ τπογοοτο ΟὐϊἘ 568 ἀρσαίηϑι 
(οὐ, “ Ῥ»γτοίαπαιίομβ οὐ ἢἷ8 ΠΟῪ παπις, γγῆο ἰη8ῖ,- 
ἰυϊοὰ εἰ οτήάϊηδηςο. ΤΠοτγοίοτο τπ6 Ῥυπίδῆταθης 
8 ΔΌΞΟΙ ΤΟΥ ΠροΟββασΥ. Εοτν (οά οληποῦ 50 ἢ 18 
μον παηῖθ ἴὸ Ὀ6 ῥγοίδηδα ἢ ἱπιραπίίγ. ροη 
16 5'π58 δραϊηβὶ 106 ῬΟΟΙ, 866 8130 Βοοίτ πα] δηὰ 
Ἐπΐς6], 2, προὴ Ομ δρΡ. ἰἰϊ, 
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4. [τ ἴδ γεπηαγκαῦ]6 ὑπαᾶὲ [86 ΥΘΓῪ βδῖηθ [Ὠγοαὶ 8 
τ 8άθ ἀραϊποὶ [Π6 Ποδίμοη ἀπὰ ἀραῖποὶ Φιαδῃ. 
ΓΗ. 18. φαγί η]ν ποῖ ννἤους ἀσοίψη. Ενϑη ἱγ ἰι 
ΜΟΥ οΥὐηρ ἴῃ τῃὸ ἢγεοι ἰπδίδῃοθ τὸ ἴ86 δος τδαῖ 
116 ῬΡγορποῖ δα ἴῃ Υἱὸν ΟὯ6 δπι} {Π|6 ΒΆΠιῚ6 Ἰῃ68ῃ5 
οὗ μυηἰβηιθας [0Γ 41}, ΠΑΠΊΟΙΥ, δι σαῦοι ὈΥ 8 
Σοὶ - 811 186 Ἰπτοπηοιαῖ ἀμ ΠΌΓΙΩΤΥ διι- 
[οϑ5(5 ἜΑΟΥ 116 ἀπνανγίπρ δηὰ ᾿ῃηράγιίαὶ! σθαγϑο- 
(ὁγ οὗὔ ἀοά᾽» ριεπὶνο τ ὐθοῦ9Ππ6 588. “ΠΟΘ 18. ὯὨΟ 
Τὐδροοῦ οὗἩἨ μογβοῦ5 ψ1} ΗΠ. Ὑμογευεῦ 
"5, (6 ἃ ἱ ἰν 

ἌΓΔΏΘΘ; δηα ὄνθη ἰξ ΓΠ6 5618 δῇ αἰβδγοπὶ ἴῃ 
Εἰμα; γοῖ μοι (σα 5 Ἰαὰ πεβοίβου πδίαγαὶ ὉΤ Τα- 
νε]εά, Εν οβτηρῤδραληα ἔπότο ἃ ΠΟΓΓΟΘμοδἰης σϑϑο- 

ὅ. ϑυγοῖν [Π6 σΥΘΔΊΠΟΔΒ Οοά [845 ἀοῃς 
ον δἰ νρορῖθ΄ πνοΐρῆβ Βοδνὴγ ἴῃ τἢθ᾽ βοιῖΐς δπά 
πγοϑον ἀρμναναῖζος, πε τυῖν ΤῊΣ μεὶ σῇ παν 
ΠΟΠΟΠΙΘ 15. τι. 8011 σγουσπαὰ οὐ [πΠ6 ρῥτγοοοθάϊπρ; 
ἀρ ΑἸ] ηϑὺ Ι5ΓΔΘῚ 5 5δ'π8. ΓΏΟΒΘ ὈΘΙΘΗ͂ΙΞ ΔΓΘ 80 ΠΙΔΠΥ͂ 
Ἰοιιά βοςσυβδίοηβ, ἢ ῸΠπι τ ἰοῖ ΤΠ6ΓῸ 18 ὯῸ 6808 ρ6. 
Εοτ 81} [5γο]} 8 ̓ἰβὰ αὐθ᾿ Λοὲ μαῤεῦς γἰεια πομν ον α 
αἰνίῃ οὐον ὶ 
᾿ουῶ Δηἃ μα Βίαοίκοθς ἢ ἰτϊὰἀδ ; δπά τπ6 μι 8}- 
τη 18 ὑποτοίογα ἃγὸ ΟὨΪΥ 8, τἱρῃῦθουϑ γονοῦβαὶ οἵ 
αὐυϑοὰ πηργοΐθθ. Ηοβοα ρῸΘδ ἔδγιποῦ δηὰ σαρτθ- 
5618 {π6 ἱηχγατα δ 85 σοη)υσαὶ ἱπῇ ἀο 1} γ, δῖ πο ᾿6 
«οποοῖνο8 (οὐ 5 ἸΛοπάοτν τγοϊδίίοη ἴὸ 15γ6] 88 8 τῇδῦ- 
τασο Ὀοπά. Τηθ ἰηθίοιςοη οὗ ραπίβῃτηθηϊς ἀροη 
ἀροπίδῖο 15γδθὶ 18. (8 ΤΏΟΓΘ ΟἸΘΑΥΪΥ βῆονγῃ ἴῸ 6 8 
ἀϊνίπο τίσ. Αἡ ΔΡΡτγοδοὴ ἴο ἰδ νἱϑῦνγ, δὴ ᾿ηάῖοδ- 
ιἰοη οὗ ἀοὐ 8 Ἰονϊηρ {ἘΠ οννβΐρ νυ 18} ἴδγϑθὶ 18 ἴουηὰ 
ἱπ σΠδΡ. ἰϊ. 2: “ ἔϑα Ομὶγ βιάχ Κρονζῃς, οὐδ. 

6. Αἴοηρς ἢ τῆ ρτοδὺ Ὁ] ββίηρβ νυ ἰοὴ Ἰουηαοά 
τὸ ΠΔΙΊ0ἢ -- [πὸ ἀοἸ ναγαποθ ἵτοπι Εργρῖ, δπὰ ἰδ 
κυϊάδπορ βγοῦν [86 νΠ] ἀΘγη658, πα οὐ ἴΠπ6 ΟἾΠΟΓ 
δ'.ο, ἴὴ6 ρίνιηρ οὗἩὨ ἴΠ6 ἰανν, --- Π60 ἱπδ αοη ΟΥ̓ 
ῬΓΟΡ ΘΕΟΥ͂, δπὰ ἴδ ἰανν οὗ [10 ΝΑΖΑΓΙ 68 ΓΘ ΙΏ6ῃ- 
τἰἸοηπρὰ. “ΤΏ 656 ἅτε σἰδδ οἵ στδοο ἴῃ πνοῇ 18γδ86] 
Π8 (π6 δαἀνδηϊαρθ οὗ οἴμοῦ πδιίίοηϑ, δηὰ νγὰϑ ἀΪ8- 
εἰρ αἰ πο 88. ἴΠ6 Ῥϑορὶβ οὗ ἀοἂ δηὰ ἴ186 πηράΐατα 
οἵ βαϊναιίοη ἴογ 1η6 θαῖϊῆθη. Απιοδ τοπλὶπ 8 ἴΠ6 
ΡΈΟρ]Ϊ6 ομἱγν οὗὨ ἴποδθ, δῃὰ ποῦ οὗ θαι] Ὁ] δδίηρΒ 
Ὑ Ὠοἢ τῃ0 ΒοδΙΏΘη 4180 δπ)ογοά, Ὀθοδϑιιδθ [686 
ἉΪοηΟ σγαΓθ ΤῸΔ] ρῥθάμοβ οὗ οὐδ φγδοίοιιβ οουθ- 
πδηϊ ὙΠῸ [δγϑθ], 8πι1 Ὀθοδιι86 ἴῃ τη6 οοπιριηρὶ δὰ 
δῦυ86 οὗ [Π086 γί 106 ἱηργδιταάο οὗ τΠ6 ΡΘΟΡ]6 
88 τηοϑί σ᾽ γί ρΡῚΥ ἀϊβρίαγοά. Ὑὴο ΝΑΆΖΑΓΙ [68 8ΓῸ 
μἰδοθά Ὀγ 1Π6 βιάο οἵ τὸ Ῥγορῃβδίβ ὑπὸ ἀθοϊαγρα 
[6 τηἱπαὰ δπὰ ψ}}} οὐἠ αοἄ, Ὀδέδιιβο ἴῃ 6 σοηά! οι 
οὗ ἃ Ναζαγὶίθ, δ μουρὰ ἰδ γ͵Ὰ8 ἰπ [ΟΥ̓ ΙΏΘΙΕΪΥ ἃ 
σοπδοηπθῃοδ οὗἁ ἢ18 ον ἴγοο ν}}}} ἱῃ δχϑουτίοη οὗ ἃ 
ΡΑΓΠΟΌΪΑΓ νον, γὰ8 ΠΟΥΘΥΓΠΟΪΘ8Β. 80 ΤᾺΣ 8 ρὶς οὗ 
σ»ύδοο ἰῃ τῆδὺ [Π6 τοβοϊατοη ἴο τηαΐτο δυο ἢ ἃ ΝΟΥ 
(ἍΠὴ6 ΔΌΠΙ [Π6 ἱπνναγὰ ἱπιρυ]δο οὐ 186 ἀϊνίηθ διριγὶῖ, 
ἀηὰ τῃ6 ρογίογπηιδηοο οὗ 1 ψγὴβ γτϑηάθγοαὰ ροββ10]6 
οηἷν τἄγοὰρ ἢ τΠ6 μόνον οὗ 6 βαῖὴθ ϑρίγίι, ὍΤῆο 
ΓΑ δίηρ, ὉΡ οὗἩἨ ἴῃς ΝΆΖΑΥ 5 νν88 ἱπιοη θὰ ποῖ ΟὨ]Υ 
ἴ0 δεῖ Ὀοΐογο τἰ16 ογο 8 οὗ τἢ6 ρθορ]θ πὲ οὔ͵θοὶ οὗ 
τμοῖν αἰνίηθ σ4}ΠΠρ, ΟΥ ΤΠοὶγΓ Δρροϊποηθηΐ ἴὼ ὃθ ἃ 
λον ροορὶθ οὗ ἀοά, πὶ αἰδο ἴο δῆμον τΠ6πὶ Ὠονν 
εἶα Γοτὰ Ὀοθῖον θα 106 ῬΟΥΘΓ ἴὸ ΟΔΥΤΥ οὐϊ Ὠ]8 οὗ- 
͵οςν" (6); εἴν αἰϑὸ τπ6 τϑπιδυκθ οη Ἠοϑβοα ΧΙ. 
10, νος ἢ τοϑῦϑ οἡ [18 Ῥᾶδβδρψο ἰῇ ΑἸηοΒ. 

7. ὙΥΠοΙΠοΣ 686 τὰ θαῖϊοηΐη 5. ἀραίηδϑὲ ἀἰ βαγοηῖ 
᾿ιοαῖ θη πδιοπβ ψγογο “ιι{ οα, ἰδ ἃ αηὐυθδιίοη νγὸ 
Τηϑῦ δὶς 8511] τότ ἢ 6 ολ86 οὗ Απιὺ8 [Ππδὴ οὗἁ 
Φοοϊ. ΕῸΓ Απηοβ ποῖ ΤΘΙῸΪΥ Β6 685 ἀπα ἀοβοῦ 65 ἰὴ 
ἃ ψοπογὰ} 464] 5Κοίο ἢ ἴΠ6 ἀονν ΠΊἈ}]} οΥ̓͂ ε}|6 Πθαῖ θη 
μον τ ΒΊΟΝ ΤΠ ὴ βιοοά ορροβοὰ ἴο 15γ86}᾽8 Θχ δ! 18- 
κἴοη, θαϊ ΠΘ ΒΡΘΔΚ5 ἃ8 ἱγ ῥγοαϊοῖ πη ἃ ργϑοΐβο ἢ8- 
1ΟΥ 68] Οσσιγοηοο. Υδι ἴδ ἰς ἴο θὲ οομβίαοτγοί, δῖ, 
85 88 Ὠϊηϊραὰ ὑεΐοτο, [ῃ6 τγοδιθηΐηρ Γι] Β 6886}- 
ΕἾΔ}}γ. ἴῃ 16 ΒΑ πι|6 ἰογηβ, ἰ8 ἰῃ δος οπδ, δηά, ἃ]- 

ςοοάβ. Φοοῖϊ, 

ΑΜΟϑ. 

᾿Βου ἢ δυο ρ᾽ Βρθοία] (ΘΘιΌΣΟΘ ἴῃ δοιβα 08ϑ68 
( Ξ ρος ν 1. 5, 15), γοῖ δὲ δοϊζῦομλ 18 ὙΟΥΥ ζόποσαὶ, 
δΔηα δεῖ [ΟὙἹ}} 5 ΠΡΪῪ οοπαυδδὶ δηὰ ἰοδδ οὗ ἱπὰθ- 
ἌΡΑ δ εν ὕυαῖ ᾿Ὺ ἀποα, 8 ποὺ βαἰὰ, ΦΔυ8ῖ [18 ἔλις 

[611 εἼτο56. Κἰπιχάοπηϑθ, ΔΙ Βουχὴ δὲ ἀἰβδγοας εἰπλος 
δηα 1π εἰἤθγοηῖ γγ8. ϑυγία οχροθηοθὰ ᾿ς ἔγο τ, 
1Ππ6 Αδβυτίϑηβ ψἰιθ) ΤΊ Δί ἢ-ΕῚΙΘΘον, ἴῃ (6 εἰπιο οἵ 
ΑἸᾶΖ, οοῃᾳυογο ᾿)ατηδβουβ δῃὰ ρμυΐ δ δηὰ ἴο εἰτὸ 
ιπηράοπι. [μαοῦ, τπ6 ΟΠ] ἀθδδη ἐπνϑδίο ΟΥ̓ΘΓΓΠΓΕῊῪ 
ἴ6 ΟἾΠΟΥ ΠΔΕΟΉΒ, ΔΙ ΒουΣ ἢ 186 ἱπίοτιημδιίοη οἡ [ἢ 6 
ῬΟΪηϊ 18 Βοδῃ Υ. ΑὐςοοΟΓΑΪΠΡΊΥ ἵνα ἃσῸ δι 'νΆγ8 7υ8ι}- 
Πρά ἰη βαγίπρ τὸ {686 γος] 08 νόγὸ {16 ὰ, 
ὙΠ Πουῦ ΠΟΟΘΒΒΑΓν δδγιίηρς τπᾶὶ τ γδ8 ἰπ [86 
8686 ἱπίοηἀοα ὉΥ 106 Ργοριιθῖ. [Βϊ (Ὠϊ5 ἸΔΕΟΣ ἐδ 
ἃ Ῥοϊηϊ οἵ ΠΟ στῃοϊηθῃῖ, ἰἢ τῃ6 [] ]Π]Ἰτθὰς γδ8 ἰῃ ἴῃ 0 
886η86 ΜΗ ΟΝ ἴπ6 Ηο]ὶγ ϑρίγις ἰηὐοθη ἀρὰ. --- 6.7] ἯΥ͂ 
Ιηυ80 ΔΙΓΙΠΟΥ ΟΟΠΒί ΟΣ ἰδὲ δυο {Πγοδιθηΐηρ8 δ ΓΘ 
ποῖ Δβοϊαῖθ. ΤΉΘΥ δ΄ σίνθῃ δ ἃ ὑδγιϊςυ]δγ Ἐπ, 
δηὰ [πὸ ἰϑβδις ἀδροπᾶβ ὑροῃ ἴΠ6 Ὀδδανίοσ οὗ [Πο86 
ΠΟΤῚ ΠΟΥ ΘΟΠΟΟΓΏ. ΕῸΣ Οσα᾽Β ργροβοδ, δηὰ 
ὉΠπογοίοτο ἢ18 ρα ἰΒμΠΠ6ΠΡ τὸ ἀϊτοουοὰ δοοογάϊηρ 
ἴο οὐῦ οοπάποι. Ηδηςο Ηὀ ἀθ]δΥ8 ἢιΐ8 Υἱδίἰϑδιοηβ, 
ΟΥ̓ ἸΟ886ῺΒ ΟΥ̓ ἱπούθαβοδβ ἴΠ6Πὶ; 80 ἴδδὲ ψΠδὶ ἰδ ίκ68 
ΜΕ δὶ ἰαδὶ 11.116 οοἰϊποίἀο8 τ ἢ ψχᾶς [Π6 Ρσόρμοῖ 
Δὰ ἴ0 δπποῦηοθ ἴῃ ἢἷ8 ἤδμ!θ. Νοῦῖ βου Ἱὰ 1}6 

ἰάθα Ὀ6 ὙΠΟΙῚῪ τοὐοοϊοά, (πᾶν [μ656 ρτγϑα! 0.8 ΟΔΙῺΘ 
ἴο [86 Ἰογεῖρτι πδίίοηβ ᾿μθιβοῖνοβ, βϑοῖηρ ᾿παὲ ΠΟΥ 
ΘΓ ΠΟΙ ΏΘΟΥΒ, δηὰ ᾿ψθ ΓΘ ἰαἰὰ ἴο μοαγὶ ὉΥ͂ ἴθθτι 
0.81 88. τὴ6 ΠΟΘΙ ΠΟ ΟΥ̓ΔΟ]6Β ΨΕΓΟ, 80 ἴπδὶ τῆ τῃσ 
βίδίθ οὗ ΔΒΆΪΤΒ τησῃς Ὀ6 σμαηροα. ΕΓ ἴΠ666 δη- 
πουπῃοοπηθῃ!8 οὗ μι πΙβῃπηθπὶ δῖῸ ἴὸ ὃθ γΥἱεποὰ 88 
ΘΓ ρΒ 88 Ἧ6]1] ἴῸ ἴ:6 ΒΘΑΙΏΘη 85 ἴο [8Γδε] -- 
ὙΑΓΠΙΉΡΒ ἰηϊρηἀοαὰ το Ὀ6 Ὠθαγὰ δπι οεἀ. Τδδὶ 
τ Γῃτοδίθπίηρ ἀραϊηδὶ Φυάδἢ, νν ΒΊΟΝ 18 οὗ [16 58:26 
ἸΌΠΟΓ 88 ἴΠ0 ΟΙΠΟΙΒ, γγδ8 ἔ0]8}}|οὰ ὈὉν Νουυο δα π62- 
ΖΔΓ, 18 ΜΟῚ Κποσῃ. Βυΐ οὐϑὴ {8 [16]Ππῆρὴϊ ἀορα 
ποῦ ΔΏΒΥΘΓ ΘΧΘΟΙΪΥ ἴ0 ψνθδὲ 1π6 Ῥτγορμεῖ δὰ ἴῃ 
νίονν, ἢ] ἢ ΠΗ ΟΒΕΥ 8 ἃ Ἰυάρστηθηΐ οΟἰοβοῦ ὡς 
Πδηά, ΡΟΓΠΔΡΒ ΟΥ̓ ΠΠΘΔΏ8 οὗ [πΠ6 Αϑεγγίδηβ. Ηθῆρα 
ἷς 8 οἴοαγ τπδὶ δυάδα οδιδίηθἃ ἃ γοβρὶϊθ, Ὀθοδυδα 
1:8 οοηαἀϊίου πΔα ΓΘ ΔΏΜ ὮΝ 6 ἱπιρτονθά. 

[8. [τ 18 τοπιδύκϑὉ]6 τἢδὺ ποῦ οἵ [Π686 διυγάεηδ 
οὗ Απιοβ δῖ δι αγοββοὰ [Ὁ [ἢὴ6 σγθαῖοβὶ ῬοΟΎΟΓΒ οὔ 
186 ποδί θη ννουὶὰ, ον ἴο ἰδγδοὶ δηὰ Ψυάβῃ, 
-- Αϑϑουτγία δηὰ Βεθγίοη. ὙΠμὸ Ηοὶγ ϑρίγιι νῦο 
δρᾶ Κο ΟΥ̓ Ηἷπι, τοβογνυϑὰ [μθ ἀθοϊαγαϊίοη οἵ 186 ἀε2- 
Ὠη168 οὗ ἴῆοδὲ ἴνο ᾿τοδῖ Κιηράοπι)β [ὉΓ ἔννο ΟΥἿΠΟΣ 
οὗ τὴς ὕνοῖνο τ ΠΟΥ ῬΙΌΡοῖδ. Αβϑυγίδ "ἃ3 τὸ- 
βογυϑά ἴου Ναί), ΒδΌυ]ου ἔοτ Ηδθακκκ. ἼΠοτο 
886 [η8, ̓ ΠΟΓΟΙΌΓΘ, Ὁ πᾶν Ὀδοη αἰνίηθ ἑογοι που ρῆς 
ἴη τὸ οπἰβδίο. .. .. ΤΊΘ ργορῃθοῖθβ οὐ Απηοβ 
ΔῈ οχρδπάρὰ Ὀγ διιοοοοάϊηρ Ργορπεοῖθ. Απιοβ Πῖηι- 
8601 ἰἈΚ68. π0 ἰἢ6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ οἵ “206] σοι ἢ διι6- 

ΕΥ̓͂ ἃ ΤΩΡ βορηϊ ζοπογα ἰχαῖίοη, πο 
ἀϊπρ᾽αγοά 4}1 Οἀοἀ᾿ 5 γα ρπιθηῖβ ἱπ πδίῃτο δηὰ ἢἷ8- 
ἸΟΥΥ 85 ςοποριγαϊοα ἰῃ Οη6 ρτοδῖ ΠΑῪ οὔ τΠ6 οτὰ 
Απιοβ αἰδἰπιορταῖοβ {Π15 ρτθαῖ τσ 8016, δηὰ ρατιίσα- 
ΙατῖΖο8. {π056 "παρ πηοηῖδ. «(0061 ἀφοϊαγο ταὶ οὐ 
Ὑ11 ᾿υᾶμχο 411 οο]] ει νεὶγ ; Απιοβ ῥγοο αἰ πὶ5 τπδὶ 
Ηδ6 ν}}} γυάρε ὁδοῦ βίηρὶ γ. ( ογάβυυογι.) 

[9. Ιυδὸγ (Ρ. 161), νυ τἢ στοαὶ ργορτεῖν, ς8}}8 δ." 
τοηἴοη ἴο τΠ6 ἔδοῖ (πδὲ [86 ουπιρίοῖθ σΔρεν Ὁ οἴ ἃ 
Ρορυϊδιίοη, (ἢ6 δαγίπῷ ἃ ἰδῃὰ οἵ 115 ἱπῃβὈϊταη!15, 
γγὰ8Β ἃ {ἰΐηρ αη Κπονη ἱπ τἰ6 τἶπ)6 οὗ Ατὰοβ. [{ ἰ5 
ἴτας, Θοβοβίτπ Ὀτοῦρῆῦ ἰορθυ ΠΟΥ “ ΤΉΔΠΥ πιοη,᾿" “8 
στον, ἴτοπὶ τπ6 παιίοη8 Πα πὰ βΒυθάαιπιοα, δὴ ἃ 6- 
νἱογοὰ τπὸπὶ οὐ ἢἷ8. Ὀυ} αἰ π.8 ἀπά σδη8]8 (Ἡ δγοά- 
οἵω», ἰϊ. 107-8). Βυῖ ἴπ {Π18 δῃηα ΟἾΠΟΥ πὸ σαβοβ, 
186 ῬΘΙΒΟΠΒ 850 ορΙογοά 6 ΓΘ 5᾽ ΠΡ Υ ῬΓΙΒΟΉΟΓΣ 
Τὰ 6 ἴῃ 8 σδαρδίζη, δηά {πὰ 8016 οὔ͵θσὶ ΟΥ̓ [106 τὸ- 
ΤΟΥΔῚ] τγᾶβ ἴο ΟὈ ΔΙ βίανυθβ 80 88 ἴ0 δρᾶτγῈ ἴδ ΙΔΌΟΥ 
οὗἩ 186 πϑιίϊνθ βυ)θοῖβ ἰὴ σοηδβιτις ηρ ἴῃ Ῥυ ὶὶς 
ποῦκ8. ΤῊϊΐδ ἰ8 βίον ὈΥ 1Π6 ΘΑΥΙΟΓ Αϑϑόν τίη ἰη- 
βογὶριίομβ, δ}} οὗ νι αἰο δροδκ ΟἿ]Υ οὗὨ σατγυίηρ οὔ 



ΟΗΑΡΤΕΙΒΒ Ι. 1-Π. 10. 21 

εοἰΐοσα 88 ῬΥΓΪΒΟΠΟΓΒΟΥ ὙΟΙΏΘΠ 88 οδρἕνοβ, οὗ Γο- 
οοἰνίην αἰανοδ, ΟΥ οδεϊθ οὐ 50 β 88 ἰγἰθαῖο, οσ οὗ 
Ῥαζίηρ τὸ ἀθϑῖ ἴῃ νου ὙΔΥΒ ΓΌΪΟΓΒ Δα τηθῃ 
αἰ δηβ. ΤῊ (ὑγοοά ἀσρογίδοη οἵ 8 π|}0]60 ρμθο- 
Ῥίβ, δηὰ 186 βα υβήταθου οὗ ΟἾΘΓΒ ἱπ {μοΐγ Ρ]δοα, 8 
ἃ ἀϊπότεης τΠπΐηρ δ᾽ μοίμοσ. Το ἀοβῖρπ οὗ τ ΐ8 
ΔΒ ἴο ἀΟΒΙΤΟΥ οἤδοιΌ}Υ τῃ6 ἱηάἀεροπάθηοο οὗὨ ἴΠ6 
δ δ᾽οοῖ τλοθβ δπὰ ραϊ ἱ οὔϊ οΥ̓Ἡἁ Πμοὶγ ΡΟΥ͂ΤΕΓ ἴο Γτϑ- 
δαὶ. Τα ἢγβι ἴγῶοο οὗ τ γὸ πὰ πῃ (ἢ6 Ῥοϊΐογ οὗ 
Τιρίαι ΡΊΠοδοῦ ᾿ονγαγὰ Παπηδϑοῦβ δηὰ 881 δηὰ 
Νοτῖῃ Ῥαϊοϑτίπο, πὰ δἴγογνν αν 810 ολπιο ἰητο ρεη- 
οὐδὶ πϑὸ. Βαυΐϊ Απιοϑ ἰογοιο]ὰ (ἢ ἰ8 γγ 8! 01688}6 ἰγϑῃ3- 
ροτίδιίίοη Ἰοηρ Ὀοίοτο ἰΐ οσσυττοᾶ, δπὰ δ α πη8 
ὙἘΘῺ ἐπθτ6 γ88 ὯῸ δα πδη [Κα] Ποοὰ ἐπαὲ ἱξ του] 
Οσσῦγ. [ τυβὲ ᾶγο Ὀθθη ἃ εἰνίπο ἰηδβρίτγδοῃ 
ἩΠΙΊΟΝ ϑηδυϊοά ἢὶπι 80 οἰθδυν ἴο ῥγϑάϊοι δυο δη 
πηρεοοσεαοηϊοα σΘΡΌΥΙΥ. --- οἷ 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΊΤΊΙΟΑΙ, 

Ψοσ. 3. 7114 λεαὰ ο7 Οαττιοὶ 6 ἀγα ὡρ. Τιβ 
ΕἰοΟΥΥ μα5 ρμαβϑϑὰ δΥΔΥ, 858. ἰπ [06 ὑπ] πρ' οὗὨ δῇ 
εγ6. Οοὰἀ μεῖι βροκθῃ ἴμο ψοτγὰ δῃὰ ἷξ 'β βΌΠΘ. 
“Α11,᾿ δαγ8 ἴδῃ ἀθ 9166, “1108 νγαδίθ; 81] ἰϑ. ἃ ὙἹ]}- 
ἀοτηθββ. ΤῊΘ υἱτηοϑί (ΟΓΆΠΟΥ 5 ΠΘΓῸ ἰοϑῖ [ὉΓ Τηδῃ, 
ὑδοῖοθα [Ὁ τᾶη. Το Υἱηογαγαβ οὔ (ἰδυτηθὶ, πογὸ 

δ: ΤΏΟΥ που ἢ Βομο]ά ἴδ Ἰοηρ' τον οὗ δίοῃββ 
οὔ ἴδιο γστουηά, [Π6 ΤαπιδίἢΒ οἵ ἴ80 γ08}}8; [ΠΟῪ Ὑ7|}} 
16}1 γοῦὰ ἴμδὶ Βεῦθ 6 γ0 πο ὙΠ} αἰ ΠΠὙ γου 
ἔογοδ γοῦν ἯΔΥ Γμγοῦρὴ {86 τηϊοῖκ δηἰδηρ)]οα σΟρ66, 
ἰδν ἴῃ ἀδγβ οἵ οἷά ἴο86 ἱποοιῃραγϑῦ]θ Ὑἱηογαγαάϑ ἴῸ 

ἰοῦ Οδγ6] οὐοδ 18 ΠεΙη6.᾽ (ΡαΒογ.) --- ,οΥ. 
8 δ. ΕἰνογΥ ἰηβίοιϊοπ οὐ ἔπο86ὲ ᾿ἶκὸ οὔ σϑοῖνοβ ἤπαβ 
δὴ οςἶο ἴῃ Οὐγ οὐσῆ οοηβοίθηοθθ. ἴδγβϑὶ Ὠδαγὰ δηὰ 
τεδ ἢ θοϊίονοά οὐ Β Ἰυάρηηθηῖβ ἀροπ Οἴματβ. [τ 
ΜᾺ8 τοῖ ἰοπιρίο ἴο βοὲ 186} [ δραΐηϑὲ Ὀϑ!θνίην 
τοῦ. Ηοῦ ἵπδη οου]ὰ 1 τοῆϊϑθ ἴο Ὀδ6]ΐονα οἵ ἰὉ- 
δεῖ στμδι ἴς Ὀο]ονοὰ οἵὨ ΟΥΟΓΒ |Κὸ 80. 1 ΤΠ ῸῪ 
πο αἰπηρὰ νἱτῃουῦ ἰανν ρου βθα τ τοῦ ϊ ἰᾶνν, ΠΟῪ 
τὰς ἢ τοτο δῃουϊὰ Π6Υ ὙὯΟῸ ἤαύο αἰπηθαὰ ἱπ ἘΠ 
ἰανν, ὕὑ6 ἡπαροὰ ὈΥ τ0 ἰᾶνν. (1δὲά.) --α ΕῸΥ ἰ΄γεε 
ἐγαπιδσγεβδίοηδ, εἴς. ασὰ 18 Ἰοηρ-δαβετγίηρ πὰ γον 
ἴὸ ἔογεῖνε ; ὑαῦ ψ ἤθη [06 δίππος ἤηΔΙΥ ὈΘΟΟΙΊ6Β 8 
γοϑδοὶ οἵ ψ υϑῖ, Ηδ ρῥαῃΐβηο8 8}} [Π6 [ὉΓΙΠΟΥ 8108 
πο ΓῸΓ τἴΠ6 εἶπ ἦδ δὰ γαβϑοά ὈὉγ. δίῃ δά α8 
ἴο δίῃ οὐυὖἱ οὗ νιίσῃ ἴτ σΤΟΥΒ; ἰδ ἀ068 ποῖ ονοῖ- 
οδοτ οὐ ΟὈἰϊαταῖθ τ.6 ΘΑΓ ΟΡ βίη8, ὈθΓ ἰΠΟΓΘΆΒ68 
186 πι858 οὗ συΐτ π πο Οοα ρμυπίδηθ8.  Βοη ἴΠ6 
δεῖνα εἷονν ἴΐο ὅοῃ, ἴῃογο οδίηθ οὐ ἴποπὶ 4]} ἴῃ 6 
τὶ ιἴδοῦβ δἰοοὰ βῃθὰ ὕροῦ [86 δαγί ἤοπὶ τὶρ θῦ- 
θοῦ Αδοεὶ ἴὸ Ζδοπαγίδϑ ἴῃ6 δοῇ οὗ Βαγβϑο δθ. 80 
οδοῖὶ ἱπάϊνυϊ σαὶ βὲηποῦ πῆ α͵65 ἱτηροηίϊοης, μΜ1}]} 
ῦ6 νυαπίκμοα ἴον 41} ψῃΐοἢ ἱπ 6  ἢοΪ]6 18 6 αἰά 
ΟΥ 126 ἙΟΠΙΓΒΙΓΥ ἴο ἴΠ0 ΔῈ οὗ Οοὗ. θοροῦ 
δἰῃ5 ὑτίηρ ἀθοροῦ ἀδιηπαιίοη αἱ ἰδϑῖ. ἊΑι8 ρσοοά 
θη ΟΥ̓ [86 οἵ ἀοά, ἀο τπτουρὴ ΘΔ ἢ δοὶ 
ἄοπο Ὁγ αἰὰ οἵ ἐπδι στδοθ ραΐῃ δὴ δά αἱ που το {πο ὶγ 
σνου δϑιΐηρ σονγαγά, Εὸ (Π06 ν]οκοὰ ὈΥ δος ἢ δαάϑὰ 
δἷη, δὰ τὸ τοῖν ἀδπιηδιίίοη. (7ία.) --- 1 ιοἱἱἱ ποὶ 
γεῦετδε ἱ(. ὅδίη δῃὰ ρα πἰβῃιηθηΐ δγΘ ὈΥ̓͂ ἃ γτοδὶ ᾿ΔῪ 
οἵ ἀοὰ Ὀοπηὰ ἴθ6γ. Ασα Β ΤλΘΓΟΥ πο 8 ὕὉδοΚ 
τὸ ῬαΠπίβπιοπς ἰοπρ, 4]]οηρ ΟΥ̓ ϑόῖηα 8] 19] 
(οΚοη5 οὗὨ εἶθ. αἀἰξρίθαθισο ἰ0 βῇουν [Πθλθ6}νγ 68 ἴἢδὶ 
ἐπα δἰ πα} 8οὺ] ΟΥ ῬΘΟΡΙΘ ΤΩΔΥῪ ποῖ 6 πηνγαγηοά. 
Ὕοη Ηδ πο Ἰοηροῦ ψΠΠοΪ 5 ἷδ, τΠ6 ἰδὺνν ΟΥ̓ ἐιἷ8 
τοογαὶ χουθυπταθηξ μ01ἀ5 [5 ΘοΌγθθ. (7 ὲα.) ---Ὗ εὙ. 
4. ευοιν Βεπλαααα᾽ 8 . ΒαδιΣ δναῖ] 186 
Ρἰεδδαγοβουϑο8 δηὰ ρδίδοαβ οὗ ἴπ6 το οὐὔ {18 
ψοϊὰ 1 Ηδον βοοη (0 [ΠΟΥ ἴαγηῃ (0 ἀυδὶ δηἃ 853}168 
«θα ἴδ ἤτο οὗ σα Β νὙτϑῖῃ [κἰπἀ]65 οἡ [Π 61 1 -- 
γεν. 6. Οαγτῷ αἰρὰν ῥΥίδοπετα (ὁ αδἰἑϑεν λει, οἷο. 
ΤΟ εὸ ἔστεοΣ δος 5 τ[ηὴ6 δἰδίοιοα, 884}} πῃ τοίϊαγη 
Ὀε αἴ οι Ὁ ΘΟοὰ. Ευρίνοβ ἢο 69 ἴο 8 ἴοτ 

τοΐαχο βδῃου]ὰ ὭΟνΟΡ ὈΘ6 ἰγοδιδα τ ΠΟ ΠΥ ΔῸΣ 
το δα οὗ τΓΠοὲν ΠΙΟΘΙΙΥ. --- ογθ. 7, 8. ΤΏ ὅνο οἰ κὲθ 
οἵ Ῥμ 5:8 δὰ 60 ἢ ἴ5 ονῃ μοι Κίηρ. Βαϊ Α]} 
[οτπηθαὰ οπϑ ΨΠ0Ο]6 ; 8}} ΘΙ ΟἿΘ 1 {ΠΕ ὶΓ βίῃ ; 4]] 
ὝΘΓΘ ἴ0 Ὁ6 Οἠβ ἴῃ τμοὶγ ρα βημηοηῖ. 80. ἴμθη ἕο 
τοδίον υἱνίἀηθβ8, ΟΒ6 Ῥατὶ οἵ [6 Θοπηπλοη ἰηδίο- 
[ἰοὰ 15 τοϊαιδα οὐ δδοῖν, γῃ 6 ἰῃ ἕδοϊ, δοοογάϊηρ ἴὸ 
[Π6 ψοῃΐ οὗ ριορβοῖς ἀϊεοη, ἢδὲ 15 βαϊὰ οἵ θδ ἢ 
15 βαϊὰ οὗ εἶϊ τὸ γος 9. κεοπιοταδεῦ ποΐ, οἴο. [1 ἰ5 
ἃ στοδὶ ἀρωτανϑιοη οὐὗὨ ϑητα Υ δηὰ τη Δ]166, θη ἀὶ 
5 86 νἱοϊδίοη οὗὨ ἔγἹ πἀϑ!] δηαὰ 8. ὈΓΟΓΠΟΙΪΥ οογ- 
ὁπδη;. (Μ. ΗδητΥ.) --- εν. 10. Σίγα ἱπίο ἐδλα τοαῖί 
οΥΓ Τυνὸ. Νοῖ ὅπ θυ] άϊηρβ ἨοΥ δίγοη νγὰ}}5, θὰ 
τἱρΘΟΌΒη 688 ἀπ ΠΟΠΘΘ 8ΓῸ ἃ Οἶγ᾽5 θοϑὲ ἀδίδηβο. 
ἢ Κιηρβ ἰϊ. 12; ΧΙ. 14. -α  εγ. 11. ιγδιος ἦϊα 
δγοίλον τσ ἰδ διυοτά. Ἐ]ονθη πυπάγοα γϑᾶσθ δὰ 
ῬΑδβϑοὰ βίῃησθ ἴ86 Ὀἱγί οὗἁὨ {Π6Ὶ, ἰὈγο δι Π ΓΒ, Φδοοῦ 
διὰ Εδδ. Βαϊ πὶ σα οἴονθη Ὠπηἀγθαὰ γὙϑδὺβ 
᾿δὰ ποῖ τότ ουξ Κἰηάτοά. .. .. τ σαβ δὴ δυϊὰ- 
ἱῃρ ἰαὺν τὶ Ιδγϑθὶ γγὰ8 ποῖ ἴοὸ ἴ8Κὸ ΕΔοπι 8 ἰαπά, 
ΠΟΓ ἴο τοῦδ ἴο δάπηϊς πἰπὶ ἰητο ἴΠ|6 οοπρτορδίοῃ 
οὗ 1ἴπ6 Ιοτά. Ἐάοτῃ ἴοο γοιοιη ρογοὰ ἐῃ6 γοϊδιίοη, 
θαι ἴο πδῖθ Ὠΐπ). “ ΕἾΟΓΟΘ δῖο [6 Ῥ8Γ8 οὗὁἨ ὕσθιῆ- 
το." (ΡΈ86γ.) --α δι ῖεθ ἀἰβ οοπιραπδίοηβ. Ἐϊὰομὰ 
“8066 164 Εἰ πιθο ] Γ ἀραϊηϑὺ ἢἷ8 ὈΘΟΘΓ [66] 1 ..8,᾿ 88 τὸ 
ΒΔΥ͂, “ ἀοδαοηῃοὰ [Π6πὶ.᾿ Βαΐ 80 {ΠΕῪΥ̓ ἀο ποῖ Ἰ᾿ἶνο 

ἴῃ. Μάδη ἴ8 ποῖ ΤῃΔβ.8Γ οὗἉ [86 11 δηὰ ἀδδῖν οὗὅἁ 
815 (6 ̓ ηρσ8, ΔΩΥ͂ ΤΊΟΤΟ ἔπδῃ οΥὨἉ ἢΐβ ΠΔΊΏΓΑΙ Οχὶβύθηο6. 
Ηδ οδῇ ἀθβῖγου ; 6 Ἵδηῃοῖ γοογοαῖθ. Απαὰ Π6 ἀ068 
80 [ὩΣ (ἃὁὡὁ ἴ΄0ο ἀδδίδ [18 οὐσῃ (Β6] ]ρ8 ὙΠΘΏΘΥΟΥ ἴῃ 
ΔΏΥ δἰρση 8] ἰπβίδηοο 6 δοῖβ δρϑίπϑε ἴθ. (7 ͵α.) 
-- σον. 18. 70 ιοἱάδη (λεῖὶν δογάεγ. ΤῊ νψὰῦ οὗ οχ- 
ἱογγηϊηδιίου νταβ σαγτὶθαὰ οὐ ἢοῦ ἱποϊ ΘΠ ΆΠΥ ὯΟΥ ἰῃ 
βιυλάρη βῖΓ688 οὗ ραββϑίοη, Ὀπὶ ἰῃ οοἹὰ ὈΪοοά. Α πιδε- 
ΒΆΟΓΟ ἤΟΓΟ δηᾶ ἴἤθτο ᾿οι]Ἱὰ ποῖ δν Θη]αγρϑὰ ἐποΐν 
θογάοσ. ὙΠΟΥ τυῖβιθα [0 Τηᾶκὸ ρὶδοθ [ὉΓ {μη - 
Β6͵ν 68 ὈΥ͂ ΒΠΏ] 1] Δ Πρ’ Ι5Γ80] ἴῃδὶ τ 6 Γ6 ταῖσῃῦ Ὀς 
ὨΟῺΘ ἴο Υἶθ6 ὉΡ, δηα τπγυβὲ τῆδηιὶ ΠΌμ. (ΠΟΥ δΟὩ- 
4π65818 δηα οἷδῖπὶ {Π|6} Ὁ οἹἀ ἱπηιογίϊδποθ. 00 ἢ τγὰβ 
ἴ86 δι οὗἨ Ὠ ΔΌΣ ..4}}ν ἰηἀυ!ρϑαὰ οονοϊοπδβηθβα. Υοῖ 
πο Ὀοίοτο δηἃ ποιὰ ἤσαν ἐπουρῇξ ἰδ Ῥοββὶ 68 
(71 δἰ ά.) --ς Ν εν. 156. 16 απα ἀϊδ ργίποσε. Ἐνἢ κίη 
μᾶνὸ ΟΥΘΥΓΠΟΓΟ ΟΥ̓ ΠΟΙ Ώ86]10γ8. [Ὁ ἰδ νοῦ ἴὴ6 
συ Γδ6 οὗ Βι0 ἢ Κιηρδ ἴο πᾶνο ἘΠοὶν οὐ 61} τοῆοοϊοὰ, 
Δηεϊραϊδα, οπηοηῖθά, οπδοῖθα ὈΥῪ Ὁδά δανίβοσθ 
διουπά [Π6π|. ΤΠ ΠΟΥ ᾿ἰηκ ἱοροίμοσ, Ὀὰΐ ἴ0 ἀτὰρ 
ΟΠΘ ΔΠΟΙ͂ΒΕΓ ἰπἴο ἃ οοτηπλοη ἀοβιυγιοιίίοη. (7 4.) ---α 
Ομδρ. ἰϊ. 1. Ἐνϑῃ [6 ἰηἰ χα ἀοῃθ ἴο [ἢ6 χοά 688, 
Οοὰ νὙὶ}} ποῖ ᾿θᾶνὸ ὑπρυπίβιοθᾶ. ΤῸ Γαρὸ αρδὶπδὶ 
ἴΠ6 Ὀοά 68 οἵἉ [π6 ἀοδὰ 18 δἰπι! δηὰ Ποστῦ]9. Ῥυ 86 
ΒΟΥ τοπλδγκβ, “ΤΏ δοὺ] Ὀοΐηρ Ὀεγοηᾶ ΤΔὴ 8 
τοδοῖ, ἴἢ6 διτοα νϑηϊθὰ ὩΡΟῚ ΟΠ 6᾽8 ΓΟΙΔΙΏ8 18 ἃ 
βοτῖ οὗ ἱπηρούδηϊ σΓΑΒΡίἢρ δἴθου θίθγη δ] υθῇ 09. 
τ ψγοακα προὴ ὙγὨδὲ 10 ΚΠΟΥΒ τὸ Ὀ6 ΣΠπ56η510]6 [Π6 
δαῖγοα τ τ τ ῖο ἢ 1 οι] Ραγβιθ, 1 1 οου]ά, [6 
Εἱνίηρ Ὀαΐηρ πιο 8 Ὀογοπὰ ἐξ. Ἠδιτοὰ πῇρἢΐοῖ 
ἀόϑι σδῃηοὶ οχεησαϊϑα ἷ8 [16 Ὀορίηπίηρ οὗ 16 
Θἴογη 8] Παῦθ ἴῃ [6]].᾽" --- ΟἼδΡ. 1. 8.-ἰ. 8. Ὑ72.ο 5}14}} 
ποῦ τγθη]6 δἵ ἴΠ6 Ἱπάρτηδηῖβ οὗ αοἀ 1 Βαϊ ὙΠῸ 
8141} ποῖ γψαΐῃ οΘοηβάοῤηοθ ἀραϊπϑὶ 41} ἴῃ6 ᾿ἰπβοϊθηςθ 
οἴ τηϑῃ, ἔτοιῃ ἴδ τπῃοῦρῃῦ μον αοα 88 Ἰυάρσοα {Π6 
νον] 1 ὙΠΟ 884}} ποῖ βῆπη 8]} γῆ ζε, οσιυθὶ γ, δᾶ 
γἱο]οηςο, δίποο 6 Κπονβ ἴπ4ξ αοα ἀνθηρθ8 8]1 βυο ἢ 
818 1 --- ον. 4. Βεσαιι8α ἐλεν αεδρίδεά ἰδ ἰαιυ, οἷο. 
ΜδΗΥ οἴδιοῦ δ'ἢ8 ὑγονδι θὰ ἀπιοπρ ἴπ6 Φον 5} Ρ60- 
6, Ὀᾳϊ ὈΚΥ πιο ΠΟ Πρ ΟὨΪΥῪ (ἢ 686 ἴ0Χ0, --- ΘΟ [ἀπιρῖ 
ὉΥ ἴδ ἰᾶὺν δα δ 56 ΟΥΒἢΪΡ,--- 6 Τοτὰ βῆου [πα 
ΤΠΟΥ͂ ἀΓῸ (ἢ τηοβὲ ὑυί θύοι β, βδίησα Π6Ὺ νἱοϊαῦο 1ῃ9 
ἤτβι δηά δὴ σου δηἀτηδηΐ, πη ΓΔ Κ6 ὑρ {Π6 
[Πγθ6 δηά ἴθυτ, ἐ. 6., δεγυθῆ, ἴΠπ6 ΘΟΙΡ]οῖΘ ὩυαοΣ οὗ 
δ'η8, ἴΠ6 {1]1π688 οὗἁὨ [6 τηθϑϑιγο οἱ ἱπία γ. ἘῸΓγ 
ἰς ἰδ οὐδ οὗ ἀοὐἀ᾿Β χτοδῖεδι Ὀδποῆϊβ ἐπὶ Ηδ ρσίνοϑ υ8 
ιἷ6 Ῥ ογὰ οοπιδίπίηρ τ06 τονοϑϊδίοη οὗὨ εἶ νν}}} δπὰ 
[0.8 ΡΟΪΠΓ8 {Π|0 ὙΔΥ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἢ0 ΟἿΓ [ΘΠΊΡΟΓΑ] Ὑγ6]" 
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ἴλτο Ὁσὲ ἰ0 ΘἴΟΓΠΔΙ ὈΪεδϑοάηθδθ ΤῸ ΚΏΤΟΥ (0 [16 
νι 5 δυο ἢ ἃ σἹὴδ ἰδ [}6 { ἰησται: πᾶς. ΕἼΟΙᾺ 
το:18 οοπίοιρι οὗἩἨ [86 Τ ογά, ἴμογὸ [Ὁ]]}Οὐ8 Ὠδοοββα- 
ΤΥ 106 ΟἸΠΟΥ δἴη οὗἉ ἸΔἀοΙ ΔΕ. ΕῸΓ 8 τηδη οδπηοὶ 
αχιδὲ ἱτποτὶ ἃ αοἀ δηὰ ΜΟΣΒΏΪΡ ; ἰδ ΠΔΙΌΓΟ ἴοτ- 
146 11. ΤΥ ΔῺΥ ΟἿΘ ΓΒ ΔΎΓΑΥΒ ὕοτὰ ἴπΠ6 οτα 
ἦῃ ψὨϊοἢ Οοἄ τονθ8}5 μὶβ παίιγο δῃὰ Ὑ01}}, ἢ6 τηῦβὶ 
ὨρορΩβ ἀονῖδ ἴο ἈΪΠπ]86] 7 ἃ ἀοὴΥ δηὰ ἃ πογβμὶ 
ὙΠΟ ἴ6 ποις ὑὈπὶ 8 ρογηϊοίοτιβ 116. --- ἰϑο(. 
ΤῊ Ῥγορβοὶ πι868 ἃ ὈοΪὰ ποσὰ ἴῃ βροδκίηρ οὗἉ πὴ} Β 
ἀδα] ρα νὰ Οοά. Μδῃ σδυτίοβ οὐ [86 ΒΟΥΡΘ ἢ 8 
ἢγοὶ απ, Ηαϊλ Οοά ἐπαάεεά φαϊαῇ Ἠὸδ πουϊᾷ ποὶ 
ὙΓΠΠΠΙΠΡῚΥ οι (πὲ Π6 ἰ8 ἀἱΓΘΟΙΥ δὲ γασίδηοα Ὑ1(ἢ 
16 πη οἵ αοἀ. [Ιὲ τΟΥΘ ἴο0 81}}}7 858 γχ0}] 88 ἴοὸ 
[οστῖ Ὁ]6θ. 8.0 δ βιμοοίῃοβ ἱξ ΟΥ̓ῸΎ ἴο ἰπιϑβο]ῇ, ἰψεπῷ 
ἴο ἰπιβοῖῦ: “ οὐ ἮτΤοτά τησβὲ ποῖ Ὁ6 ἴδκθῃ 80 
Ῥτοοίβεὶγ." “οἀ οππηοῖ Βαγῦθ πιοϑηὶ." “ὙΠΟ 
δυίποῦ οὗ πδίυτο που Ἱὰ ποὶ ἢδνο οΥεδίθα 8 80 1ΐ 
Ηὸ μδά τηϑδῃϊ." ϑ'υοἢ ΔΙῸ [Π0 ἀχοῖιθο8 ὈῪῚ ὙΒΙΟΣ 
Τηδη δνδάθϑθ οὐγειΐηρ [0 Εἰ 1861 [πδὺ Π6 18 ὑγϑτὰρ- 
Ἰΐπρ υπάογ ἔοοὶ [μ6 τηϊπὰ οὗ ἀοά. ϑϑογρίθτα ἄγαν 
ΟΥ̓ 6 νοΐ]. Ψψυάδιῃ δα (6 ἴδν οἵ ἀρὰ δηὰ ἀϊά 
ποὲὶ Κοορ ἰδ; [θη 6 ὠς πρώ ἱς, ΤῊΪΐβ ἱρποσίη 
οὗ αοά ἢ Κπονση Μ}}} δηά ἰδ δπὰ ἐπ ΕΗ 18 Ἢ 
ἀοδρίβο [πὶ 88 οδὔθοϊτι δ! 88 10 ουγεο αοἀ (0 8 
ἔδοοθ. (Ῥι186Υ.) --- 4,3,.6Γ τολίολ (λεοὶν γαίλετς υραϊζκεά. 
ΤΏ οἰ! άτθα σϑμοηἑΖ8 {Π6 ΟἸτοτ οὗ ὑποὶγ ἈΠ ΠΟ ΓΕ. 
Ἡσυτηδη ορίηΐοη 18 88 ἀορτηδίίς 88 γονοϊδίίοη. ΤΠ6 
δοοοπὰ ρϑηογαιίοη οὗἁ ΕΥΤΟΓ ἀοιμβπᾶὰβ 88 ἱτωρ]1οἱῖ 
δι Ὀπιΐβδιίοπ δ αοά᾽ πῆ. Τμθ {τδηβηχίββίοῃ οὗ 
ΘΙΤῸΓ δραίπδι ᾿ἰπιδοὶέ, αοά βδγβ, ΓΑΥΔῦθθ [6 
ον], ἄοοβ Ὡοΐ ὁχοῖδο 1ξ. (76ι4.) --᾿ ὕεγ. ὅ. ὦ 
“επὰ 3γε ἱπίο ὕμάαλ. 80 ν͵ὸ ΚποῪ ἴπδὲὶ ἃ δγΥ 
ΒΌΘΔΙΩ ΜΠ| οομὴθ ἔοτι δ δηὰ ἀξβίσου 84]}] Ψ8Ο, 
ἩΠΘΊΠΘΥ ΟΥ ΠΟ [ΠΟΥ δΓῸ ἴῃ [π6 ὈΟΑΥ οὗὨ ἴΠ0 ΟἸΌΤΟΙΝ, 
81Ὸ ποῖ οὗ [86 ΠΘΑΥΘΠΪΥ ΦοΓΌΒΔΙΘτη ; ἀθαα τπθι 6 ΓΒ 
ἐμ [86 ὈΟΑΥ τ Βίοἢ ὈΘΙΟΏΚ ἴο [86 νίπρ Ηδδά. Απὰ 
ἐς τν 1} ποῖ [86 1688 ΘοΙηθ, Ὀοοδαδο 1 8 ποῖ Γεραγάθα, 
Βδίδογ, [16 ΤΟΥῪ σοηάϊοη οὗὨ δ}} ἀοά᾿ β Ἰαἀρτηθηῖβ 
ἐδ ἰο Ὀο ἀἰδτοραγἀοα δηὰ ἴο οοπιθ, δῃὰ [μθη πιοϑὶ ἴὸ 
ΘΟΙῺΘ ὙΒΘΏ ΠΟΥ͂ δῖο τοδὶ αἰβγοραγάρα. πὰ πα 
Ψοτγ. 6. ἔστ ἰλγθδ ἰγαπδογοδϑίοπα οὐ ]εγαεῖ, οἴο. 8 
866 ΒοΙΘ [Πδὲ [Π0 ᾿ἀΟΙΔΙΓΥ οὗἁὨ [57.860] γγὰδ ἃ ἰουηϊδίη 
ΟΥ̓ ἃ}1 βογίβ οἵ υχϊδβάροάβ, ουθὴ οὗ βυοῃ 85 νου]ὰ 
διοοὶς ἃ ΓΟΔΔΟΠΔΌΪΘ ἸΏΔ, 848 ἴπ6 ἰ8᾽᾽ ΒΟΥ; Ῥδτ- 
ψογβίοῃ οὗἉ ᾿αδῦϊοοθ, Ορργθββίοῃ οὗ [16 ροοῦ, υπηδί- 
ὌΓΔΙ ὉΠΟΙΘΔΠΠΟΒ8 ἘΠῚ ΒΘ Π161688 ἸΌΧΌΤΣΥ. --- ἌΓ. 
ἡ. Ῥαπὶ αἴεν ἰδ ἀμεί. Οὐονοίουδβηο88, ἤθη 10 ἢΔ8 
ποιΐηρ ἴο δϑὰ οῃ, ογαῦϑδ ἔου [πΠ6 δυβασα οὐ ᾿πηροβ- 
501... ἯἘαὶ ψὰβ ΝΌΟΟ ΒΒ υἱμογαγὰ ἴὸ 8 Κίηρ οὗ 
16 Γ861 ἱτἢ Πΐ8 ἸΥΟΓΥ͂ ρ6]806 1 δαῖ 88 Μογάο- 
δ᾽ 8 σϑῖιι88] ἴο Ὀον Ὁ οη6 ἴῃ ΒοποΥ ᾿ἱκο Ηδπηδη 1 
Οονοίουδβηοβδ 5 [Π0 51}, ΠΙΟΒΕΥ ποῖ οὗ ἴΠ056 σ80 
δαγο ποῖ, Ὀαὶ οὗὨ ἴποϑοὸ τὸ πᾶν. [Ὁ ρύουβ 1] ἢ 
1ι5 ραΐπβ, δῃᾷ ἷ8 {π6 1668 Βαιββοὰ [Π6 τῆοτο ἰΐ 88 
ἴο 88 {1817 ἰξ, (Ραδ6γ.) --- 70 ρτοΐαπε πῖν λοίψ πατηε. 

ΑΜΟξϑδ. 

ΤΊ δἰηβ οὗ (ἀοα᾽ Β ῬΘΟρ]6 ΔΓῸ ἃ Τοργοδ ἢ ΡΟ Ὠΐπ- 
86], ὙΒΟΥ ὑγίηρ Ηἰπι, 80 ἴοὸ ββύὺύ,, ἰῃ οοῃῖδοϊ ψὑ 11} 
8';, δηὰ ἀοίοαξ (6 οὐ͵]οοῖς οὗ Ὠἰβ οσεδίάοῃ δηά σονθ- 
Ιλᾶοῃ. “Ηο Ἰΐνϑβ {{κ6 ἃ (γι ϑείβη," 18. ἃ Ῥγουθγὴ 
οἔἩ 186 Ῥο]δἢ Φενβ, ἄσανσῃη ὥοΌστα πὸ ἀουαβοα βίο 
οὗ ΤΠΟΓΆ}8 ἰπ δοοίηϊδη Ῥοϊδπῃά. ΤπΠθ σοὶ σίου οἵ 
ΟἸὨγῖδι [838 0 β ἢ Θμοτ 68 88 ΟἸγιβιδηθ. (7ὲά.) 
-“-- νὸς. 8. εἰγεἰοὶ ἐκετηδείυεβ, εἰς. ὙΠΟΥ οου- 
ἀοηϑοὰ βἷη. ΒΥ ἃ ϑβϑοτὶ οὗ ΘΟΟΠΟΠΩΥ ἰπ ἴδ6 [01] {Π6Υ 
Ὀ]οπἀοὰ ΤΩΔΗΥ 51:8 ἰηΐο ΟἿΘ: ἰἀΟΙΒΙΣΥ, ΒΟΠΒΌΔΙΙΥ, 
ΟΠ Υ, δηά, ἴῃ 41}, [06 ἜΧΡΓοδΒ Ὀτοδοῖὶ οὗ οὐκ 
σοχδηἀτηθηῖ8. 718 ἀγοβα Ὁ} δϑβοιίαρθ ὙΒ8 
ἀουθε1658 διηοοι με ονοσ ἴο ὑπ6 οοπϑείθποο οὗ [86 ὕβῃ 
υἷθο8, ὈΥ ἴμδὲ τηοϑὲῖ Βἰάθοιβ ἱηρτοάϊοηϊς οὗ 8]}, (λιδιὶ 
16 “δοῦδο οὗ πεῖν ἀοά ᾽᾿ τδϑ [86 ρίδοθ οἵ πεῖν 
Του συγ. Ὑμδὲ Βαγά-Ὠοαγιθ 688 [0 ἴΠ6 ἘΠΠ11]γ- 
ἐογχοίίοῃ ΡΟΣ δ Φοιμῃρδηβαίρα ὈΥ ἃ 11{||6 σπυτοῖ- 
δοίην  (70ία.) -- ὕογ5. 9, 10. 4πα 1 αἀεείγουεά, 
οἷο. ἯγὯὸ ποοᾶ οἴδῃ ἴο Ὀ6 γουυϊηεβα οὗ {{π 0 τηοχοΐθο 
ὙῸ6 ἢανο τοοεῖϊνοᾶ, ΠΟΙ ΔΥῸ ([Π6 Ποαυϊοδί ρργανυδ- 
(ἴοι οὗ [86 58 γ μανθ οοτηπ θα. Οοα ρῖνο5 
᾿ΙΌΘΓΑΙΥ ἀπᾶὰ ρθγαϊάβ π18 Ὡοῖ Ὑ1Π} ΟἿΤΓ ΠΙΘΒΏΠΘΒ8 
δηὰ ὈπνοΓί 668, πὰ (Ππὺ ἀἰβργορογάομ Ὀοΐνγθθῃ 
᾿ιἰ8 ρἰ δ δηὰ οὖν τσὶ; Ὀυῖ Ηδ ΒΕ} ΠΡΌΣΘ ἀ8 τι 
ψἢ οὖν ἰηρταιίπααθ δηὰ 111- τοι 114] οὗ δ ἔδυόσα, 
διὰ [6118 υ8 Ὑδὶ δ ἢ85 ἀοῃο ἴῸΓ 8, ἴ0 ΒΏΒΙηΘ 118 
ἴοσ ποῖ σεπάδγηρ αραΐη δοοοτάϊηρ ἢ 116 Ὀεποῦι 
ἄοῃθ ἴο ι8. (Μ. ἘΡΠ Ππ τ Ὁ ἘΝ 11. 7 γαϊβεᾶ ὦ» 
... αεαϊοαίεα οπε8. Τδο 1" οὗ [06 Ναχαγίὕθ νγϑϑ 
ἃ σοπίηπ8] Ῥγοῖοβὲ αρδίυϑὶ [ἢ6 δο Πἰη ἀπ] ροηοο δηὰ 
ὙοΥ Ἱἀ π688 οὗὨ ἴ6 Ῥβορὶθ. 11 ψγὰ8 ἃ |16 αῦονβ πᾶ- 
ἴπτο. ΤΏΘΥ δὰ πὸ δροοὶδὶ ομῆοθ ὀχοορῖ ἴὸ [|ξνϑ 
ἴα: 116. ὙΤΒοῖν 116 ἱδυρηῦ. Νδγν, ἱς Ἰδυσὴϊ ἴῃ 
ΟΩΘ ὙΔΥ ἴἢ6 ΙΏΟΣΘ, ὈΘΟΔΏΒΘ6 ΠΟΥ Πδὰ ΠΟ ὙΣ 
οἰ οὗ νἰϑάοσῃ οὔ Κποπ]θάρο, ποιμίηρ ἴο αἰδιη- 
βυ 88} τοῖα ἤοῖῃ ΟΥ̓ ΠΔΥΥ τη Θῃ ἐπεὸν νι οχίγδοσαϊ- 
ΠΑΤῪ βτδοο. ΤΉΘΥ πγογα δὴ ουϊάοηοθ δῇ 81} ταὶ μὲ 
6 δπὰ ἀο, ἱἴ ΤΑ ϑοὰ τῃ6 σγϑοο οὗ οἀ. (Ῥαϑ96ν.) 
-- οι. 12. Μαάε ἰλεπὶ ἀγίηξ ιοῖπε. δι τηϑη ἀο- 
δρίϑα [ΠΕΥ̓ ἀο ποῖ ὀρροβθ. “μέγ ΚΙ] τπι8, (86 γ ἀο 
ποὺ ἀ69ρ156 .8,᾽᾿᾽ ΘΓ [26 {τ ψΟγὰ8β οὗ ἃ Ὀγθβὲ ἴῃ 
ἔθ ΕἼΘΠΟἢ Εονοϊυοη. Ηδά [π6 τη ἴῃ ῬΟΥΤΟΓ 
ποὲ χοβρροῦθα [Π6 Ναζαγίτοβ, οὐ (οἷς [πὶ [16 ῬθΟρ]ς 
γτοβρθοῖϊοὰ ἔμοῖη, ΠΟΥ πουἹὰ. ποῖ μαᾶνο διιοπηριοα 
ἴ0 σοτγαρί ΟΥ̓ ἴ0 ἔοτοθ θὰ ἴο ὑγθακ {ποῖγ υον. 
δια). -- 1 οοπιπιαπα ἰλ6 γτορδλείς, κοί. 
056 αν ἃ ρτοδὶ ἀ68] ἴ0 ΔΠΒΎΘΙ ΤὉΓ ὙΠῸ σβῃηοῖ 

Ὀθδγ ἔα [ἢ] Ῥγοδοηρ;, δη ἃ {Π056 τη πο ΤΏΟΥΘ ὙΠῸ 
ΒΌΆΡΡΓΘΕΒ ἰξ. (Μ. ΗρητνΥ.) - ὕεῖβ. 18-|6. ὙΒεα 
αἐφςε υάρτηθπῖδ ρὸ ἰοτίῃ, ὯὩ0 φροόοννοσ, Ὑϊβάοηι, 
ὙΟΔΙΓΉ, ΔΡΏΒ, ΒΌ  [Π6858 ΟΥ̓ΘΧΡΟΓΊΘΏΟΘ, ͵ἰ8 ΟἵἨ ΔΩΥ 
ναὶ. Βοοδιϑο ΤΏθῃ 80 ΤΌΘ ΠΥ [(4}} ἰηο οοπίριηρι 
οὔἨἩ ἀαοὐ᾿β ᾿πάρτηοηῖϊβδ 848 δοπ)θίῃρ ΘΟΒΥ (0 
ἁνοϊάοά, Ηδ αὖ πλ68 ΟΧΡΤΌΒ568 [Π6Πὶ ἰῃ 500} [ΟΓΊΩδ 
88 ἴο ΒΟΥ [πὲ ΠΟ ΘΒ08}9 [δ ροΒβδὶ 016. (Βίοροτ.) 
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11. Το ἐδ Κιίπσάοπι 07} 7Ζεταοῖ, 65ρδοϊαϊίψ ἰο ἐἰϊ8 Οτοαὶ Μεπ, (λδ δίυϊα ὑμάρηιοπέ ἐδ 
αππομποδά τροη (λ6 γευαϊϊδηρ ϑῖπ5, εὐπῖο88 Μοη δοοῖ ἰδ6 Ζονά.. 

ΟἜΠΑΡΤΕΒ [1Π|. 

1. 44 φυγεῖν αἬ ἰλὲ Ῥτορλεὶ δδατε (λα [ϊοΐπα Ορπηιπεϊεείοη, το} Οὐαὶ ριωνίελ Πεγαείὶ. 

1 Ηδσλν (ἢϊ8 ποσὰ, 
ὙΥΙοΝ Φοβονδὴ Βροα κα ΘΟΠ ΘΓ γοῦ, γ0 508 Οὗ [5786], 
(ὐποογηΐηρ [ἢ6 γγ8}016 ΤΆΓΤΩΠΥ 
ὙΥΒίοὰ 1 ὑσουρμύ ἂρ δῸμι [80 ἸΔπα οὗ Εσγρί, βαγίηρ, 

2 Ὑοῦ ΟὨΪ δᾶνθ 1 Κηονῃ οὗἉ 4]] [16 ἔΆ πλ1}168 οὗἨ (6 θδσίῃ ; 
ὙΠΟΓΟΘΙΌΓΟ Μ0}} 1 νἱβὶῦ ὉΡοὴ γοὺ 811 γοὰγ ἱπαυ 168. 

8 δὸ ἔνο γγδῖὶκ ἱορϑίθοῦ 
Τ᾽ πι]θβθ ὑπΠ6 Ὺ Βανθ δρτοϑᾶ ἢ 

4 Τ)οθ68 [86 ]Ἰΐοῃ ΤΟᾺΡ ἴῃ [6 ἔογοϑί 
θη 6 ἢδ8 ΠΟ ΡὈΓΟΥ ἢ 
Ποο8 [86 γουηρ ᾿οη αὐύογ Ϊ8 ΟΓῪ οὔ οὗ 8 ἄθῃ 
Τὕη]688 6 μ88 ἱβίϑῃ βοιηθί μην ἢ 

ὅ ὉοθΒ ἃ ὑυἱγὰᾷ [Ἀ]] ἰπίο ἃ γὰρ ̓  οἱ (Π6 στουπᾶ 
ὝΒθῆ {Π|6Γ6 18 ΠΟ ΒΏΔΙΘ [ὉΓ ἷτὰ ἢ 
Τ).οο8 ἴδθ 80 σἶβθ ὑρ ἔγοταῃ (6 ϑαγίδ 
ὙΥΠ8Οοαΐ οδ ομῖηρ δηγίίηρ δὲ 81] ἢ 

6 Οὖ ἰβ ἃ ἰτυτωροὶ Ὀΐονση ἱπ 8 οἱ, 
Αμπὰ [᾿π Ρ6ΟρΡ]6 8.6 ποῦ δ αγτηϑὰ ἢ 
ΟΥὖ᾽ ἀοδβ τηϊβίοσί 6 ΟΟΟΌΓ ἴῃ 8 Οἱ, 
Απὰ Φοδβονδὰ 888 ποῖ οδυβοᾷ [ἢ 

7 ΓΝο;]7 ἴον (89 Τωοτὰ ϑοῆονδα 068 ποιμίηνσ 
᾿υπουὺ Βανΐηρ τουθαὶϑᾶ 8 βθαγοῦ ἴο δἷβ βογσυδηΐβ, [π6 ρυορβϑίαδ. 

8 ΤὮο ἸΙο᾿ ΓΟΔΙΕ, 
ἯΤΟ ἀο68 ποῦ ἔἴδδτ ἢ 
Το Τωοτὰ ϑοβονδὴ ΒΡΘΔΚΒ, 
ὝΠΟ τοῦδ ποῖ ῬΓΟΡΏΘΒΥ ἢ 

9 Μαΐο ἰὰ μοαγὰά οὐδοῦ {6 ρβϑ]δοθβ ἱπ Αβῃαοᾷ, 
᾿Απᾶ οὐοῦ (89 ρβ]8ο68 ἴῃ (᾿π Ἰδπᾶ οὗ Εγρί, 
Απὰ 887, ΒΒ 10 0]6 ὉροῚ [86 τηουπίδίηβ οὗ ϑδιγαγία, 
Αμπᾷ 866 (πθ στοδῦ ΘΟὨ ΒΟ ΏΒ ἴῃ (Π6 τηϊάβὲ [πογϑοῦ 
Αμπᾶ 186 ορργοϑβϑϑᾶ ἴῃ (86 μοαγὺ {ποσϑοῖ, 

10 Απά (δ 6 0 ΚΩΟΥ͂ πο ἰο ἀο τρί, βαῖἢ Φομονδῖ, 
ΤΙΘΥ͂ Τγθ0 ϑύογθ Ἂρ υἱοΐθηοθ δηᾶ ἀθυδδίδοη ἴῃ (Πθἷσγ ρ8180608. 

11 ὙΒογοΐοτο (διϑ βαΐτῖ ἐμ Τοτᾶ σοβονδβ, 
Απ ΘΩΘΙΩΥ͂, δα ἰμδὺ τουπᾶ δϑουΐ [86 απ δ 
Απὰᾶ ἢ 8881} Ὀτΐπρ ἄοτνγῃ (ὮΥ δίγοη σία δ ότι [ἢ 66, 
Αμπὰᾶ ({γ ῥδῖβδοθβ 88}4}} ὈΘ ῥ᾽ υπάογοα. 



ΑΜΟἙΙ͂. 

12 Τ υβ βαῖιἢ Φοβονυδῇ, 
ΑΒ ἴπ6 βῃθρδοσγᾷ γϑβοιθβ ἔτοιι ἔπ πιο οὗ ἴδ Ἰἴοη 
Ἶνο ἰαρβ οὕ 8 ϑδγοδρροί, 
80 8}}8]] (Π6 ΒΟ0}8 οὗ [ϑγδο] ἀϑ νοῦ {πο Β6 1 γ68 ; 
ΤΉΘΥ ὙΠΟ βἰΐ ἴῃ ϑαπιδγία 
Οα (δ6 σογΏοΣ οὗ {π6 οουοῖ δᾶ οὐ 86 ἀδιηηδβὶς οὗἨ ἰδ6 Ὀθὰ,ἷ 

18 Ηδᾶγ γ8 δμῃᾶ ἰθβι γ ἰο [86 μοῦδο οὗ Φ800}, 
ϑαΣ ἢ [06 1,οτὰ Φοδονϑὰ, ἰδ6 αοἄ οὗ Ηοβῶ : 

14 Τπαὶ ἴῃ [π6 ἄλγ τ ἤθη 1 υἱδὶῦ 18γ861᾽ 8 ὑγϑῃβρ ΘββίοἢΒ ὍΡΟῚ  ἶπι, 
Ιν}}} νἱβὶε [ὴ6 4] 8.8 οὐ Βϑίοὶ, 
Ἀμπὰ (16 Πογῃβ οὗἁἨ [86 4] 18γ᾽ 588}81} Ὀ6 σαΐ ΟΠ δπὰ [Ἀ}}] ἰο (06 στουπηᾶ. 

16 Απα1 ν]}} δυαϊΐο (ἢ 6 τνϊπίου- οῦ86 τὰ {Π|6 δυτηταθγ- ΠΟΌΒΘ, 
Απὰ (86 Βοιβθ8 οὗ ᾿ἱνοσύ 8881] ρϑγβῃ,") " 
ἈΑμᾶ τοδην “ἢ ΠοῦΒ68 8}}81}} ἀἰβδρρϑβϑγ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 8. -- ὙὙΡ. Τὸ πιεεὶ ἰορείλεν δὲ δὲ δρροξηὐδᾶ ἐἰπ)9 δηὰ ρἷδοο. 

8 Υεγ. ὅ. -- ΓΊΘ 16 ἔδο ὌΝ] οτ᾽ 5 Ὡοῖ, ὩΣ, ἴδο δρεΐηκο οἵ σηδιο ἩΒΙΟῺ Βιο]άδ ἐδ9 υἱνὰ δισί. ΠΣ δοϊουφε ἰο ὙΒΣ 

[18 οτάοσ ἰοὸ οδίοι! ἃ Ὀϊσά 10 ἴδ ποῖ, ἃ βργϊ:ὸ τουδὶ ὕῦο ἰδ ἴον 11. 

8 εν. ἴ. -- 3, Νοὶ “ΦΌΓΟΙΥ,᾽" δὲ ἴω ΒΕ. Τ., ὁ εἰφοιδοδίίου πϑἱοὰ [ὃ στον 868, Ὀαὺ, “ 1οτ,}) ἴῃ οομηθούου ἩΣΕῈΔ ὁ πδᾷ- 
δᾶνγο ἰτωρ}!οὰ ἴῃ ἐδ τοϊδου ἴο νρδὲ ρὑγϑοϑάδα. Οἵ. Μίοδῃη τἱ. 4, Φοῦ σχχχί. 18.} 

4 γον. 9. -- ΓΤ ΣΟ, ποία, αἰεοτάεν, ἀδαοῦδα ἃ δἰδὶο οἵ οουδαείου, τοδυεπε ἤοσι ὁ οοτυρὶοῦο οτοτευτοίος οἵ τἰαϑι, 

δυοῖϊ Δ '6 ὀχργεδδοὰ ὉῪ ὈΥΡΩ", ῬΤΟΌΘΌΪΥ ἐο 6 ἱδκφῃ δὴ δὺσίγαοι, “ ἔδο ὀρφσοδαῖοι ᾽" (οὔ εἶθ βοοτ) οὗ Ῥοβεῖ 7 οοῦ- 
οχοῦν, “ 6 ορρτοαδοά."" 

ὅ αν. 1]. -- ὙΠ, ἐλν εἰγεμξίλ, ἰ. 6.) ΒΟΣΩΔΙΊΔῈ. 

6 Υ͂ατ. 11. -- ὩΣ ὮΝ 16 ὀχρίδουδίοιγ, " διὰ ἰδδὲ τουμὰ δϑοαὺὲ ἰδ ἰδῃά,)} {. 4.) Ψ1}} οὐξῶθ δηὰ δέΐβοῖς 11 οἱ 11 εἰάβα . 

ἸΥ͂οτ. 12. -- ΓΘ ΓΈ, [λὸ ὀστῶν οἵ ἔδιο ἀΐνδι. ἔ᾿» τοοϑὲ συ γθοϊσηὶ ἴσα σοροδο. ΠΟ Ἴ, δανιαεξ, οονεσοᾶ πῆι 
ἃ ΘΟΔΙῚΥ σία. [ὈῬύδοΥ διὰ ἩγοσάἌποσίδ τονοσὶ ἕο ἐμο οἱὰ νἱοτ (ϑορί., γυϊγλίθ, Βγτίδο, Τδγκατ), τϑΐοδ ἴ6 Το οποὰ ἴω ἕο 
Απἰδοιϊεοὰ γασαίου, δὰ ᾿αἰογρτοῖ, “΄ δοιὰ στϑοϊ πο οἱ Παδιωδϑοδ 88 ἃ οουοὶ,᾽" Ὀδὲ ἰδσὶξ ΓραΘΟΏΔ ἀ0 ποῖ ϑοϑεὰ (Ὁ ΔῊ τη οὶ 
ποϊρας.) 

8 εν. 14. -- ΓΤ ΓΤ 1ὸ (89 αἰπευϊαν οἵ δροοίοα, δοὰ ἰδ οαυϊτναίθας ἰο ἃ ρυσαὶ. 
9 Υοςσ. 16. --- ἸΥΟΥΥ Βουδοδ δ΄ δΌΟΣ. δ δ ο ἐδοῖς δρασίωιοηιδ δδοσιοᾶ τις ἰΩ]6!ά νοῦν (οζ. 1 Κίορε χχὶ!. 39). 

109 Υε:. 1δ..--ὈΝ Ἴ, τοὶ “Ἰατρο᾽" δὸ 5 Ἐ., θὰ “ τΩΔΏγ.} 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

1. Ύετβ. 1- 2. αν ὑπ ττοσὰ ὩΙΟΣ ϑόβόνδῃ, 
οἰ. “ραν {8 νογά.᾽" ΤῊ 8 ῬΡῃγδδ6 18 τοροδίρα δἱ 
16 Ῥερίππίπε οὔ οδΔρ8. τ. δηᾶ υἱ. [1 τποτοίοτο ΒΗ ΟΥ 5 
τι ῖ8 ΠΑΡΊΟΥ ἴο σοπίδίη οπ6 δἀγαβδ οομπλρ]οίδ ἴῃ ἰϊ- 
861, 860 ἴπ6 Ιηϊἰτοἀποιϊοη. Ὅροι. [86 ΨψΟ]6 
ασοῦγ. ΑἸΣΠουρὴ δυισαγὰβ ἀσδιγιοίίοη 8 [τοδῖ- 
δηθὰ ΟὨΪΥ͂ ἀραἰηβὶ [6 ἴδῃ {Ὑ1068, γοῖ μογο 106 Θπιγε 
ΓΘ ἰδ Ἰηο]πἀοὰ. Τὴθ ῬϑορὶῈ 48 Δ ὙΠ016 Ὑ6ΓΟ 
Κηοτι δ οἤοόβοη οὗ αοά, δπᾶ ᾿πογοίογο τπ6 μι η- 

ὐβῃπηοηΐ οὗ δίῃ 18 βοῖ ΤΌΤ} 'π ΠΏ ΓΒΑ] ἴθ γΠ8. εἶπιϑὲ 
80 ἔδΓ 88 δβἷπ οχίθῃαβ, ρα ῃἰϑητηθηῖ ΜΥΪ}] δηὰ ταδὶ 
ΘΟΙΏ6. ΟΟΥΔΙΏΪΥ ἐπ|8 οοσιτγτοὰ γα ἰῃ 106 6886 οἴ 
ὉΠπ6 ἴσῃ ἰτῦ65, θαϊ ΠΟῪ ᾿᾿{{|Ὸ6 Φυάδῇῃ οουἹά οουπι 
ὍΡΟΙ Ὀοΐηρ Βραγϑά, 88 δἰγοδάν Ὀθθῃ δθθῃ ἴῃ Ἂἢ. ἱἱ. 
4, οἷς. 
Μογ. 2. ΟἿΪΥ γοὰ αν 1 κυονψῃ. ΤῊΪ ἰβ 

Θαυΐγδθηΐ ἴο “1 παῦο ομόβθῃ,᾿" δβίποθ ἴῃη6 Κπονίπηρ 
ΘΧΡΙΌΒ808 8. ΤΟΪ δίῖοη οὗἁὨ ΒΥΤΡΑΙΠΥ δηὰ ἰουο, 88 “" [86 
τηοίνο δηᾷ 186 Γοδπ}} οὗἨ 1Π6 οοοίίοι.᾽" 

9, ἌεΥθ. 3-8. Ὁ ἔτνο γχαῖκ ἱοχούδονυ, οἴ. ΤῊΘ 
6ΓᾺΪ ΔΩ Ποῖ ποοιηθηΐ οὗ ἃ ρα πίνο ὑπάρτησπί ἰ5 [0]- 

οὐνοὐ --- που ΔῊΥ Δρραγοηῦ σοπηθοῦοη Ἡῖ ἢ} [ἢ 6 
[οτοροΐηρ --- ΌΥ ἃ. βουὶθβ οὗ ῬΟΟΡΟΜΕΟΥΣ 1]υδιταυρα 
ΌὈΥ͂ ΘΧΔΙΊΡ]65 ἤγοτλ ἀδὶϊγ 16. Ῥ]δίηγ, 686 ροΓ ΒΔ 08 
ῬΙΟνΟΓ Δ] ΡΏΓΑϑ08 ἀπὸ ποτὰ ἱπίγοἀποορα ΟἾΪΥ ὉΥ ὙΔῪ 

οὗ οοτηρατίβδοηθ. ΤΟΥ ἱΠυδίγαῖθ ἐπ ῥτποῖρ] τπδὶ 
οΥὰ ἴ Π485 ἰδ (8186. 

6γ. 4. θη ὯΘ6 888 10 ΣΟΥ͂, Γοΐδιβ, 88 Καὶ 
᾿ΔῸΥ βἰδίθϑ, ποὶ ἴο 180 δαῖτ] βεϊσίπρ οἵ [ἢθ ῬΧῸΥῪ 
Υ ἴ)ο Ἰίοῃ, δας ἴο ἢἷδ ανίηρ 1 Ὀοίογο Ὠΐπ 80 τῆδῖ 

ἷς σϑῃποῖ οβοδρθ. [}π ᾿ἴκθ τδηπογ, ἴῃς Ρῆταβα ἱπ 
1Π6 δοοοῃᾷᾶ οἰδυϑθ, “ ὉΠ]688 6 ἢα8 ἴθ δοπιθ- 
τΐπηρ;,᾽ 58. ἴο 6 οχραίποὰά. ὙΠῸ ᾿ἴοὴ τδκοα ἢὶς 
σδρίιτο ποῦ ΤῊ ΘΓΘΙΥ τ ]ΠΘῺ δ6 88 δΒοϊζεα δηὰ 18 γοπᾶ- 
ἱπρ' ἴΠ0 ὈΓΕΥ͂, Ὀυϊ τ ΏΘη ἰΐ 18 80 ΠΘΑΓ [πδ΄ Θβοδρα ἰδ 
ἱπιροββι 9. [ΤΠ Ἰίοῃ, 88 ἃ σι ]6, ΤΟΔΓΒ πιοβὶ ἰογσὶ- 
ΟΪΥ θη ἰδ ὯΔ8 [Π6 ὉΓΘΥῪ 1Π δἰσζῃῖ, υὑροῦ τς ἢ ἷξ 
ἱπητη θα Δ θῚ Υ ΒργίὩρ8. ΒΣΟΒατ ἢ 

γεν. δ. Τοδα ὑδο ἴχσαρ σίδϑ Ὁ Ὀθόδβο ᾿ἰδοὰ 
ΠΡ ὉΥ (Π6 Ὀϊγὰ γίηρ ἀσὰγ. νους οοἰοδίνς, 
ἧ, 6. ἴ86 Ὀἱτά. 

γεν. 6. πὰ τ6 ἥγδιὶ πιθοῦ 06 υ50}8] οτάοσ οὗἁὨ 
666 ριοροβίπομδβ ἰβ γονογδθὰ, δηὰ [πὸ σλῦδα 1β 
πιοηϊἰοποὰ ἢγθὶ, --- [06 Ὀ)ονίρ οὗἨ {π6 ἐτυταροί, -- 
δηὰ 1160 τοϑαϊς ΦΌ]ονγθ. ἴῃ τὴο βοοοπά, ἔπ ΟἿΟΣ 
ΟΥΟΣ ἰ8 Τοδίογο. 1η τ}}8 ἰδϑδί, β' 1165 δ΄ῖθὸ δὔδη- 
ἀοποὰ, δηὰ {Π6 ἀϊϑοοῦΓγθο βίδίθα αἀἰγοοῖγ δὲ δὰ 
ὈΔ6Π ἱπιριἰοὰ ἱῃ ΠπυΙηΘΓΟΙΒ ΟΟΙΡΑΓΒΟηδ. ΑΒ 1ϊ1- 
τ1|6 88 ἴτγτο δὴ υγχαὶκ τορϑῖθοῦ πίϊπουῦῖ, οἰς., οἷς. ; 80 
11|16Ὸ οϑ ταϊδίογιπ πο οσοῦῦ ἰῃ 8 οἰ πὶίποας εδ6 
Τωοτὰ δ Πδηᾶ ; ΟΥ τδίθου, 88 ἴῃ 811} [686 σῶϑεδ, οἵδ 
ἐπΐπρ 8 [06 τοδα]ῦ οὗἩὨ [ἢ0 ΟἾΝΘΙ 88 [18 οὔτιδ6, δ0 5 
ἦς βοῦο. “ Μ|ιεοίοτνιηθ᾽ ἴῃ {Π6. (Ἷν 18 [86 τοδα]ο, Ἐπ 9 
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“μοτὰ ᾿ 18 τ οδ80. Ετϑῃ [818 18 (0 Ὁ6 φοπδιἀογοὰ 
85 ἃ κἰηἀ οὗἩ ρῥγουθγθϊαὶ βρϑοςἢ, δυΐ ἱξς οχρίδὶπβ [ἴῃ 6 
ευθ)οςῖ ἰτοαϊεα οὗὨ ἰῃ {Π18 ραβϑϑᾶρθ. ὙΠ Ῥγορδεῖ 
48 τῃγοδίθηϑᾶ 186 ὙὙΠ0]6 ρθορίθ ἴῃ γγ. 2, Ὑἱτἢ 8 
νἱ δι τδτίου ἔγοτα αοὐ. Αγαϊηϑὺ (8 ἴ6 σοπϑοϊουϑ- 
Ὧ655 οὗ Ιβύβϑοὶ Του 18, οβρθοί! γ Ὀθοδιι86 {Π|0 νυἱβὶ [Ά- 
τίοη ἷβ ἴο Θοπθ ἔγοτῃ αοά, ἐποῖγ σὴ οὐ, Φεμονδῃ. 
“ΓΒογοίογα [86 ρΓΟρ οὺ ῬΤΌΥ͂Θδ ἴΠ 6 ΘΟΥΓΘΟΙΠ6Β8 οὗὨ δΐ5 
ἀροϊαγαιϊζοη ὈΥ ἴΠ680 ΘΧΑΠΡ]68, ἰπ πο ἢ 6 ἴγθοθβ 
ὙΠῸ ([Π6 ΘΟΓΙΔΙΠΙΥ ΟΥ̓ ἴῃ διτίοἰοϑῦ Ἰορίς ΘΥΟΥῪ οἴἴθοϊ 
ἴο 8 οδύ56, 8π ἃ 50 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ πηϊδέογίαπο ἴῃ [16 ΟἿ ἴ0 
δοβονδὴ 848 [5 δαίθοῦ (δηὰ ἴο [ἰδ ρυπ!ῖνο τὶρ ἢ - 
ΘΟΌΞΠ688Β 88 ἴἢ6 οϑι156). [1 [18 Ὀ6 80, ΘΥ̓ΘΥΎ Οὗ]6ο- 
οι 18 οὐναἰοά. ὙΠΑί νον πιϊβίογιυηθ ὀχ ϑ8 πια δὶ 
δ6 ἐγαοοὰ Ὀ8εὲῖκ [ὁ ψοβονδῆ. ΤὨΐδ πονγονοῦ 8. ποῖ 
ΡῬγονυϑά, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ 1] αϑἰγαῦθα, ὈΥ̓ ἴΠ6 ΘΧδΊρ]65 οἰτοά, 
ὙΔσΝ ΒΠΟῪ ΒΙΠΊΡΙΥ ὑπδὶ 8.8 ΟΥΟΣΥ͂ αὐθηῦ [458 18 
8186, 80 8180 Πηυδὲ ΤῊ ΒΟΥ ΠηΘ ; 80 ἴπαῦ ΓὉΠ6 41168- 
οπ το δίῃ, [5 18 Γοβ ὁ ἴο Ὀ6 διιγὶ δι δὰ ἴο 6 8ο- 
ΥὙΔὴ 5 δοιίϊνγ ΓΘ ΘΠΒΜΟΥ (0 [Π18 8 ἰοαπὰ ἴῃ 
γοΓβ. 7, 8,  πίοἢ τηῦϑὲ Ὀ6 [ἈΚΟΘη ὑορ ΘΙ ΘΓ, δἴπορ ἴἰ 15 
ΟἾΪΥ τμῈ8 ἐπὶ ΠΟΥ ἤιτπι15}} (Π6 ἀδεῖγα Ῥχοοῦ. 

ογ΄. 7. ΕΌΥ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴῃ6 δηϑνγοῦ ΝΟ, ἴο [6 
οτοροΐης 4ποδβιίϊοηϑ, ΘΒρθο ΠΥ τη Ἰα8ὲι. ΝΟ, πιῖβ- 
ἰοτιπο ἄοοθβϑ ποῖ οοοῦν που Φοπονδ ἢ 8 Βαηά, 
ίογ, οἴῖσ. Τὴ ρῥγοοῦ ἴῃ ἴπ0 ἢγθὺ ᾿ἰπϑίδῃοο 8 [8 : 
Φεξονδὴ ἄοοδβ ποιίμπίηρ ψὶτπουῦ μαυΐηρ αἰβοἸοβοᾶ ἐδ 
“ρογοῖ," ὦ. 6. ἷ8 βοογοῖὶ σοῦ δαὶ, [0 8 Βογνϑδηίβ, 
δε Ῥγορμεῖβ. Ὑ8ὸ Ἰδίζεν ἰβ σε σ ΔΙ Π]Υ ποῖ (Π|6 οδαδΕ, 
αν ἰδ {ΠῸ6 1πα ΒρΘΉ 5416 σοηάϊτοη οὗἁ Φοῃονδἢ Β 
δου υἱγ, 50 ἴπδὺ θείσγοθη {ΠῸ0 {05 {ΠΘΓΘ 18 ἃ ὩΘΟΘ69- 
ΒΆΓΥ ςοπηροιίίοη. Βαὶ [ἢ]8 ὙΘΥῪ τουθ αιοη (0 [ἢ 6 
ΡῬΙΌΡΝΟΙΒ Π88 85 80 ἱπεν}Δ0]6 τοϑ0}} (νον, 8), {Ποῦ 
Ῥτορποδγίηρ, τ ἢῖο ἀραίη ἰ8. 1ΠΠπβέγαϊθα ὈΥ δη 6ὁχ- 
διρὶο ἀγάγῃ ἔγοτα ΘΧρογίοηςο, ὕ89 101) ΤΟΔΥ5, οἵα. 
80Ὸ ἴπδὲ {18 ῬΥΓΟΡΠΘΘΥΪ ΠΗ 15 ποῖ 8η δοοϊἀθηῖδὶ ΟΥ 
σαργίςίουβ ἐπὶηρ, δα ργοσοθᾶβ ἔγοπι ἃ ααιδα διι- 
εἴεηβ, ὙὨϊσἢ 1168 ἰπ Φοπονδὴ Ὠἰπιβο, ὙΠΟΓΘίογο 
16 πιοδηΐπρ ἰ8: τ Π6η ἴῃ 6 ῬΓΟΡΠΟΙ δρΘΔ ΚΒ ΟΥ ὕγὸ- 
ἀϊςι5, Φοονδῆ 88 τονοδὶοὰ ἰδ τὸ ἢΐπ, ἀπὰ [ἢ ἴοτ- 
τροΥ 18 ἔΠ6 τοβηϊ οὗ (Π6 ἰαιῖογ. Βαϊ εοῃονδῃ ἢ 858 
τπιδᾶὰθ ἃ τονοϊδοπ ἴο ᾿ΐπ, (Π6η ὙΠαὶ ἢ6 Ὀτγοάϊςίβ, 
ΤΔΠΊΘΙΥ, τη ϊβίογι 6, 18. ΓΘΔΙΪΥ ἐπηροηαϊηρ ἴγοπι 96 80- 
γαῖ. ἢ 1,οτὰ Μ1}} ἰδὲ ἐδ οοῃθ. Ηοδ ν|}} ποῖ ἰπάἀεοά 
ἐπ [56 δῦϑοποο οὗ ϑβασῇ ἃ γουθὶδιίοῃ ; πὶ ΠΟΤΟΥΟΥ 
«5 Οσσύγβ, ἰδ ἰδ 8 ἰοκοη ἰπδὶ Ηδ ν}}} Ὀτίηρ ᾿ξ ἰὸ 
Ρ438. ὙΒογοείογο ἃ ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 8 [ογθίθ!]ηρ οὗἉ οΔ] δ πι- 

ἔν ΒΥ ἃ ργορμοῖ, 5. 8 σόῦποθοῦ --- 3 -- (πα [86 
ςΔἰδπΐτν 16 ἔγοπι ἴπ6 μοχὰ, {πὶ 6 οϑιιϑαὶ σοηηθο- 
τίοα αχίρβῖϑ Ὀοίνγοθη [0 νγο 88 οογίδίη 845 τῃδὶ 
δοΐνγοοπ ἴἢ6 τΐηρϑ πο οποα ἱπ νοσβ. 8-6. ΟἸΒοτ- 
πῖδο, [Π6 Ρτορμοῖὶ οουἹὰ ποῖ δηποιποθ δι. ἢ 8 68- 
ἸΑΠΉΪΥ, βίποθ ἢ6 ΔΠΠΟῦΠΟΘΒ ΟὨΪΥ ὙΠδὶ Ψεῃονυδῇ το- 
γ68}8 ἴὸ δ, Ὀαϊῖ τηῦϑὶ Δ Ομης6 ἴη841-. 16 αἰνῖηθ 
οὔρίη οὗ ἢἷ8 ῬΓΟΡΠΘΟΥ 18 ἴο {π6 ργορδιοῖ, {πογθίοτο, 
τίι6 δ04518 οὐ ΝὨϊοΐ Βα ρτοοθθάβ 88 Οἡ 8. οουίδιη τϑα]- 
ἴγ, απα ἤγοτα 18 ἢ 68 δῃὰα ῥγουββ ἴπ6 ἀϊνὶῃ 6 
Δ ΠΟ ΒΡ οὗ [Π6 ἔβοῖ ψ Ὠ]οἢ ἢθ Ὀγϑα ςῖβ, πα ΘΙ γ, ἃ 
Ῥαπίειτο ἡαἀρτηοηῖ. ὙΤΠὰΒ ͵8 δυδίαἰποα [Π6 τρυ ἢ οὗ 
ἴι6 δου, ἴ[μδὺ Φο ον ποῦ ἃ νἱβὶς [ΒΓΔΘ]. --- ΟἾἹῪ 

ἴῃ Π|8 ὙΓΑΥ͂ ἀο γὸ πηδοτβίδηα [Π6 3 ἴῃ συϑῦδο 7. 
1τ 18 ἐδοτγοίοτο ἃ τϑύϑγβαὶ οὗὨ [ἢ ογάὰϑὺ οὗ «πουρδὶ 
ὙὮδπ πιοδὶ ἱπύοΓΓοίοσΒ ΒΑΥ ἴμδὶ ἔγομι νοῦ. 3 1ῃ6 

μος ἰ8 ῥγονίῃης ἔπ αἰνηθ οτὶρὶπ οὐ 8 Ῥγορἤῆθου 
Δρβιπεὶ {πὸ ΟὈ]οσοη ὑπδὺ ἢΘ ΒρΡΟΚΚΘ ΟΠΪΥ ἰτοπὶ 811Ὁ- 
Ἰοεεῖνα ἱπβυφηοθβ, ἱ. 6., “δὲ 16 οδὴ ἃ ρῥγορδοῖ 
δροδῖκ πίτθου ἃ αἰνῖπο ἱτηρτἶθο 45 ΠΥ οἴδον οδεὶ 
οβδη ὃὉθ ργοάδυοοά πίτποαυΐ 8 οδπ56᾽ (Β. Βαυτ). Νο, 
π Ῥγορμδῖ ἀθεβ ποῖ τ: Εῦ Εἰ πη86 1 οὐ 8 σβ]Πἶπρ, 
ΒΟ ἰ8 βτε οὗ ἐππδῦ; ἢ6 ΟἹΪΥ 866 Κ8 ἴο σο,Υησ6 ἢ]8 
ἈΟΔΓΟΙΒ ΟΥ̓ ΤΈΒΟΓΒ {παῤ (ΠΟῪ ΔΙῸ ΤΟΔΙ]Υ ἰ0 οχροοῖ 
ἴπο ἡπάρτηοης Πίσῃ ἣθ ΔηΠΟΠΏς68, δηὰ τὸ [Πἷ8 ὁπὰ 
ἢ6 π868 (ἢ ἔδεϊξ ὑπαὶ ῬγΟΡΠΟΘΟΥ͂ ΘΟΠ169 ἔτοπὶ (0ἀ. --- 

Οοποοτγηΐπρ ἴΠ0 ΘΧΑΠΊΡΙ68 ἴῃ νοῦ. 8 ΗἾ ΒΔΌΤ οοτ- 
ΤΟΟΙΥ ΤΟΙΔΑΤΚΒ, “ὙΠοΓῸ 18 ὯΟ Οὐοδϑίοη ἴο τορχατγὰ 
τΠ6Π| 85 ΔΆΥΓΠΙ ΠΩ ΠΊΟΓΟ ΔΉ ΠΊΘΤΘ ΔΏΔΙΟρ 68 ΤΟΡΓΘ- 
βρη τἴηρ᾿ [86 ρΘΠΘΓΑΙ γε δίίοη οὗ οδυ 58 πὰ εἰἴδεῦ, ΟΥ Ὁ 
ἀϑϑῖση ἴΟ Θ8 0 ἢ σ886 8 Βρθοοίδὶ τϑίθγθποθ ἴὸ ἴπ6 ρτορἢ- 
οἵ Β ̓ῃουρπϊ, 6. σ., ὍΠ6 ἐϊσο 48 ἃ ἤρτο οὗ ἀοὰ δά 
1Π6 Ῥ6ΟΡΙΘ, 186 ἐΐοπ 848 ΤΟ ργοβθη ἢ Φοπονδῆ, ἀπά 
(ἢΘ6 ῬΙΟΥ δηὰ τ Ὀἰγά, [πΠ6 συὶοκοά, οἷς. ϑυςῦ ἃ 
τη 1Π04 ᾿ἰολαΒβ ἴο σοηβιγαϊποα το ποπιθη 8, 8.8 ΤΑΥ͂ Ὀ6 
806} ἰῃ Κοὶ], ὑι ἰοσ. “ΓΘ {Ππ8ἰγατίοη οὗὨἨ οπα ρῥγίησὶ- 
ὈΪ6 ὈΥ̓͂ ΒΟ ΤΏΔΠΥ ΘΧΘΙΏΡΪΘΒ ΠΊΔΥ 866 Πλ ΒΟ Θ ἢδαι 
τοἀΐοτπ, Ὀυύδ [ὁ υηἀογβίδηά 1ϊ, ὁη6 πιυϑὲ ΘΟ βί6Γ 1Π6 
ΡΔΓΠ ΔΙ οὗ ἴπ6 Οτθη 1418 ἴοσ ἥρπγαιδνο δηα ῥγο- 
γοΓ 4] ΒρΡΟΘΟ 68, ΠΙΘἢ ἰοδἂ8 τπ0πΔ ἴο ΘΧΡΓΘΒ6 ἴῃ 
ἴ686 σΟΠΟΓΟΙ͂Θ ἔοΥτ5 οὐ βοῇ ἂῃ αὈβίγδοϊ {τὰ ἢ 
88 ἴἢ6 τοϊδιίοπ οὐἁὨ οδι186 δῃὰ οἴδεοι, ὙΠΟΓΟ 18 ποῖῃ- 
ἱπρ βίγαπρο, ᾿πογοίοτο, ἰη ἤηδῖη; 5ποῖι ἃ ΓΕργθϑθητα- 
τίου οοτηϊη; ἔοτ ὑπὸ μογάϊηδη οἵ ΤοκΚοδ. 

8. ,ειβ. 9-15. στε [πὸ Πογά α ἐμὴ ον Ταβροοῖ- 
ἴῃ {Π60 δἰ] ῬΘΟΡ]Ὸ 18 ΟΡΘΗΪΥ ἀθδοϊατοά. 

8.) ὕεῖβ. 9,10. 7Ὶὲ διπ8δ.(.. Μᾶακο ἰῦ Ἀθασά, οἱ, 
Νοῖῦ ΟΠΪΥ ΔΓ ἴΠ6 β'η8 ἴὸ 6 ῥπηϊϑηθα βεῖ ἔόγίι, Ὀπξ 
(6 ΠΟΔΙΠΘΏ ΔΙῸ Βυ1ηΠπ|οηθ ἃ 88 νἱΐηθββο9. ΤῊ 
(τη ἴῃ τ86 δἀάτοββ ἱπαάϊοαίθβ [Πδὺ [Π6 εἰπῇ} Π 685 15 
ΥῸΓ ΕἰΡΔΝ ΘΠΟΌΡὮ οὐθη ἴο βΈΓΡΥ͂86 ἴΠ6 Ποδίῃθη, 
δηΐ τπυ8 ρα [5τ80] ἴο ΒῃΠΊ6. 

ψεγ. 9. υδίϊδα γε. Φοπονδῇ ἰδ {Π6 ΒρΟδΙκογ, 
δηἃ Μ τηϑὲ Τοσαγὰ [86 οοἸαπιδη 85 δ ἀγοββοα ἴὸ 
[16 ῬΘΟΡΪΘΟ ἴῃ π686 Ποαίμθη ἰδπᾶ8. ΤὴΘ Ὀ818068, 
ἰ. 6., ἴποφ96 τὸ ἀτνο}} {Π6γ6, ἄτα ἴο Ὀ6 ἱπίοιτηοά, θ6- 
οϑ0856 ἴπ6 ααρϑβίϊοη ΘΟΠ ΘΟ 8 ὙΠ δὶ 18 ἀοπθ 'η ἢ 6 

8068 οὗ βατηλγία. Αδμάοά, κ8 ρατγὶ ἴον ἴΠ6 ΨΏΟ]6, 
18 Ρετ ἴον (πὸ ῬΠΠΠ501 68, τὸ νοῖθ τορηγάθα ὉΥ͂ 
[9ΥᾺ6] 48 ροάϊθϑβ μοδίῃθη. ΕἸσγρῦ, “ννῆοβθ πη- 
ΓΙ Βοοῦδη688 δηἃ πηρῸΟ 1 Ππ6885 Ιδγϑοὶ δὰ οποθ 
δου ἀΔΠΕΥ ὀχρογοποθα " {[Κ6]}}. --- ΟἹ [᾽΄Ἀ86 ταοτ"- 
[δἰ οΟΥἩ Βαζηβδσία, ἱ. 6. ἀτουηά ϑαπιαγῖα, ἡ θποα 
(ΠΥ σου ]ὰ Ἰοοῖ ἱπῖο τθο εἶτΥ. 

γεγ. 10. ΤΏΘΥ ἴον ποὺ ἴο ἄο τἰκηῦ. ὙΠΟΥ 
ἀο ποῖ πηἀογβίαπα ἰΐ, 80 δοσυιϑίοπηοα ΓΘ ΠΟῪ ἴὸ 
ἘΠΤΙσῃἰδοῦβποθ8. ῬΏΘΥ ἘΟ βύοσθ ὋΡ νἱοϊϑσθ, 
οἷς. ; 6}}} ᾿ΓΓραβῦτοθ νη ἢ, 80 Ἀγ ἔσο οὶ ρίπρ, (6- 
ΒΊΓΟΥ ὕΠ6Π|. 

(0.) Μετβ. 11-15. ΨῬΒΘσοζοσθ ὕδτιβ βαι θα, οἵο., ὝΞ 
ΤΏΔΥ ὃ6 δοδίγαοϊ ΟΥἩ ἙΤΟπογοίθ. ΤῊΘ ᾿διῦοῦ 18 ΤΟΥ 
ῬΓΟΌΔΌΙΟ, οβρθοΐα! γ 88 ἴῃ 1τπδὶ 6886 ἰΐ 18 ὨδΙΌΓΑΙΙ Υ 

οοπηροῖϊρὰ τ ἢ ἐπα νοσὺ ὙΠ ΥΓΤῚ, πο οἸ Βουυσίβο 
που] ὰ αἷτο Φεμονδὴ ἴὸ Ὁ6 υηἀοτϑίοοα 85. ἐδ 
Βαδοοῖ. ΤΏΘ οἰαιιβ6 18 8 ΘΙΏΡμΑΙΙΟ Δϑβου θη ἰπ 
[86 ἔογτῃ οὗ δ θχοϊδιμδίίοη. 

Ψαγ. 12. 1θ επἷ8 ρῥἱαηάογίηρ οὗ ϑαιλδηῖα, [Π6 
δτοαῖ τθῃ Ὑ1}] ὉΘ Αὐῖδ ἴο βᾶνα {ποτ ᾿ἶνθϑ ΟὨΪΥ ἴο 
[6 5π18}168ὲ εχίθηϊ δηὰ σὴ ἢ [Π6 στοδίοϑσι ἀ ΠΠ Ό] τ. 
Βοίἢι ροΐη!β ἃ. διιρ ,οβιῖθα ἴῃ 1116 σοι ρατβοη. (“ΚΑ 
Ῥαὶγ οἵ βῃϊη- ὕοπο5 δηὰὶ ἃ ρίθοο, ἡ. 6. ἃ ἱαρροῖ, οὗὨ 1Π6 
Θδγ." Καο,}.) 

ον. 18. Ἑοπονϑ ἴπ6 {πγοδίθηΐϊηρ πη ταΐβοβ ἰδ 
51}}} ἴσῃεσ. Ὑπὸ Μ1Π 6 δὴ ἴον ἀθϑίγιοῦοη 
ΗϑδσΣ γϑο, εἷς., 16 Δἀἀτοιβοά ἴο τπ6 ΙΒΥΔΟΙ 168, 45 ἴῃ 
νοῦ. 1, βίποα διηοηρ οὐϑὴ ἔθβο αοά ἢ88 086 ψὶο 
11 ΘΒ Ὁ παν δ 18 σοίηρ ἴο ἀοϑ. ΤΏΘΥ 8}}8]}, 
ἤδη Βα ΠΟ Θα 848 Ὁ ΓΠ65865 οὐὗἩἨἉἁ πγτοηρ ἀοϊηρ, 8η- 
πΠοῦπΩΘ Αἶ8δο ἴΠ6 Ῥαπὶβῃπιθηιὶ οὗὨ 15τ86]. Ηΐουθθ οὗ 
7800 πιοδη8 41] ἴβγϑϑὶ, ἱ. 6., (π6 ἔννοῖνο ΕἸ 68 ; ανθη 
Ψυάδῃ βου] ἤθαγ ἰδ 50 85: ἴο ΙθΆγῃ ἃ ἰθββδοη. ΤῈ6 
ΤΠ ἰνηθ διηθ8 δῖὸ δοουμηυϊαῖθα [ῸΓ ΘΠ ΡΠ 8518; [Π6 
τῆγοδὶ οὗ δςἢ ἃ αοα οὐρῆϊ ἴ0 286 8. ἀθδ Ὁ ἱπῦρτοϑ- 
δίοῃῆ. Τα νἱβἰιδθίοη οὗὨ 1βγθὶ] Μ11}} Ὀθοίη ἢ [ἢ 6 
ἀρβιγποιίοη οὗὁἩ {Π6 αἰΐατβ ἴῃ Βοῖθοὶ, ὦ, 6., οὗ ἰάο]8- 
ΠΥ {π0 τοὶ σίουϑ βοῦγοθ οὐ [πὸ τηογὰ] οοτταρίίοη. 
ΤῊ 5 18 τλογ οἰοβοὶν ἀοῆποά ὃν τ86 οὐτὶπρ οΗ͂ οὐ 
186 Βογηϑ, το ἀσΒΊΓΟΥΒ 186 δἰρπίοδηοθ οὗὨ τ}6 
ΔΙ. 
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γεν. 16. Ὑ αοΣ μουδθ8 δηα ΒΌΓΙΩΙΟΟΣ ΒΟΌδ6δ' Αἴϊοῦ ἃ ῬΓΟΡΟΥ ΤΠΒΏΠΘΓ, ἑ. 6., Β6 σοηδίἀοτ 1ῃ6 ροπὶ- 
Δ’Ὸ ῬΓΓΠΊΔΓΙΪΥ τἰο86 ΟΥ̓ [Π6 ΤΟΥΔῚ ἈΠ γ, ὃ ρ61- 
δ ΡΘ 4150 ἴΠσϑὸ οὗ ἴῃ6 ποδίθπιοη. --- ΤΠ 6 τΠγοδίοποα 
)υαρπιοηΐ, ἐμοτγείοτγο, ἰ5 [Π6 ΟΥ̓ΘΥΓΓΠΓΟῪ οὗ δϑιηδτγία, 
οδρθοίδ γ [5 ραίλοοβ, γῖτἢ τὴ 6 σοτῃρ]οῦδ Θχ Θττ ἢν 
(ἴοι οὗὨ τῆ ἱπῃα δ η 15 (νοῦ. 12). 

ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΗΤΙΟΑΙ, 

Ἰ. “Ἴβγδοὶ βίδηὰβ ἴῸ ὕ8 ἃ8 ἃ ὁοπϑδίδηί ΘΧΒΙΡ]6 
ὈοΟΓΝ οὗ ἴπ6 ὉΠΒΟΒΓΟΠ8ΔὉ]6 τίοἢο8 οὗ στϑοθ ψςοῇ 
αοά ὑεβίον8β δηὴ οἵ 186 ᾿ῃοοπῃοοῖν 9 ̓ μ ἀρτοθη 8 
Ηο βοπαάβ Ὡροη {{|086 ὙΠΟ Γϑοοῖνθ 15 ζτ806 ἰη νδΐη.᾽ 
(Εἴορογ) Ηδτο ἴῃ 1π6 ὑπηρίην ουϊ οὗ Εργρι 
ΒΡΡΟΆΓΒ 88 {Π6 [ΠΙΆ ΘΏΑ] αςὶ οὗὨἨὨ ΟΟἀ᾽ 8 γ,Τῆςο. ἵ 
δ πιθῃ οηϑὰ δόμα, Ὀθοδα56 ΌΥ ᾿ξ 858 ἴ[Π6 οοηπαϊτίοπ 
οὔ 18 ΟΟΓ ἀπ ἱπηεῦ οχίβδίδποθ Ὑγὃ8 ἴϑγηοὶ οοη- 
δθιϊυϊοα τἢ Ροορίὶο οὗ αΟοά. ΤΙ Ὀτγϊηρίηρ ουϊ, 
ΠονΘΥΟΓ, ἱο] ἀθ8 τὴ6 συϊάδηοσ ἐπγοῦρ ἢ 16 τ !Π] Δ 6 Γ- 
Ὧσ688 δηα [Π6 μἱνηρ οὗἩἨ [6 ἰανν. ΤὍΤῊ]5 ὑῬΡθόορ]ο δ] οῃθ 
ἀϊὰ ασοά “Κηον ;᾽ ἢ ποῖ δἱομο Ηθ βιοοᾶ ἴῃ 8 
τοἰδιΐοη οὗ ὨθαυΠΟΔ8 δηα οοπἤδρσηοσο : 81} ΟἿ ΠΟΥΒ ΨΘΓΟ 
Δἰΐθη8. ῬἘΠΟΓΘΙΌΓΤΟ 850 το [06 ργοδίοσ ἐμοῖσ σΏΠΣ, 
δηὰ τ1Π6 τλοτα οοτγίδίη τΠ6 Ὁ Ρυ ΙΒ πηοηϊ. 

2. ΤὨδ βἰη οὗ ]δγδοὶ, ββρθοῖδ! Υ οὗ 186 θη ἰΥῦ68, 
δ Δροδίδδυ, δ ἰθδβι ἴῃ 186 ὉΘΙΓΤΟΤΠΠΙ (ςοπΡ. γϑΥ. 
14, οδρθ. ἷν. 4, υ. 5). Βαῖ τιδῖ᾽ νυ ῃϊο ἢ ραγιίου- 
Ἰαγὶγ ὑργονοκοβ γοῦπκο δηα τη ΔΟΘ ͵8, ΔΒ ΔΡΡΟΔΓΒ ΟΥ̓ 
σΒδΡ. ἰΪ. ἀπά τι6 [ΟἹ]Ἱονν ης  ΟΠδρίογβ, [Π6 ΘΧΊΓΘΙΩΘ 
ΤΏΟΓΑΙ οοτγυρτίοη, ὙΠΟ ΠδΙΌΓΑΙΪΥ ἰ8 τορχδγ δὰ 
88 ἴδιο νἱοϊατοη οὐὗὨ Ἃἴ6 ἀϊνῖπα σοπιηδηάβ, οονοῖ- 
Οὔδη685 δηἀ ἰυΧΌΓΥ, δηα ἰῃ σΟΠ ΘΟ ΙΟῺ ἐΠΟΓΟν ΠὮ, 
1π0 Βῃδιηοθθα ἀϊδγοραγὰ οὗ 1π6 δ᾽ ΘΠ ΆΤΥ ἀμ εἶο8 
ἄπο ἴο ον ποίη θογθ, υἱοϊθης ορρτγεδδίοη οὗ 86 
ρΡοοῦ. ΤῊΐδ 168ὲ 18 Το τ Δ} [ἢ 6 5 076οὶ οὗἁὨ ΒΕΔ ΓΡ 
οοῆπυτα (οἶ., ἰϊ. 6, 7, δηἀ διιθοαθπο θην ἧἷν. 1, ν. θ, 
11,12, νἱ. 12, νἱ. 5,6). Τὴ6 ΓΑΙ ΑΥ5 δβίδηὰ 
ὉΠάοΓ (ἢ6 Θαρθοΐδὶ ρῥγοϊθεϊίοη οἵ [ἢ ἀϊνὶπο Ἰανν, ἃ 
᾿Ἡἀδ νη ἴοδίατο οὗ νἱςἢ 158 118 οοπιρδβδίοη [ῸΓ τ 6 
ΟΥΡΙΥ͂, 88 ([μ6 Μοβαῖς ἱπβϑεῖταϊθ βῃον ἱῃ ΤΊΔῊΥ Οὗ 115 
ΡΓονιβϑίοηβ. Ηον (ὉΠῚῊῪ 108 Ῥγορῃοῖ 88 ἴῃ 50Π|- 
ΒΙΌΣ ὙΠ {Π|15 ἰγαῖς, 18 ϑῆονση ὈΥ [86 ἔπει πδ΄ ἃροη 
ὯΟ Ροΐηϊ 8 ἢ6 80 ζοδῖοιι8 ἃ5 προη ἴΠ6 ορργθββίοη οὔ 
10 ροοσ. ΤΠὶ8 ψὰϑ ἀἋου011685 Ὀθοδιβ6 βαςσῇ ἰπ- 
δίδῃ068 ΓΡΑΌΘΉΠΥ ΟὐσΌΓΓΟΩ ; 51}}} ἰξ 18 δἰ χη βοδπὶ 
[δαὶ ἱπϑίοδα οὐὗἨὨ τη γῸΥ ἰουοπίηρς ἴπ6πὶ δηὰ {Π6η 
Ραδβδίηρ ΟἹ, ἢ0 Ὀγηρθ {ποῖ ἰουνγαγὰ δηἀ Ὀγδῃᾶθ 
ποῖα τ δη ΘΑΡΘΟΙΔὶ βίϊχιηδ. “Τὸ ρογνογῖ (ἢ6 
ὙΆΥ Οὗ 1ἴΠ6 ΡΟΟΥ,᾽᾿ 88 ἴὉ ννδβ Ὀοίοσε Ὄχργεββοά ἰῃ 
οἢδρΡ. ἱ, γον. 7, 8, Δδ ἰξ ἬοΓο, [06 ὙΠΡΕΙΠΘΕΝ 9 βίη. 
Εοτ {Πὲ8 ΤΟΔΒΟῚ ἴΠ6 ργορῃ οι 5 τοῦυκο 5 δἀ ἀγοβερὰ 
ΤῊ ΔΙΠΙΥ ἴο [Π6 ρστολῖ, (Π6 ἈἰΣΠΟΥ ο145868; ὑα: 66Γ- 
[ΔΙ ΉΪΥ ποὺ Ὀοοδιιδθ [ἢ 680 ΔΙοπα ὙΟΓΘ σογγυρὶ ΜἘ110 
[16 Ἰοννοῦ 6 486868 πθοά θα πΠῸ ρδγ οἶδ σΘΉϑιιΓο, δἱ- 
τδουρὰ δὲ Ὀοϊίοπι 1118 τγαϑ [Π6 ἴδλοῖ. ΑΥὀὅ γγὸ ἴπθη 
ἴο Τροοχηΐζο 8 ἀοπιοοταῖς ἰδαίυγο ἴῃ [06 αἰΓΟΌΠι- 
δ: ο, δπἃ ΟὈδβοῖγθ ΠΟῪ ἃ πιδη οὗ τὴ6 ΡθΟρ]θ, 8 
πογάπιδη, ἴθ6]8 ἢϊπηβ6]  Τοα]]οα οἰ ἴο βοουγρὸ 
16 88 οὗ [86 ὨΟΌΪ68 αηἃ Ἔρος Α}}Υ [Π|086 ὈΥ̓͂ ὙΠ Οἢ 
186 Ὠθ}0]6 δυβεγοά 1 1{{ 18 σοττοοὶ ἴὸ δβϑοτί {παῖ 
ἀοἀ οδἰοὰ ἀπά οτωηρίονοὰ ἢΐπι ἴο οἰιαϑιΐϊδϑθ βῃο ἢ 
58, 6 ΤΠΔΥ͂ δά τηΐς {π|8. ΟἾΙΥ Ἰδοῦ τι ποῖ 8860 
ἴο Αμλοϑ ὑπαὶ τηοάθγῃ ἀδπιοογαῖίο υἱοῦ ν Πἰσἢ γτὸ- 
νἱοβ 106 Πίσ ΠΟΥ οἸα8568 Ὀδοδῦβο ἰδ ΟΠ ἀΘπιη8 4}] 
ἀἰϊδεϊποιοη8 οὗἨ ταῆκβ. Πϑίποῦ 16 ΤΟνΟΓΒ6 8 ΓΓῸ6 
οὔ Απιοβ. Ηρ ἱηνεῖρῆβ ραϊηβὲ ἴΠῸ βὶπβ οὐ τῇ6 
στοδῖ, 80 Ὀποδυδ6 τΠοῖὶγ ροσίτίου ἰ8 80 ἱπηρογίδηϊ, 
θοσεῦδβα 6 κόπον (Πδὲ ἀροη τπεῖγ οοηυςῦ ἀοροη δ 
τς ψν 4} οὐ τὴ. νοῦ οἵ τπ6 ἙΟΥ͂, ἕοτ ἱζ ΟΟΥ- 
Γαυρτοἡ ῥτονα 5 ἴῃ {ΠΕ ῚΓ οἶγοὶθβ, τῃ6 ἰου πα 81 0}85 οὗ 
{{|| ΠΑ ΤΙΟΠ 4] ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ γα απἀοιτηΐηθα πὰ δῆ Κϑη. 
ΔΙ ἢ Θημα] ΟΥ Ἔνθ ΚΤΟΔΙΟΓ ΡΓΟΡΤΙΘΙΥ ΙΏΔῪ ΟἿΘ 89- 
ΟΥΡ8 δὴ δτἰϑιίοογατὶο θην ἴὸ ΟἿΤ Ῥιορδοῖ, ναὶ 

εἰοπ οὗὨ τπ8 Βίρῇοσ οἰββθθθ ὑοσῪ ἱπηροτγίδηῖ, θυϊ (ΟΥ 
τηδιὶ ὙΕΓΥ ΓΟΘΒΟῚ ΥΟΤΥ ΓΟΘΡΟΠ5ΙΌΪο, Θηὰ Ὠοϊάς τῇδε 
τποῖν τρη 8 δά ρΠνΊ ΟΡ 68. ̓πΠρΡΟϑ6 ΟΟΥΓΟΒΡΟΠἀΐηρς 
ἀυτίε8.. ὙΠΟΥ πᾶν τρθο ἢ ΔΌΣ γ, αὶ ΑΑα μα ΓΝ 
ὀχρεοῖοα ἴγοπὶ ΤΠ πη, “10 ΠΟΙᾺ τυ ς ἢ ἰ8 ρίνοη,᾽" 
εἰς. Απὰ ἰΓ τῆ οΥ τηϊϑίακο δηα ἀθυδ6 μοῦ ροδβίτἰοη, 
80 ΠΠΟἢ [Π6 Ὠδᾶνῖοῦ 15 τποὶγ σα δ {6 συθαῦεῦ 
1Π0 Αγ ΠΟΥ σοῦ. ΤΟΙ ἀορΈΠΟΓΔΟΥ δὲ ἰδϑὶ 
Ὀτηρδ ἀδείγιοσιίοη ὑροὸὴ (Π6 οἷο. 1ΠΠ τποη ἃ 
ῬΙΌΡΠοῖ 6 Γ6 5] 6Π Ὁ, ΟΥ ΠαηδυΓοα ΟἾΪῪ ἴΠ6 ἸΟΥΪΥ δηὰ 
ποῖ τὸ πίνἢ, ἢ υνου]ὰ θ6 ᾿υ81}}7 ΟΠ ΔΓρΡ680]6 πὶ τἢ 
ΒΟΥΝΝ ΠΥ δὰ ἴδδυ οἵ τηθῆ, ᾿δὶο ἢ που]ὰ 1} ἀρτοο 
ν ἢ ἢΪ8. 081} ἴο Ὀ6 ἃ ἩΓπ688 οὗἉ αἀΐνίπθ ἐγατῃ (οἷ. 
σοὔΡ. ἶν., Ποσίγῖη] δηὰ ΕἸ ἰςΔ], 2). 

8. Μιβίογίυ πο ἃ5 ἃ ρυ πἰΒπηθὴ σΟΠγ68 ΟἾΪΥ ΤΓΌΤΩ 
Φοπονδῃ. 10 σοπηθϑ ποῖ οἵ ἰἰ56] 7 ΠΟΙ 5 οδευδὶ, Ὀαϊ 
88 8 ἀοῆηΐϊθ οδῦυδο δηκ δυῖπου, Ἦδο ἰ8 Φαπονμἢ 
ΗΘ ὑπὸ οἴοβϑο δηὰ ὑ᾽θββοὰ ἢΐ8 ρϑορῖίθ, ἴῃ 6 βϑιὴθ 
Ραπΐβ 65 ἴθ. Μη ΠΙΔῪΥ δβίτυρρὶο δρδΐϊηβι [ἢ] 
τγυτῃ, θυ 81}}} 0 ΓοΠηδὶ 5 ἱποοητοβιδ 0 ]6. Απὰ ἤθη 
ἃ ἀοιιδὲ οὗ τΠ60 αἰγίπα διυιϊογβῆϊρ ᾿πιγυάοθ, [ἢ 6 Γ6 
ΠΟΠΊΘΒ 8 γοΟῦΟ δ Υ ἴῃ ἴπ6 πογὰϑ οὗὨ τὴ6 ῥτορῃδὶϑ. Β6- 
ἴοτγθ αοά οχϑουῖοβ δηγιπίηρ, Ηδ γεύθαὶὰ τ τὸ ἢῖο 
ΒΟΥ Δἢ 3, δηἋ {Ππ686 σΔπηοΐ δα ἀοο διὸ δῦ 16 {ΠῈ8 
τουθαὶθά. Α οδ ΠΥ ἀπποιιπορὰ ὈΥ ΤΠ Θὰ 18 ἃ Ρῃη- 
ἰδημλθηΐῦ ργοοθοάϊΐηρ ΠῸΠπ, αοά. 

4. ΤΟ ΟΗΩ͂Υ βἰρπιῆσαποα οὗ ργΟρΡΠΘΟΥ͂ 8 Βί ΓΟ ΧΙ 
ΟΧΡΓΟΒδΘα ἴῃ νεγβ. 7, 8. 6 ργορῇδῖβ ΔΓδ ποῖ ΟὨ]Υ 
“οὐ Β βογνδῃ δ ̓" 'π βΈΠΟΓΑΙ, θα ΔΙῸ δ͵80 δε γιοῦ 
Ὑ{ΠῚῈ “ ἷ5 ϑοοσγοῖ,"" 18. ““ σοι 86],᾽ ὦ. 6., γδὶ Ηθ 
ῬΓΌΡΟΒΘΘ γΕΒρϑοΙ Πρ Ηἰβ ρθορ 8. Υ5, "6 4068 ποίἢ- 
τὴς υητ|} Η6 88 γτονϑα)ρά ἴἴ ἴο {Π6 ριόρῆδοῖβ. 'Γδυ8 
Ηρ, 88 ἷς ψοῦθ, Ὀ1π445 ἢἰ πη86]  ἴο {πόῖ. [8 1ὲ δδκοά, 
ὙΩΥ1 Τηθ δου ἰ8, ΤῊΘ αἷπὶ οὗὨἨ 16 τετοϊδτίοη 
8 0 ΒΕΟΌΓΟ {8 ΔηΠουποοπιθηϊ, 88 ἰδ ἰδ ΟΕΧΡΙΈΒΒΙΥ 
βδι ἃ (νοῦ. 8), (ὴ0 ϑρθακίης οὔ ἀοά το ΐβ βουυλῃϊβ 
ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΥ ἰοδη8 {Π6Ππ ἴο ρσγορῆθθδυ. ΤΠ οὈ͵δοοὶ οὗἁ 
ΠΟΙ το ΓΒ Ώ (68 ἰ8 Βα ρὶθ δηά βἰηρίε, ἴο 8βοῖ Ρἰ δἰ} Υ 
Ὀοίοτο τθη πὸ δουθυν οἵ οὐ δραϊηβὶ δῖ, τῃ6 
τυ τῇ οὗὨ δῖ8 ρυπῆῖνο τὶς δουϑηοβθ. 1 ῃἷ8 15 ἀοῃο, 
80 ἴ0 5ρθδῖκ, ἱπ τὴ6 ἰητεγοβῖ οὗ Οοά, πδίαγα]ν ἰτ 19 
8111} τῇοσθ ἰῇ τῃ6 ἰπίογοει οὗ πιθῆ. 686 δΓὰ ἴὸ 
ἴοατῃ ΠΟῪ [ἢ6 πιδιίοῦ βία πάβ νντἢ (ΘΠ δη τρδὶ 
ΤΠΓοδίθηβ 1Π6Π|, 80 ἃ8 ὯἾΟ ἰδκο ψαγηΐης ὙΠ11|6 τῆοτοὸ 
8. τ. Απὰ [ ποθὴ ἀο ἴδΚὸ τνναυπίῃρ -- ἴοσ {118 
5. 106 ἱπηρ οὰ τιουρῆϊ, --- ἼΒοη “ Οοα ἀοεδ ποιῆ- 
ἱπρ,᾽ ὦ. 6., ἄοεβ ποῖ ΟϑιΤΥ οὐἱ Πὶβ βόςγοῖ οουηδβοῖ. 
Τβετοίοτο Ἦο, δ8 ἰΐ γγογθ, Ῥθ 8 ὈΤΟΡΙΘΟΥ͂ Ροΐτγοοη 
18. ““δϑογοῖῦ "᾿ δηᾶ 118 δχοοιτ!οη, δηὰ 80 ῬΙΌΡΒος 
ἷθ ᾿π5ῖ]γ τοοκοπθά διηοηρ ἴβγδ] 5 ῬΘΟΌΪΙΑΓ ὈΓΪτΊ- 
Ἰοβδβ (οοπιρ. ἰδ. 11 δηὰ 1616 τε πιατκβ τΠ6Γ). 4]] 
ΤΟΙ ΑΓ κ8 ΠΙΘΡῸΣ ἴῃ ΓΟΙΌΓΘΠΟΟ ἴο (Π6 ὈΓοβδηῦ Εἶτ 68 : 
ΦῬΏοθο ἴοὸ σοι (οα [858 ἱπιγυδίρα τΠ6 ἀπίγ οὗ 
Ὀοδγίηρ υυπ688 ἴο δὶ8 ἴγπίἢ ἴῃ 1ῃ6 ποῦ] ἃ ον, 
σδηποῖ ριῖ {ΠΟΙ ΒΘΙΥ68 Οἡ 8 16ν6] τὶ ἢ 8 δηοθηϊ 
ΡΓΟΡ οῦβ, ΠΟΥ 800] ἘΠ6Υ ᾿ἰπάπι!ρ9 ΔΗΥ παίαταὶ ρΡ45- 
βίοη Πογοῖὶη. Ὑαοῖ ἴδ ἰβ ΥΟΥῪ 8ιρη ἔσδης (παν 100 
Ιοτὰ Φεθυ8 δἀάγοββοα ἴο [ἢ ΟὐΌσβΘΟΓΒ οὐ [ΠῸ 
σἤπτοῖο8 οὗ Αβία τὴ6 Ῥτϑοίουβ 68 ΠΠἸΟῊΥ ΟΥ̓ ἰδ του- 
οἰαιΐοπ, δπὰ πογοίη τὸ δοογοῖ οοπηδοὶ ὈΥ̓ τυ ἰοἢ 
(οι ψταῖῆῃ 8. Γ16}164, δηὰ τππ58 ἱπάϊδαϊοα ἴοτ ΑἹ] 
τἶπιο τπΠ6 Ραγεἰ ρδιίοη οὐἉἩ [Π6 [ΟΠ ΟΓ᾽ 8 ΟΠοΘ ἴπ {116 
᾿πάρπιοπῖθ οὗἩ ἀοά, μαγΕν ἴῃ ἰΟγοβθοΐηρ ΤΠ δ, ραγῦ- 
Ϊ ἴῃ [Ὀγοιθ! πη νς {Π61Π, ἀπα ΡΑΥΕΥ, ΤΔΟΥΘΟΥΟΓ, ἴῃ ἰπ- 
ἐαόπεῖεν τοπὶ ἴοῦ σοοά ὈΥ ῬΓΑΥΘΥ δπὰ τδιομί)- 
ποδ58.᾽" 

ΗΟΥΜΙΙΚΤΊΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Μοῦ. 1. ταν ἰδὲ ιυογὰ ιυλίοἢῦ «ολοδαλ 
ἰο γου. Ἡδρτο νγὸ Ἰδᾶγη ἱπαὶ (οἀ᾿ 5 ογὰ ββου]ά 
Ὀ6 Ργοδομοὰ ἴπ δυο ὙΑΥ [8Βαὺ 118 Πολτογὰ βῃουϊὰ 
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τοοομηῖζο (παῖ ἴδ 8 ἱπιοπάἀοὰ [ὉΓ διὰ Ἀρρ]ῖ68 ἴὸ 
ἰοῦ. ΕῸΣ Ὑδοη ἰδ ἰ8 ἀοοϊατοὰ ΟὨΥ ἴῃ βόΌΠΟΓΑΙ 
ἸΟΙΤΩ8, οδροοΐδ!}} Υ 88 τεϑροοῖδ σά 5 Ὑγϑίδ ἀραἰηϑὶ 
δα, [86 ῬΘΟρδθ ΘΟτ ΠΟ ὨΪΥ ἰδ δπα (Ὠἰηἷς ἐξ ἀ068 ποῖ 
ςοησογ ἰδοπὶ δῖ ΟἿΪΥ [Ὁ]Κ8 ἰη δ δ᾽ ἰδ! ά8. [ἰ 
ἐπου]ὰ 6 8614, Ηδδγ ν᾿δὺ [πΠ6 Ἰμοτὰ δαγ8 ἴὸ γοῦ 
ὙΠῸ δὶς βογὸ ασοῦ (6 ρΡυ]ρίϊ. 

Ῥεῖ. 2. Ὑοιι οπῖψ, οἷς. --- ἰλεγείογα 1 ὧὐἱ, εἴς. 
ΤῊΐ8 5 8 οπαογυ] ἱπίδγεηοθ Υο βῃου]ά γι ΠῸ 
ἐχροοῖ; ἰπογοίοτο ἢ} 1 ϑραῖὸ γοῦ. Βιυιῖ γὸ 5606 
ἴὰδι τ1Πὸ Τοτὰ ἰ5 δοσυβίοσηθα ἴοῸ Ῥυπίδῃ [Π086 ΤΟ 
αν τοϑοεϊνοάὰ τσοὶ δ δἰ8 Βαπά8 Τηοτὸ 860 Γ6] 
ἰδ οἴδοῦβ Ὠοῖ 60 ἰἈτογοὰ. ΕῸΥ Ὠὲβ αἰ πάπι6858 18 
ποῖ ἱπίοη ἀοὰ τ0 Θποοῦγαρο ἃ8 ἴῃ βἰπ, δι ἢ0 ΤΟΠ ΘΓ 
8 Στοῦ ζῇ κταιαάδ τοῦτα ἀδνοιθὰ τὸ Η]π|. Ηδ ἢδ8 
εἰἰοθοῖι τ ἰῃ Οἢγίβὲ {πὶ ψγὸ βδῃου!ἃ Ὀ6 ΠΟΙ δηὰ 
ὑϊατ 6 1658 θοίογο Ηἰπι ἴῃ ἴονο (Ερμιθβ. ἷ.), θαῦ οτθ 
τιἷ8 γϑϑυΐϊὲ ἀοοβ ποῖ (οἰίον, Οὐ 8 σοοάῃο88 οο8868, 
διὰ μἷβ Ῥυπ ἐδ [8 (Ἀ}} [Π6 ὨΘΆΨΙΘΥ. - (. 8.) 
νετ. 8 ἢ ὙΠ6 ΘΟΠΙΡΑΓΙΒΟΠβ ΠΕΙῸ ΣΏΔΥ ὉθΘ ΡΓδΟ- 

ΠΟΘΙ οχρίδιπϑὰ 88 (1) τοδοίπρ ὰ8 ψμδὶ Ἰαδὶ 
«τουάδ ἀοά 888 ἴ0γ δὶβ ρυῃβηπηοπῖδ. [ἢ ἵνο 
ὙΑΙΚ (οχεῖθογ, (ΠΟΥ πιῦϑὲ ἄρτϑο, θαϊ γοῦ, ΗΘ ΒΑΥ58, 
ἀο ποῖ δρτοεὲ νὶτ τϑθ, θυ. ΔΓΘ ΠΥ ἴσεβ, ὈΥ͂ γοῦν οὐ] 
ΜΟΓΚΒ, απ ἰδπογοίοσο 1 οδϑηηοὶ γα] κ ἢ γοῦ ἴῃ 
οἰ δας. (2) ΑΒ ἃ Ἰΐοῃ 4068 Ὧοϊ ΓΟΔΓ ὨΠ]6088 
186 ῬΓΟΥ ἰδ.) δὲ Ὀαίογα ἢ ἷπι, 50 ΠΙΥ͂ {μγοδίθηϊρ5 ΔΣῸ 
ποῖ πἰτογοὰ Π|Π|688 1 566 πθη ἦμδὲ τοδαγ [0 [4]], 88 
ἷἰς πόσο, 8 ῬΓΟΥ ἴοὸ ΤῊΥ[ ταῦ, ΟΥ̓́ {Π18, ΒΟΎΤΘνοΥ, 
(ΠΟΥ τοϊπκ ἸΙ ΕἾ, ἀπά ἄθθῖ ΔΗΥ͂ σΔΙ ΔΤ Υ ἐμαὶ 
Ὀε1115 {πὰ ἀἢ δοοϊάθπὶ. Βαϊ (8) 78ὲ 88 11{1]60 ἃ8 
« τὰ [1119 ἱπίῖο [6 ποὶ Ὑἱϊποῦς ἃ (ΟὟΪΘΣ, ΟΥ ἃ 
ἰονῖος [Στ [86 βηδτῖο νου ὶ μανΐηρ οδιιρῶϊ δοτηθ- 
τῆΐηρ,, 5ο {{ππ|6ὸ ἀοο8 πιϊδίογίυπο οοσῦν πιιθοῦϊ αοἀ᾽ 5 
ταἰηαὰ δηὰ νἱὶϊ], τῖιο ἀοαβ ποὶ ρίνο ὉΡ Πὶ8 ρυτροϑο 
δυΐ οαττίοβ ἰὰ οὔὲ Ὁ }]6858 ὙΠ} 614 ΟΥ̓ 8 ἴσῃ τοροη- 
ΔῆςΕ. Α.8 ΘΥΘΓΥ͂ ΟἿΘ ἔδαγβ πη [26 {Γαπιροῖ δη- 
ὨΟΠΏΘΘΒ ἴἢ6 ΘΠΟΙΑΥ ὯΘΔΓ δὲ ἤδηά, 80 Βῃου)ᾶὰ ΠΥ 
ΡΟΟρΙ6 τ ΒΘ ΤΥ ῬΓΟΡἤ ΙΒ Δηποῦηοθ ἴ0 ἔποῖὰ Ἰαρ- 
ταροῖ ἴον (παῖς εἶπ. ΤἬ680 δ᾽ πι}}68 τοταϊπὰ υ8 οὗἁ 
186 ἀἰνίπο ρῥγουϊάθῃοο ἱπ ρυπίδῃπιθηῖϊδ. ΤΟΥ ἀο 
ποὶ (Δ]1 ῥγοπιϑοποῦΣ Υ, δυϊ ἴῃ ἴδ τρ θοῦ χοίσί- 
δαξΐοπ οὗ αοὗ, ψῶο ἀοιογηλῖηο8 τοπδηᾷ τΐῸ 
6.141} δ ον δηὰ ὙΠῸ 6ϑοδρα. 

[ὑε:. 6. Ζοεε πεϊδίοτίμμε οὐσιμ", οἰο. ΕΥῚΪ τ ἰ ἢ 
ἰ6 ἷη, ἴι6 ἴοτὰ παι ποῖ ἀοῃθ: ον] ὑνῆϊοῖβ ἰδ 
Ῥαηίδμπιθης (ογ βίῃ, τῃ6 μοτὰ δγίηρειμ. (Απρα- 
εἶπα. 
ΤᾺ Ἴ. Τῆε Ζοτνά «ελουαῦ οες ποιλίπσ, εἴς. 

αοά 858 δνδσ ψδιηθᾶ τ6 νοῦ] ὰ οὗ οοπης 6 ρ- 
ΤΏΘΠΙΒ ἴῃ ΟΥΔΟΓ τῃδὲ ἰδ ΤΏΔΥ ποῖ ἱποῦγ ἔποπι. ΑΔ. 
ΟἸὨγγϑοβίοπι δᾶγ8, Ηθ [88 τουθδί δὰ ἴὸ 8 116}} ἰῇ 
οπῖοῦ (πὲ τγὸ ΤΩΔΥ͂ ἐβοᾶρο [6}}]. Ηο σαγποὰ Νοδὰ 
οἵ τς οοτηίης ἀείαρο. Ηδ ἰο]ὰ Αδὔτγαῖὰ δπά 1ωοἱ οὗ 
180 ἔπξειτα ῥιάρτηθηιῖ οὗ (ἢ εἰτ168 οὗἩ 186 ρἰαίη. ΗΘθ 
τευοδὶθὰ τὸ Ψοβερῇ (Π6 δονθῆ γὙοϑγα οὗ ἰδηιΐηθ, δηά 
ἴο Μοεκεος ἴμ6 ἴδ ρίαχιοβ, δὰ ἰὼ Φοπδὶι [86 ἀθ- 
εἰγτυσίΐοη οὗ Νίπανθι : δηὰ ὃν Ομ τβὲ Ηὸς (Ὀτγοιο]ὰ 
το 4Δ}} οἵ Φογιιβδ οτα ; δὰ ΟἾγῖϑὲ 88 Ἰγαυποὰ 4]} 
οὗ ἷς ονπη ἔπτυτο οομλίης ἴο ἡπᾶρο ἔθ πον]. αοα 
ἄορεα εἰ ὲ5 1πΠ4ὲ ΤΩ Π ΠΊΔῪ τερεηϊ ; διμὶ ἐπὶ ἢ το 
οὐδεϊηδίου οοπείηθθ ἰπ δίῃ, ΕἼΘ ΣΩΏΔΥῪ ἢ 7πδιδ6 4 ἴῃ 
ἐχεςππρ ρμυηἰδποηΐ ὑροῦ πο. (Ὑογάδποσι.) 

γες. 8. λο ες ποὶ αγῇῦ Τίιοτο ἰβ σδιϑὸ 
ὧτ γοὺ ὦ ἴδας σσβοη Οοά τοδῖβ ἤοσῃη Ζίος, ὑυὶ ἱἶ 
γ ἴθϑασ ποῖ, ἰ"ο ργοριοῖϑ ἀδτοὸ Ὡρὶ ὑπ ἴϑασ. 80 δαὶ 

ΙδΑΥγ8, “ἯΟΘ ͵β ππίο πιὸ {Γ 1 ργϑδοῖι ποῖ ὑπθ ὅοϑ- 
Ρ6)."" δ. Ρεῖον δῃηὰ Δομη, “Ἦο ἐδηποῖ θυῖ βροακ 
᾿ἴπ6 ἐππρα τὸ ἢᾶνο δϑοὴ δῃά ποαγὰ." Μοβϑϑ νγαϑ 
᾿ ποὺ Θχουϑοά, τπουμῇ βίον οὗὁἉ βρϑϑοῖι ; ποῦ 1βαίδῃ, 
του οὗὨ προ 105; ΠΟΣ Φογοιρίδῃ, Ὀοσδυ86 Ὧ6 
Ὑ83 8. Οἢ] ἃ. Απαᾶ ζοΚὶ6] κ'85 Ὀἱάάοη, Β6 ποῖ Γ6- 
Ὀ6]Π1ο.8 ψ{κ6 [πδὶ γϑθθ]]ἰουΣ μου86. (Ῥ56Υ.) 

γεν. 9. Ῥυδίδα ἵπ {6 ραΐασε8, εἰ. “δίηοθ 
6 ἀἰβθοϊίονο, 1 τν1}} τηδηϊοσι ἠὸ Αβμάοάϊίοδ δηὰ 
ϑγρίίϊαμα 1Π|0 ἰγδηβρτεβϑίουβ οἵ μοι γ͵ὰ 81Ὸ 

φΌΜΠγ." (ΤἼοοάοτει.) δδο ἰοσδγ8 πη Π 807- 
Υἱνοδ δδιηθ ἰονατα Οοά. Δα τθη 8.6 ποῖ 
ΔΒῃδπηοὰ (0 ἀο, [ΠΟΥ͂ ΔΓΘ Δϑῃδιηθα ἴο σοῃΐοδ5 {πῶὶ 

᾿ΔΠΘΥ͂ ἢν ἄοῃα. ΝΑΥ, ἴο δυοϊὰ δα 11{π|6 ραβδὶῃ 
ΒὮΒΠΊΘ, ΕΝ Γυϑἢ ὉΡΟῚ ον ον δϑεϊπρ᾽ 5ηΆτη6. δ (οά 
ΘΙΆΡΙΟΥΣ Δ} ̓ ῃ ουοῦ τηοῖνοθ, 584Π|6, ἴδασ, ἴορ6 οὗ 
τΐπρα Ῥγοβθηῖ, ἰξ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ πηθᾶπβ8 Ηθ οδῃ νη τηθῃ 
ποὶ ἴο οὔδηά Ηἰπι. (7 ιά.) 

γόον. 10. 7Τήεγ ἔποιο ποῖ, οἵα. ἴὰ ἷἰθ ἃ μαζὶ οὔ 
[16 Τα ἰϑΟΓ 016 ὉΠ πΠάπο88 οὗ δ'η, (πδὲ τ λῖ]6 (ἢ 6 δου] 
δΟΟΘΠΪΣΟΒ ἃ ἀθῦϊοκ ἰπδίχζας ἱπίο ονἱ]; ἰδ Ὀοοοπιοθ δὲ 
ἰαϑὲ ποὶ ΟὨΪΥ͂ ΡΑΓΑΙγΖοα ἰο ἀο σοοὰ, Ὀμπὲὶ ὉΠ80]6 ἴο 
Ῥεγοεῖνα ἢ. ϑίογα μρ υἱοίεποα. ὙΒΕΥ δβιογοὰ Ὁ}, 
88 ΠΟΥ ἀδοτηδά, {Π6 καἰ δηὰ ἤγα 8; δας ἰδ γγχ88 1 
ἰγυϊῃ [6 δ'π8 ἐποιηβο γε 8, 85 ἃ ἰΓΟΘΒΌτο οὗἩ ὙΓΣΘΙΝ 
ἀρεϊηβὶ [ἢ α" ὰ γαῖ. (Ζϊα.) 

γες. 11. ἐὔογα ἰλιβ δαἰϊλ, οἴ. Τθοτθ τγγδ8 
ὯἼῸ Βυπιίδη τϑάγοδβ. Τ|6 ΟΡΡΥΘΒΒΟΥ Μὸ8 Σηΐρ ΠΥ, 
Ὀὰὶ ΤΡΊΒΟΥ 16 ΔΥΘΠΡῸΓ Οὗ τἴῃ6 ροογ. Μδηῃ πυουϊὰ 
ποῦ δΒαΐρ, {ποτοίογο σοαὰ νουϊά. Ζ7ΤᾺν Γῦοε ελαὶϊ 
δα δροϊϊεά. ὙΠ οβ6 ρδίδοθοδ ἴῃ Ἡῆὶς ΒΥ δὰ 
δοαρϑὰ ἀρ [Π6 8ρο ]8 οὗ τ ὀρργοβϑοᾶ, Μοπ᾽8 βίπϑ 
ΒΓ ἴῃ Οοά᾽ δ ρΡγονίάοηςο ἴπ6 Τἡδαῃ8 οὗἉ (Πεὲγ ρυπίδῃ- 
τωϑηῖ. ΤΟΣ δροὶ πρὶ δδου]ὰ ἱπνυΐϊθθ 106 δροΐϊογ, 
ΝΣ να βου] ἃ διίγαοὶ [59 ΟΡΡΓβββου. 

γεν. 12. 44 ἰδὲ δλερλεγαὶ τϑβοιιθβ, εἴς. Απιοδ 
88 Ὑ76]} 85 906] (1ΐ. 82) Ῥγθδοἢ65 [᾽6 5816 8ΟΙ ΘΙ 
δοη6Π06, 80 ΣῈ τῆτουρὰ 1Π6 ἢο(5, “ἃ ΓΟΙ- 
πδηϊ ΟὨ]Υ 588}} ὃὉ6 δαγϑὰ.᾽ 800 ἰξ νγῶδ ἴῃ [Π6 οδρὶΐν. 
ἀϊγ οὗ 116 ἴδῃ {τἰῦε8. 8.00 ἴἴ νψν88 ἷἰπ αάδῃ. [ἢ [86 
Οὐοεροὶ, ποῖ ΠΔΠΥ νῖϑο χη δῇοσ ἴπὸ ἢοβῇ, ποὲ 
ΤΩΒΏΥ ΤΕΥ, ποῖ ΠΊΔΠΥ͂ ΠΟΌΪ6 γγ6 19 ςδ]]) ο, δαὶ αοὰ 
ΟΠο56 7} ΦΟΟΙ οὗ {{|8 νγοτ]α, δπὰ τ6 αοοῦ β[ι6ρ- 
Βογὰ τοϑθουθὰ ἴτοτλ [ἢ6 πιουίϊι οὗ [πὸ ᾿ἰἴοῃ μοδὸ 
ὙΟΙΩ τδῃ ἀοδρίδοα. (7 ϊα.) : 

γογ, 18. Δἴεαν γε απά ἱεείγ. Ιι ἰ8 οἵ 1{π||6 
ΕΥ͂ΔΙΪ ὕο το 80} γ, τ 1668 τὸ βταὶ ; ὯΟΥΓ 6Δῃ Τηδῃ 
ὍΘΑΡ ἩΪίΠ60868 [0 τὙΐδῖ 6 ἀοιῖὰ ποῖ Κηὺν ; ὯογΓ Ὑ]]] 
ΟΣ ΠΑ δΔπ ἱπηργεοβδίοη, ἵ. 6., ὉὈ6 δίδιηρεὰ οἢ 
ΤΩΘἢ Ἐ ΒΟῚΪ5, ὉΠ|688 (ἢ 6 800} Ὑιΐοῖ υὐΐοτα {Π6πὶ 
δδνὸ ἢγδι θυ κοηϑά ἀπίο ἤθη. (70,α.) 

γοσ. 14. 7η ἰλὲ ἀαγ τορλεπ 7 υἱεῖς, εἴς. ϑεοτίριίατο . 
ΒΡΘΔΚ8 οἵ “Υἱβί ἰπρ Οἤἤἴδηβος5 ὕροη,᾿ Ὀοοδῦδο ἴῃ 

᾽Β Ῥγου άθηος, ἴΠ6 δὶῃ τοί τη ὌΡΟΠ 8 Τη8ΔΠη 8 
οτ ποϑὰ. [{ '8 ποῖ ΟὨ]Υ {Π6 ολπ86 οὗ δἰ8 ρυ η 8ἢ- 
Ἰηθῃϊ ὑπῖ ἃ ρεχί οὗ ἱΣ. ὙΤὴθ ΙΩΘΙΟΓΥ οὗ 8 ΠΙΔΠ Ἐ 
δ'ἢ 8 Ὑ111 Ὁθ ει γ οὗἔὨἉ εἶδ οἴογηδὶ βυδεγίηρ. ({ϊά.) 
ας. 14. αἰΐαγε, οἷς. Τὴ νεπρζϑδῆοο οὗ ἃ 

ἦπεὶ δορὰ μοὶ αοὰ Μ1]}} ομδ ἀδγ οογίδίη!}υ τοοὶ οἂϊ 
850 ῬΟΥΒΡ. 
Ψαν. 15. 7116 ιυἱηίεγιδοιιδα απα, οἴ. ὙΠΠδῖ δἵὸ 

[Π6 ῬΡδίδοοδ δπὰ μ᾽ δϑυσο οῦ968 οὗὨ 1π6 πίοκοα ἱβ 
6 επιο οὗὨ ῥαάρτηοαϊ, θὰ: ἃ Ὀγαπὰ σι οι Κίη ἀ θα 
πὸ νεῖ οὗ 6 [οτά. 

͵ 



ΑΜΟΞΒ. 

ΟἼΑΡΤΕΕ [Υ. 

3. Ῥυπίλπισηί πιιδί σοπια, δἴπος ἀεερίίς αἰ Ολαείἑδεπιεηίς (λὲ Ῥεορῖα τοδὶ πδὲ σπιεπα. 

1 Ηραγὶ (μ18 νογά, γο Κὶπο οὗ Βαδβίδῃ, 
ΤΟ τὸ ὕροῦ ἴδ τηοπηίδιη οὗ ϑδδιηδσίδ, 
ΠΟ Ορρσγϑββ [6 ΡΟΟΣσ, 
ἯΤΟ ογαβὰ [86 ποράγ, 
ἯΤΟ 884Υ ἴο ἐδποὶν Ἰογάβ, 
Βείηρ ΒΕ Π6Γ ὑμαὺ γγὸ ΤΏΔΥ αἀγίηκ. 

2 Τθο Τοτὰ Φομονδὰ Βδίἢ δύγογῃ ὈΥ̓͂ κἰ8 ΠΟ] η688, 
ΒομοΪ]α ἄδγβ δΓΘ οομηΐπρ ΠΡΟῚ γοῦ, 
ὙΈΘΩ τθη Ὑ}}} ἀσαρ γοῦ δΑῪ Ἡ ΣΟ ΒΟΟΐΒ 
Απᾶ ἰδο τοιρηδηΐδ οὗ γου τὶ} Π8}}-Βοοῖκβ. 

8 Απᾶὰ {πἸγουρἢ Ὀγοδοθοβ᾽ ἴῃ (Π6 νγ8}} γθ β4}} ρῸ ουϊ, ΘΥΘΣΥ͂ ΟΠ6 Ὀαΐογθ 8ασ," 
Απᾶ ὃ οαϑβὶ ἔογιδ δ ἰο Ηδστηοι ὖ βαῖ (ἢ Φομονυδῆ. 

4 Ὅ6Οο ἰο Βοίδοϊὶ δῃὰ εἴη, -- 
Τὸ ΟἸ1ρᾺ],2 δῃὰ βίῃ 8011} πηοτὸ ! 
Βυΐηρ᾽ ΘΥΘΙῪ ΠΙΟΓΏΪΩΡ᾽ ΥΟῸΓ ΒΑΟΓΙ 068, 
ἘναΥ ἴὮγοθ ἀδγβ γοῦν {{|68. 

ὅ Οδδε" ἃ ργαϊβοιοογιηρ οὗ υὰδὺ 18 Ἰθανοπϑὰ, 
Ο4]} ουὐ ἴον γΟΪ ὈΠίΑΣΥ͂ οἴὔοσίηρβ, ργοοϊδίπι ἕδϑυι ! 
ΕῸΓ 118 κοί γου ἡ Ο 80}8 οὗἉἍ [δγϑοὶ, 
ϑδῖαι (6 Ιοτγὰ, Φομουδῇ. 

ὁ Απάϊ], ονθ 1,}} ᾶνὸ σίνθῃ γοὺ οἰθδῆπθββ οὗ ἔθ ἴῃ 4}} γοὺσ οὐξῖθα, 
Αμπὰ νηὶ οἵ Ὀτοδα ἴῃ 411 γοὰ ὈΪδοθΒ ; 
Ἀπὰ γο ΒαγΥθ πού γοίυγηθα ὑπο πλ6, βαῖ ἢ Φθῃον δ. 

7 Απάᾶ], ὀνθῃ 1, ανὸ πὰ Δ 618 [86 τϑῖῃ ἔγομι γου, 
ὙΒΘη ἰδ6 6 ὑγογο γοὺ {ΠΓΘΘ τοη 8 ὕο ἐδθ πατνθβῖ, 
Αμπὰ μαᾶνθ οδυβθα ἰΐ ἴο ΓΑΪΏ ὍΡΟΙ ΟἿΘ ΟΠ, 
Αμπά σδυβ6 ἰδ ποῖ ἴο σβίῃ 5 ρου δηοίμοῦ. 
Οηο 86]4 ᾿Β ταϊηθᾶ ὑροῃ, 
ἈΑμὰ (86 ἤθ]α ὑρορ νιοὶ 1ὑ ἀο068 ποί ταΐῃ, το Γα. 

8 Απὰ το, ἴῃγθο οἰθ8 βίβρρο [0 ΟὯΘ ΟἸἰΥ͂ 
Τὸ ἀσίηϊς νγαΐου, δῃα δγὸ ποί βαϊϑῆοά ; 
Ἀμᾶ γο δανθ ποὺ σοί γηθα ἀπο [16, δαῖτ} Φομονδῇ. 

9 1 δαγνθ βιηϊίίθῃ γοὺ στ ὉΠ δηὰ ὙΠ τα] ον ; 
Απά (86 πιυϊά 6} οὗὨ γουγ σαγάθῃβ διὰ γοὺγ νἱπογαγάᾶβ, 
Απὰά οὗὨ γουγ ἢρ (7868 Δῃα οΟἸἶνθ ἔγθϑθβϑ, [Π6 Ἰοουδὶ ἀδσγουγοὰ ; 
Απά γο Βᾶγθ ῃοΐ γοίυγηθα ἴο π|6, βαί ἢ ψϑβουδῇ. 

101 Βανθϑ βϑῃΐ ρϑβϊθμοθ διιοηρ γοὺ ἱπ (Π6 ΤΔηηθΣ οὗ Εγρι,}" 
1 μδᾶνθ β]4π γοῦγ γουηρ πιϑὴ Ὑ]Π (86 δσογάᾶ, 
Τοροῖδον πὰ (6 ὈοοίΥ Ἰδ οὗ γοῦν ΠΟΙΒΘΒ, 
Απὰ οδαβοα (6 δίθῃ ἢ ὅ οὗ γοιιγ σλτρ8 [0 δβοθηᾶ ούθῃ ἰῃηῦο ΥὙΟῸΓΣ Ὠοδ68, 
Αμπὰ γ9 ᾿ᾶγο ῃοΐ σϑίυγηθα ὑπο τλ6, Βα ὲ 1 ἢ ΦοΒονδῇ. ͵ 

1 1 παν οὐδ ΓΟΎΤΏ ΔΙΠΟΠΡ γοῦ, 
Ἀ86 αοἂ ονοσίγον ϑοάομι πα (ἀοσροστϑῇ, 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΙΥ͂. 

᾿Αμπὰ γο σοσὸ ἰΚθ 8 ὑγδηὰ ρ]υοκοᾶ ουἱ οὗ ἔα Ὀαγηίΐηνρ ; 
Ἀπὰ 88}}}] γα μανὸ ποὺ τοίπγηθαᾶ πηΐο "16. 

12 Ὑπογοίοσο (8 71} 1 ἄο ἰο (66, Ο [δ8γϑ6]. 
Βοϑοδῦβο 1 Μ}} ἀο {}ϊ8 ἰο (Π66, 
ῬΥΘΡαΓΘ ἰο τηϑοὺ ἰν αοά, Ο [βγβθὶ]. 

18 Εογ, Ὀ68ο]4, Ηθ ἰμδὺ ἔοσιθίῃ (Π6 τηοὰαηΐδίη8 δηὰ ογοαίθοι (ῃ6 π|ιὶπα, 
᾿Αμπάὰ ἀθοϊαγϑὶ ἢ ἴὸ τβϑὴ ψδὺ 18 εἷ8 ἐπουρδὶ, ᾿ς 
ὝΠΟ τρδικοίῃ ἀδῦσῃ ἀΑΥΪΚΠ 688, 
Απᾶ ροϑί οὐϑῦ 86 πἰσῇ Ρ]δοθβ οὗἩ ἴῃ:6 ϑαγίῃ, 
Ὄϑδονδι, αοἂ οὗὨἨ μοβίβ, 18 ̓ Ϊ8 ἤδτηΘ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 οε. 1. -- ὙΌΣ τς ΓΙ ΊΟΙΣδ, νοοδῦοο ἐλο νοῖὺ δίκυάε δτοῖ. ΟἹ 16. χχχῇ. 11. 
4 Υαε:. 3.- Ν9 12 ΡΙεὶ, δ 'ὼ 1 Εἴπρε 'ς. 11. Θτοθαβ Ογανινιαν, ᾧ 164, 2, ὙΦ ΡΙδουδβείο, |κ ἐΒ Θσϑοκ ὅτι, ἕῳ 

ἀϊεοοὶ δὐδσεδδ. 

[8 γος. 2. -- 'ΓΥΠΝ 6 ποῖ γ»οΞίογίἐν (χει, Ἠσυάσεοορα), Ὀὰὶ γεγινπαηπι, "' 81} ὁσϑη ἴο ἔμ ΤΟΥ 1δοὶ." ΟΥ̓́, Ἡδηφβίου- 
Βεσᾳ, Οὐγέμοί, 1. 8611 . 

4 Υες. 8. -- ὩΣ 4 δεουσρεγο οὗ ρμἷδοο. 

ὃ Υεε. 8. -- ΒΡ» ἐ. 4.., πἰϊπους ἐυταΐηρ ἰο ἴδο εἶσαι οὐ ἐδο Ἰοἴ." ΟΥ̓ “Ζοεδ. νἱ. 6-20. 

4 ας. 3. -- ΓΊΏΞ ὉΓΊ, ΓΤ 15 σἰπαοριγ ὅλο ζ0}1 ἕοττα οἵ 186 ρχοποῦα, δά ἀοὰ ματὸ ἕο οδξα!α δ αἰῃα!]α σε οἵ δοποά 
«ἰτδ το ῥτεοεάϊος γοσῦ. Το ΗΠΡΕΙ Ὄττα ἴ6 Ἰοποὰ ἴῃ 41} ἕο ΜΒΆ. φατὸ οὔδ, δηὰ 16 ἀοίθῃιἀοα Ὁγ Ηἰξεὶς, Εττα]ά, οἷο. Ὀαὲ 29 
ΙΗ ἰδ γεσγ Βδχϑῆ, ἴξ 16 Ὀοϊίαν, πιὰ ἴΠ0 ΕΧΧ, ὅγτ., ϑγπι. Υ αἱξεῖο, δὰ Αὐδοο, ἰὸ ἰδκο 1ὲ δ ἩορὮΔὶ (Ψ9ὁ6σοῦιϊο, Β το, ἔκ 6)], οἴο.}. 

γ γεν. 8. -- ὮΙ, Ταῖ λαρας ἑεξοη. ἴ6 Ὠοὶ γοὲ κοι ἱδδιοίοσε!γ ἀχριαἰποὰ, Αἰ ἐδουφὰ αἰταοεὲ ὀνεσΥ ροδαὶ δἷο ἰωΐοσρσθ- 

αὔοα μα θεῖ εκἰγοῆ. ΤΏΟ δηδ] Ἰο ϊοΥ ΔΡΡΘΑΙΒ ἰὸ Ὀ6 7 1008], δηὰ ἴῃ ἐδδὲ ο82ο τ 6 ποὰ ἰπαϊοοῖδα ἐπ 6 μίδοο ἑἱηξο πδϊοὰ 

ὃ Γπξίανοθ τὸ οδαεί. Βυὶ τθοτο (δ Ϊδοο 18 ΠΟΏΘ ὅδ ΒΑΥ͂ ; ἯΘ ὮΔΥ͂Θ ΟὨἿΥ σου δοίαγοδ, ἴος ἨΒΙΟΒ δοὸ Εἴ οἱ δικὰ Ποιιᾶον- 
δὺο) ἐπ ἰοε. 

8 ες. 4. --- τ ΟἸκἈ] Ὁ ἰδ ἴῃ πο δοουδαῖίνο δος " ἐῸ " υπδογοίοοα ἤγοια ἴδο ρεϑοοάϊηᾳ οἰδῦδο. (ΈΎΘΡΥ ἴῃ τοθ ἀδλγπ,᾽} ἕο 
ἰδ ᾿ἰΐαγαὶ τεινάστίης δἀορίεαὰ ὉΥ 100 ἔδεγα, Ἀοδοιι δ! ον, ύυσον, Κοὶ!, οἷο. Κιμομὶ κἰνοδ ἰὲ δο Β. Υ., δὰ ἰδ [Ὁ] πο Ὦν 
Ἠφάοτοσιι. ἸΤΏΘΙΕΧΧ., Υυϊκείο, δὰ ΓΒ. δκτϑὸ τ ΤΌ. δια. 

9 Υεν. δ. -- ὙὮ , Ἰοδη. δὐδοὶ. πρεὰ δῦσ 89 ἔπυροσ. 
[19 γος. ὅ. --- Τὸν (πἰ6 ΠΚοί γου.} 1815 ὅπο διοβδῖσῃι ϑοθδ Ὀτα Ὁ] ἰο ἰδ6 ταδυκίηδὶ οφαίϊναιθηὶ οἵ ἴθ Ἐπν 

“80 γο ἴονο.᾽ 
[11 ες. 6. --- ΤΟ ὄγεϊ ῬΟΣΒΟΏΔΙ ῬΤΟΠΟΌΏ, ἩΒΘῺ θΟΡΑΣΔίΙΥ οχργοδδοὰ ἰὼ ΗΌΤΟΝ, 16 ΔΙΉΔΥΒ ΘμρὨδο ; Ὠδηοθ ἔπ Τορο- 

αείοα ἐπ 50 τοσϑίου, “1. ὀνεῶ 1.᾽} 

Β οι. 1.-- ὙΠΣΝΝ, Τρ ππρατίδοιδ ὕροσα 8.6 ΓΘ ΟὨ ΔΣΘ υὑδοὰ Δ ἔμ6 Ὠἰδὐοσίοαὶ ργοδοωὶ ἰὸ φίγο "78 (0 ἐδ: ἀοθοτὶρείου. 

12 γα. 9. --- ΓΖ ΤΊ, ἰοδα. οοῆδε. πδοὰ δ ὁ βαδοίδπενο -- του! δξαάα. 
Ἡ ει. 10. -- -Ἰ ἐμοὸ ππδῆπον οὕ Ἐσγρὶ, ὈθΟΔΏΖΟ ρμονδ]θηςοα 16 ορἰἀουχίο ἰὼ Ἐσγρὶ (186. χ. 24-286). 

18 Ψοε. 10. --- ὦ ὍΘ.) [6 υδίδν οχριδιηοὰ : “ ἑορσοίμα σὲ ἐπ [86 σδυτγίης δια οὗ ΤΟΣ Βοτδοθ,," δὸ ἔπ:δὲ Ἵὐδῶ γοῦν 

Ἰνοῖϑοῦ τσεσὸ σδϊτί δὰ δἴγαυ. Βαὶ Καὶ! χοῃ ἄοσβ ἰὲ οοποτοῖο τὰ ἔδο ὈΟΟΙΥ, δὸ ἐδιδὲ ουϑῦ 8:6 ΠΟΥΒΩΒ [δῦ πόσο οδριυτοα, ραγἐδ)"οὰ. 

10 γες. 10. -- ὈΣΒΝΩΣΝ - στε Ἰηἴο γοὺσ ποδέσι!δ, “ΚΘ 86 8 ππϑπλοσίδὶ οἵ ἐμοὶσ βίῃ" (ΗΠ ἐσ! ). 

1 Ὑγαε. 1Ά. -- Τῶν, ΤΏΘΥ 6, το ἐάσηδ ἐδὸ ἄδπ Ἰηἴο ἄλσκησαε, οἵ, ὈΥ δδυπάθθοη, ἨΏΟ πιδκο8 ἄλνι, ἀδυίκιιοδα, ἱ. 6... 
δοῖα. [ΤἘ6 ἰδίίον ἰ6 ὑτοίεττεὰ ὮΥ δίνη, 15 οχρεαδοοῦ ἴω ἐδ ΟΧΧ., δηὰ [8 καίὰ Ὀγ. Ἡθηῃάογθοῃ (ὁ ὕο [Ὠ6 τοδϊηρ οἵ πιοτὸ 
ἔδκδει ἐνϑηῖν οὗ Κοηπίοοι δ Μ33,} 

ἘΧΒΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 
) 

1, Ὑεγβ. 1-. Ηδϑδσ ἰἰβ, εἴς, Ῥ]υπδοτγίηρ δηὰ 
ἀδδιστιοιΐοπ μὰ Ὀοθη ἐπγεδιδηθα; ΠΟΙῸ σδυτγίηρ 
ΔΉΓΔΥ 8 δἀἀεά. Γμον ὙΠῸ δτὸ τῃτγοδίθηθαἃ δ.Θ 
1Π|6 ΒΆΠ.6 86 ἴῃ σἴΔρ. 11. 6 οοτηρατγίδοπ ἴο Κίηθ 
οὗ Βαβῆδῃ, ἱ. 6., βίγοῃρ,, γγο} }- θὰ, τ:6}} αρτϑθβ 11} 
86 ἀοδοτί ρου οὗ [πεῖν οχίογίοηβ δηὰ τῃοῖν Ἰὰχ- 
τίου ἰδ ἰπ τΠ αἴ σΠαρίοτ. ὙΠΟΥ δγθ οοτηρδτοὰ ἴὸ 
οοῦσα τδίθοτ τπδπ Ὀ0118, ΤΠ  οβ ει] γ ὈοοδΏβο 86 ]δῖ- 
ἰετ ἤρτιτο σου ὰ δ6 ἴοο ἀϊρσηϊβεά [Ὁ δυο ἢ ροΓβΟἢ8 
86 Ὧτὰ ἱπίοπάδὶ. Ῥδγθδρβ {πεῖν ΟΠ ΠΊΪΠΔΟΥ 15. 8180 
Ἡπιϊεοᾶ. Βαξς ἴδ 8 σοΥΔΙΏΪΥ Ἰυσοης ἴο υπάοτβιδηὰ 
15:6 ἀχργοβείοη 88 πιθϑηΐηρ, Βροοῆο4}}Υ [ἢ6 ὙΟΠΊΘη 
οὔ βδ'ιἀηχατα. ΕοΥ ποίῃϊηρ σπαγδοιογίβιεὶς οὐὁἨἩ ψοπηθη 
8 δαϊὰ οὗ ("6 οον8, Βαϊ ΟΥ̓ σδδὲ μαᾶὰ ῥγουίουβὶν 
Ὀοεῖ εαὶὰ οἵ πὸ τοδί ἴῃ ρβόπογαὶ. ΝῸΓ 5 {Π6 βῆ γαϑθ 
ὍΠΟ ΒΩΥῚ ἴο Ἰδποῖνρ ἰοσάδ, ΔΏν οἰ οοιϊίΐοη ἴο ἐπὲδ 

ΕΣ 

Υἱοῦν ; [0Γ σΟΥ8 πανὸ τῃοὶν “ Ἰογάβ,᾽, δηἃ 2Π6 ἴδῦπι 
ἴἸΘΓΘ ΘΔ Π8 [ἢ 6 Κίπρ δῃὰ {Π6 ῥγίησοβ ὑπο Γ ὙΠ ΟΠὶ 
16 Οἴποῦ στοδῖ πη 8.6 γδηκοά, 8.0 [86 ΤαΓρΊ τ. 
Φοτοπιο, ΟἰαἸνίη, Μϑυγοῦ, δηά οἴβουβ, 
ει. 2. ΤῊ τπγοδὺ 8 ἱπιτοάυοοα ΌΥ͂ δ οδιῇ. 

Φομονδὴ βύθδτβ ὉΥ ἷ8 ΠΟΙ Π688, ἕογ (Π18 ρμοτίοοιϊοπ 
τηῦδὶ ἀσβῖγα 6 Ῥυ πῃ πιοηϊ οὗἉ δ ἢ δὴ ΠΏΝΟΙΪΥ Π18. 
ὝΟουΣ σοσθῃδηῦ, δὶ ἢ88 ποὺ Ὀεδη ἀταρροά αὐσᾶν 
Μὴ ΠΟΟΚΘ. Τὸ υηἀογβίδπα [Πἰ8 85 τηοδπίηρ “ ΡΟ08- 
(ΟΠ Υ,᾿" του]ὰ τοαυΐγο 8, 10 σοηβίαον ὮνγΟ ρΈΠΟΓΑ- 
τἰοῆδ δ5 ἱποϊαδοά ἰῃ [ἢ6 ρμυηπίβηπιεπι τῃτοαϊθηοί, 
ὙΠ ΙΘΝ 18. ἃ {ΓΠουρἢϊ οτοῖίση ἰο ἴ86 οοηϊοχί. 
ΤῺ6 ὈΣΓΘΔΟΒ ΘΕ ἰη [6 τν 8118, ἅγὰ 1086 πηδάο δὲ [Π6 

σδρίιτγα οἵ ὑπ6 τὐλέ [ΤΠ ογΘ ψν}}} Ὀ6 πὸ ποοὰ ἰοὸ τϑ- 
βοτὶ ἴο ἴΠ6 χβίθδ, [0Γ Θρ 655 ὙΥ1}} Ὀ6 ροβ51 06 'π ΘΥΘΓῪ 
ἀϊγοςοῃ. -- Ο., Α8 ἴο ἴπ6 τοῦς αἀἰβρυϊοα Ἐζν- 
τοῦ, Αἰϊ (06 δηοίθηϊθ δὰ πποϑὲ οὗὨἨ ἴΠ6 ἸΠΟάδγΙΝ 
ἰλκοὸ ἰὲ 88 ἃ ῬΡΟΡΕΣ ΠΔΙΠΘ, --- Ατιηθηΐᾷ, Ἐϊπιπλοη, 
Ἠεοσγτοοη, οὐο. Κίπλοὶ, [Ὁ] οννϑὰ Ὁ. αδϑοηίΐυδ, Ὗ ἱποτ, 



90 ΑΜΟΞ. 

Ἡδηάογβομ, τοϑοῖνοϑ ἴθ πογὰ ὮΥ ἃ σθαηρο οἵ 118 
ἤτοι Ἰοῖῦοσ ἱπίο 16 τοῦτα τηϑδηΐπρ Ραΐδοθ οὐ οἰϊΔάε], 
δ το 6Γ8 “ Μ|11}1 δ6 ολβῖ ἀούῦγη 88 ἴο ἴΠπῸ ρ8]8οβ,᾽᾽ 
ἱ. 6., ἴοι ἰ. Ὦγτ. απ Ὥνοκ ἱπ πα Νον Αὐϑῦὶς 
ΒΙΊΌ]6, αἰ8ὸ ἴδ κθβ ᾿ΐ 45 δρρεϊ]αἰΐνο, δηα τοηᾶθγβ “ ἴῸ 
1" οἰτ8416].᾿ 

2. Ἴοιβ. 4, δ. 60 ἴο Βϑο,8ο], οἵα. ὕου νἹ]}]} | 

4. ὕεῖβ. 12, 138. Τοσοῖογο ἴδτι ὙῊὰῇ} Σ, οἵο. 
7Ζλυ, αὶ λοισ ἰ8 ποὶ δαϊα. “ Τμ85,᾽ 15 τῃοτγοΐοσα 
ἴο ὃὉ6 τορδιάδα 88 ἃ Ψ,ἜἜΠΟΓΑΙ ἰπγοδῖ, ὙΠ ]Οἢ 18 80 
Πὰς ἢ [6 ΤοϊῸ Βόνογο, Ὀοοδῦδβο ἐξ ἰδ ποὶ βἰδιοὴ 
αὶ 8.4} ΘΟΙΘ, 80 ἰῃδὶ ποτ 18 θυοσυτῆϊην ἴῸ 
ἴδδυ. ΤῈ6 ρα Βητηθηὶ 18 ᾿η ἀθοᾶ σΟΏΘΓΑΙΥ ἱπα!ολιοά 
ἰη τ|}18 ΟἸΔΡΙΟΣ, 88 4180 ἴῃ οἤΔΡΙΟΣ 1. Βαϊ [6 

οὶ διτγοδὲ τπ|8 ἡπάρτηδηΐ ὉΥ γουγ ἰἀοἰαίγουβ ψοῦ- [ “πίε γοΐϊηῦ οὗἨ [86 σπδρῖοσ 18 ἢ0 ΓΘ 8}} {π6 ραϑβς 
ΘΠ, ΘΒΡΟΙΪΥ 89 γοῦ ΤΩΔΥ Ῥαγδιθ {πδὲὶ ᾿ΟΥΒ Ρ. 
ϑύςἢ ΤῊΘΒ5 8 ΟἾΪΥ͂ Δἢ ΘΠ]ΔΥρΡΟΙ ΟΠ οΟὗἩ γοΟιΓ 
εἶπβΒ. ΤΠὲβ ὑποῦρῆν 5 ΟΧΡγοββοα ἰῇ ἃ ΠΙΔΉΠΟΥ Ὀἷδ- 
[ΟΓΥ͂ ἸΤΟΠΪΟΔ] ὈΥ ἃ δ) ΠΊΟΠΒ ἴο ζτοδίου Ζε 8]. ΘἹ]- 
88λ Μ68, 1κὸ Βοίδοὶ, ἃ βεδὺ οἵ 140) ψψουβδῖρ (οἷ. οα 
106. ἦν. 15)ὲ. ὙΠ6 809 ἰδ ὨΥΡΘΓΌΟ]1ΟΑΙ. 
“ἜΈνοη ἰἔγου οδετοά δ]αΐη ΟΠ ΟΣ χΧ8 ἜΥΟΥΥ τιογηΐϊηρ, 
δὰ 16 ΟΥΟΙῪ ἴπτοο ἀδγβ, ἰ νου] ΟἿΪΥ ἱΏΟΓΟΆΘΘ 
γοῦΓ χΌϊ.᾿ 

Το [86 δδιὴθ οἴἶοςς ἱῃ γϑγ. 5 [Π6Ὺ δΙὸ [0], ἰηδ᾽λοδὰ 
οὗ θεΐης οοπίοηϊ τὴ ἢ πη!οανοηθα οδῖκοβ, ἴοὸ ΟΥ̓Υ 
αἶδὸ ὉΡΟῺ [86 ΔἰίαΓ ουθῆ [6 ἰοδυθηρὰ ᾿οδυθβ τ ἢ ἢ 
τΈΓῈ οὶ τοαυϊγοὰ Ὁγ ᾿δὺν (0 Ὀ6 σοπδυχηθα (1μ6Υ. νἱΐ. 
18,14). Απά δὸ ψπῆ 106 ἔγθο- 1} οἤδτίηρθ. [π- 
διεδὰ οὗ ᾿ἰθανΐπρ [660 ἴο δροηίδηθοῦβ ἱπιρυΐδεδ, 
ΠΟΥ͂ ἴῃ {ποεῖν ὑπὸςς Λὐῤύρας 268] οαἰεα οὐὗἱ ἴοτ ἴΠ6 πὰ, 
Ρυθ δηθὰ ΤΠ στ. 6 ποτάδ, ἴοσ (8 ΚΘ γοῦ, 
ΤΏΔΚΘ ἃ τ000Κ οὗὨ {Π|8 Σθο8]. Βαΐ {Π6 πος 18 80- 
ΒΟΟΌΘΗΠΥ τυγηρὰ ἰηῦο δαγηεδί. ΕῸΓ τθῃ δτοὶ 
Βῃουὰ ποῖ ρεγϑῖβὲ ἴῃ βυσς ἰοῦ δηὰ Ζθαὶ ον ἰ4ο]- 
ΧΟΠΡῸ δῇες ἀοἂ ᾿ιδὰ 8ο οἥδῃ μα ϑιδὰ (πο ηὶ [ῸΣ 
Ι᾿ 
δ. Ἄεῖδ. 6-11. ΑΙ] ρυηϊβητηοης ἈΠ Ποτῖο δὰ 

θϑθη ἱπ ταΐη. ΤῊΪβ 8 δῆοντ ἴῃ ἦνο ᾿ἰηϑίϑῃ 65, 680 ἢ 
οοποϊυάΐηρ, ἢ τῆο βοττονίαϊ τοίγαίη, διὰ γοῦ γοὸ 
δεανο Ὡοὺ τοϊυζηθᾶ υπΐο τϑ, νἢΐοῖ βιγ ΚΡ 
ἀϊδρίαγ τπ6 ἴον οἵ Φοιονδῃ, πο νἱϑὶ 8 δὰ ρμυη- 
ἰϑῆθ9 ᾿ἷθ ῬΘΟΡΪΘ ΟΠΙΥ ἴο ῥγούθῃὶ 106 ὨΘΟΘΒΘΥ οὗ 
Β6ΥΘΙΟΣ ῬΌΠ ΙΒ πιο ηϊ. 

(α.) ες. 6. Απᾶτ δ[δο, εῖσξ. ΤἼἸὸ Παὶ (86 
αἰά, 16 ργορδιδῖ βοῖβ ἰπ ορροβίοη τδδῖ ὅϑξον 
ἀϊά. ΟἸθδηηθδ οὗ ἰϑοίῃ, 1186 ΠΟΥ͂ δὰ ποῖἢ- 
ἴηρ ἴο θδῖ. ᾿ 

(0.) Μετβ. 7, 8' ὙΝΗΒοΙὰ ἰμο σαί τ 
εἴα. Ἰδιϊον γαίῃ '8 τηοδηῖ. ΑΔ 6 {118 (6}} ἴῃ Εδῦ- 
ΓΆΔΙΥ δυὰ Μαγοῖ, σι 6 τΠ6 Ὠᾶγνοδὶ οοουττοά ἰη 
ΜαΑΥ δῃᾶ Ψππ6, 186 πίονται τνᾶϑ γοοκοηδα ἴῃ τοτιηᾶ 
ΠΟΤΏΌΟΓ δὲ [Πγ66 τηοηῃ8. [“ ΤῺ 8 18. ας 6ὙἹ ταὶπ- 
Οὐδ ἴο ἴῃ9 ΠΟΡΘδ οὗ (ἢ (ἌΤΙΠοσ. Α Ἀὲει1]6 δυο οὐ 
4 ||6 Ἰδίου του] ποῖ Ὁθ 80 ἔδιαὶϊ, δπ: ἀτγοιεῖ ἐγεά 
πιοιίλε δείοτα λαγυοεὶ ἴδ ΘΉ ΕἶΓΕΙῪ ἀδδιττοῖίνο." 7 
ἰαπά απὰ (ἦε Βοοῖ, ἰϊ. 66} Τῆδ ἩἱΠ οἰ οὗ 
ταὶῃ ἰδ βἰδιοα δ8 ρμαγιἰα], ἰῇ ογὰοσ ἴ0 ΒΕΟΥ͂ τη 16 ἀΪ8- 
Ἐπ ΟΙΥ (δὲ ᾿ξ γα 8 δ αἰ νίπο ογάστγίηρ. 

(ς.) ον. 9. ΤῊ τπἱτὰ οἰαδιυϊδοιλθηῦ γῶδ 8, ὑδά 
ἰιαγνοδὲ, δυϑίηρ ἴγοπι 6 ὑἱΐριιθ ἀροὰ ἴδ6 οογεδὶ 
ἔταΐϊπβ δηἀ [Π6 ἀοβιγασίοῃ οὗ ἔγαϊ 8 Ὀγ Ἰοσπϑῖ8. 

.(ἀ.) ῶσ. 10. Τβ ἐρασιὶ οἰδβείβεπιθπὶ τῊδϑ Ρ66- 
εἰἸοῆοθ δηὰ νψᾶῦ. Εὸν πὰ ρτίονουδ δυβεείπρα οὗ 
Ἰδγϑεὶ ἴῃ [80 Ἰαδξίογ, 806 3 Κίηρπ υἱΐὶ. 12, χῖ. 8, 7. 

(6.) εν. 11. 1 ΟΥ̓ΘΣΊΏΣΟΥ, εἴς. ΤὨῊΐς τηδηΐ- 
[5 ἀοςδ ποῖ ἱπάϊςδίο ἃ πονν οπιαβιϊδοιηθηῖ ἰπ δά- 
ἀϊώοπ ἴο ἴπ6 ἰοτοροίπρ, Ὀ0ὶ δυπι8 {Π6ΠῈ Δ}} πρ ἰπ ἃ 
εἰηρίο προγῆςθ. “76 οοπιρατίδοη οὗὨ ἄοοῖι 
οὗ Ἐρῃναίΐπῃ ἴο ταὶ οἵ ϑδοάοπι δηὰ Θοπιοτταδῖι, ἰδ ἃ 
θΏΘΓΑΙ ἱπάἰοδύου οὗ 1Π0 στοδίποβϑ οἵ {πεῖν ρθη 8» 
ἱποηὶ ἐξ 14. 1.9). ΤῸ ΨᾺΥ ἰπ το τΠ6 ἀοδίταο- 
τοι οἵ τ}6 εἰιἰε5 οὗ ἴῃς ρμἰδίπ ἰ6 δροῖκοῃ οἵ, ρί αἰ }γ 
τοίου ἴο ὅοῃ. χὶχ. 39, ὙΠΟ ΟςςΌΓΣ {Ππ0 ΟΣ “ΟΥΟΓ- 
{γον,᾿ τι δίο Ὀοοδῖθ ἴπ0 βιὰ πάῃ ῬὮΓΑΒΟ ἴο ἀθ- 
δον τπΐ9 ἔδαυίυ] διὸ (Ὠδῦϊ. χχῖχ. 32; ἴδ. ἱ. 7, 
χ ϊ!. 19; Ψ6τ. χΙῖχ. 18,1. 40).᾿ (Β4ν.) Α6 6 Ὁσδά. 
ΤῊ ΡΡΊΑΕΕ ἀφεδ ποὶ 1ΐθ ὁπ {8 δοῖῃιδ] ἐδοδρο, δπι 
οη 100 ἔπκοι τπδὲ ἰξ γγδ8 860 πϑίτονσ. Τῆο ῬὮΓΑΛΔΟ 
Ὑἰν]γ ἀορίοο εἶθ δου γι οἵ τηοἷν οἰναδιϊϑοπιθη 8 
δ ΒΠοΓο ; 80 τηποῖϊ [86 το ἱποχοῦβαἷ αἷς [ΠΟΥ 
ἰυτ ποῖ δανίηῃς τοίυτποὰ ἴο πο Ἰωοτὰ. 

ἬδΣι, ἰ ΟἴΠοΥΒ᾽ ἢσοὰ δηὰ 

Ὠδγ-ὨΘΑΓ Θά Πο88 οὐ [βγϑο], ἢοΐ ἴὼ ἀδβογῖρο {πε }Γ 
ΡῬυΠΙΒῃπηοηΐ, δῖπο6 [ὮΘΤΘ ΔΓΘ ΟΠ]Υ ὈτίοΥ Γοίδγοοοβ ἴὸ 
156 ἡπάρτηθηϊ δἰγοδὰγν πηϑηιϊοποᾶ, {δ 6 ἢ1}} ἀοβοτῖρ- 
οη οὗὁἨ ὑΒΙΟΝ 18 τοδυτηθὰ ἴῃ ΟἾδρ. νυ. Α8 γοῖ ἴτ ἰα 
ΟὨΪΥ ἃ ἰπγοδὲ : ἤθῆοθ 180 δ) ΠΊΟΠΒ, ῬΣΘΡΩΙΟ, εἴο., 
ἑ. ἐ., Ὡοῖ (0 πιοοῦ γοῦγ ἄοομη, Ὀαὺ το ἀνογί ἰδ Ὁγ ἴγὰθ 
τορϑηΐδηοο (εἶ, ΟἾΒΡ. Υ. 4,6). “Τὸ ρἶῖνο ἴῃ6 τ 
ΘΠ] 8818. ἴ0 ἐ}ι18 σοτηλδη ἃ, γοσ, 18 ἀορὶςοῖβ ὅοὰ Δ 
ιτ6 ΑἸτλίσ ἢν δηὰ Οπληϊδεϊθπῦ ΠΟ οσθαῖοϑ ρσοδρετ- 
1 δηὰ δανογδιίγ," (Κε1}.) “Ηἰἱ {δουρῆι᾽ ἀοοα 
ποῖ τηϑδὴ τη8ῃ᾽ 5 ἰπουρλῖ, δὲ αοαά᾿ οπη, πο Ηδ 
ΤΏ Κ65 Κον ὈΥ ἴἢ6 ῬΓΟΡ 6.8, ἱ. 6.,ὄ 8 ῬΌΓΡΟΒΘ ἴο 
Ῥαηΐδῃ. [11 ΒΘΘΠ8 ΠΊΟΓΘ ΠδίΌΓΑΙ, 88 ἷζ 158 ΙΏΟΓΟ ἴῃ 
δοοογάδηοο ὙΠ 106 πὶ οστα πϑᾶρὸ οὗ [πΠ0 νοτὰ 

ΓΟ ἰοὸ τεΐοσ ἴξ ἴο πη. Α.8 ῬΊΟΥ 88γ8, “" ΤῸ ΤΏΔΗ, 
ἃ Βἴπηογ, [ὯΓ ΠΟΤῈ ἱπηργοαδῖνε ΤὭΔη 81 τη] δι γ οὗ 
ογοδνο ΡΟΎΤΕΥ 8. {πὸ Τποῦρ ἢν ἴ[πδὲ Οοὐ Κποντα 5 
ἱπτηοβὺ 5οῖ1]. Ηδ ἀδοϊαγοῖῃ τιπῖο τηδη 8 πιοαΐτδ- 
ἴοη, Ὀοίοτο ἴδ ραϊ8 ἰξ ἰηΐο τον. Ῥτοδάβ 
ὌΡΟΣ ἴπό ΗἰαὮ Ρ»Ϊδοδα -ΞΞ ΓμΪ65 οὐοῦ αἷϊ, ἐυθῃ τἢ9 
πἰρχιοβὲ οὐ ὀδτῖῖ. ΕἸἾΠΑΙΠΥ τἢ6 τ μοἷα ᾽8 οοηῇεγιηοα 
Ὀγ [6 ἸΟῪ εἶθ οἵ αοὰ 85 αοὰ οὗ Ηοοεῖα. 

ῬΟΟΤΒΙΝΔΙ ΑΝῸ ΒΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. “ ΤῊΐδ ἀϊδοοῦγβο (νογβ. 1-3) βιυο8 δὲ ἐποϑο 
ὙΠῸ ΔΓῸ ἴῃ δ ΠΟΥ ΓΥ δηα ῥγϑοιοθ υ]ἹοΟ]θοθ δὲ οουσγὶ 
δηὰ οἰϑονῃογθ. [1 ἴποῖα, υησὶρ δὐδουδηθδβ ἴῃ δοὶ 
ΘΟΠΟῦΣϑ ὙΓΪ στοδϑὶ ἸΟΟΘΘΏΘΒ88 ἴῃ ΒρθθοΒ. Τὴ6 τοοτὸ 
ΥἱΟΙΘΏΕΥ πο ἀθδὶ ἴῃ τηδιεγβ οὐ οδῆοο δῃ ἃ ρονοση- 
τηθῃηΐ, ἶο ΤΆΟΙΘ ΥἹοϊουδὶν ὧἀο ΤΟΥ͂ Ῥγοοοθὰ πιο, 
τὨοῖν (8! οὐδ, ἰτγίπρ ἴο 5186 411 πυτηδηθ ἔδο ηρ ἴοτ 

ἱ οομῃρ] ἰηθ δὶ [6 Ὑγοῖρ τπδὲ 
ἱβ ἄοπο. Βυῖ ἊΓπ6 τιοῖο ἔπνοίουβ ἐμοὶγ ἐδ]ΐς, 86 
ΤΠΟΤῸ οδιτιοϑὶ 8 αοὐ ἴῃ ἢἷ8 οουδοὶ πα οδι βρδίπει 
ἐποπὰ ; διὰ 85 1ΠΕΥ δυὸ ἄοπὸ τυ ΤΣ ἐπα δϑκο΄ 
οὔ δνδποίης απὰ ϑῃο ΐηρ τΠεῖγ ροδίοσιεν, δὸ εἰ 
}ιάρτοεπι οἵ ἀοὰ δι κὸ8 ἴΒθῦι ὙΠ} (Ποὲγ μοδίοι- 
1:γ. (Βἰοροι.) 

2. “ δίηςο 1π0 ργορβδῖ Βεῖθ διίδοκβ 80 ϑϑυθγεὶῦ 
180 πεβιὰβ οὗ {Π|Ὸ δίδίθ, γὸ ΔΓῸ ἴὸ0 σοηβίάδυ ἴδαὶ ἱῦ δ 
τηοάδγῃ ρΥΘΘΟΪΡΓ ὝΟΙΘ ἴ0 ἀ0 ἴδιο πδίιο, ἱξ σουὰ ὃς 
τοραγάθα 85 δῇ ἰηβυ δηὰ ἃ οὐἰσπιησ. Βας ἴα 
Ῥύθδοθοῦ οαὲ οὗ ἃ ὈΓΟΡΟΙ Σ6Δ] δῃουϊὰ δἱ ἐἰπιοδ ἢ δη- 
ἀ1]6 δοιθν δὶ ΒΑΣΒὮΥ δοκποπν)οάσοα ρυδ]ς οεπ - 
6ΓΒ ὝΠΟ σλῃ 06 Γοϑοποὰ ἱἢ ΠΟ ΟἿΔΘΓ τΔΥ, 10:15 5 Ὀν 
ΠΟ ΤΠ6ΔΠ8 ἴο Ὁ6 ἀροτηοὰ δὴ πηθεοοπιίηρ ᾿π88}}, ἴθ. 
[86 δᾶπι|0 Γερτοδεῖ σουἹὰ ΔΡΡΙΥ ἴο 120 ῥγορμοίδ, 
[0 οὖν ἴοτὰ Ηἰπιδοὶῖ, αηὰ ἴο ἢϊ8 Αροβιί!οβ, 4}} οἵ 
ὑὔοτα οὔθη υἱογοὰ δουοτο ἰδησῦδρε. Ἡ Πδῃ ἴῃ δα 
διοῖ οα86 ἴΠ60 ΤΟΌΌΚΟ δὶ ΠΠ8 ΟΠΪΥ δὲ ἔδο Ὀθεποῆϊο 
(Π|6 ῬΘΥΒΟΠΒ ΟΟΠΟΟΓΠΘΩ, ἰξ ἰδ ποῖ δῇ ἱπιρτορυίεςυ οὐ 
δΔΌ ουΐταρο, νυ ἃ τοῖκ οἵ ἰονὸ ἀοιπδπάρα ὉΥ εἶα 
υλρώραβα οδῖοο, νν ὈΪΟἢ 18. Ὅ0 ΘΟ ΠΒΏΤΟ (86 τη ρεπιοπὶ 

ἰν8 πιαπὶ Ὅ6 ἀοπθ ποῖ ΟὨΪΥ πρὸ ἴπὸ ον γ νυὶ 
, δηὰ ἰηδοοὰ ΤΏΟΙΘ ὕροῦ ἴδ6 ἰδί- 

ποῦ Ὀοολυ86 ΠΟΥ (Ο 80 τηποἢ το τῈ ἤδττη ἩἘΘΉ (ΠΟΥ 
δεῖ δπι|ῖ98.᾽ ( υτί. Βὶ.) 1 ἰδ ἃ Ὠδίσται ἱπίδγοποο 
ἐπὶ ϑςἢ ἃ τοῖς 5που)ὰ ὃ6 ἀοηο ποῖ ἰῃ ρμαϑϑθϑῖοπ 
ΠΟΥ ῬΟΓΒΟΠΔΊ Ῥτουοοδῦοῃ, ὈθΓ ΤΓΟΆΪΙΥ ἤοτι ἃ ἢοὶν 
ξοαὶ πρϑΐπεὶ δὶῃ. Βαϊ οἶθδὺ δϑ [᾽6 τηδίεν ἰ5 80 ἴαγ, 
τὴ πιοῖὸ ἀϊουὶς ἰ5 ἰς πὶ Ῥταοῖῖοα. Οπα ολπ ΟἹ]Υ 
ΒΔΥ, Χοἱ ὁ80ἢ πδὴ δρρτοτο Ηἰτηβοῖζ. ἰο αοὰ 85 ἴὸ 
[νἷ9 ἱηπσασά (δοϊϊης. ἴδασ οὗ τὸῶλῃ δῇῃοιυϊα Ὡοὶ 
οἴοδο τΠ6 πιουεῆ. ἴο δῆ ο δι ΟΩΥ ἀρ αἰπδὲ ἰδς 
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ιδίχ. Βαε ἰξ ἀοο8 ποὶ (Ὁ]]οτν ἐμαὶ δη ορεη τομαὶ 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΒ ΙΜ. 

ἦδ αἰ σδὺ8 ἃ (οκοη οὗ κεαὶ ἴον Οοάβ βοπούῦ. 1.5 αϑὶ 
οὗ 4]1] ἰβ βυ ἢ ὁ (πϊηρ ἰουπὰ ἱπ ἃ τηογθ οοργίηρ οὗ 
οἴδογθ, ουθπ που Ὦ πον 6 ῬΓΟΡ οί. ΝοΥ βου ὰ 
16 ἀἰδγεποο Ὀοίοαπ ΡτΟρ οῖ8 πὰ [Π6 ῬΓΟΔΟΠΟΣΒ 
οὗ ΟἿΣ ἀΔΥ ὈῈ Οὐ οταιοὰ. 1 006 σουγαρο [Ὁ 
Ὀθλν ὑΘΘ ΕΠ ΠΔΟΠΥ͂ πιυϑὲ ὃὉ6 πηϊοα [Π6 σοῦγαρο [0 50 Ὑ 
οἢ δοεσουηῖ οὗ βισἢ ὑδδι ΠΟΥ͂ (εἶ, δὲ ΒΔ. 111. οςε. 
διὰ ΕΠ᾿. 2). 

ἃ. ΤΏΟΥ Ὑ50Ὸ δ. δΠ16 658} ΤΓΔΏΔΟΤΟἝΒ [ἢ δἰ πη 0 ]68ὲ 
ΤΏΟΓΑΙ αι|68, ἀονοῖορ δου στ (Πΐδ ΘΟ γδθ ἃ 
ῬΟΜΟΥΩΙ τοὶ  ἰοῦβ ζϑδὶ δηὰ ὀδπηοὶ ἀο οπουσὶι ἰῃ 
ὙΟΓΒΉΪρΡ. ΑἹ δρρδαγϑηΐ οοῃιγϑαϊςτίοη, γοῦ 0Π6 Π0Π- 
Βιτηϑᾶ 8 πη ὕὔτηθ8 ὈΥ͂ ΘΧΡΟΓΘΠΟΘ ; ΠΟΤᾺ] ΟΟΥ- 
το ρῖίοη δηά ταὶ! ρίουβ ὈἰσοίτΥ δπιδὶ ραπιδθά ἢ Υοὶ 
16 15 δ᾽ ροῖθον πδίμγαὶ ; 186 οὶ χῖου18 ΤΌΣ ΠΟΥΟΓ5 
ΟΥ̓́ΣΡ [τ ΤΔΟΓᾺ] πακοάποδθ δηὰ αιἰϊοὶδ ἐἢ6 οοῃ- 
βεΐδησο; ὃπὶ [Π}8 18 ΘΟΓΙΔΙΗΪΥ 8 Ὠοτγτίδ]6 ἀοἰπΞίοῃ. 
ΤΗδὶ ἴτ γ88 ἃ ἔ8)56 υγογβθῃΐρ τη ψίοἢ 116 18 γα 1 1068 
ὝΕΓΟ 80 ΖΕΔΙΟΙ8, ΘΠ ἢδΔηΟ68 (δοὶν σαΐ!ι, (ῸΣ 11 τνδϑ δῇ 
ΔΡΟΣΙΜΕΥ ἔτοπι Φεβονδῆῃ. Βαὶ οὐδη ἃ το ΟΞ ΕΥ̓͂ 
ἩΠιῖςΪ 15 (ΟΥ̓ΤΊΑΙ]Υ ΟΟΥΓΟΟ, ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 υϑοἃ 88 ἃ ΘΟΟΥ̓́ΟΡ 
ἴον ντϊοκοάποεβ, δηὰ ὃὈ6 δἰοπάοὰ νεὶτἢ τηογαὶ σουταρ- 
ὥοη. ὩἸδυδ ἰδ ἰδ νΜ6}} ἰο ΤΟΣ ΘΙ ΌΘΓ {πὲ Τα] σοῦδ 
468] ἴῃ [56] ἰδ Ὡ0 ῥγοοῦ μπαῖ 4]} 18. ν6}}. 

4. Οοά ἰ(τΐο8 4]} τρϑδῃβ Ὀδίογα ργοοθθάϊη, ἴο 6ὁΧ- 
τοταϊ68. 1 ὈθηοῆϊΒ ἀγὸ ποί ἰσοὰ, δος βεπὰβ 
ομδδιϊϑομηθηῖϊβ. ΤΉ 686 ἴῃ τΠ6 ἢγβὺ Ἰμβύδηοθ αἰπὶ ποῖ 
δὲ ἀεείγυςίοη, Ὀαῖ δὲ οροπίπῷ [116 Θγ68 ΚὨγου ἢ [ἢ 6 
Ῥετοερίοη οἵ [6 ἀἰνὶηθ γβτῃ δὸ ἴπδὲ πιθὴ ΠΙΔΥῪ ΤῸ 
Ῥεπὶ δηὰ δοοκ αοὰ. ΠΟΥ ΔΓῸ ἐΠοΓΟΌΟ 88 τσοὶ 
ἰοΚ ἢ οὗ ρζτϑβσθ 8δ5 ὑτοοίβ οὗ νσϑῖμ. Βυΐ ἱΓ (μΐδ 
αἰ 16 ποΌὶ γΓοδοποά, τὸ ἔογθοδσγαποο οὗ αοα ο64368, 
δηὰ ἃ ἀοεϊδῖνο ᾿πάχηιδηΐϊ βῖερθ ἔοσίῃ. Βιιῖ {18 1δδὲ 
ἰδ δοπιεϊίηρ οχίοτιϑα ἴτοπι (οά, ᾿ς 18 ἀραίπβί ἢΐ8 
ΤΕΆΪ ἀἱδροβίξοη ; ΟὨἹΥ τὶ τοϊαοίδησο ἀο68 Ηδ τὸ- 
βοῖνἊ Ἔροὴ 1, Βθ παῖ ἰἸοὴς ἱπ (ῃ6 πορο ἴπδὶ 
Ποῖ Μν1}} Ὁ6 ἃ οὔ δπρθ δῃηὰ 8ὸ ἴΠ6 ἰδϑὺ βίθρ ὃ6 πη- 
Ποοόδϑαυν. Μοβῖ οἰδαυῦ!ν ἀο068 [Π6 δοΙΤΟΎΓΩ] ἰονθ 
οἵ ἀοὰ εηθ ουὖἍἱ ἔγοτῃ ἴδ6 νἱνὰ ἀο] ποαιίοη οὗὨ (ἢ 68 
Ῥορβε.Ό. Ναδῦομαδὶ Ἵδ]δτη 68, δοοοσαϊηρ ἴὸ ΟἹ 
ΟΒΑρΌΟΥ, ΔΙῸ ἴὸ ὃ6 Υἱοννοα 48 οἰαδι βοπιθη 8 [ΤΌΣΩ 

ΤΗῖς νοῦν ἀο065 ποῖ οοηῇίοϊς ψ ἢ} 16 οχίδβί- 
ἐποα οὗ Ὠδῖυταὶ οδῦβοδ, Ὀαϊ Γοοορηἶζεβ αοά 88 1Π6 
Ὀοΐπρ; ἢ τ ΟΘΘ βουυΐοο ἔπο86 δοῖ. [ζ δϑοϑ ἰῃ τῆ9 
οοῦτθο οὗ [6 νογὶὰ, πος ἴῃ6 ὉΪ πᾶ πιοϑοπδηΐδιι οὔ ἃ 
εἰοοῖκ, ὕαὶ (86 νοτῖίκ οὗ ἃ ρεγθοῃδὶ ἰπιο] ]ρϑης Ὑ1}}, 
δορὰ οοηδιάογβ [Π6]αψψ8 Οὗ [Πδὺ ΘουΓ8θ 88 ἐπ ᾿ΒοΟΌρΡ ἰδ 
οὔτδδ τνὶ!}, τυ Πἰ ἢ το]68 δ ἃ σοόνογπδ ἴ[ἢ6 ψΠ0]6, [86 
ἀοπμδίη οὗ [Π0 ΡὨγεΙοΔ] 8.8 γ76}} ἃ8 [Πδὶ οὗ (6 Ππιοτγαὶ 
δηὰ δρίτγι δ], ἀπὰ πδίυ γα ΠΥ ἀο658 ποῖ ᾿Ιθανο [Ώ686 ἴ0 
ΤΙ ΟἹ ἸΠΘΓΟΙῪ δἰά6 ὮὈΥ 5'46, θὰ μα (ποτ ἴῃ ΘΟΏ- 
δίδηϊ δηὰ ἱπεπιδιὶθ γοϊδθοη ἀπά δ σηδίίοη ἱ ἢ 
ἐϑεβ οἰ βεσ, 8ὸ ἴπαὶ ρἢγεῖςδὶ 16 ἤπὰβ 18. Βίρμοβὲ 
αἷτὰ ἴῃ [ΠπῸ ἰοδιίον ἀοτηδίῃ οὗ πιογα] δα βρίγιτιδὶ 
8. ΝατΟΠ ΑΙ] σ4187}}1168 ΔΥῸ ΟΠ]Υ͂ ἃ ἸΟΥΤΟΓ ἀθῦτθο 
οἵ εἶιὸ γονοϊδιίοη οἵ ἀοι 8 στα. ΘΆΥΥ 88 {ΠΟΥ͂ 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6, [ΠΟΥ͂ ΘΠ ἀΔΏΡῸΓ ΟἾ]Υ [86 ταδίοτίαὶ οοπάϊ το μ 
οὗ ἃ πδιίοῃ 'β "18, δῃὰ τΠδῖ 1Ἰὴη ἃ δι ρογῆςία] τᾶν ἔγοϊῃ 
ὙΪο (ΠΟΤΕ ΤΩΔΥ 6 8 ΓΘΟΟΥΘΓΥ, Ὀπὺ ΤΠΘΥ ἀο ποί 
ἐτηρογ! 118 ΘΕΘΘΠΕ141] δεΐηρ, γΠιοἢ σΘΟηΒ,5 ἴῃ [8 
Ῥο ἶσα] “ ἱπαοροπάθποο ἃπὰ ἔγοθάοση." ὙὍΤἢδὶ ἃ 
πδιίοῃ ἰς ἀοίογιηΐποα ἴο πιαϊπίδίη δηὰ ριατὰ {Π]15, 
τὴδι εξ οοηδίἀογα 6 1088 οὗὁὨ ᾿ξ ἴ0}6 181 ῬαπὶΒητηθηΐ 
ὅοῦι Οοα᾽ 5 πδπᾶ, οοπιθδ ἴογι ἢ ΝΟΥ οἰ ΑΥΪΎ 88 [86 
Ῥιορδοι 8 υἱὸν. Α πδιίοῃ τπογοίοσο βῃου α ἀοίδηπὰ 
δῖα δραἰπδβὲ [Π6 διίδοκ οἵ ἃ ἰοτείρῃ ἴ06. Βαὲΐ 11 18 
Θ40.4}}γ εἶθδσ ἐπεὶ ὙΠ θγὸ ἴπ 0 ἱπποῦ οοη αἰ το η8, Ρἰ οἱ Υ 
δηὰ τἰρ Βιδοῦβηο85, ὨῸ ἸΟΏΩΘΓ Ἔχίϑι, {Π6ΓῸ 4}} Ῥδίῃβ 
ἴο Ῥγδβεσνο ἱπαθρϑηάθηςθ ΑΓῸ νϑΐη. αοὰ μίνϑβ ὑΠ6 
ῬΟΊΤΕΥ πα ΥἱοίουΥ ἰο [86 ἴοεβ. Ὑμαὶ Θηοιΐθβ ἀ0, 
ποι αοἀἂ ἰπι5ο} ἀο68 τγοῦρἢ ἴθπι (οἴ, οἰδρ. ἰΐ. 
18, 1. 15)ὲβ. ἩφΙΘ 4180 ἴποτα 15 πὸ ἀθῃΐα! οἱ [ἢ6 
ΠΟΆΓΟΡ σδυπβα)γ, ἰἢδι οὗ 1:6 πυδηὴ κἰ}}. Βαϊ 
ὙΠῚΠῸ τηδὴ ἴδ οἷπα ΟΠ] ἢἷ8 οὐνη ὙΜ|}1, ἢ6 αἵ 1π6 | ποὲ γσωγπδα ἀπο πι6. Βγ τὸ 

Π}} 

Ἰηθπῖ, δ ἃ δοῦνθδ ᾿ΐβ δἰ πη, Ἡ ΔἰΘὮ δγὸ [86 ἰρσὨοει, 
(ἢ 6 ὅὉ ΔΌΞΟ]υΐθ ΟΠ 68. ἱ 

δ. ὙΠ ἃ δογὶ δαΐ ἸΟδῪ ἀοὶποαιίοη οὗ αοά᾽Β 
ἰγδῃηβοθηάθης ρτθαϊμοθβα δηὰ δἰ τη μόνο, τῃ6 
ῬΓΟΡΒοὲ οοποϊπάδδ ἐπ6 ομδρμίοσ, βῃονίηρ ἰῃαῦ ὅς. δο- 
γδῖι 8 ΟὯ6 ὙΠῸ ΒΡοδ 8 υγἱ ἢ Θ Ρ μ8518 δηὰ οδἢ ὁΧ- 
Θουἴ6 8 ΓΠγοδιδηΐη 8. 11 18 88 ὈΘΘπ 8} 6 8}}Υ 
8.8 ἷξ 18 Ῥγοίου πὰ {Πθο]ορίςοα! Υγ. [Ὁ Ἔχ  θ118 δὴ οἷθ- 
γαϊΐοη πὰ ἀδροι ἴῃ ἴπ6 οΘοποορώοη οὗ ἀοἄ, νὨϊοΝ 
ΡΘΙΤΩΪ 18 ἃ ΤΟΥ ἀοβηϊΐῦο οΘομν!οἸἿῸἢ 88 ἴο 1ῃ6 δίτοη στ 
Δηἀ οἸοαγπθ88 οὗ ἰἢ6 ἀϊνίπο τηδηϊοδί θη πιδὰθ ἴὸ 
1βγϑθὶ. Α8 ἐδ σοῃ ΟΠ] Πρ 41} τῆσδ, αοά ὶς 
οΔ}16ἃ 6 αἀοὰ οἵ Ἠοείβ. Οὔβογνο μον ἕοπά Αὐλοϑ 
ἰδ οὗ (ΐβ ρῆταβθ ἱπ [86 νϑμοταθηΐ οαἱρουτίηρ οὗἉ 
ἱμάϊσαδιίίοη ἰὼ 106 σἤαρ58. 1ἰ].-νὶ,, οἴ, 1}.. 18, ἰν. 13, 
ν. 16, 27, νἱ. 8,14. Ηρτγο σοιονυδὴ ΔΡΡΌΘΆΓΒ 88 Ὅπ6 
ΠΟ ον ῦβ ΔΌΟΥΘ Δ]1] ογΘ ΤΟΙ Οχίβίοποοβ, ἡ 9 
τυ] 98 [6 ἰρηθαὶ βρἤθγοβ οὗ πιὶρἰιῖ, δρδίηϑὲ ὙΠ οτη 
τπογοίογο ποιίηρ οδῃ δνδὶὶ, δτουσπὰ τυ βοπὶ ον Γ.- 
ἐΐπρ δίαπάβ ὌΝ ἴο οχϑουο ἰδ ψ}}}. Ηο ἱβ ποι 
[6 παδιίοπαὶ αοἂ οἵ ἴδγδοὶ αἴοπο, Ὀαὶ πο Οοά οὗ 
πΠ6 νογϊὰ, Ηδιοθ Ηθ ἰ8 Ὠοϊ ΙΩΘΓΕΪΥ 6 παιαΓα] 
ἴοτοο ψ οι θα} 5 δηα δρδΐη ἀδβίσογα, θυ ἃ Ῥοῖ- 
80η8] οὐ νγἢ δςεξϑ δοοογαϊῃ κ᾽ ἴο ἢΐ8 ΟἾΤΏ “" ἰβουκῆι,» 
νοῦ Ηθ πηδκοδ πο ἢ ἴο οη. Απάᾷ δ δβυιοῖ ἃ 
αὐῤμάμῃν 80 οοη ϑοϊοῦ, 86 [-δοῦγο οὶπρ, Ηθ βίδη ἐς 
Ὦ σομϑβίβῃςξ το] δέ οἢ8 ὙΠῚ} ἷ8 ῬΟΓΒΟΏΔΙ γα ΓΕ5. 

ἨΟΜΙΓΗΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

[Υὸγ. 1. Ῥζλο ορργεϑςε ἐδε , Ηο υρταϊὰς 
ἴθι οἱ ἴ0Γ ἐμξείμα μαῖ ΓΠΜΩΘΙ͂Σ, ἀδιίδαίο δηά 
Ἡδηζοη τη 06] ρ΄ 688, [Π6 ἔπ οὗὨ Ἰα ΧΌΓΥ, Ὁ] 688 
οὗ μεδὰ, ἃ ᾿ἰΐ οὗ βοηβο, πιΐοῖι ἀοδΊΓΟΥ 41} ἰθηάοι- 
Ὧ688, ἀ1}} τ1πΠ6 τΐπα, ἀδδάθη ἴθ δβρί γι] 586η86. 
ἜΠΟΥ ἀἰά ποῖ ἀΐγθοῦΥ ΟρΡρτγαδ8, ροῦμδρβ ἀϊὰ ποῖ 
Κπονν [πδὶ ἰΐ νγα5 ἀοπο ; [ΠΘΥ͂ βοπρ(ιὐ ΟΠ]Υ τὲ {Π0Γ 
ΟὟ {ἰΐγϑὲ ἴοτ ἸΌΧΌΣΥ δηα 586] ΠἸηἀπ]ρθῆςθ Βμοπ]ὰ 
δ6 ται ῆρα, δὰ Κπον ποῖ, 88 ἴΠο86 δὲ 6880 οἴδη 
ΚΩΟΥ ποῖ ΠΟΥ, ἔπδιὶ (πεῖν ἰχυγθ8 ΓΘ ΘΟη ΠΠΌ4}}Υ 
ννδϊογοὰ ὈῚ 186 ἴΘΔΓ8 οἵ ἴῃ ροοῦ, ἴδδγβ 8:64 δἰ πηοβί 
ἀπκπονῃ Θχοθρὶ ὈΥ {π6 ΜάΚοΣ οὗ δοῖι. Βαϊ ΗΘ 
σοῦ 8 ὙΠΠ{π| ᾿ΣΠΟΥΆ 66 Π0 ΘΧΟιιδ6. {ΕΡΟΥῚ 

γος. 2. Βολεία, ἄανε ατὰ οοπιῖης. Οοα᾽ 8 ΑΔΥ δηὴ 
ΘἰοΓἑΪὙ ΓΘ ΟΥὐοΓ οοτμιΐπ. ΤΒΟΥ͂ δγὸ Πο]άϊηρ οη 
Ἐμοὶ βϑύθδαυ οοῦσγβο. Μδϑὴ ρυΐ ουὔἔ οὗὨ {ποὶγ πη 
ὙΔδὲ Μ1} τοῦθ. Ἰδμογοίοσο Οοά 8ὺ οἴϊδβη ἰπ ἢΐ5 
ποιῖςο8 οὗ νοῦ Ὀγίηρϑ ἴ0 τη (μᾶὶ [Π086 ἀΔΥ8 δτὲ 
αὐον σοπηῖηρ ; ΠΟΥ δ΄ο πο ἃ ἰΐης ὙΜοἢ 8}}8}} ἴα 
ΟἿΪΥ ; ἵπ Θοά᾽ Β ῬυΓροο (ΠΟΥ εἰπεῖν ἅττα, δηἃ τ ῖ1ῖ} 
ΟὯΘ ὈΠΪ τ, βίοθαν ποΐβ61688 ἰγοθὰ ἃγὸ ὁοιηΐηρ' Ὁ}- 
οὔ 16 δπποτ. (7ὑϊ1α,) 

γον. 4. αὐ ἰο Βείλεῖ απὰ εἴπ, οἵα. ὙοΥνὰβ υἱέοτοὰ 
ἴπ ὈΣΕΙΟΓ ἰΤΟΩΥ δηὰ ἰπαϊρηδιίοι, 48 ΕΖοίκίοὶ βαγ8 
(χχ. 89), “60 γο, βοῦν δνδσῪ οπβϑ ᾿εἶβ 140]8,᾿" δῃηὰ 
ουὖῦν [οτὰ, “ ΕἾ γ6 ὰἂρ τἴδη 100 πιραϑῦγα οἵ ΥΚΟΌΓ 
ΔτΠοτβ ᾿ (Ματῖὶ. χχὶϊ. 82). [1 8 84 σπαγδοίου βιο 
οὗ ἰἀΟΙΔΕΙΎ δηὰ βοϊιίβα, ἴο ῥγοΐδββϑ δχγδοσ ΠΔΤΥ͂ 
2668] [Ὁ Γ 8 ΜΟΥΒῺΡ δηᾶ φὸ θδαγοπὰ (δὰ Ἰοῦοῦ 
δηὰ δρί τὶς οὗ [εἷφ ἰανν ΌΥ δυδὶ Μ01}}- ΟσΒ ΒΡ δηὰ 
801-14 ο] σίηρ ἑδηδιϊείδα. (ΠΤοσάβνογι.) 

γογ. δ. (ἰαἰϊ ομὲ ,2ὃγ υοἰμπίατῃ οὔετγίπρεα, οἴ. ΤῺΘ 
ῬΤοΐ θη 688 οὗ ἰἀο᾽ αογβ ἱπ Π|6 βοσνυΐοθ οὐἁ {ποὶγ [8150 
ο(8 ΠΏΔΥῪ Βῃ 86 ΟἿΥ 5 Γαὶ ὑ- πα πο η688 ἴῃ [6 δογνὶοθ 
οὗ τδθ (τὰ δηὰ [ἰνίηρ αοὰἁ. (Μ. Ηδηνγ.)] 

γος. 68. Πανε σίσεη. γοι 9. ἱεειλ, 
οἷς. ἘΒείοτο, ννὸ δὰ ἃ ᾿Ἐπουρῇῃοα} ρροδὶ ἴὸ οὐδ 
ΠΘΓΟΐ68; ΠΟῪ 18 σα βΕβοιηθ 8 ΔΙῸ Θηπιογαιοα. 
ΤΉθθο ἀγὸ τῆο 0 Ὸὺ Τοῦ ουϊάθησθβ οὗ Οοα 8 δρ- 
ΡιΌβοῇ ἴο ἃ ΡδΟρΪδ6, ἃ σοι Υ,.8 (ΔΠΆΠΥ, οὐ ΟΥ̓Θἢ 
δὴ ἰηάἰνίάπι4}, ἢ Ἰονὸ οἵ ἴῃ βοζτονν, δὰ ννῇδὶ ἔτ 18 
οΠ68 ΟΥ̓ [86 οἴοΥ [88 Ὀοτπο (Ηΐοροῦ). [4πᾶὰ γ6 λαῦε 

Ροδίπρ (δΐἷ6 βοτσον τα] 
δδῖδ ἧτο ἀοδδ [ῃ6 Ν|]] οὗ αοά, δοῖδ 88 ᾿εἷ8 ἱπϑίσ- οὐδοῦ ]δὔοη (υΓ Εἰπ|68 ἔγϑγβ. 6, 9, 10, 11), θοἀ ο- 



δὰ 

'γ ἄἀδοϊαγοθ ἴΠ9 Ἰονΐῃς ἀεδίση οἵὗἨ εἶς ςἢδϑ- 
εἰδοϊηθηΐ οὗ 13γϑοὶ. ὙΠ ΟΓΕΠΟΠΤ 

ΨοτΒ. Ἴ, 8. Το Ὀτοδοι πη οὗ τηὴ6 Οοβροὶ 15 88 
ταΐη ; Οοά δβοιπμδετωηοθ ὑΐθβϑθ8 ὁπ6 μἷδοα ὙἱΓ ἱἰ 
[ὭΟΤΘ [δῆ ΒΠΟΙΠΟΙ; 80Πι6 σομηϊτγίαθ, βοθ οὐτ1θ8 
ἅτ κὰ Αἰάοθοπ᾽  ἤθοοο, νοὶ τυ ἢ (18 ἄδην νυν ]6 
[86 στουπᾶ δγοπηὰ 18 ἀγγ ; 81} νι πο γβ μθγὰ (ἢ δ 
ταὶῃ 8 ψαπίίηρ. Βυῦ 1 τ γ Μν6}} ἱΓ ρῬϑορὶθ ὙΓΘΓΘ 
ὑυυῖ 88 Ὑ7186 [ῸΓ [ΠΟ] 5800}}8 848 ΤΟΥ Δ.γῸ [ὉΓ ἐπεὶγ 
Ὀοαΐοδ, δπὰ, γῆθπ ΤΟΥ ἤαγο ποῖ {Π|8 ταῖῃ ΘΓ 
ἴοπι, του] ρῸ δηὰ δβοοὶς τ ὙΠ το ἰι 8 ἴο Ὀ6 δά. 
ΓΓ ΤΟΥ δϑοὶς αὐ σῆς, ΠΟῪ 5}}8}} ποῖ β6ϑῖς ἴῃ υαΐῃ. 
(Μ. ΗἩρητνγ.)] 

γον. 9. Οἵ νἱῖνϊ ἀνδὶ} τὸ ᾿υϊχτηθηῖβ 1 Μοη ΠΟῪ 
ΓΘ 88 {{||6 ἰπβποησθὰ ὈΥ ἐδοπὶ 85 15γϑοὶ οὗ οἱά. 
ΓΠΟΥ ἀο ποῖ δε] ον ΠΟῪ δ θη δ οπῖ8, το ἢ 
ἰο88 ὑπαὶ ΠΟΥ͂ ΔΓΟ δοηὶ [ὉΓ [06 οσδϑιι568 αϑβϑϑϊσηρα. 
ὙΠΟΥ ἀδετὰ τποπλ δοοί θη 8], ΟΥΓ 686 ἰηνοηὶ οἵδοῦ 
οδῦδβ68, δηἃ ὄγθη Δβοῦῦο ἀγουρῖδ, βοοάδ, μαὶ, οδῦ- 
ΘΥΓΡῚ ἢ] ΓΒ, οἵο., τὸ τΪΤΟΠοΓδῖς δη ἃ ΒΟΓΟΒΤΥ͂, ἴῃ [86 ἔβοθ 
οἵ {Π6 ὌΠΠΡΟΣ Ὑγ ΠΟ ΘΧΡγαβδὶν δι θα 8. 880} 
Ρίδρσιιοι ἴο . (}εγι, Βιδίε.) [Οτάϊπαπὶγ, αοὰ 
ΤΏΔΚΟΒ Πὶκ ΒΠ [0 δΓίβοὸ Ὡροη [ἢ6 ον]! δπὰ οἡ {6 
βοοά, δῃὰἃ δοπᾶβ σαίπ οὶ 6 }π8ὲ δηᾶ οὐ ἴδ απ], 
δαὶ Ηθ ἀ068 ΟΣ Θῃ5]Αν6 Πἰτ 50] Γ τὸ ᾿ἰ5 οὐσῃ ἰαΥγ8. 
ΤἝοσο δἵὸ νυ Δ η8, δηὰ ἴῃ ἷ8  οτὰ Ηὀδ τϑνθα]β ἴο 
08 [00 πιοδηΐηρ οὗ ἢιΐ8 ἀΔι}γ γαγίδιοῆδ ἰῃ (6 ἩοΥΚ- 
ἰηρ8 οὗ παίατο. (Ῥα56γΥ.) 

ΘΓ. 10. 4736 ἴλὲ πιαππεν οὐ" Ἐσγρί. Ἰδνϑεὶ, ἢδυ- 
ἱπρ βἰπηθὰ 1κ ἘΕΤΡΕ, ἯΔ88 (0 ὃθ6 Ρυπϊδηοὰ 11Κθ 
Εργρί. Οπε οἵ ἴπ6 τπγοδιθηΐηρβ ἴθ Πεαϊογοη- 
ΟἿΏΥ ἴπ 6886 οὗ ἀϊξουοάΐοηςοο τ8 (χχυϊϊἱ. 27), ΤῊΘ 

ΑΜΟΒ. 

ΤΣ ὭΩ διρϊία ἴπο6 ἢ τὰς δοιο οὔ Ἐ τρί. 

γον. 11. 7 λαῦε ουεγίλτοιση, οἴο. ΤΒ6 οαγιβασακο 
δ τοδοσυϑὰ ἴο [ἢ 1δϑι δα [6 τηοϑὲ βρϑοΐβὶ υἱβ (δου, 
11 ἰΦ αἱ 4}} ὕτηοβ ἐδ ποτα ἰουτὶὉ]6, Ὀοσαιδο υἢ- 
δε0Ώ, πηδηπραηοθά, ᾿πδίΔηϊΔη ου8, οοπιρίοῖο. ΤῊΘ 
ἔθους ὈΠῸΟΓ ἃ ΠΠΔΠ᾿ 8 ἴδεϊ 5866 1}8 ΠΟ ἰΟΠΡῸΓ ΒΘ ΌΓΕ, 
β ΒΘ ΘΓ 5 ΗΒ ἀοΒι πο ; τἸη6 π᾿ 8 Ὠου865 Ὀδοοτ6 

ἰμεὶγ αταντοθ. ὙΔΣ, τ ΡΒ ὐῦοο, δηά ἰδηιΐπο 56] ἄ0π 
θγοδῖς ἢ δἱ ὁθοθ. 16 δ υπαιδκο δὲ οἤοο Ὀυγῖο9 
ἐξ ὨΊΔΥ ὃὉθ, ὑπουδδηᾶβ, Θϑ ἢ βου εηοά ({{ ἰδ τ τὸ 80), 
ἰπ τῆ δῦ ἢἷδ ἰἴδ8ὲ ἀθοὰ οὗἉ δὺὶ ; ὁδοὶ ῃουδοιοϊὰ πεῖ 119 
ΟὟ ἴοττῃ οὗ πη ΐΒΈ ΥῪ ; ΘΑΘΝ ἰπ 18 ϑοραγαία υδυὶὶ, -- 
ἀοδά, ἀχίπρ, οττιϑῃδά, ἱπιρτγίϑοηθά. (7ὲ 

γεν. 12. Τλμ υοἱδ ] ἀο ὠπῖο ἰδε6. Αοἂ Βανί 
δαὶ τἢ}}5 8 δι ἰοπὲὶ δ ἴὸ σῇδὲ Ηο νὶ}} ἀο ; εἰνδὶ 80 195- 
τδοὶ μδηρίηρ' ἴῃ ΒΌΒΡΟΠΒΘ 85 Πανΐηρ ὈεΙΌΓΘ Ηΐπι Θ8ῈΝ 
βογΐ οὗ Ρυ ΠἰΒὨτηΘη! --- Το ΔΥῸ [Π6 Ἰηογὰ τευ ἷθ 
Ὀεοδυθθ Ὠ6 ἰτηδρίποθ 26) ΟἿΘ ὈΥΨ ΟΠ6,-- ΤῊΔῚ ἴτῃ- 
ἀθοὰ τορϑηῖ, ἐμαὶ αοἁ ἰηβίος ποὶ ψἰδι δ τηγοδίθηδ. 
(εγοπιθ.)] 

γος. 18. Ηεἰδλαὶ “ογπιοίλ ἰδέ πεοιπίαΐης, εἴς. ΤῊΐς 
ὨΟΌ]6 ἀοδοτροη οἵ ἀοὰ οἡ οθ παηὰ δγοιϑοα ἴῃς 
οοηβοίθηοθ [ὼ δρρζοοίδῦθ ἰω τῆτγοδιοηΐπρα δηὰ το- 
Ὠοῦηοα 8}} ναΐη οοηἤάσηῃος, πὰ ὁη ἴ.6 ΟἿΟΣ οὑ- 
ΟΌΓΑΖΕἝΒ [6 Ὠθδγὶ ἴ0 οΘοπὶθ ἀρδίη ἰηἴο οοχωμπη αΐοη 
ψ ἢ δυο ἢ ἃ αὐοἄ ὈΥ δίποοτο οοπνυοσβίοη. (Βίοροσ.) 
1 δ 6 βῦςἢ ἃ 85 Ηο ἰδ ἴοσὸ ἀδδουδεὰ ἤο δα, 

τι 8. (0}}γ ἴο οοηϊοηὰ σῖἢ Ηΐπ, δηθὰ οὖν ἀυ δδά 
ἰηογοδῖ ἴ0 "28 Κ6 οὐῦ ὙΠ) Ηΐπν; ἴδ ἰδ χοοὰ 
μανίης Ηἰπὶ ον ἡϊοπα, δηὰ Ὀδὰ μανίηρς Ηΐπλ οὐ 
ΘΏΘΥ. (Μ. Ηρηγγ.)] ᾿ 

Ομαρτιξε Υ. 

8, ζατιρπὶ τ Πταεὶ. ὙΈα οπίγ ϑαμάν ὧα ὧν φρεξίηρ λα ζογά, δα ἰο ἐλα Κοοίε το ἀρεῖτο εδο θα ο΄ 

1 Ηρδν {8 πογὰ, 
ὙΜΜϊοἢ 1 σαΐβθ ΟΥ̓ῸΓ 

2 ΕΆ]]ΘῺ 8 ἐπ Υἱγρίη 
γου 88 ἃ ἰαπηοηίδίίοπ, ἦ Ο πουδα οὗ ἴδγδϑὶ. 
ἴ5γϑϑὶ, β8ὴ6 4068 ποί γίβθ ἀσαΐῃ, 

56 ͵8 βίγοίοῃϑα θα ἀρΡΟῺ ΘΙ 80ἷ}, ΠῸ ΟΠ6 Γϑίβθ8 ὮΘΓ ὕρ. 
8 Εον (δ Βα (ἢ [πΠ6 Τιοτὰ Φομονδῇ, 
ΤῊ οΟἷΕὙ τ] οἢ ρόδα οαὐ ὈΥ ἃ ἰμουβαηὰ ἢ 
534}}] τοίδίη ἃ Βυμαγοα, 
Αμὰ {δαὺ νοὶ σροθδ οὐδ ὈῪ ἃ δυπαγοα 
5.141} γοϊδΐῃ ἴθ, [Ὁ (06 πουβο οὗὨ [5.86]. 

4 Ἐον (8 8841} Φοβονυδὰ ἴο (ἢ6 πουδβο οὗ [βγδοὶ, 
ὥὥὅϑοϊκ γθ πι|, δΔη4 γὸ 8}4]] ᾿ΐνϑ." 

ὅ Αηᾶὰ βροοῖκ οὶ Βοιθοὶ, 
Αμά ρὸ ποῦ ἴο ΟἸΪραὶ, 
Αμὰ 
ΕῸΡ 

8.38 ὩΟΐ ΟΥ̓ΘῚ ἰο ΒΟΘΟΥΒΉΘΌΔ. 
1] 4] 8}4}} βϑυγοῖγ ρὸ ἱπίο οδρενίγ," 

Απᾶ ΒΒ. 6] 588}4}} οοῖῃθ ἴο παυρ]ι. 
6 ὅ6οῖ γα Φοβονδὶ, δηὰ γὸ 81}8]] 1ἴνϑ, 

1,680 δα Ὀγοδκ ἤογί Κὸ ἔγθ ἀροῦ (π6 πουδθ οὗἩ Φοδββθρῇ, 
Αμπά ἴ( ἄσγουγ," δηὰ ἔμ γὸ Ὀ6 ὭΟΠ6 ἴο αιιϑποῇ ἰξ ἕον Βοί 6]. 

7 ΤΏΘΥ ψγ8ο ἰυτῃ ποθ ἰηΐο ὑγογιηνγοοά, 
«Απά οδδύ τἱὶρὐδοῦβηθ88 ἄονγῃ ἰο {16 Θατίὶ 

8 Ηδ γο τῃϑῖοβ ἴδ 6 βϑδνυϑῃ β'ίδτβ ἵ δηᾷ Οντίοῃ, 
Απᾶ ἐθγη8 (86 βιιδᾶον οὗὨἩ ἀοδίῃ ἰηΐο πηογπίηρ, 
Αμπὰ ἀδυκϑηβ ἋΑΥ̓ ἰπῖο πῖρθ ; 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ Υ. . 

ὝἜο 64]1]8 ἰο [ἢ6 νγαίϑυβ οὔ {[Π6 868, 
Απᾷ ρουζΐβ ἰμθπὶ οὐϑσ [86 ἴδοο οὗ [86 φαγί, 
ϑοβονδὶ 18 ἢΪ8 πδιηθὶ 

9 ὙΠΟ τηδῖζθβ ἀθβοϊδίίοη ἰὸ Η48}} ὃ ὑροι 86 βίσοῃρ, 
Απά ἀδβοϊδώοῃ οοπηθ8 ὉΡΟῺ (δ 6 ΤΟΓΙΓΕΒΒ. 

10 ΤΟΥ δδίθ {}0 σθργουθὺ ̓  ἴῃ (6 ρμαΐθ, 
Αμὰ μἷπι [Πδὺ Βρϑακοίῃ ἀρτίρ!εγ [ΠΟΥ ΔΌΒΟΣ. 

11 Ὑπογοίοσο, Ὀθοδῖβθ γ0 ὑγαταρῖὶα ᾽ἢ ἀροὴ {1|6 ΡΟΟΓ, 
Ἀπά ἰδῖο ἔγομι εἴτ ἃ γί οὗ υῆηθδὶ ; 
Ηουβο8 οὗ μούγῃ βίοῃϑ γ6 αυθ "01}0 
Βαϊ γο 88}4]} ποὺ αὕγ761]] ἰῃ {Π6πὶ, 
Ῥ]θαβδηὺ υἱπουδγϑ γ6 μᾶγο ρμἰαηίθά, 
Βυϊ γθ 5}8}} ποῦ ἀγῖκ ὑπμοὶν τη 6. 

12 ἘῸΓ 1 ΚΟΥ ἰδδῖ ΙΙΔΏΥ ΔΘ ὙΟῸΓ ὑΥΘΏΒΡΤΘΒΒΙΟὨΒ, 
Αμπα γου } 818 ΔΓΘ στοϑϑδί, 
Ὗο ὙΠῸ ΟΡΡρτθβ8 ἴ (6 τ ρίθουβ, 
Ὕ78ο ἰδκθ ἃ Ὀγῖθθ, 
Ἀπᾷ {Π6Υ ΡαΒἢ 88:49 {16 Ῥοὸσ πῃ [86 ραΐθ ἔγομι {ποὶν εἰσ, 

18 Ἰμογοίογο, ὑπ ργυάθης αἱ (Π18 τηθ ἰβ βι ϑηΐϊ, 
ΕῸτ ἴύ 18 .8ῃ ΟΥ̓] ἰἰτηθ. 

14 δϑοῖ σοοᾶ δῃηά ποὺ 601} [μα γ9 8 Υ Ἰἶγνϑ, 
ἈΑπᾶ (διαὶ 80 Φδμονδῖ, ἀοἂ οὗἉ μοβίβ, ἸΏ δ τι γοῦ, 88 γ6 88 γ. 

15 Ἠδίο ον]! δπὰ Ἰονϑ ροοῦᾶ, 
Ἀπὰ βού υρ 8.166 ἴῃ (86 ραίθ ; 
Ῥογῆδρβ ϑοῦονδι, οὐ οὗὨ Ὠοεβίϑ, γυν1}}} ἴανον (06 τοιηπδηὶ οὗ ΦοθορὮ. 

16 ἸΤδογοίοτο ἴππι8 βαῖ (ἢ Φθθονυδῃ, αοἄ οὗὨ ποβίβ, ἐπ 1,οτὰ, 
πὶ 811 βίγοοίβ νγδι πρὶ 
Ἀπᾶ ἴῃ 8ἃ]} {πὸ τ υῤριε 81.8]}1} τη θῇ δΆΥ, 4.128, 8148, 
ἈΑπὰ {Π6Υ 08]} 35 (λδ0 Βυβθδῃάτηδῃ ἴο τπουτηΐηρ, 
᾿Αμπα Ἰασηθηίδοῃ 0 ἴΠο86 8.116 ἰπ Ἰαπιθηίηρ. ’ 

17 Απά ἢ 411} νἱογαραβ 88}8}} Ὀ6 Ἰατηθηϊαίίοη, 
ΕΌΓῚ Μ}} ρα88 ἐπγουρἢ {86 τηϊά δὲ οὗ {Π|66, βα1( Φθμονδῖι. 

18 Ὑ7οο ἴο μοβθ νῖιο ἀθδῖγθ (π6 ἀδὺ οὗ ϑϑβονδὰ 
ὟΒαἱ ροοᾶ ἴ8 16 ἴο γουῦ 
ΤῊθ ἄΔΥ οὗ Φοβουδὰ ; ἰΐ ἰ8 ἄγ κτιθβ8 ἀπ ποὺ Ἰἰρί. 

19 Αϑ]ῇ ἃ τηδῃ ἤοροίι Ὀθϑίογο {86 Ἰΐοῃ, 
Απαὰ (6 θαι τηθϑίβ ἢΐπα ; 
Οἵ Βο ρΌ68 ἱπίο (9 μοῦβθ 
Απᾶ γϑβίϑ μΪ8 βαπᾶ Ὁροὴ (86 γυ8]}}, 
Απὰ {86 βῃαῖκο Ὀϊ065 11. 

20 15 πού (6 ἄδγ οὗ ϑομονδὴ ἀδυκηθβδ δπᾶ ποὶ Ἰΐρῃϊὶ, 
Απμπὰ φσίοομι τὶ ουῦ ΔῺΥ τὶς ὨύΠ688 ἢ 

21 1 μαῖϑ, 1 ἀδβρίβθ γοὺγ ἔδαβίβ,"δ 
Αμπὰ ἴδιο πὸ ἀδ]ρὶῦ ἴῃ γὙΟῺῸΓ 4886: Ὁ]168. 

22 ΕῸν 1 γθ οδξδν τη8δ θαυγηΐ- Οἴτῃ ΡΒ, 
ὙὝουν ἐοοα-οἰογίπσθ 1 π}} ποῦ δοοδβρῖ, 
Αμπὰ {6 (μα πκ οὔδυίηρ οὗ γοῦν ἈΠ] ΐηρθ 1 Μῇ}}} πού τορατά. 

28 Τάκο ΑΤΑΥ ἴγοια πὴθ [ἢ6 ΠΟΙ8Β6 οὗὨ γΟῸΓ ΒΟΏΚΒ, 
Αμπά {Π6 ρἰαγίηρ οὗ γοὺγ Παῦρβ 1 ν7}}} ποῖ ᾿θΆ. 

24 Αμπὰ οὐ λυάρτηθηΐ ΓΟ] οἡ 1116 νγϑίῖθυ, 
Απᾶ τη ὐθουβηθββ {το δὴ ἱποχηδαβο Ὁ]9 βίγθϑῃι ἢ 

2ὅ Ἀϊὰ γα οΟΒῸΡ τὴ βδουὶ βοθβ δῃηὰ ἔσο -οὔθυ ΡΒ 
Τη [16 ἩΠάΘΓΏ 688 ΤΟΥ γϑϑγβ, Ὁ Βοιιβ6 οὗ ἕταροι} 
(Νο) Ὀαΐ γ θοτθ 86 ἰθηὺ οὗ γουγν Κίηρ 15 
Αμπὰ (δ ρϑάεβίαὶ οὗ γοὺγ ᾿πιδῦθ8, 



84 ΑΜΟΒ. 

ΤΊ βίας οὔ γουν Οοά, 
ὙΏοΝ γθ τηδΔαθ [ὉΣ γΟΌΓΒΘΙΥΘΒ. 

21 ᾿Γβογαΐογθ Μ7}}} 1 σᾶσγΥ γοῦ ΔΥΑΥ σαρᾶνθ Ὀθγοπά Ἰραπιδβουβ, ἰδ 
δ ἢ οβουθΒ, ἩοόΘ πϑῖὴθ 18 Οαοἂ οὗἉὨ Ποία. 

ἘΕΧΤΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 ες. 1. -- ΓΘ ἰο (δο ποσὰ υϑοὰ ἕο ἀσιοῖο θαγ:Δ᾽» ἀϊΐτξο ονεσ ὅδ] απνὰ οπιδίμβη, 2 Βαχω, 1. 17. 1 [8 Βοῦο ἴω ἀρρο- 

εἰόοα πίον ὝΦ.1 
ἃ Υον. 2. -- ΓΙῸΣ, Ἑ. Υ΄Ὄ γουκακεν ἰδ αυἱτο ἰαδδοηυδίθ. Ταδσαυῶ διά γυϊφαὺο Βεαγο οὐδὲ ἄοιφπ, πὲ δοίξας ἰ9 ἴδο Ητ- 

" δαὶ πιδδοίης κίνϑα δον --- κἐγείελεά σμξ, δοὰ ἐδβοτοΐοσο ὑεοδίσαίο δοὰ μοὶ ρὶδδε. 
8 νος. 8. -- ΤῊΘ Παιροταὶδ ἀϑᾶηθ ἸΏοτῸ οἱ ΘΕ ἔῃ Φ ΏΔΏΠΟΣ οὗ ἐδ βοίθς ἑοσία, ἑ. 6. ἴο ΜΔΣ. 
4 γος. 4. --- Το ἔπο ἐπ ρογγοδ, ὮΥ ἃ ὉδαβῸ οοσζωσοου ἴῃ 81} ἰδησύδβοδ, ΟΣ ρτοδο οοεηηδηὰ διχὰ σϑδυϊὲ ; ἐ. 2.) (δὕῃ, ἀὐοϊασ 

εἰ ἕπρεγα. 

6 Ὕας. δ. --- ΤΏΦΙο ἰδ ἴῃ ΤΟΣ Ἄχο ὈΣΘᾺ, δ Ρίδγ ἀροῦ ποσάδ πεῖο σασωοὶ δο ὀχρεοπθοά ἴὼ Ἐαρὶ μὲ. Α εἰπεῖϊος 
Ῥασοιοτωδδίδ ἰ5 βυφποσιοὰ ἰη ἴδε Ἰδδὲ οἰδιοο, οἵ. Ηοδ. ἐν. 16. [ῬΌΔΟΥ οἴδεεδ, δ ἐἰ!πδίσοεγο ματαὶοῖς, π Ρασίϑ μότέγα,»" οἱ 
πράου ἰδ ππάοπ6.᾽} 

6 Υα;."6. -- ΤΥ ΜῚ οδοσοὶ ὃ6 τοροζοὰ δ ἴη ἘΞ. Υ͂. “διὰ ἀεγοῦτν.," δ 17 Ζοϊιονδδ ποῖὸ ἴδ δυμήοοί. 

Ἰ ας. 8..-- ΓΊΡΟΝΘ, εδνο σγονά, ἰὲ ἐβιο βοτϑὰ 8ίατα ασ Ρίοαᾶφ. ὈΛΌΞ, (δ γροί, θαὲ δοοστάϊες το ἐδ οἱὰ Ἰητοχρζούοσα, 
ἴα τὰ ον μαι ζὺ, Ἴγς ἐίμο 6 Οεοι. Βοὲδ οοπειθ)δάοηα δτο τωσηϊοαφά ἑοκοίδον ἴα 7οῦ ἰχ. 9; χυχνῆ!. 81. ΤΌΘ οὐΌ- 
Βοοῖίοο Ὀοίπϑοῦ γασα. 7 δῃὰ 8 ἰ4, ΤΏΘΥ δῖὸ δοίξῃρ ἰπ εἶδ δἰσοοοῦϑδ ἩΔῪ, πθοσοδο δοδονδὰ [8 ἰδ ΑἸ σ ΒΥ δὰ ὁδῷ είτε 
βυάδάδη ἀσείτυοίίοη ὉΡΟῺ ἴδοι. 

ὁ ας. 9. -- Δ, σδῦδοα ἰο ὑτοας ἴω. [7ο]οπίως δὰ Αταδίο δαδίοαυ, Καὶ] βωὰ γῥοσάσνοτεδι ξαρροδὸ δὰ δι !υσῖοα ἴὸ 
ὃ9 δν τηοδα οἵὗἩ κπίηίης, ἐχργεσοοὰ ἰπ (80 Τοσδίοθ ὉΥ Μαδά. ῬΌΔΟΥ 0]]ὁν8 Ααυϊα δηὰ ϑοσοῦιο, διὰ γϑιιάδσε σιαζελ ἐο 

«πιῶ. ΤΌο Ε. Υ͂. ζο]ονοά ἃ οοηοοίατο οἵ ΚΊπιοδΙ, δοᾶ '6 οἰθασὶγ πτοῦρ, δοείάοθε αυ]06 Ὡρϑά σθαι ἑαταίος ὙΪ) ἴα Ὀοῖν 
ταί Ὀο15 ἴτουι δῷ δυδίγασϊ ἰἴο ἃ ΘΟΒΟΣΥΘῦΌδ ὨΟΌΏ.] 

9 εν. 10. - ΓΘ, Νοῖ τρστοὶγ ἃ ἡυάξο δοϊης οὔλοίαι!γ, θαϊ “ΔΩ ὁὯ9 πΏΟ Βοθῦτο ἃ {τὶ θαπδὶ ἸΗΔδ ὩΡ Μὶ6 τοῖοο 
ϑειυίασι δοίν οἵὗὨ Ἰηῤπδίϊοα."" Οἵ 12. χχίσς. 21. 

1 γα. 11. -- ὈΪΡΊΣ, ἀπ. λεγο, αὶ ταυίκως σεξμοσταρὰν ἂς ὉἾΩ. Γῦτεὲ ἀοτίνεθ 1ὲ ἥοαα ὙῚΣ, ἱ. 4. Ἶ, τὸ νο 
Ἰοδέβιϑοτωο, Ἀ. Βαά. Ἡλ., ἴο Ὀείος οΥἱ] ὕροῦ. 

1 Υοσ. 18. -- ΣὙῚΣ, ὙἙρὶν διὰ ἔδο ζοϊοπίας ρατεοίρῖο ϑοϊσπς ὑ (δ βαδῆχεβ ἰὰ ἴδο πούμε ρεϑοδάϊεᾷ. 
18 Ὑοσ. 16. --- Τὸ ῥγοοϊαίπι τωουγης ἴο ἔδο Ὁ πορδιάμνασι τες ἐ0 6811 πἴπι 0 πιουτο!ξ. 

18 εν. 2]. -- ὨΔΑΓΥ δσὸ ἐδο στοδέ γοδγὶγ θεῖ γα !β. ΓΕ ἰδ οἵ προοτία!α πιοδοΐηξ, ΘΟ ΠΟ ὀχρίδίποὰ, χεδίΐτε 
αεφεπιδίΐεε. Οἵ, ὅοοὶ 1.14. [411 διτϑο τ8δὶ 10 ἀϑηοῖθδ οσαιγοοδίίοειδ Ἰω οομιδοίου πὶξὰ τοι αἱ ΟΌΔ ΟὈΘΟΥΥΒΏΟΟΒ, ἩὨΦΕΙΟΣ Ῥαει- 

ταϑδὶ οΣ οὐμβοστΐδο.) ΓΝ, ἐϊε. ἴο 41:6}}. 18 Δ ὀχργοβαίου οἵ βαβίϊαβιοστίοειι, ᾿μ δ! "υσίοα ὧο “' ἔμο οὔσας οἵ ἀοισὶ " “ἘῸΝ 
δδοαπάοὰ ἰο Θοἀ ἤτουι ἐλ δυξοίυᾳ δκοτδοο. Οἵ, 1ωυ. χχνὶΐ. 81; Θϑα. γῇϊ!. 21; Ἐρδοδ. νυ. 2, 

14 γον. Ὧ. -- ἹΣῸ, ΤΏ Ἰοίον οτἱίοαε αἷνο ἐμ ῬΖΉΔΕΥ πιοδηΐηρ δὸ οὐμδίων, οὐϊάϊηζ, δὰ βθῆοθ Ἡθθὰ δρριοὰ ἰο 
βίσοδσωθ, ἐπεχλαμείδέε. 

16 αν. 20. -- ΤΏς ποτὰδ μότὸ δσὸ ἀἰδῖουϊε, εἰηου [39 δοὰ 2 δὼ ἀπ. λεγ. ῬΟΥΏΔΡΟ ἘΠΟῪ ΔΘ ῬΓΤΌΡΟΣ Ὡῶσωδα οἵ 
δο16, 50 ἰδὲ ἔμο δαϊοϊη!ης ποτάδ δῖὸ ἰὰ δρροδί ἔοι, δοά πὸ βιουϊὰ τοῦ άο: --- Βικκαϊ., χοῦν κίης, δυνά Ομίθα, ΤΟΣ πη ίο. 

80 Ἰλλέμον, δοὰ οἵ Ἰδίου οτίεῖοβ, Εὐγοί. ΤΏΘ Ὥδαιο. ΒΙκκαῖ ([π βγτῖδο νἱ ει δοοίδον ροϊηης Ἧ 9, ΟΒοτνασ) μα Ὅδοει 

φχρίδίηοὰ ἰο τιϑδ βδαίησι, πο ἰη ἀδοᾶ ἴῃ ΑΥ̓ΔΌΪΟ 16 ὁ8}}ο Κδίγηδῃ, Ὀσι ἰἐ 16 οὶ οοτίδίη ἰδδὲ ΠΝ ἀϊὰ ποῖ οτἱεἸπαίο ἤσοεῃ ἐδ 
Ῥαδδηδίο Ὀδίοσο ὑ6, ἀηὰ ἐποτεοίοσο “ἰδ Β68 πὸ τοτθ πογίδι (πῃ εἰδὶ οὗ δῃ ὀχοκζοίοδὶ οοηὐοοΐυτο " (613) Τὸ ΕΥΧ. Ἄμδος- 

ἴπξ (δ πογὰ, τιδῖο ουἱ οὔ Ἷ) Ὁ δὰ ἰάοὶ͵, 'Ραιφάν (Αεἰε Υἱῖ. 48, Ῥεμφαν»), [89 τοοαιϊηρ, οἵ ἩΒΙΟΣ 'Σ ΦΩὈΔΙΥ ὑποοείαία, σἔπιοο 
6 ὨδΔηλο ἀοο8 ποῖ ΟΟΟΌΣ 6ἸΘΟΉΠΦΣῸ 1 ἰΠ0 ΕΧΧ΄ οὐ ἰὼ ἴδ πε οχε ἰυπἀθὰ προὴ δὲ νογαίου, 61} ἱδοσοίῦσζο οοξιοοίοσοο 

80 ἀχοβιβηξο οἵ Ἰοξθοτϑ; Ἰασιοδᾷ οἵ ἿἿ9 (807 τοαά ἸΏ, Τα ἐμ ρίαται ἸΏ ΘΛ ΣΟ ΕΣ Ὀοοοίαοδ ἀἸδιοα!ε, δε δἰ ἐβουκὰ 
Ῥύγει ε8γ6 (δὶ ἰδὲ ὩΘΟΣ 16, ἾΙΚ6 ΣΝ, ὈΣΣΝΟΟ, Ὀροὰ Βοτο 88 ἃ οποίος ἴος δὰ "οἱ, ἐδδὲ '8 8 πρόσθ δδροζιίοα 

. Ναῖασα!ν ἐμοῦ ἐδο δρροιιδένο 3333 πουμὰ βοίοωυς ἐο δοΐμ ἐδ ὑτοροῦ ἤβῖθθδ Βαὲ ἰδὲ ὯΝ ὩΞῚ3 κα ποῖ το 5 

οοὔτάϊπεαιθα πιὰ ἐμο ἐνο Ῥχϑοράϊης βάσαθοδ, 'ἰϑ μἰδίη ὕγοπι (π9 οπιϊεείοι, ἅὅτει οἵ ἐμοὸ ΓΙᾺ ΡΝ δα ΠΕΡ οἵ 

ἔδιοδο οἰἶδυδοι, διιὰ ἔμϑῃ, οὔ ἰδ6 Ὶ ΌΥ ἩΒΙΟΝ ΠΟΥ δῖ οἰ οϑϑὶΥ Ὀουπά ὑοφοίδαξ. 

ἽΜοτο ργουβδὶο ἐβεὰ 18 ἔδο δρροϊδενο νἱονν οἵ Βικκυίῃ δινὰ σμίπη. ΤΌ ἴσσιωοσ ἤοσα ἾΞΦ, ἴὸ οσνοῖῦ, βσῶοϑ 8 οογασίως, 

ἃ Ὀοοίῃ. 8ο ἰδο  Χ,, σκηνη. (Βυὲ ἐδον ἱπιργοροῦῖν ΔΚ ΞΘ 88 8 ῬΓΟΡΕΣ ὩΔΠ|6, τὸν μολέχ.) Ὑδμοετοῖοεο, " ἐσηὶ 

οὗ γοῦν [εῖπς,᾽) τωϑδυΐϊος ἀουθ 1688 ἃ τουδΐὶθ δσίηθ ἰῃθ προ Ἐπ ἰτπδρὸ οὗ ἰδ κοὰ πα Κορὲ; δυοὰ 88, δοοοτάϊηρ ἴο 
Ἡδοτοά. 11. 68, δηὰ Ἀϊοά. 8:6. 1. 97. τοῦθ υϑοὰ ὉΥ ἔτ Ἐργρθίδηβ. Οδέμπ 16 ΘοΟγσεθρουάίο κι! ἐσχρ δίηοὰ 48 ροάοβίδὶ, δοσι 

539, διὰ διμοὰ ἰο 9) δυὰ ΓΙΣῚΣ ΣὮ, ἰδοταίοτο, ἐλ Ῥεάεείαὶ οὐ “αριεισονὶς οΓ γοῶν ὕπαξεε, ἰθαὶ ὉΥ ΜὨΐοΝ (ὨΔΟΥ Ψοσθ 
«ἀττίοα δῦους. Ὑδὲ ζθ τ [6 ἰο Ὀθ πουαίδοτοῦ 88 ἴῃ οΧΡΙδηδίοσυ δρροαϊξου, Υἱξ. (6 βίας οὗ γοῦσ κοά --- ἰδο βίαν τϑο 
Ὅὸ γουν κοά. Ὁμπαοιθίοα!ϊγ οτδῃ ἐδὶδ οχριδηδίίου 828 αιοδὲ ἀἰδηοιἶο5. [Βαϊ 8611} ἰὲ 14 ϑαεξίασ (δὴ ἔδο οἴδοτα ἩΙΟΣ 
Ὅδνο ὈΦ6ΘῺ Ρτοροδοά, δηὰ [5 βυδίδίηοά Ὁγ ἰδ κδωηοσξοιυ οἵ Ἐϊθοτα, δυηΐα8, Οοδουίυϑ, Ἡοο χοδΏ ὈοΤΩ, [αἱ], διὰ Ῥογτάσποσελ.) 

ΤῺ ΒΥ σλ8δ6 νῸ σωοτιδὲ ππδοτείδηᾶ ὮΥ 599 ὅδ: 1τηδρὸ οἵ ἃ εἰδι, ὍΣ. ὑπὸ Ἄσδστυ ης [ἃ δος ἴδ τποοηδὶδίαπς Ἠλὰ ἰΐα Βοος 

8 δοὶ] κίδυ,-- τολίέλ ψε λαῦὸ νιασε τοῖοτα οἰ ἵπβοῦ ἰο [δ}6 δίδει πη βο ΟΥ ἰ0 “ἴ γοῦν μοά.᾽" 

16 αν. 27. -- ΓΞ πρττο. Ἑτοῖὰ ἃ ἀἰδίδηοο ἴω τοδρϑοὶ ἰο ΒασβδοῸ --- δὲς δοεγομὰ Ὀεσηδϑοῦ. 



ΟΒΑΡΤΕᾺΕ Υ. δ8ὅ 

ἘΧΊΤΟΝΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἰ. ὕειβ. 1-3. Ἰδιηθηῖ οὐοῦ (Π0 [8]}] οὗ [ϑγδοὶ. 
τρὶς ποσὰ ͵ἴ8 ἔα μοῦ ἀοῆηρα 88 ἃ πιουτη δι] βοπα 
οὐ ἀἶγρο. ΤΠ6 δοπρ ζ] ον ἰῃ νοῦ. 2. ΤΏ νἱταίῃ 
εχ (16 ἕδος τῆδὲὶ τ6 ἀδυχῆθοῦ οὗ ἴβγϑοὶ ἢδα 
εἰῆογῖο Ὀδεα πἀποοπαιογοὰ (18. χχ δ. 12). ΤΗΐν 
ὩΟῪ δῆουϊ ἃ παν δὴ θη. Ὅογα. 8. ὈγΘΗῪ ὄχ δἰ ἢ8 
36 ἀἶγσχο. [1δγϑ6] ν}}} ρογίβϑι ἱπ τσ ουθῇ ἴ0 ἃ ΥΘΡΥῪ 
8Π4}} ΓΟΠΙ ΔΗ. 

2, ὕοτό. 4-17. ΤῸ ἄθδροῦ ατουπὰ οὗἉ {80 ἀΐγχο; 
Ἐον ἴδγδ6] τη ζῇς θα δῖ Ὀ6 δανϑὰ ἱ{ ἴἸΠ6Υ γου]α 866 Κ 
86 Ιωοτὰ, ναι 15 ΠΥ ἢ] ϊ ποῖ ἀο. 

(α.) ετβ. 4-6. Ἧι ἀαοἷ ἀοδίτοθ ἰ8 ἰδὲ ἔΠῸῪ 
διου]ὰ βδοεκ Ηΐϊπὶ δηα (Ὀγβδίκο 140] 17. ΤῸ ἐν 
θδδης ἴῃ (Π6 ἢγαὶ ἰπείδηοο ἢ χειηδίη ἰῃ ᾿ἰΐθ, Ὀαὶ 
ὨΔίτΓΑΙ ἰγ ἰποϊ 65 [86 ᾿ψΟ]9 ΘΙ ΆΓΟ οὐὁἩ Π6 δίδίε, 
ἱξ ἱπάερεπάθῃςο, οἴσ.Ό ΟἾχαὶ μπὰ ΒοΙίὨ6], 80 (Ἀγ 
ἴτοαι Βοὶρίης ἴΠο86 80 τοβογίβαὰ ἴο ἴΠ6πὶ, δῃουὰ 
ἰθδηι5 6] νο 8 ρογβἢ. ΒΘΟΣΒΏΘΒΩ, ἰη δουίδογηῃ Φυά 8, 
ἴδε πᾶν ὑὕδθη 8 ὈΪδοο οὗὨ ἰἀο]αίτουδ "νογβῃΐρ, ἰοὸ 
ὙΠΟ Ροορὶθ ἴγοτ ἴΠ6 ἴοῃ ἰγὶῦο8 γοϑογιϑᾶ, δῃὰ ἴῃ 
80 ἀοἴῃς Ῥβδεοϑὰ ονὸσ ἴ6 θουπάαγίοθ οἵ ἐπεὶν Κίηρ- 
ὄοπι. 

γεγ. 6. Οὔοα ποτὰ 15 ἴδ δοοκίηρ οὗ Φοουδῇ ἀθ- 
εἰασοά ἴο 6 ἴΠ0 πιοδῃβ8 οὗ 1ζϑ, ἀπὰ πιοῦθ βι γος Υ, 
(86 πι68.Π8 οὗ Δνουην [ἢ 6 Ἴπθξῦιοοξ. ἜΠ6 Βουβθ 
οὗ 9οδΟΡᾺῈ --- Ερἢγαίπι, τη ποῖα Κίπράοπι ὑοΐπς 
πδιηοὰ ἔτοπι ἴΠ6 ρῥυίπεῖραὶ ὑτῖῦ6. ΒοΙΏΘΙ, 8δ5 [6 
εἰ ίαῖ ϑοδιξ οἵ πογβιιὲὶρ, γδὸ {8.0 Θϑθῃ ΣᾺ] ρμοΐϊηϊ οὗ 186 

ΟΙΩ. 
(0.) Υ̓ ἐγβ. 7-9. ΒΥ ἃ ρδοῦ δὺ ἀδγπαείοὴ ἰδ ὕνο 

ῬΑΓΏ 65 Διὸ μἰδορ ἴῃ νἱν ἃ σοη γαϑὲ ν 1} ὁ ο ἢ ΟἾΒΟΥ ; 
1.0 γϑορὶθ ἴῃ τποὶγ πη ΦΟΟΪΥ οὐοῦγβο, δηὰ Φοιιονδὴ 
ἷπ ᾿ς οὔχηὶροίθμοθ, πδίατϑΙ τἱτἢ [86 ἱπιρ] ἰοὰ 
πουσῖι, κοῦ 6 Οοὰ οδῃ ρυῃίβῃ --- οὐχ τὸ ὃ6 

γου. 7. Ὁ) οστοσοοὰ 88 ἃ ὈΪΓῦοΥ μ᾽ δῃΐ 8 ΔῊ ἱπηδρθ 
οὗ ὈϊτοΥ ΤΟΙ, 63 ἰῃ Υἱ. 12; τὶ ϊδθουβῆθββ ἰπογθ- 
ἴοτε ἰβΒ οοποείνοα 86 ἃ βισοοῖ ἔγαητδηΐ μίδπὶ (εἶ 
Βουξ. χχῖχ. 19). Οδδείς ἄονσῃῃ ἴο [86 ϑαγίδ 
Ξε ἸΓΘ ΣΡ  πῷς ἀηάογ [οσῖ. 

ον. 8. τῇδ ἴ86 δβδσάον οὐ ἀδδίῃ, εἴς. Α58 
(δ686 ογὰϑ ἀΓῸ ργοοϑάθα ὈΥ 8 τοίδγθηοθ ἴ0 186 δἰδγβ 
διὰ [ΟἸ]ονιϑά ὈΥ ἃ πιθηοῃ οἵὨ πδίαγαϊ ρμθηοτωθῃδ, 
[ΠΟΥ δ σοῦ ΔΙ (0 ὃθ υπάογοίοοα ἴῃ ἴΠ6 8ϑιηθ 
ἯΔΥ, [Π6 αἰτ οὗ [86 Θη ΠἶγΘ ράδϑαχο Ὀδίης [0 οἶτθ (ἢ 6 
οὐνίουα πιδηϊοοϊδιίοηβ αοα {ἘΠ 8 πηαῖκ68 οὗὨἩ Ὠἰπιβοῖ, Ρ 
ἴῃ διρροζὲ οὗὨἩἨἁ ἧ ἴθ ἴογοροίπρ {πγεδϊεηΐηρ. ΤῈ6 
ττορίςα] οχρί ηδίίοη --- “ Π6 οἰδηροθ [Ὧ6 ἀθοραδβὶ 
ΤΌΪΒΟΓΥ ἰπῦο ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ͂," ἀοθδ ποῖ βαϊξ ἧἴιθγθ, δαϊ 
οἿΪγ 1Π6 Ὠδίατα!, ᾿ἰ[6 ΓΑ] τηθδηΐηρ ; δἰτπουρὴ “186 
δῃιδίον οἵ ἀδϑδιἢ" ἀοθ8 ποῖ ἴῃ 1|86] δἰ σΏ ΥὙ τὴθ 

ἰαυὶγ τοσαγγίης δι 68 οὗἨ πἰσπῦ, θὰϊ 88, 6. ; ἷῃ 
δοῦ χχν. 17, {π6 δρρα!!ορ δίοοπι οὗ πίρῃ!ς. Πογ6 
πἰσπιίη σαπογαὶ [8 δοῖ Του ἢ ὑπάογ (8 ροϊπὶ οὗ τίου, 
δηὰ 15 οοιηρατοά νἱ1}} [ἢ6 διδάον οἵ ἀθαῖῃ. ἘῸΣ 
᾿ϊ8 σίοοπι ἰδ οοῃοοίνοά οὗ 88 ΔΠ ἰπηαρθ οὗὨ [86 αἰνίπο 
)υάστηοης, οὗ εἰο Βίάΐηρς οἵ σά Βδοο'. Βιυῖ 'ῃ δὴν 
«866 [06 6Π6 οὗ τπ6 αἀἰνηθ ῬονΘΥ ἴῃ ἰυγηΐηρ 
ἀδτκποϑς ἴοτο, ἤεὰι 8 τοπαἀογοὰ δ0 τ υοἢ) [ἢ ΠΟΤ 
Ριοπιίθδεηῖ. [61] δπὰ Ῥαβου ρῥγοῖοσ ἴδ ἥσαγαῖνο 
τηδλπίηρ, τίς ἱπάθοα 8 τοῦτο ἱπ δοοογάδηςθ τ 

(80 οοποίδπὶ τδῆρο οὗ ΓΦ, Ὀαὲ ἰδ φογ δἰ Π]γ 
σδηδίυγα! ἴῃ 1118 ρἶδοο ἰη νἱονν οὗὨἨ [86 1᾿ 6 ΓΑ] τοίδτ- 
δπςεςΣ δείοτο δπὰ δῆογ.) -- ηο σ6115 ἰο ἴδ 

οἴς., οδῃ τοίου ΟἹ]Υ ἴὸ ἔδαγῆι! ἰηυηἀδιίοῃβ 
ὉΥ ψανοβ οὗ ἴΠ6 δ. [ΤὴῸ δ᾽] υδίοη ἴὸ [86 [υἀἂνρ- 
τηδηῖ οἵ [86 ΕἸ οὐ οΔη ὨαγαΪγ Ὀ6 ονου]οοϊκοά. 1 61}. 

γοι. 9. ὙΥΠΟΙΠοΥ ἐΠ6 οΥἹ] πιοη ἰοηοα ΠΟΤ ἰδ το ὉΘ 
νἱενσοὰ 68 σδυυδοὰ ᾿ἶκὸ (Π6 Ἰοτοροίπρ ΟΥ̓ τηδη  δϑῖδ- 
οηε οὗ Οοὐ δ ροντοσ ἰη [86 ἡδίογα! πον , ἰβΒ ἀοτιδ» 

ἴα], δῖ ποῦ ἐππργοῦδ} }] 8. ὙὍὙὴὸ γοίδγθηοθ ταῖρ ὃς Ὁ8 
[0 δ ΘΑΓΙΠ]ΌΔΚΟ ΟΥ̓Δ 51ΟΥ̓ΤΠῚ. 

(ς.) γετβ. 10-18. ΤΟΥ Βδῖο πο ΣΟΡΤΟΌΨΟΣ Οὔ. 
ΤΒο ῥγόρδοῖ γεΐαντιβ ἴο [Π6 οοηάιςοϊ οὗ Ιβγδοὶ, τις ἢ 
τηυϑβῖ ὈΘ6 Ρῃπ θα. 

γον. 10. “ἢ τῆ6 ραι6,᾽ δῆονΊ. Δι [Π6 τοίδγθῃοθ 
ἷ8 ἰο πα ]ςεἶα] ῥγοοσοθάϊηρβ. “Το τ ρτοόνοσ," τΠότὸ- 
ἴογϑ, δηὰ “(6 ομδ βροβκίηρ τπρτγὶς ΠΕ ᾿᾿ σδηηοίῦ ὃὉθ 
πηάἀογβιοοά οὗ [Π6 ῬΙΟΡΒΘΙβ, ΠΟΤ ΕΥ̓ ν Ὡδέαγαὶ δυο 
τοίθγομοο νου 6 οη Οἶδοῦ σγουηάβ. 

γογ. 11. ἴδκθ ἃ αἱ το ο δίτα ͵π5ιϊο6 ΟἿ] 
ΜΈ ΘΠ ΓΠΘΥ 8γῸ ραϊὰ ἔογ ι. Ηΐουπθα Οὔ ὭΘΩ δβίουθ 
ΔΙῸ ΘοΟδοΥ ἀν ΠἸη .8, 15. ἰχ. 10. Το τῆγοδι ἰ8 θου- 
τονγοῦ ἔγουι ]λδι. χχνῖ!. 80. 

γογ. 12. ὕ7Ἐὴο ἴωκο δ Ὀσὶθθ, ΠιΑῪ οἰἴμοσ ἱπαᾶϊ- 
οδίθ 8 ἔγθβὴ β[η, ἱ. 6., (δ Κίῃρ' δίοποιμθιξ ΠΟΙΟΥ͂ ἰῃ 
δα ἰϑίμοιου. ΓῸΓ ἃ τηιιγάογ, αρίηϑι [Π6 Δ ἰπ ΝΌΤΩ. 
Χχχν. δ], ΟΥ ΠΊΔΥ Ὀοίοπρ ἰο (6 ἑογοχοίπρ, ἴΠ8, να 
ΒΟ ΟΡΡιΈ88 (πρτίϑοη) τπ6 τἰηΐθοιις δηὰ ἤθη 
ἴΔ ΚΘ ἃ ΓΔΉΒΟΙΩ, ἑ, 6., ΝΝ}}} γοίθ896 ἢἰϊτη ΟὨ]Υ ἴῸΣ ἃ γϑῃ- 
80π. ΤὴΘ ἴογιμθῦ 8 ἸΏΟΓΘ οοῃδίβίθης τ ἢ (6 ῥΓο- 
ψΑ πρ π86 οὗ 1Π0 ΗΘΌΓοΥ ἴσῃ. [80 ῬαδβοΥ δηὰ 
ΚεΙὶ Ῥαΐ ΘΟΥΔΙΉΪΥ τῃ6 ψογὰ ἱῃ ΟΠ 6 ̓πβίδῃοο δὲ ἰθδϑῖ, 
1. ὅδ. χῖϊ. δ, 15 πβοὰ ἴ΄ο ἀδεῃοῖδ δῃγ βοζγὶ οἵ ὑγδ6.] 

γεν. 18. Μδη ΒΟΥ δ] οαρΒ ἴ0ὸ τιμαὶ ῥτοοθάθβ, 
β'ποο ἰζ αγθοΓ ἀξεςτίροα [Π6 ρογίοά οἵ οοτταυρίοη. 
Ης6 ψῆο [88 ῥυτιάθῃοϑ ες ἢοθ9 σουΏϑο! ἰ8 Ἡ ΟΪΘ- 
ΒοΟπι6, Ὑ1}} Ὀ6 οοταρο!] θὰ ἰο δἰϊδποθ (οἴ. γοσ. 10, [86 
ὈΡΓρ ν ΒρΟΑΚΘΓ 8 δΌΠοττοϑα) ; ἰποιθδὰ οὗ διϊθηϊνθ 
ΠΟΔΓΙΏΡ 6 Ὧ88 ΟΠ]Υ Υἱοΐθηοθ [Ὁ ΘΧρθοῖ. 

(ἀ.) ὕοτβ. 14-17. Οποθ τῆοτο ἴδ ὙΔΥ οΥ̓͂ ἀο]ΐν- 
ΟΓΔΗΓΘ ἰ8 ροϊη!οα ουξ, δῇ ἰδαβῖ [ὉΣ ἃ τοηπαπί. Βαϊ 
ἴον 1.6 πη888, ποῖ ΐπηρ ἷἰβ ἢ ὕ6 ἀχροοϊοα πὶ ἀθαρ 
ΒΟΙΓΟΥ͂ ΟἹ 8]] βἰ 68. 

γεν. 14. Απάϊμαδῖ δο.... συ γοῦ 88 γ6 Βα Κ. 
ΤΏδὲ 18, ΤΏοη ννἢ}} (δῦ Ὀ6 τ δ} [ῃ6 6856 Ὑ Ἐς ἢ γ6 
ΠΟΥ͂ γΑΙΠΪΥ ἱπιδρίηθ, -- [πδὶ Οοά 6 ψ τ} γοῦ. 

γεν. 16. δοῦ ὋΡ ἡ0δίοο, εἴσ. --Ξ- πιαϊηϊδίη 8 
τὶ ΐοουῦθ δἀυνϊηἰδιγαιϊίοπ οὔ ̓ ιιϑεῖοο. ὙΠοη 10} 
1Π6 9 ΤΟΥ Ὀ6 ἔαγον (Ὁγ ἃ τοιηπδηῖ. Τΐἷβ ἀοαβ ποὶ 
τοῖν ἴο ἴγ6 οχ᾽βίϊηρ οοηαϊ ίοη οὗὨἨὨΤΠ6 ἴδῃ ττῖ 068 8.5 
τοἀπορα ὈΥ γτγίδη σοπαυσείβ, ἴον τΠ6 Κίηράοτῃ υπ- 
ἀδγ Φοτοῦοδπι 11. ἢδὰ τϑοουδγοὰ ἰξβ ουιηοῦ ἰογγὶ- 
τουτί] ᾿ἰπιϊ 8. 186 σϑιρηδηῦ ταίθυβ [0 (μδὶ Ὑνῖ ἢ 
νοῦ ]ά δ6 Ἰἰοΐς ἴῃ ἤαΐατο δἴλου (ἢ6 σγοδὲ Ἵἢδβυ βοιηθης 
ἱπιροηαΐηρ. 8.66 8 δἰ πηῖ]δῦ Δ᾽] ϑίοη ἴῃ τγϑίδγθῃοθ ἴὸ 
συαδῇ ἰη ὅ οὶ 1. 5, δηὰ 15. νἱ. 18, χ. 21, 28. 

νοῦ. 16. ἩΒοσοΐοσο, ἱπιτοἀποίηρ τῃ6 ἰὮτοαὶ, 
ΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ ἀδηϊποίδιίοη οὗὁὨ δἷῆ8. ὙΤὴ6 οπεγο 

ΟΒΑΡΙΘΓ [5 .}} οἔἉ ε}|}8, δῃὰ τΓμογοΐοτθ ἡδίυγα! γ, τ γβ. 
16, 17 ἀο ποῖ τοῖου βία ρ]γ ἴὸ γόογβ. 14,15. Υοι 
686 ᾿δίίοΥ 40, ἱπα ἰΓΘΟΟΪΥ δὲ ἰθαβῖ, οοπίδίη ἃ τϑργοοῦ. 
ΤῊΘ ΑΓ τὰν τη 1πδῖ [86 ναγπϑὰ γα ποῖ 806 κ- 
ἱῃρ ροοά, εἴς. Βυξ ΟἿΪΥ ϑ0ςἢ βοϑικίπρ σδῃ 8ΆΤΘ, 
δα 11 18 ΟὨΪΥ ἴοο οογίαίη ὑπαὶ 1Π6860 ἀτὸ ποῖ ἀοίΐηρ 
ἴδ; ἘΠοτοίουο, δἵο., --- ΈΠΟΤΑΪ τηουγηΐηρ. ΤῊΘ 56η 86 
ἷδ, Οἡ ΘΥΘΓΥ͂ Πδηὰ ΓΠ6ΓῸ ὙΥ}}} ὕῦὉ6 ἀσμά ἴο τγθαρ ἴου. 
ΤθοΓΟ Μ|ι}} δ6 τοροαῖθὰ γῆδὲ Ὠδρροποά ἰη Εργρὶ δὲ 
[Π6 Βηἰτἰηρ οὗἁἨ 1Π6 βγεῖ-θΟΓη : 88 ἴὴ6 ννογὰβ 1 τ }}} 
Ῥδ88 ὑπο ἢ [86 χτοΐδδὺ οὗ ἴΠ66, ΑἸ]υἀ6 ἴὸ Εἰχοὰ. 
χίϊ. 12, ΑΒ ἴἰη ἴδο οἰεἶα8, δο ἰῇ ἰἢς Ἰαηά, ἔῃοτθ ν7ὺ1}} 
Ὀ6 Βιςἢ 8 ἀθδί γαῖ]. Απαὰ ΠΟΥ ΟΔ4}1} ἷ8δ ἰὸ Ὧδ 
ϑΌΡΡ]Π θα δοΐοτο [ῃ6 1481 οἶδβο. ΤῊ πκ|}1οἃ ἰη 16 
τηθηδτις, 816 1ἢ6 ΡτοΟδββί ἢ 8] ταὶ ἶπῦ πσουγθη 180 
ὝΕΓΘ ΘΙ Ρ]ογοά δ ἔΠΟΓΑΪ8. 

γεν. 17. Εγνθῃ ἵπ τ υἱπογαγὰβ, 1808}}7 τἢ6 
ἴδοθβ οὔ ᾿ἱνϑιθδὶ ἸΟΥ, σαὶ ῆρ βου] τοβουπά. 
[. Α νἱηΐδρο ποΐ οἵ νἱπϑ πὶ οὗ ποϑ." τεηξκρδ 

8. Ὑετθ. 18-27. Ὅγ7οοθ ἴο 106 οοηβάσῃςλ πῦο ἀε- 
οοἶνο ΠΟΙ 86 1 795 Ὑγἱ (ἢ [8186 ΠΟΡρΘ8. 

(4α.) Μοσβ. 18-20. ὅ7οο ἴο ἴδοδο, οἱο. Ι: που]ὰ 
06 ἰ0Ο] 88} (0 Θχρϑοῖ 610 ἔγοπι ἴῃ ἀΔΥ͂ οὗἩ {86 Ι,οτά. 

γεν. 18. ΈΟ ἀδαίγο [86 ἀδὺ οὗ ἴμὸ ἵϑσά, 
Βίηοθ [ΠΟῪ ἰδηοίεὰ (δὲ [Π6 σδγηδὶ [ϑταϑὶ δπὰ ὑΠ6 

ι 



86 ΑΜΟΞ. 

ἴγθ ΡΘΟΡΪΘ οὗ ἀνὰ νσόγοὸ ἰάσῃιςοαὶ, {πΠῖ|8 ἀΔΥ τασδὶ 
οὗ σοῦτθο Ὀτίηρ ἴὸ ἴδοπὶ 6] νογδηοθ ἔγοτῃ 4}} ἃἷ8- 
ἴγα88, δηὦ αἷθὸ ρονγοῦ δηὰ ρσίοσγ. Βαξ ἱξ '8 πιδὰθ 
οἰοασ ἰἢδὶ (Π18 ἀδΥ ἴο δῖ σδῃ ΟὨΪΥ ὈΓΙΠ ΠΔΓΠῚ, 
Δ ΟΠ]Υ Ὀ6 ἃ ΑΑΥ οὗ ἀεδίγυςοη (Ψ06ὶ ἱϊ. 23). 
Ὑποχείογο, βου] ΓΠΘΥ͂ ὁδεα ρα οὔο ἀδῆροσ (ΠΠῸπ 8 
ἴ06), ἴπ6Ὺ που ]ὰ ΟΥ̓ [ἢ6 τογα οογίδί ἢΪΥ [8]} ἱηῖο 
δοῖθογυ. ΤΕΐβ ἱπ γϑγ. 19 ἷ5 δεῖ ἔοι ὈΥ ἃ ἤρτιτγο 
σου ἔτοσῃ οοιηγηοη ᾿6, Π6 τηοδηΐηρ οἵ τυ ΐοι 18 
ΟἰθαΓ. 

ον. 20. Ομοθ ΠΟΙ ἰδ [6 1 γοδίδπίηρ σἴδτδο- 
ἴον οὗ [80 ἀΔΥ οὗ ἐμ6 1,οτὰ δττηθὰ δηὰ γοροαιθά. 

(0.) Ἄοτα. 231-27. Ευϑὴ τὶ ἔδβιῖϊνα 8 δηὰ 8δοὸ- 
τ βοο8 {πὸ ῬΘΟρΙΘ ἀο ποῖ ἀνεσὶ [π6 Ἰυδρταοηῖς. ΕῸΓ 
ὙΟΓΒὮΪΡ, Γοη ἀογθαὰ 83 ἃ τ ΓΘ μι, 88 ἵν 18 
ὉΥ 1ϑτδοὶ, '8 Ὑγου ἢ} ] 688 δοίοτο ϑοά, δηὰ ὄυθη οβδη- 
βῖγο ἴο Ἠΐτη, ὅδ΄ποο 1Π6 αποδίίοῃ Θοπσοττιβ {π6 ἴθ 
ἐγ 068, ὙἙΘ ΤῊΔΥ ΔΒΒΌΠΙΘ ἔγοι ἴπ6 {0]] ον ρ ΓΟΡΓΟ- 
βοηϊδίίοη ὑπαὶ 116 ὙΟΥΒΕΪΡ ΠΟΥ τοπάογοα γ88 85 
ἴ0 στα] δα ϑ Δ} 018}}} οοηοττηθά τ᾽ ᾿μαὶ δὲ Ζοτγα- 
8816 1. 

ογ. 338. ΒΌΣΡ. Οοὐ δ ἀἰβρίϑαδυσγο δἱ [6 ἴθδϑβίβ, 
θίς., διῖβο ἔτοπι εἶθ ἀἱδιῖκο οὗ [Π6 δϑουῦῆοθβ. ΤῈ6 
οοηδιτισου ἷδ ἱπύογγαρίοι, (Π0 ἤτοι οἸδαϑο μάν πρ' 
ὯΟ ϑροάοκίβ; θα: {11:8 15 ΘΑΒΙΪΥ δι ἰοὰ ἔγοπι τη 6 
δοοοηῃά; δηὰ [ἢῸ ϑϑηδ8δ ἰδ, 1 νυ !]] δοοθρὶ ποθ Σ 
γοῦν Ὀατηῖ οἴου 98 ΠΟΥ γΟΌΓ τηδδῖ ΟΠΈΤΙΠρ 5. 

ναι. 28. ΤῊ διηρσίηρ ἰ8 ΘΟ; ΒΡ ΠΟ ΘΙΥ ο6)] οἱ 
ἃ Ὠοΐδο οὔδοχχα. 

γον. 34. δυςὴ ᾿ψνοσβηΐρ, ἱπβίεβά οὗ δνογεπρ 1Π6 
ἡπάρστηρηῖ, ταί Υ ργονοΐκοα 8 [1}} ὁχοοπιίοη, [ἱ 
βιου ἃ ροῦν οὐοῦ {Π| Ἰδηὰ, 11Κκ ἃ βονίηρ βίγοδιι. 
Ις ἐφ πτοῦς ἴο ἱπίογργοὶ ἴπ6 τόῦϑο [ἢ ῬΏΒΘΟΥ, εἰ 
αἰ.] δ8 δὶῃι Ἔχουν οἢ ἴο ἐΐθ ῬΘΟρ]Θ ἴο ῥγδοίίοθ 
γπθεῖθεις δηὰ τἱρῃδουδηοῦθ. 16 ἱπιαρὸ οὗ 8 

ΟΥ νγδῦοιβ 18 σῇ ποῖ 00 ΒέΓΟηρ (ὉΣΥ δυςὶ ἃ 
ἐποῦρδε; ἰδ ροϊ;18 σδί ποῦ ἴ0 δῇ δοῖ οὗ αἀοά. [Υοὶ, 
ΟΠΘ ΣΩΔΥ͂ 85, ἰδ ἴΠ6 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠ ΔΗΥ͂ ΕΙΤΟΏΡΟΥ ΠΕΓΘ 
(δὴ ἴῃ [06 οοχηδίο Ῥδδοδρθ ἰῃ 1δαϊδῃ χἰυἹ!. 18, 
“(θη μαδᾶὰ (ὮΥ ρεδὸθ ὕδοῃ δὲ ἃ σὔῖνοῦ δηὰ ὮΥ 
τὶ κὨ δουδη688 88 [Π6 ψανοῦ οὗὨ (ἢ6 8681 Βαϊ {6 
δοπηθοϊίΐου τηδη  ἘΒΕῪ ἕδνυογε [ἢ0 δου Βοτ᾿Β υἱθν.] 

(ς9.) Ὑοτβ. 935-27. Τϊὰ γ9 οδδοσ, οἷο. ΝῸ πόοῦ- 
ἀὁγ τπδὶ δυοὴ ἃ ἀρὰ υἰηθεν ἐπιροη δ ΟΥ̓́ΟΓ ἰδβγβϑὶ. 
τοι οὗ οἹὰ [16 Ὀθδη τϑοσζόδηΐ τὸ τῃοῖγ αοά. 
Ὑμοῖν ργοϑϑηῖ οἰθηβῖνο ὑγουβΐρ γγ88 πὶ ΓΑ ἐΥ ΟΠ]Υ 
ἃ οοῃππηυδίοη οὗ [6 ἰάἀο αίγΥ ῥγδοιϊοθά ἱπ 1Π6 
ψ !οττ 688. 

Ψεν. 325. Ὠϊᾶ γο ΟΥ̓Ρ ἰο τὸ παδογίδοϑα διὰ 
Τοοδοοδοσίησα (Ξ-:Ξ ὈΪοοαγ ἀηὰ πηθ]οοάγ ΟὈ] Διο" 5)1 
ΤΠ ᾳαυρδίίοη ἱπρὶϊοα Ὁ πορϑῖάνθ δῆσνγοσ. Τὸ 
Ῥϑορὶθ ῃογοίοτε διὸ ἀδβουὶ θὰ δ μβανυΐηρ οπιϊ σὰ 
80 Βρογίἤοε8 [0 σον ἢ ΤῸΓ ΓΟΓΕΥ͂ γοδυβ, Ὑ ΐς ἢ ΘΟΥ- 
ΚΔΙΗΪΥ οοὐὰ Ὀ6 εἰδτηιοὰ οὗὨ [0 τοὺ δὰ 8 ὙΠ0Ο]6, 
δύθῃ ἰ ἐΠῸγ6 ὝΘΙΘ ΠῸ ΟΧΡΙΟΒ8 δίδίθιηθηδβ ἴ0 ἐμαὶ 
οὔσος ἐπ τΠ6 Ῥεπιδίθιοῃ. 8111}, 800 6. σ. Φοβῇ. νυ. 
5-, ἴον 186 πορίοος οὗὨ αἰγουπηςίδίοῃ. 116 186 
ΡΘορὶθ ἴδπ8 οτϊτοα 1ῃ6 δογνΐοθ οὗ Φϑθουθῃ, ἸΔΟῪ 
οΑγΓίοα οἱ ἰῃ ὉΪ8ο6 οὗὨ ἱξ, ἰ4ο]-γογδ ἢ ρ. 

γεγ. 26. Απὰ --- ὨΔΙΊΘΙΥ, ἰὼ ῥδοθ οἵ Ὀτπρίης 
τῺ6 1Π6 δρροϊηϊεὰ οἴελτίρ --- Κ0 ὈΟΣΟ [86 Ἰσηΐ οὗ 
οἴ. (860 Τοχί. δπὰ Οτδη..). ΤΠ ἰΔΟΙ Δ ΣΎ οϑη- 
ϑατοὶ ὈΥ͂ [Π6 ῥγορίοῖ μοῖθ 5 οὗ Εἰγρίίδη οτἱρίη. 
Οδγίδίηγ [6 ογβ ἢ οὗ Π6 δᾶ τγῶβ ν ] οἷγ ἀἰβιιθοὰ 
ποτα, θα γα οδηποῖ Δγτη ἰζ5 ΠαίξΌτΟ ΤΊΟΓΟ ῥτθ- 
οἰβαῖὶγ. Το οχίβίθῃοϑ οὗ 8 1ἰἴογαὶ σοά οὗὨ {116 δἴδιβ 
οϑηποὶ ὃ6 ὨιἰδίΟΥ ΔΙΪΥ διιδιαἰποὰ. 

ΨΥ. 27. Αἴἴοῦ 1β5γ86}᾽ 8 δροδίδευ ῃδὰ ὕδδϑη δδίιδὺ- 
᾿ἰδιοὰ ἔγοσα 1μ6 μἰδίοτν οὗ [μοῖγ ἰογοίλμογα, [86 
)υάρπιοηϊ (οξ. νοῦ. 24) 15 ὈγΙΗ͂Υ ἀοδογ θα 88 8 ᾿ἱτ- 
ΟΓᾺΪ ΟΘΑΙΓΥΪΠρΡ ΔΙΥΔΥ. ΕὙΘῺ ΙΏΟΓῸ Ἀ] ΑΙ ΠΥ ἀο68 ἷτ 
ΒΌΡΘΑΓ (ἢ δι τἴ,6 ῥτορβοῖ ἴῃ ἢἰβ [πγεοαίθη Ὁ χ8 ἐδ Ἐπ Κ- 
ἰηρ οὗ Αβδυγία 88 [6 βόνγοῦ ἔγοτα νη οὶ τῃ9 ἀοτνη- 

οὗ ἱδτγδοὶ 1θ ἴὸ οοβῆθ. ἘΣ Ὀογοῃὰ ϑαδζαδδοι, 

8 ΟἿΪΥ ἃ βοτὶ οἵ δυρμοηιίδηη (ὉΣ Αδϑυγία. ΤῈ 
σοΟΠοΙ βίου 8, 85 ἱπ τ οα56 οἵ [Π6 ῥγοοδάϊηρ ομδρ- 
ἴον, 86 ρδγδϑε, σον, ΒΟΘΘ Ὡδτὴ6 ἰδ (86 Θοᾶ 
οὗ μοῖδ, ἃ ΌΚοη ἰΠαὶ ΠΟΙ ΠΟΙ͂ΟΙ αἰνίβίοη οπά9. 
[7 λὲ Ομοίαξίοπ ὃν διορῆεπ. Τὰ Αοἰ5 νἱ]. 42, 48, 

{πὸ ῬτοΟῦΟ- ΤΠ ΑΓΥΤ 18 ΓΕΡΙΒΞοΘἢἰοα 88 αὐοιπρ' γα. 96, 
27, ἴῃ (ΘΥΤᾺΒ ὙΠΟ ἢ. ὙΔΥῪ ΘΟΠ 3: ΔΟΓΔΌΪ ἤῸΠ ΟἿΓ ἰοχί. 
ΤΏ Ἔχρ] δηδίίοη 18 85 οἱ 85 9 τόπο. “ΤῊ Ϊ8 15 ἴὰ 
ὃο οὐδβογνοὰ ἴῃ 4}} Ηοὶγ ϑογίρίατο, παι ΑΡοβε168 δηά 
ΔροΟβίο ς τηθῃ, πῃ οἰτἷηρ το πηοηΐθ68 ἴγοῖὰ τὴ ΟἹὰ 
οδιδηιοηὶϊ, ποῦ [Π6 ψοτάβ δαΐ [ἢ6 τηδδηΐην, 

ΠΟΥ͂ ἀ0 [ΠΟΥ͂ (0Π]ονν [16 σσοτ 8, βίδρ ὈΥ͂ δίθρ, ὑρσγονϊ θὰ 
δον ποῖ ἀδρατίὶ ΑΟμ. ἴἢ6 τησδηϊηρ." (Θυιοῖοα 
ΌΥ͂ ῬΌΒΟΥ ἐπ ἰοο.) ϑιορίοη αυοίδά ἔγοτα ἴδ6 ὅ6Ρ- 
ἱπαρίπϊ, Ὀοοδῦδθ ϊβ νυ δίίοοϑ, ὙΒΟΙΠΟΓ τὶ οὐ 
9ΘΟΙΏΪΠ,, τη8 66 πο αἰ ἤθγθηοα δ ἴο {86 ἴοτοῦ οὗὨ ἴἢ6 
Ῥδβδαρθ πῃ 6580} 15 ϊηρ ἴπ6 ἴδεϊ (πΠαῦὺ Ι5γδοὶ ἴῃ [06 
ὙΠ ΟΥ 658 Ἡοτδἱρροὰ ἴδ]90 σοάβ. ϑίδρῃοῃ αἷδὸ 
δ δε α68 ΒΘΌΥ]ΟΙ ἴῸΓ Πδιηδϑοιδ ἴῃ {Π6 οἹοκίης 
οἰδιιϑο οὗ ἴπ6 αὐοϊδΔάοη ; δυϊ [Π6 ἰά68 15 1ῃὴ 6 ΒΆΠ|6 : 
ἴον τἴ6 Ῥγοάϊοτῖοι τὰγτηθὰ ποῖ τροῦ 16 πατηο, Ὀπὶ 
[86 ποῖ, ΠΑΙΠΙΟΙΥ, ἰῃδὲ Οοα ποῦ]ὰ δοδιογ ἵΠοτ ἱπ9 
ἀϊκίαπι ἰδπᾶβ. ϑίθρῃθῃ ἵγ88 ποὺ ρε ] Υ ΟΥ̓ Δ ΟΥΤῸΓ 
οἵ δὴ ἱπαάγνογίδῃηςθ, 6: Β' ΠΡ Ὀτουρὴς (ἢ 6 Ῥτορἢ- 
ΘΟΥ, τΐοῦΣ ΔΗΥ͂ τοδὶ οἴδηρο οὗὨ τιοδηΐϊῃρ, ἰηϊο 
δυτοοοηΐ τ ἴπ6 Ὠἰδίοτίοδὶ δϑϑοοίδιοπ δ οὗ 186 
ῬΘΟΡΙΪΘ ἴῃ τοϊδιίου ἴο [6 Βανγ]οηΐδι 6χ]]6.] 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΜΟΙΣΑΙ, 

1, ὙΠ γτορδοὶ 1 π|86}7 ς4}}5 (ἢΐ5 ΟΠδρίοσ ἃ Ὑγὰὶ] 
ΟΥ̓ΣΣ {πΠ6 ἤοσδα οἵ Ι5βγϑοὶ. ΝΟΥ 88 ἴῃ βυςὶ ἃ ταΐ [86 
οχ᾽διίηρ ΒΟΙΤΟῪ 8 ΤΟ  ἰηρὶγ ὀχρδηο, Ὀὰ1 τῖϊι 
ἰδ ἩΠΔΊΟΥΟΓ οδπ ΒΟΥΥ͂Θ [(ὉΥ 118 ριθϑοηΐ δηα ἔπ πΠτῸ 
διηοιοτδιίομ, 80 ἔπ (ἢ ΐ8 Ἰαπηοηὶ [6 ὑουτὶ Ὀ]Θ ἢ 658 οὗἁ 
δ'η δηὰ οἵ ἴπὸ ἀοδιγιςιίίοη ἴο πο ἢ ἰξ 1688 5 58] 
ἀορίοϊοα, Ὀαΐ δὲ ἴδ βᾶπι|ὸ {{π|6 δὲ ἱπίοσυγουθδ 
ὙΔΥΠΙΏρΡΒ [0 δοοῖς ασὰ 80 {πδὺ ἰῃ δοτη τοδϑῦτγα ἔπι 
ΟΥἑ ΏΔΥ Ὀ6 αδαιοά. (Εἴορογ.) [1 ἰδ ἱηἀοοὰ τοσηδγκ- 
8016 ; ἴτοπι ὙΠαῖ ἢδ88 ρΌΠ6 δοίοτο οπο πουϊὰ τα ΐκ 
16τγ86}᾽8 ἰδίο ἀδοίἀ οὐ, ἢδι 41} δα πιο ιῖοπ δηὰ τγδῖῖ- 
ἴηρ Ὑ6γ0 ναΐῃ δηὰ ηοίηΐῃρ ὕὑὰὲ απ βτηθη Τὸ- 
τηδὶη6α ; 8δπὰ γοῖ [Π18 σμδρῖον, (ἊΣ τοτο τἢΔη [ΠΟ56 
ΜΠ ἢ Ῥγθοδὰθ, ρῖνεδ δ πιοπί τον τ 8. Ῥγοπιΐθο 
ἈΠΠΘΧΟΩ͂. Τὴθ βῆδγροῦ ἴπ6 ΓΠγϑαιθηΐπρ,, το ΤΏΟΓΘ 
[86 ὙΔΥ οἵ ππΈΡὸ 8 Ροϊη!οα ουἵ, ἴον “ ἀοα ἀδεῖτεβ 
Ὡοΐξ [πδὶ ΔΏΥ 8που!ἀ ροσίβιι."" ΟοΥδΙηἶΪΥ ἦτ ἐδ ἐδ 
ΟἿΪΥ ὙΆΥ; ἰπογοίογθ τ[ῃ6 δάτῃσηἑἶοη ΟὨΪΥ͂ βίβῦδθδ 
ἸΏΟΤΘ ΘΙΏΡΗΘΙΘΔ ἢν τἢ6 σοπιρ]αΐπι; {818 ΟὨΪΥ οδπ 
δΔΥΘ γοῦ, Ὀυῖ γοῦ ὙΠ ποῃθ οὗ ἷϊ. 

2. ““ὅ60Κ το Ἰωογὰ [Ππδὶ γὺ πιαγ 1ΐἶνα.᾽ Ἐππδγ 
βἰτηρὶθ δηά ἀθῆηϊῖδ δύο [6 πιο! οη δηᾶ [16 ῥγοτα- 
ἷδθ. Μδη Κηονβ Ὑῃδὶ ἴθ [85 ἴο 40, απ Ἡΐδὲ ἴὸ 
ὀχρθοῖ. Νοῖ ΠΊΘΓΟΙΥ 18 νγαγηΐηρ σίνοη, θα 4150 ῬΓΌΙΒ- 
89 δηὰ τῃ6 τονοῦϑθ. Τὴ χαϊῃ ἰδ ςογιδίη ἱῦ πο ἔπ]- 
18 πὸ ονπαϊοη, Ὀπὲ [Π6 οοπ αἰ ἴοη ἰδ πη ἀἰδροηϑαῦϊα. 
ες δον {0116 18 δδοκοὰ ---- ΟΠ] ἴο βθὸκ τὸ 1,οτά, --- 
δηὰ δἵ (Π6 δ8πι8 [ἰπ|6 ον ταιοἢ  ΑὩά οὐ 116 οἶΕΣ 
Βαδηά, πον 1 {|0 ΔΡΡΑΓΕΠΙΥ 8 ῥτοπϊδβοά --- ἴο 1171 -- 
δηὰ γοῖ ον το}! ὙΔΓΏΪηρ πὰ Ργοταΐβο πο το- 
ἔοτϑ ἃ΄ὸ οοῃηθοίοα το ΠΟΥ ποῖ ΠΠΘΓΘΙΥ ὈΥ δὴ οἂυν 
φνατὰ, οδδῖιη] ᾿αχίδροδιίίοη, Ὀπὲ ΕΥ̓͂ δῇ ἱηναγὰ 60- 
Πούθθοθ. Τὴθ σοβυὶῦ αἰ γα Υ8 [Ὁ] ΟὟ 8 προ 1ὴ6 Ῥ6Σ- 
ἔουσωδῃοο οὗἁὨ 1Π 6 δοῃάἰτοη8 ; ἴον ἰξ 5 [Π0 1,οΥτὰ ἔγστα 
ὙΠΟ π ἰδ πὰ ἀθαιῃ ργοοθϑὰ. Ἠδποθ 0 ΟἾδ Γ σοῦ- 
ἀἰίοη ἴου πὸ διδιηπιοηὶ οὔ ἴδ οδῃ "6 ἱτωροθοὰ 
[ἤδη 7581 ἐἰ8, ϑιεοῖς 10 Τοτὰ ; δῃὰ πὸ 51:8]}16Σ 
δἰη δ Ὀ6 Ρῥχτοιηϊδοὰ ἴὸ ἴπ6 18} ποτὶ οἵ [δὲ 6Θ0Ὲ- 
ἱοι [Πδῃ [ 18, --- 6. Εἶν δίσοηρ 8 (ΘΒ ΕἼ ΓΟ ΩΥ 

ἴον ἴ26 τττιἢ οὗ 106 ἴδ οοπίαϊηοα ἰπ 8 δἴπι 
ταδχίτὰ οἵ 1πἰ86 κὶπὰ, δηὰ [Πδὲ οὔθ τϑοογὰοὰ ἴῃ 
ϑοτίρίυτοβ, ονθ ἰῃ ἴμ6 ΟἹὰ Τοδίδιμιομο  Ὁ86 οοἢ- 
ἀϊοη ἱπιροφοὰ ἱδ ἰῃ ἴδ ἤτγαὶ ἱπβίαηοο τοϊσίοιι --α 
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“β'66Κ ἴδ [οτὰ, δηὰ οἰδαγ οὶ ἴο 140]58 ἢ --- (το Ὁ.Ψ 
5, 8180 νϑῖβ. 25, 296), θὰ 18 πδίιτα} }  ἰηγοῖνοβδ 
αἶϑο ομθ οὗ 8ῃ οἰ ιἶ0 8] οπδγδοῖοσ. ΤῊ 8 18 ΘΧΡΙΘδ8}Υ 
διδίϑ, ἰῃ δοοοσάδηςο ψ ἢ [86 τρία] ἈΤΕΝΝῚ οδτ- 
δοίαγ οἵ ἴῃ ΟἸἹα Τεβίβιηθηῖ, πο δου γὰ8 (ΘΓ. 
14) ὑπ6 ἀετηδηὰ ἰ8 ομδηροά ἰηΐο, “ ὅϑθοκ σοοᾶ δηὰ 
ποῖ ΟΥ̓Σ],᾿᾿ ν᾿ [Π|6 δδιο ῬγΟσαἾ86 διΐδο οα ---- “ τη 
Υγ6 ΠΙΑΥ͂ ᾿ἶνθ." ΟἾ]Υ Πο ἘΒΟΓΘΙΌΓΟ Βθο Κα ἰδ Τογὰ ἰη 
{τὰ}, ἢο δροῖα μοοά, δηὰ υἱοδ ὑέγδα. Απὰ (μἷ5 
βεοκίηρς οὗὁ ροοὰ 18 πιο ΟἸΟ56}7Υ ἀοβηοὰ 89 αι 
6Υ1} δα Ἰονίηρ ροοᾶ. Βοιῇὴ τησβὶ οοποῦγ; [Π60 
ΟἾΪΥ 5 ὑποῖδ 8 τοδὶ] βοοϊκίηρ οὗ ροοά ; ἴος (οἀ ἀο68 
0 ΟἿΘ 38 Ὑ66}1 85 ἴ26 ΟἿΣ. ΕΥΪΙ τλπδὶ Ὀ6 ΘΑΓΏ- 

ΤΕρ θὰ δηὰ διιηηρά, οἵἴμβογνηβο ἴμ0 δοεκὶπρ' 
Ἰδοῖκβ τρια δηὰ ΘΠΘΓΡῪ ; ἴῃ Εὐκὸ ΤΩΒΏΠΟΥ 

τηιϑ8ὲ χοοά ὃὑ6 ψγαϑροα δἵἱ, οὐμουνγίβο 106 αἰϊοτηρῖ 
115868 118 δἰτη διὰ δοοὴ ὈΘΟΟΠΊ6Β ἔγιι 1688. ῬΊΘΙΥ 
ταυδί ἢδΥθ 8 οἰἢ 168] οἰθιηθηΐ, τη ϑὺ 5ΠΟΥ͂ 1661} ὉΥ͂ 
δΒαιΐηρ ονὐἱ] δηὰ Ἰἰονίης σοοὰ. Α τῆθσγε ουϊναγα σο- 
Ἰἰσίουδηεεϑ, πουσονοῦ Ζοδίουβ ἰῃ ΘΟΓΕΠ]ΟΠἰ68, 8 Ἰνοττἢ- 
1085 ἰπ [6 ογοα οὗ Οοὦ. Ατηοβ ῥχοποιιποθδ τηοδὶ 
ἀοεϊάοα]γ ἀρδίηδβὲ 8 ὁδουγ βοῖαὶ ϑογνίοθ ἀδβιϊιῦο οἵ ἃ 
οΟΣτοϑροπάϊηρ ἀἰδροδίτου οὗὨ ποᾶτὶ, Ῥν μοσο [Π6 Οβδτ- 
ἵῃρβ διὰ σὶἤβ αγὸ ἢοΐ ἴ[π6 Θχργοδϑίοῃ οὗ ̓ ηγασὰ ἀ6- 
γοιϊΐσῃ δηὰ οὐδϑάϊδηςο τὸ αοά. 

8. ΤΙ “ " Οἢ πιο ΔΙῸ ἴο ἰονὸ δῃᾶ ἴο 
ἄο, Δρρϑδγβ ἤδυθ Θοπ Δ] Υ 88 σϑοϊἐαάο, ἴΏ ορρο- 
δἰοη ἴο [8 ργουδι ηρ πηγὴ θοῦ θη 658, “ [Π6 τατη- 
ἰης ̓ πδεῖοθ ἰηΐο ποττηνοοά, πὰ οαδιηρ' Υἱρ πίοοῦδ- 
8688 ἀονγη ἴο (Π6 δδυῖ.᾽" Τ δ 15 {π0 1οα8ὲ {π8ὲὶ ο8ῃ 
Ὀο εχρεςῖοα, γοῖ ἴῃ δηοίῃοῦ 8636 ἰΐ 15 6 τηοδὶ ἱπη- 
Ρογίδῃῖ, ἴοσ ἴῃ νδίη ἀο νὸ ἰοὸῖκ [Ὁ [Π0 ΟΥ̓ ον, δηὰ, 
80 ἴο ὃ » ΤΆΓΟΙ ἀυτο6 το [ἢ 6 Πορ]Θοῖο οὗ }0.8- 
οθ, ὙΟΓΟΔΒ Ἦἣδ6 ὙΠΟ Βίποογο Υ ΟὔϑοσγοΒ (5. Ὑ}}}} 
δοοῦ ΤΟΔΟΝ δοιηοιης Ἄγ τ, ὁ πδιϊοο ἰ8 106 ἰου- 
ἀδοη οὗ δοοίαὶ ογάου ; σβθη ἰΐ ἰδ ψαπηρ, Δ}1 ἴῃ 
116 απ οοτης8 ἴὉ ταΐῃ. 

4. “" Ὑμδῖ (ὃ Ιὰγγ οουἹὰ ποῖ ἀο ἴῃ [Παὶ ἴξ γγ88 
ψοΔΚ τὨγουῆ 106 8688} " (Ἑοτῃ. Υἱῖδ. 8), δρροαδγό 
οἰοαυγ ΠΟΓΟ 88 ἷξ ἀο68 ἴῃ 10 ΟἸΠΘΥ Ῥσορμοίῷ. ΟἸθδσ- 
'γ δηὰ ἔγαπιγ ἴμ0 ἰανν ἀθο]αγῈ 8 δοί!ε 1, δπά 
16}16 πιδὴ αὶ Ὠ6 ουσλὲ ἴο ἀο; ποιν! Πδιλπάϊηρ, 
εἰπ ΟἿὨ]Υ ἰπογδϑαβοᾶ, δὰ ΔΡΟΒίΆΒΥ ἴὴ08. ὍΟΓΒΘ. 
ον [86 Ἰανγ ὀδπῃοῖ δἰοηρ' νγϊὴ 115 “ὙΠΟ 886]: 
ψῖνε ἴο τοϑη 1Π6 “1 ν|}}.᾿ ἘδιδοΥ οὐ δοοοῦηῖ οὗ 
8 προσ ἀσΡΥΔΥΥ͂, 115 σοτητηθηὰβ δηὰ ρῥγολὶ ὶ- 
οι δεῖν ῸΡ ἰδ τηοκ0ὴ8 οὗὨ δίῃ, δῃὰ Ἰοϑὰ τἢδῖὰ ἴοὸ 
ἃ ὈΟ]άοΥ οὐὐῦγοδκ. Τηθη ΒΌΓΟΙΥ τ[06 Ὑ016 σΌΓΒΘ 
οὔ 6 Ἰανν τουδὶ δὲ ἰδδὶ ᾿ἰρὴτ προῚ ἐπ γα ΠΒΘΤΌΒΒΟΥ ; 
δηὰ πὸ Ῥτορίιοῖ δῃποόῦποα [Πΐ8 Τβγου ΡῈ ἴπ6 ἱπὰρ- 
ΙΘΩϊ8 ὙΓῚ τ ἰσ ἢ ΠΟΥ ἰὨτοαίθη Ἃτ06 ἀἰϑθϑουεάϊθηϊ 

ΤΠ α5 τη ᾿πδυ Πείοπογ οὗ ἃ] Ροπίτίοη 
18 ΟΥ̓ΟΓ ΠΟΙ Ῥἰ δ ΠΥ δεῖ ἰογίῆ. ΤῸ αν οὐπηοὶ 
σἶνο ἃ Ὡ6Ὺ, ἤεδγί --- δὰ τη ΐδ8 8 ΤΟΔῚ ἴπ6 απεδιΐοῃ 
Ἰ εἴη ἰ8 ἴο 6 σἰθοκοὰ διὰ ρμογίβεϊ οὐοάϊθῃοο δ0- 
οατοῦ, --- ὈσΣ ρτδοθ δίοπο ἐδη, ἢ1}} δηὰ ἔγθο ζυδοθ. 
[στο δὰ αἰγοδάγ, ἥἤόοτι πὸ τἰπιῈ οὗ [πὰ Εἰχοάτ8, 
ἐχροσίοποθὰ τπδΩΥ δεῖδ οἵ ἔτοτῃ αοἷ, δποη 
πο ὙΟΥΥ͂ ΡΌΠ ἘΝ ρινίηρς οἵ 1πΠ0 Ἰδνν ἰἴ86 
ἸΏΔΥ 6 ΥᾺΠΚ αἱ εἰἸ660 ῬΟΥΘ ΟἿὨΪΥ ὈρηΘΗ[β 
ψ ἢ δα ἄγοϑθ τῆ ἤγοτὰ ἴΠ6 οὐ ϑἰά6, Το8] ὈδΠΟΗ͂ϊ8 
ἰηάἀοοὰ, πῃ νυ ἷς ἢ αοἀ οχρτοββοὰ ἢἶβ ἰονο, θὰϊ ΟἹ] 
ἴὰ οτάονγ ἐπ]8 ἴο γΘΠ 6 Γ ὮΐΒ ΘΟΙΩΠΊΔΗ 45 ΠΊΟΤΘ δοσορῦ- 
8015. Βυςὶ τΠπετὸ τῶϑ ψαπίΐηρ (ἢ0 ῬΘΟΪ ἴΔτν, ΠΗΡδΓ- 
διἰἰο]οὰ τηδηἰβεϊδίοι οὗ ἰουὸ νος ἰβ τηδὰθ ἴῃ 
σμεῖσε. Ηδ ὕοῖθ δπὰ βυβοτζοὰ {Π| [Ὧ}} συ γβ86 οὗἁ 186 
ἰδ; Ἂς 00 ΡΟΝ ἩΪ πιθοῦ τπο Θμεἶτο σοη ἀθιηηδ- 
ου Ῥγόποι ΠΡΟῚ 86 ᾿ἰΓδμερτοδδοῦ, Βας 118 
τοδυϊδὰ ἢ 1Π0 ἰαγχοδὶ ἴο πιθῃ, δίῃςθ Ηο πεῖ ιἢ- 
οἂϊ κἷπ ἰοοῖϊς ὑνοῦ Ηἰπη56]  τῃαὶ συγ86, δἀπὰ Ἐπ 8 

ποοὰ πὸ ἔγοπι 1; δπὰ ἰπτουχὶ ἴπ0 ΗΟΪγ δρίτίιι 
βίτοδπιίηρ ἱπίο τηθη υηϊϊοὰ ὑγ (δἰ ἴῃ Ηΐπ, ἸΠ6ΓῸ 
ἰς ο«τοαιοά ἃ πο δεαῦὶ ὙΠΟ Μὰ}}8 τγῆδὲ ἱς βῃου)ά, 

ῬΟΜΕΥ͂ οὗ ἔῃ σάρξ ἰ8 ὈτΟΚΘΙ, 80 ὑδδὶ “ ἐδο τὶ ρμβδρῦδ- 
Π6838 οὗ [Π6 Ἰνν 19 ἔ18}]6ἀ πη τι8 0 γ}κ ποῖ δῇεν 
1.6 68} Ὀπὶ αἴτον [86 ϑρί τι." 

δ. ὕροπ 116 ἀδγ οἵ ἴΠ0 Τμοτὰ, 866 9οο] 11. Π)οο- 
τοῖηδὶ δὰ Μοχσαὶ, 1. Τὸ τοργοοῦ μοὶ Αὐποδ 
ὉξίΟΓΒ, βίδηβ, 88 ΘΕ ἸΤΩΔΥ͂ ΘΟ ΠἀΘΠΕῪ δϑϑυπιθ, ἴῃ 
οἷοβο γοϊδίΐοη ἴο “οοὶ, ἑ. 6., τοίγϑ ἴ0ὸ δὴ θυ 96 ὙΠοΝ, 
μὰ Ὀθοη τηϑάο οἵ “06}᾽5 ἀπηποπποοπηοηϊ οἵ ἴἢ6 ἀΔΥ 
οὗ τὸ Ἰογὰ, 1 ΡΒ ΘΓ ἰη ἴθδὲ τπἷ8 ΔΔΥ 
8 Ἐβϑθη 1 8}}7 ὁπ οἵ ἡυάρτηοηῖ. [Ὁ σογδΙ ΠΥ ὑγίπρβ 
ἴο [δτγαϑὶ δ Οοὰ δ ρϑορὶς ἀδὶἰνεγᾶποο Ὸπι {Π6ῚΓ 
ἔοοδ, θα 58}}} ΟΠ] ἱπ 80 ΤᾺΓ 88 ΠΟΥ Δ΄Θ ΥΟΔΠῪ σα Β 
ῬΟΟΡΙθι 80 (ὯΣ 848 (ΠΟΥ τὸ τη αὶ] ἀπὰ ρὰΐ 
ἘΠ ΘΠ 86 γ 68 Οἡ 8 ἰονοὶ πῖτὰ ἴ[πΠ6 Ὠοαίῃση, (δὶ ἀΔΥ͂ 18 
ἴοὙ τῃθι οπο οὗ ἡὰρτηθηΐ, δἰποο ἰς Ὀτΐη 8 ἀθϑίγαο- 
ὕοπ προπ 8}} ἐπὶ 18 πηροάϊγ ἀπὰ λα λων ἐ ΤΠΘ 
ὩΔΏ16, [8Γ86], {ΠΘΥΟΙΟΙ, χίνοβθ πο Ἰΐσθηθθ. ΟἾΪΥ ἴῃ 
118. δ0η86 18 6 δηπομποοηθηΐ πηδᾶθ. ΤῊΘ ὈΘΟΡΪΘ 
ΔῊ ἴῃ (ἢἷ8 ἀοοὶγοὰ ροσίοα οπὸ ἰδὲ που]ὰ ονοσ- 
τον τποῖν ἴ065 δὰ ἀδιΐνου ἴπθπὶ ἔγοῖω {ΠοῚΓ ῬΓΘδ- 
οηΐ ἀἰπίγοββοβ, γτποῦν τοιλθι δοσῖηρ (Βα {Π6ὲγ καὶ 
οϑυδοα [686 ἀἰδίτοβϑοθ, δηὰ [δδὲ ΠΟῪ ἀσδογυοὰ ρθἢ- 
ΙΒ πιθηΐ τοῖον ἕδη ἀοἰϊγογαποο. [ἢ τη 8 νον, [6 
δηπουὺππῃοθηθηΐ οὗ ΠῸ ἰαϑῇ ἀΑΥ͂ 8 81}}} ρ δα! πο]- 
οοπιοά. Μϑῃ αβϑῖρπ [Π6 οΥἷ!, [Ὡ6 ρῃπΙ 5 πιθηΐ, ἴο 
Οἴδοσβ, δϑροοΐβ!! Υ [0 (086 ὈΥ̓͂ πβοπὶ (ΠΟΥ δυῆοσ, 
αὶ οἰαἴτα ἔἰο σοοὰ ἴον ἐποιηϑοῖνεβ, δα δητοἰραίθ 
116 δηὰ οὗἉ Δ}} βοστονβ δπὰ τῃ6 ἀδγηῃ οὗὨ οἸου 685 
ῬΓΟΡΟΥ. Ηθποθ γοδ} 18 [ῃ6 δου 7 πΒΙΟΒ ἐδ 
αἰγθοῦ ορροϑίίθ ἴὸ τπ6 ται ἰηρ δηᾶ ῥσαγὶπρ 80 
ΘΘΓΠΘΒΕΥ Θη͵οϊποὰ ὉΥ ουὖν [οτὰ. Μϑῃ Π6Π ΤΩΔΥ͂ 
Ἰοὴρς ἴογ τὸ ἀδῪ οὗ ἴπο Ι,οτὰ 88 ἃ ἀδγ οἵ ἀο  'νοῦ- 
αηςα, δαὶ ἰδὲ ἐπαπα Ἰοοῖκ γγ6}} ἴο {Π6 ὙΔΑΥ͂ ἴῃ ποῖ 
1ΠΟῪ τοχαγὰ ἰδ, δῃὰ 8606 τπαὴ τη 8 ἀδγ Πη(5 ἴμοῖὰ 
ΡΙΓοραγοὰ δπά ἴσὰθ ἴο [6 [οτά, 80 ἴμδὲ Ηθ τηΔῪΥ 
γοοογηΐγθ ὑΠ6ηὶ 88 ἷ8 οὐ. Οὀγίδί ΠΥ ἴὸ 18 ποῖ ἴο 
06 Ιοηχοὰ ἴον ἰῃ 8 ϑρί τίς οὗ τϑύϑῃζο, ἱ. 6., ἰπ [80΄ 
γίον διῇ [6 συ! ΚοΥ ̓ ξ ΘΟΙΏ68 [Π6 ΒΟΟΠΟΓ ν}}}} Οοἀ 8 
ἡυάγηπιθη 8 Ὅροι ἃ φοάϊοθβ νοῦ ἁ. ΤΠ γὰθ 
Ομγίβιίαῃ σαῖμοῦ Δρρτθοΐδιθϑ εἰ16 νγίβάομπι δηὰ Ἰοηρ- 
βυβοιίησ τ ἰοῦ αοὰ ἐοτθθαυβ ἰο ᾿υἀσθ, δηὰ 
γοὐοΐοοβϑ ὑμδὲὶ σοοπὶ ἰ8 Ἰοῖς ἴογ ἴτῃ6 οοηνεγβίοη οὗ 
Οοὐβ ἴοοβ, θυθῆ 1 πιῆ] 6 6 8 ἴ0 βυδοντ ὈὉῪ 
ἴθ. Ηο Ὑῆὸ ὙΠ} ΟΔΙΠΔ] ἱπιρατίθηοθ 15 }65 [ῸΓ 
(οὐ ἡπάρτηθηῖβ ἀροη ΟἾΠΟΓ5, Μ}}} οχρουθηοθ ἴθ τὶ 
Ηἰπιδοὶῖ, πὰ ΓᾺῪ ἰη ἃ αἰδογθηϊ ΨΆΑΥ ἤοπὶ ἴπλὶ οὗ 
Οοὐ 8 ΡΘΟρΪθ. ΠΙΡΙΥ͂ ἔοττηβ δηὰ 1Ϊρ-ϑεσυῖςθ, βον- 
ΟΥΟΥ ΖΟΒΙΟΙΒΙΥ Ρυγϑαθα, ΔΥῸ ΠΟ ἀοίξδηβο δραΐϊπϑὶ (Π6 
ἀἰϊνίπο ᾿υὰχηλθη!δ, ἀπὰ πὸ δαγποβὲ οὗ ἴΠ6 δα] δος 
ἢ ἢ Ῥγοοοϑᾶβ τἤθηςο ἔοῦ 180 ἴχὰο ρϑορὶο οὗ αοά. 
(866 αἷδο υπᾶον Ηοπι ες] δπὰ Ῥεβοιΐοα.) 

ἨΟΜΙΤΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ογ. 1. 42 α ἰαιπεπίαἰϊοα. ὙἙοἀ ἰ5 50 ρστδοῖουϑ 
ἰἰδὶ Ηὸ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΒΟ 08 ΟἿΕ δἷπδ, Ὀπὶ ουθῃ 
ΤΩΟΌΤΠΒ ἤθη Ηδ τηυδὲ Ραη δὴ π8 ἴογ ἴπθπὰ {{λ|κ6 
χὶχ. 41). Τὴ6 δοουβδιίοι Ὀοίογο ραπίβῃπηθηῖ δ6- 
οοΙηθ8 ἃ Ἰαηθῃΐ αἰογγαγάβ. ΠὈά νὸ ποοὰ δα Β 
οματζο8, ὸ βου ]ὰ ποῖ πορᾶ (0 πεδνῦ ἷβ ἰδ πηθπῖ. 
[186 Ὀοναι θὰ πὸ Κπον ποῖ ὙΠΕΥ (ΠΟΥ͂ δῖῸ ὑ6- 
γαῖ ]α(,, ἀγῸ 10:6 ΤΏΟΤΘ Τα ἰ βου  Ὁ]6 θθοδα96 (ΠΟΥ͂ ΚΠΟῪ 
ποῖ τοῖν οὐγῃ τη ΐβοῦγ. Ἰοη.) 

Ψετδ. 2, 8. Οοὐ δ ἡπάρτηθηῖϑ ἱποῦθαϑο ἴῃ Β6ΥΘΓ- 
ΕΥ̓͂ 85 1ΠΟΥ ρῸ οπ; ἰξ [Π6 ΘΑΡΙ ΟΡ πὰ τα ΐ]θγ 'δτθ 
ἔγαϊ:)685, δὲ ἰαϑὲ σουηθβ τοῖδὶ ἀδδιτιοοη. (ΡΥ. 
8. Υ7..) [Ἑαἰϊεη. Α ἀΐγχο 1κὸ τπδὶ οὗἨ αν ονοσ 
581} δηὰὲ Φοπδίῃδῃ, οὐὸῦ ὙΠδὶ τῦᾶϑ ποθ ἸΟΥΘΙ 
δηὰ ταΐσθιγ Ὀαϊ Παὰ ρογϑηθα. (Ῥι.36γ.) ἀοὰ δα 
βοϊὰ, ἢονν βου] οπὸ οἴδβο ἃ 1ῃποπβδῃὰ ! θὰ {6 
δ] οδῖπρδ οἵ οὐνοάΐθποθ αγὸ τυὐτποὰ ἱπῖο [06 ΟυΓΒ68 
ο ἀἰδουοάΐϊθηοθ. 48 ἴθ δπείθης ΟἸ γβιίαη Ῥοοῖ 

ψἀΐοῖ Πδίεϑ οἱ! δῃὰ ἰουεθ ζοοὰ, δηὰ ἱπ τξπίο ἢ [Π6} δδγβ, 17 [6 ᾿οτὰ ἰδ ἀρδϊπδὲ τι8, ΟἿΤ γΥ8}}8 ὈθΟΟπΙΘ 
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οοὐὔνοϊκ ; ὃπι ἰ{ ("6 1οτὰ ἰΔὼ πῖτὶ 08, οὖ οοῦτεεῦα 
Ὀδοῦπιθ Μ{4]16. (ΥΥ ογάδποσι.) 

γεν. 4. πὸ απά ἰΐδε. Ἑουτ (ἰπη68 τοροδλυ 
γεῦα. 6, 8, 14). Ὑοπάοσηι! οοποίϑοηοξα οὗ {δ6 
ογά οἵ αοὰ, νι ἰοσἢ ἰῃ ἔτο πογὰβ οοϊηρτίϑος δ6 

τ οΐο οὗ [6 ογοδίυγο᾽ ΒΒ ἀπσγ δηὰ δ15 
πα δηὰ κἷδ οἰεσγηϊγ. .. Το οὐ͵εοί οὗἩ 106 δοαυοῦ 
ὶο αοἀἁ ἐἰπιοοϊ, ὅϑοοὶς π|6, ἑ. 4., δοεῖς αοὰ ον ἰπ- 
δε! ἔ, ποὶ (ου δηγίμηρ οὧἱ οὗ Ηΐτ, ποῖ ἴον ἢ18 γί δ, 
ποῖ [ὉΓ δηνίπίηρ ἴο δ6 Ἰονοά πὶ Ηΐη. ΤΠΐδ ἰδ 
ποῖ ἢ ϑεες Ηϊἱπ ρυγοὶγ. ΑἹ] ἰδ [υππὰ ἰη Ηἰπι, ναὶ 
Όγ δοοκίηρ Ηἰπ ἤτγει, ἀπὰ (μοη Ἰονίηρ Ηΐπὶ ἰῃ 4]}, 
δΔηά 4]} ἰπ Ηΐπ. {τατον - 

γενγ. ὅ. διδεῖ ποί ᾿δτγαδὶ ῥγοίοπάϑα ἴο 
εοοῖκ αοά ἰῃ Βοῖ6)]. Ααοοδ θεὶς ἴΠ 6 ἔν χο δε κί ρε 
88 ἱποοιῃρϑιί!θ. Το ροὰ ψοτρροαὰ δἱ Βοϑιμοὶ 
66 ποῖ πὸ οη6 ἀοὰ, Το εροκ {πο γ6 τγδϑ [0 
Ιοθο Ηἶπι. αεε ποὶ ἰο εεγελοδα. ϑετοῦοσμαι ἵ. 
τοϊεπάοὰ {πδὲ ἰξ πιδα ἴοο τοῦς} ἴον [βτδοὶ ἴὸ ζὸ ἴο 
πιεαίθοι. Απὰ γοὶ [ἴεγβοὶ ἰπουρῆς ἰξ ἠοῖ ἴοο 

τηποῖ ἰο ΡῸὺ ἴο Βοεγοῖοῦδ, ΡογμΔρ6 ἴουν ἐἰπι68 ἴαν- 
ἴδον οῇ. 80 τοῦσΐ ραΐπβ Ὑ1}} τηθη ἴδῖζο ἴῃ 86] - 
ψὶ]Ποἀ φεγνΐοο, δηὰ γοὶ ἢοΐ θ60 (δαὶ ἰξ (δίο5 δ ἃ 
[δ:ὸ ὀχοῦδα ον περ οοιηρ [ἢ (ΣΌ6. -- Ραρογ. σι- 
φαὶ ἐλαϊἱ συγείψ, εἰς. ΤΑιοτδιν, “ [86 ῥ͵δοθ οἵ γοί- 
Ἐπ ατοαν,᾽" 90 οΔ]]οὦ Ὀοοδαθο ἴδοτο οὐ το] θὰ ΔἸΤΑΥ 
16 τοριόδο οὗ ὃ ἰγροῖλ [δγϑοὶ (Ψωδῆ. νυ. 9). 
“Β88411 Ὀ6 οἸὁ6ἢ ατσαν." Ταΐδ ἰο ([Π6 Ἰανν οὗ 
(οά᾽δ ἀδαϊΐηρα πὶ τηΔη. Ηδ συτϑαβ ουν Ὁ] οδδὶῃ 
ἱ νψὸ ἀο μοὶ υϑ9 τοὶ αγίρς. Οὐ ΒοΙΐδαὶ Οἱ] 
“- οὖν δδογδηγθηίβ, οὐῦ δου ρίαγοδβ, ΟἿΣ ΘΟΣΙΩΟΠΒ, 
οὟγ διηά δ Β, --- ὙΠ ἢ πεσὸ ἀδείρποά Ὀγ αοά ἴ0 το] Ϊ 
ΔΎΓΑΥ͂ ἴτοπι 08 {Π6 ΓΟΡΓΟΔΟΝ οὗ ἘΕΥΡί, Μ1Π θῸ το] ]ϑὰ 
ΔΎΔΥ ἔγοῖ πὸ ἰἢ 6 ἀο ποῖ 6 ἔπ6πὶ δείριϊ; δαὰ 
Ὑ}} τὸ] Ὁ ἀονηπναγὰ σὑπϊὺ οὖν ἀοδιγιοίοῃ. 
Νὰ τλτομ δ 

γόον. θ6. Το βαὴδ Ῥγοπιῖθα δηὰ [80 δ8π|8 ΨΔΓΏ- 
ἴηρ, --- Δ ῥργοού πὲ ἴπογο ἰδ ΠΟ ΟΥΒΟΥ ὙΦΥ ἴὸ Πα, 
Δηὰ δἰβο ἴμδὶ [186 ψαγηΐπρ σαπποῖ ὃ ρίνεῃ ἴοο 
οἴϊοη, αἰ88, 5 80 οὔϊδη ἰῃ νυδίῃ. γε ελαὶΐ ἰΐτε. αοὰΒ 

ἰοῦ 8 Ῥτγοϊωαΐθαβ πηυδὲ δ6 Πα] ἃ ὈΘΙΌΓΘ βἰποτΒ, 1ο δὶ 
ἴῃ ἀσβραΐγ {ΠΟΥ ρΡῸ ΠῸΙΙ δὶ 0 δἷῃ. ΕῸΣ ΠΟ οδη 
ΟὨδ ἴδ6] ραπιΐηθ γοροπίαποο, ἰἤ Π6 ᾿88 Ὧ0 ΒΟΡΘΊ 
[Νοπε ἰο {πεπτὰ ον Βειδεί. Βδιμε], [πο οοηίτθ οὗ 
ἐΠεἰν ἰά01 Πορο8, δο ἔαγ ἴγοπι αδἰἀΐηρ ἔπ 6πὶ τΠ6ῃ, 541} 
ποῖ ὯΘ Δ0]6 το Ποὶρ ἰἰδοὶ ἢ, ποῦ δ} α]ϊ [Ἰθγο Ὀ6 ΔῊΥ ἴο 
ΒοΙΡ ἰξ, Ῥαβεγ.)} ἀοὐ᾿β τύδὶἢ ἷβ ἃ οοηβηηίης 
Ἦγο ; ΟὨΪΥ ἔγὰθ τοροηίδηοθ οδη οχι ρα βῃ ἰξ. 

[οτι. 8. δεῖ ἀΐπι ἰδλαὶ πιαζειλ, οἴο. ΜΙδὈοΙ οὗ 
τοί 8 [Π6 πδῖη6 σα, Ὀπὶ Ἰηθδη δοτηθιἰηρ αυ} 18 
ἀἰβεγοης ἴγτοπι {1|ὸ οπθ ἔσθ ἀοὦ. Μοὴ δρϑδὰῖκ οἵ 
“18Πὸ Ἰεῖον " 88. ἃ βοτὶ οἵ ἤτγει οδπεο οὗ Δ]} {ἴῃ 08, 
Ὀαπΐζ 1066 βιριιὺ οὗ [πΠ6 Ῥόσβοπδὶ ἀοἀ ψῆο ἢδ8 τηδά 6 
Κηονγῃ Ὠΐ8 Ψ|], “ΤΠ ΤΠ ἐν ᾿ 18 πο οδ᾽θεὶ οἵ Ιονε 
ΟΥ ἔδαυ. Ἐὸγ ἃ Εἶγδὶ δῦβθ ψ}ο ἰδ οοποοίνϑα οὗὨἉ 88 
ὯΟ ΠΊΟΓΘ, ἰ8 8 αὐΒίγαοιίίοη, ποῖ αοὰ. Οαοά ἰδ τΠ6 
οϑ66 οἵ 411] οδιιβο8, Α]] ἐῖηρΒ το, δῃἃ ἢδαγὰ τΠοὶγ 
τοϊδιίοηβ ἴο ϑδοῖὶ Οἱ βοὺ 85 σϑιβα δηὰ οἴδοϊῖ, Ὀθοϑιι86 
Ης 60 οτϑαίθα ἤθη. Α “τοδὶ ἔγβς σϑβο ᾿᾿ ΠΟ 
δ ᾿ἘΠου ἢ ΟΥ̓ ΟὨΪΥ 88 ἃ οδιι86, 18 ἃ τη6Γ6 ἤςτίου οὗ 
ΤῊ ΔΠη᾿5 ᾿πιδρίηΐηρ, 8ῃ δἰζϑρὶ 0 ΔρΡΡΘΑΥ ἴο δοοουηὶ 
ἴον [86 τηγδίθοβ οὗ ἜΠΕ σΉΠοΩΙ ονηΐησ ἐδ δὶ 
δῖἴποο ΟὟὐ Ὀδΐπρ' 8 οὶ (σά, γγὸ διὸ τϑβροῃδβὶ ὉΪ0 
ογθαίαγΟΒ ὙΠῸ δΓῸ ἴο γίοϊἀ ἰοὸ Π|Ιπὶ δ δοοουηῖ οὗ 
6 86 οἵ Οὐ Ὀεΐηρς τ ῃίοι Ηδ γανο υ5. ἴῃ ᾿ἰκ6 
ΝΣ φργοῦδοΥ 1βγαθὶ δὰ βο τωϊχϑὰ ἂρ τπ6 ἐπουρεὶ 
οἵ νἀ νἱτἢ πδίιγο ἴμαῦ ἰῦ δὰ ἰοβὲ βίριις οὗ αοὰ 88 
ἀἰϊδίπος ἔτοπὶ ἴΠ6 στοδῖίίοθ. Απά δβδο Απιοβ, αἴϊοι 
ΔΡΡΟδΙΐης ἴ0 τηοἷν οοπδβοίοθποοβ, δοῖδ ἕοτ αοἂ ἴἰο 
ἴπ6πὶ 88 ἴϊπὸ ογθαῖου, ἀἰβροβοῦ οὗ 4}} ᾿[Ὠΐηρδ, δά {Π6 
ἦπει αοἀ ψο τοάγεαβοι ῃ πιδῃ᾿ δ νίοίεπεθ δηά ἴη- 
7υδῦοο, (Ραβογ.) Ὑὸ Ὑπὸ ψουβῃΐὶρ [16 ΒΙΆΓΒ δἵὲ 
ΓουΘ  ρ δοδίηδὶ Ηΐπὶ τ ῆο τππδάθ ἴδοι, {  ογάβ- 
νΌΓΙ. Ἶ ᾿ 

ρΡ68, 86 8 

ΑΜΟΒ. 

ψοτ. 10. ᾿πυρδείεποδ δὲ ἃ ν|0]1-τηϑϑης δηὰ ἔγίθη ἀ- 
Ἰγ τϑῦηκο ἴ5 [86 πιαγκ οὗ δῇ οΥἱ] δη ἃ βοῦυϑῦϑθ δρί σῖϊ. 
δυσὴ τοῦθ Βμου]ὰ ὃ6 οδἰροιιοδὰ ἃ Κ᾽ ἀπ 688, οΥ̓Θ 
8 ὈΔ]38π| ὩΡΟῺ ἴμ6 πεδὰ, Οἡ [6 οδοῦ Πδῃά, χὸ- 
νοῖ, 8 ἴο ὕ6 δαπηϊηϊδίεγοὰ ᾿ 1} ἀϊδοεγείίου. (ΡΥ. 

. "0 
γεῖδ. 11, 12. οραμεε γα ἰγαπιρία, οἴ. Μοη 

8ϑθΟΌ]ὰ δῆππ ἐμ ὀρργεβείοι οἵ ἴμ6 ροοσ. ῬΒδῆςα 
οὐδ ἴΠ6 διπί τυ οὗ δη γα ἶ65:  [ὲ ἱν 6. 
ἐδῦθ0 ἴ1π6 ΠΕΡΙΒΕΊΟΥ 1:6 Ροοτ Ὀείοτε (ἀοὰ (εδι1 86.668 
δραπικὶ μοι. (7ϊά.) 

[γ͵εν. 18. 716 ργωάεηΐ ἐς οἰϊεπί. 80 ουὖἦν τὰ 
ἯΔΒ δ᾽ Ι6ΐ ὈείοΓΟ δἷ8 Ἰυάμοδ, ΤῸΓ δἰποθ ΠῚ που]ὰ 
ποῖ παδι, ἢ16 βρδακίηρ νγοῦ]ὰ ΟὨ]Υ͂ ἰογεαβο τμοΐγ 
οοπδοιιηδίίοη. ὅ᾽ο ϑοϊοσηοῃ βαϊὰ, “Ηὀὸ (μαὶ χο- 
Ρτγουϑ ἢ ἃ ΒΟΌΓΠΕΥ ροιιδι ἢ Ὠἰπη66}7 Βῃ τη. “δα 
[6 Ῥίεϊοὰ τἶϑα, [Π6π τηθη άἀδ τποτηδαῖνοβ.᾽" (Ρὺ- 
86γ. ᾿ 
Ὅν. 15. Ταΐε ευϊΐ, εἰς. Ηο διαίοι ον} τ ῆῸ ποῖ 

ΟἿΪ ἰ8 Ὠοῦ ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΩΘ ὉΥ͂ ρΙδάδιγο, θαΣ Παῖδδ ἰϊπ 
ἀοδάβ ; δῃὰ μ6 Ἰονοῖίδ ροοὰ ψἴο, ποῖ ἈΠΕΠΠΠΕΙΥ 
ΠΟΙ Οὗ ΠΟΟΘΕΒΙΥ ΠΟΥ ἴγοιι ἴδαγ, ἀοϑο δὶ 15 χοοί, 
Ὀπι| Ὀδόδαβο ἰξ 5 χοοά. (ϑοτοι6.)} ΤῸ Πιδῖθ ουἱ] 
δηά ἴτο ἰονο ροοὰ Ὀεϊοηρ τοχεῖδον. (Εἰεχετ) Ἅ41πάᾶ 
δεὶ ἃρ 7υδέϊοα, εἴς. Φαδιῖοθ ἰδ 8 Ἀ 1|1δὺ οὗ ἴ[Πὸ διδίς. 
Τὸ βεῖ ἰδ τὰ ρ ἤθη (Δ]]6η ἰ8 {Π6 ἀπγ οἵ 4}} τηθη, ὕυῖ 
ΘβρΘοΐΔ}}} οὗ [096 'π ρμοδῖϑδ οὗ Ὠοῆοῦ οὐ ρῥγοῆι. --- 
φυεὶ οἴς. Τειαροῦαὶ ργογΐθοβ ΔΥῸ τλδάς υῖτ]ῖ 
Δ “Ἶτ ΠπιαῪ ὈὑὈ6,᾽ δηὰ ΟὟ ῬΓΔΥΟΥΣ τουδὶ Ὀ6 πηδάδ 
δοοογἸσ]γ. παι Ηδεητγ.) 

[Υ̓ὸγ. 16. 7 λεγεονε βαϊὰ .ελουαλ, οἷο. Ἐοτ τἰνο 
τηϊγὰ εἰπιο ΒΟΤῸ δὲ ἰη {πὸ ὕνσο ργοοθάϊηρ, νευβοβ, 
τοι δ ποτ οἵ Ηΐ ἰη τοθο πδίης ΗΘ ϑρϑδϊκβ, 
πδιηοὶυ, ἴθ6 1 Απι, ἴΠ6 δε] αχίβδίοης Οοὰ, τ αοὐ 
οἴ δ] τοιϊηρα ἴῃ ἢδάνθη δηὰ θαυ, Ηθ 10 85 δὺ- 
δο] δ ῬοΥΟΓ ΟΥ̓ΘΣ [8 ογθδίιγοδ ἴο αἷδ5 οὗ τπθ:ὲ 
88 Ἦο «|}}. (Ῥα86γ.) ΑΑἰαβ, αἰαα Ἰ ᾿ΙῺΘ ᾿δττῖ0}0- 
Ὠ688 ΟΥ̓ 16 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 1168 ἱπ 15 γα. ὙΠΘη σὰν 
Ῥγοαδοὰ σἰτποῦΐ οὐ {Π6 ν}}5 οὗ ϑϑιηδιῖα, δπά 
ΜΝ πἷἰπ ττὰδ ἔδγοΐὶπὸ δὰ ρμεδϊθῃςθ, γοθ, ψοθ, νοὶ 
τοῦϑὺ ἤδνὸ δομοθὰ ἰῃ ΘΥΟΙΎ δίγοαῖ; [ὉΓ ἰπ ΘΥΘΓΥῪ 
δίσϑοὶ 88 ἀθδῖῃ δπὰ 186 ἴδβαγ οὗ σογβθ. ἕαεῖ ἴτὴ- 
αρίης ἜΨΟΥΥ βουηά οἵὨ ΟΥ̓ ΟΥὙ ἀΐη οὐ Ὠππ Οὗ τη6ῃ, ΟΥ 
ταῖγιἢ οὗ οἰ!]άτοη, παϑηθά ἴῃ τἢ6 ἐξήφεμε ὁπ Ὑ06, 
ΜΌΘ, χοὶηρ ὉΡ ἱπ οὔς ππηηχραϊοά, ἀποπδησίηρ, 
εἰς ρει οἱ παδηοίοη οὗ ργηοῦ, 6 γγόσγὸ ἴδ 
ῬΓοδοηΐ ἔγι 8 οὗ βίη. Ὑοῖ ννῆδὶ ἃ Π6Γ6 ΒΔ οὗ 
186 ἱπννανὰ πο 8 18 οαὐτγαγὰ υεΐογϑηςθ! (7δὲά.) 
(αἰ ἰδὲ εἔι ὧι ἰαπιεηϊϊπσ. ΤῊ βαπὴθ 1966] 1ην 
τᾶ Κα ἐπα τἱοἢ πον οἰοίβὸ {ποὶγ Ποῦ ΒΘ] ἀ8 ἴῃ 
τιουγηΐης, ν ἢἰοῖ τηδάο ἴποδβὲ οὗ οἹὰ εἶθ ΠΟΙ ΓΣΏΘΓΒ, 
ἜΜΕΝ ταῖν Ὀ6 ἰδ ΒΑΣΤΔΟΩΥ Ἡῖὰ τΠεῖς ατίοῦ, 

ὑϊά. 
( γοαγ. 18. Ῥοο ἰο ἰΐλοδϑα τοῖο ἀδεῖτε, εἰς. Α κἰτη- 
ν΄ βρὶ τὶς ταδοϊειοὰ 156} ἴῃ τπο89 πιο βαία ἴῃ 
δ ογοπιδ Β ἀδγβ, “ΤῸ Τερ]ὸ οὗ ἴμ6 1ογὰ ὅσο 
1686 (νἱϊ. 4), ἀῃὰ σψὸ ρῥγἀθὰ {πο ηΊ86 1} 768 ΟἹ 
εἰιοῖν πδοηαδὶ τοὶ σίουβ ῥυΐηοιρ]θβ, ὑπ: ἀΐὰ ποῖ οὔεΥ 
186 Ἰωοτὰ οὗ (Π6 ἐθαρὶθ, απὰ ΜΟΓΘ {μογοίοσο οου- 
ἀσπιποὰ ὃὉγ τπ6 χοροὶ. Α {Κὸ ἴοι ροΥ ψ͵δ8δ ᾿ιϑῆ- 
ἰδιθὰ αἰἴοσ τ[π6 (δρενιγ. ΤῈ Βοῦτον ἡδῦοῃ 
88 οαροῦ ἴογ {πῸὸ Μοββίδἢ 5 οοτηΐηρ ἴὸ [0.6 πεν- 
δ} τοτρὶθ, ὑπαὶ 116 Ῥτοροίβ τοι πα θα ἔμοῖλ ἴδπας 
ἢ5 οοπηΐην νου] "6 ἃ ἀδγὺ οἵ δα δηὰ τοῦ ἴῸΓ 1ἢςε 
ἈὨΡΟΑΙΥ . ἢ. 2. (ὙΥ ογάβυοσί.) 

δ΄. 19. 46 ἱΓ α πιαρ ἤεείλ δεῦτε ἰδ ἰἕοη, οἷς. 
ΤῊ ἀδγ οὗἩ 186 Ιυογὰ 8 ἃ ἀδν οἵ ἴθῖτοῦ ΟἹ ΘΥΘΤΥ 
5166. ἴοτγα δῃὰ Ὀοηϊπα, ἩΣΠη δηὰ πιποῦῖ, 
δυγοδὰ ππᾶον (πο τοοῦ οὗ μοδυθῆ Οὐὁ ππάοῦ [Π6 886} 
ἴ6Γ οὗ οὔθ᾿ 8 ΟΥ̓, ΕΥ̓ΟΓΥ ΘΓ 8 ΤΟΙΤΟΣ διηὰ ἀθδίῃ. 
(Ρα56γ.) : 

γοετ. 20. 7-ς ποὶ ἰλὲ ἄαν, εἰς. ΑὮ ΔΡΡοδὶ ἴο πιδεῃ 
(Πποσηδβοῖνοθ, 18 ἱξ ποῖ οἱ ΜδρὴΒ ΟΠ ΒΟΙΘΠΟΟΒ ΔΙῸ 
ΟΣ ἴδῃ (μοὶ ἰμίθι]θοῖ. [Ιητο!]οοῦ οαστίες [Π6 
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αυδοϊίοη ουέ οὗὨ {56} ἱπῖο ἴδ τορίοη οὗ βγη ίϑίπρ τγὴϑ ἴπ6 ἔπιπ δπηθηΑ] λυ. ὙΒογοδϑ αοα πλὰθ 
δηὰ ἀϊθρυῦπρβ. (ὐὐπϑοίθποο 18 οι ρο θὰ ἴἰο θ᾿ ἐποπὶ ἴοτ Ηϊπ 96 ἢ, ΠΟΥ πιϑθ ἴοῦ ᾿Πποσηβοῖνοβ σοὰϑ 
οοἶνο ἰξ Ὁδοκ ἱπίο 118 οὐ ὁουτξ ἀπά τὸ ρίνο 1ῃ0, ουϊ οὗἩ [Ππεῖγ οσσῃ τηϊπα. ΑἹ] ἰἀοΟΙ ΔΙ 8 βοεν}], 
δοηίθηοο. [{{Κὸ ἔἶὸ Οοὰ οὗἨ ἴπ6 ποδίῃθη [0]6 το ἢγθι οποοβίῃρ ἃ ροὰά δηὰ ἤθη οηβίανοὰ ἴο ἰΐ. 
οἰδηροιὶ ΠΙ ΠΏ 56 ἴπητο Ἀ}} βογὶβ οὗ ἰογαβ, δῖ πρθη ᾿ (7ϊά.) 
Βα 88 51}}} 6] ὰ [μϑῖ, ρᾶνα αὐ ἰαϑὲ {Π6 ἴγιθ ηδνοῦ, ει. 27. Τὸ Ὀγθδκ τὴο ἴΌτΟΘ οὗ [88 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ σοη- 
οοηϑοίδποο ἐστί Κα ὕὑλοκ, ὑὐγ]ϑῖ8, ὙΤΠΠ65, ονϑοϑ,  ταϊποὰ ἰῃ εἸγ19 νοῦ, [)6 Ὑῇ οἵἵϑ 88γ8, “αἰτοῦ ρἢ 186 
[ὮΤΤΙΒ ΑΥΤΑΥ, πὶ ἰῃ ἴΠ6 ὁπ Ὑ{1 ΔΏΘΥΘΥ ΓΓῸΪῪ γΠ6η 
ἰδ τοῦδ. ΤΟ Ῥγόρδμοῖ πη ταττι8 του πὰ τροπ [ἢ 
ουπϑοΐοποθ, δηὦ 8878, “"70}} πιο, ἴοσ γοῦ Κπον"." 
(1δϊα.) 

γέεῖβ. 21, 22. 7 λαΐε, 1 ἀεερίδα, θῖο. Ιοτδθὶ νου ]Ἱὰ 
(αἰ Ὀ6 σοηδοϊοηϊίουϑ πὰ βοτιρυΐοιθ. ὙΠδι ΠΟῪ 
οὔτοι νγαβ ἴἰπὸ Ὀοδί οὔ ἰ19 Κὶπὰ : ἢ οο ὈυΓαΐ ΟΠοΓ- 
ἰησϑ, ἰδειοὰ Ὀ6ΑΘΙ8, [}}-ἰ[οπϑὰ σἴογαβ, ἱπδιγι θη 16] 
τη. ἌΓΠδΙ Μγ88 Ὑδηιηρ᾽ [0 Βοοῦτθο ἴΠ0 ἴΆνου οἵ 
αοάξ Τροτοὸ δηὰ οὐϑάΐθηςο. Απὰ 80 ἴϊποβϑ τπϊηρΒ 
ὃν πϊςἢ πον Πορο ἴο ρτορὶτἰδῖο αοα Ὀθοδηθ τΏ6 
οὗήοοι οΥὨ δα αἰερίοαϑυτο. (Ζύϊά.) 

οΥ. 23. Ζαζα ατσαμ ἰδ ποῖβε, οἴο. Ἡξδῖο 15 ἃ 
νγαττΐηρ ἴο 811 το ἐπιη}ς ἴο Ρ]οδϑὸ αοά ΌὉΥ οἰδθοτ- 
ἃ τριιδῖ 8] ϑεγνίοοθ ἴῃ ᾿ἶ8 Ποῦδο; ὙΠ116 ΠΟΥ ἀο 
ποῖ ἴ6Κὸ μορὰ (ο υουβη Ηἰΐπι τὴ τη οΙΓ ΠΘΑΓΙΒ 
δῃὰ ἴἰο ΟὟΟΥ Ἠΐτ ἱπ ἱποὶγ ἀαὶὶν 6. (δῇ οσά"ν.) 

γεν. 24. δια γε οὔτ υπίο τηε, οἷς. ΤΟ θη {Υ068, 
. ἜΡΡΙΥ ΗΕ δά ΠΟρΡΥΐης τΠ6 ἦι]80 ὙΟΥΒἢΪΡ οἵ 
ἐποίς τοῦδ  Π6Υ8, τηϑθ ἴπαὶ δἰπ (Ππεῖγ οὐσα. 4.5 [86 
ΟΒαυτγοῖ οἵ οὐ ͵ἰ8 δἵ δἱϊ εἶτα σπα δη( [ἢ 8816, 
80 ὑδὶ ρστοδὶ ὀρροϑβὶϊθ οβπῖρ, 16 ΠΠΥ͂ οὗ [86 ἀεν!!, 
[48 ἃ ΘΟὨ ΕἸ Ππ οι ΟΧχ βίδηοε ΤὨγουρὴ 4] τἰτ6. ΤΊ 656 
ἸΔοΙαἴοτβ σοῦ ΕΠ πρὶ 0 τῆ πιδαϑιτο οὗ ὉΠΕῚ᾿ ἴΌΓΟ- 
(Δ Ώογδ, δὰ ἴῃ [Π6 ὁπ οὗ ἴ[πο86 ὙΠῸ ρογβῃϑα ἷπ 
186 ὙΠ] ΘΓ 688. ΓΠΟΥ ταῖσι ὈΘΠο] ἃ ἐποῖγ οὐ. 4.8 
Οοά το͵οοιοα {6 ἀἰνίἀ6α βογνῖοθ οὗ {ποὶγ ἐστ ΠΟ ΓΒ, 
80 Ηδ νου]ὰ (Πποῖγ᾿β. (Ῥαδ8ον.) --- ὕὕίο ιθ. Τΐ8 ἰδ 
εἰ ρδιὶς. 1’ σά ἰδ ποῖ βοσυβα ὙΠΟ] ἀπὰ δίομα, 
ας ἰβ ποῖ ϑογνοὰ δἱ αἱ]. 48 “οιοπιο 8678, Ηο 1ὸ- 
ΤΑΝ ποῖ [Π6 οἴδεγτίησ, θαὉ 186 ψὶ}} οὗ το ΟΠ ΓΟΥ. 

γα 25. ῬΡιολ γυ πιαὰδ 70. ψουτρεῖσεν. ΤᾺ 

κίηράοπι οὗ ἴβγβοὶ δὰ ττουρῇ ΦΨογοθοδπι τοοου- 
, οΓρα 118 οἷά Ὀογάογβ, γοῖ 8 γ61689 1806, ἸΧΌΤΥ, 
πητὶ  ΙΘΟΌΒΠ689 πιϑέ Ὀγίηρ (Π6 ἀρϑίτιοιοη νυν ἢ οἢ 

᾿ [6 ρτορδοῖ ἔογθίθ}}]8. Ηδ ἀοδ8 ὕαι αἰ Υ ἰογουοάθ. 
"10 Βα ρΟΓΙΟΥ ρονοῦ οὔ βαγγία." Τὸ πο ἢ ῬΌΒΟΥ 
᾿ΆΒΟΥ δηβινοῦθ, ἰδὲ ἀροδὺ ἀοθϑ ποῖ ἱηνοῖνθ ἐῃ6 
| ΤΥΔΏΒΡΟΓΙΔΙΟΙ οὗ ἃ ροορίθ, θυ ΓΑΙΠΟΥ [06 ΘΟΠίΓΑΓΥ. 
[ΠΑ τῇρτο ᾿υχυτοῦβϑ ΡΘΟΡΪΘ σοῖβ ΟἹ 8 ΟὟ 8βοὶ] δηὰ 
ποῦυ]ὰ Ρὸ ἰεῖ τὸ τοῦ τΐογθ. [ξ τγ88 86 {1π||6 γϑη}- 
πδηὺ οὗ ΘΠΟΓΡῪ δπὰ ΨΑΓΙΚΟ βρίσγὶς ἰῃ 1βγδ6ὶ δὶ 
Ὀτουρῆῦ ᾿5 τα ἔγοτη δ. [Ι͂Ιἢ ἴΠ0 ἔδυ τοίδυτοα 
ἴο, ΠΟΥ ὝΘΓΘ ἼῸ ἯΟΓΘΟ Δ ἴΠαὶγ Ὠο ΠΌΟΥΒ, ΠΟΥ 
80 ὑδὰ ; ποῖ δο ὑδὰ 49 106 Αβδυτίδη8 ὉΠΟΠΊΒΘΙΥΘΆ, 
θχοορὶ τΠδῖ, Οοα πανϊηρ γϑυθϑ]θὰ Η τ δο} τὸ ΤΠ ότὰ, 
16} μαὰ τῆοτο ᾿ἰρὩϊ. 
Υἱβ1 019 ἰατνϑ οὗ ρυπιβῃτηθηϊ ἴο ἃ πδίΐοπ᾽ 8 βῃ5 ἴδιας 
τδη οου]ά οὗὨ δἰ8 οὐ τ ὶϑάοπι ΟΥ̓ ΟὈϑογνδιο οὗ 
αοὐ δ γαγβ ἴόγεβϑθο ἱξ. ΤΟΥ͂ [του σὴ σοπὶ Ηδ 
γε οὰ ἴο ἱπῆϊος ἰὲ ἱπ τὶ οδϑο, δὰ ποῖ Απποβ 
ῬΡΌΙΟΙ ουξ, ψΟΙΘ ποὶ ῥτουοκοιὶ ὈΥ ἴΠῸ εἰπ8 [6 

οἴζο βροοῖβοβι Ὑποτο ὙΔ8Ὸ ΠΟ ΠΟὨΠΘΟϊΟΩ δ6-᾿ 
ἔνϑοη ἴδγδθὶ 8 ὑγοβοηΐ δ'η8 δηἃ Αδβϑυτβ᾿ 8 Γαΐ το 
γϑηρόδηςθ. ΝῸ ΘΑΒίοΓ ἀοδροῖ οΟΔΙΈΦ9 ἴοῸγ [ῃ6 ο 
Ρτοβυϊοης οὗ ᾿ΐδ 8. 0}6 618 8ὸ [ηδι ἢἷ5 οὐγῃ ἰΥἰθαΐο 18 
οοἸἸοοιοὰ. Α8 ἴδι ἴ00 88 δ ΚΠΟΥ, ποτοῦ Α.5- 
ΒΥΥΪΔ ΠΟΙ͂ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΓ ῬΟΥΤΟΣ δὰ ἰπογῖο ῥπηἰβηθὰ 
γΟ Θ᾽] οα8 πδιΐοηϑ ὉΥ͂ {απεροτηη. ποι. ΟἿΪΥ 
Ἦὸ σἴο οοπίσοϊβ ἔπ τοῦθ! ουδ νν}}}6 οὗ τθι, δηὰ 
ΓΠγοῦσ ἢ τηοὶγ β6 . Ἐπ1}}} γοῦκ8 οαϊ ἢΪ8 οὐ 4}}- τνῖ86 
Ὑ}} δληα τὴδῃ 5 Ῥππβῃτηθηῖ, οου]ὰ Κηον {Ππ6 αι ΓΟ 
οὔ ϑγδοὶ δπὰ Αϑογτγία, δηὰ δον τὰγουρ [ἢ6 Ὀγάθ 
οὔ Αβϑγτίβ, ἢ ποιὰ ὑσπηρ ἄοντι ἴπ6 ρῥτίάθ οὗἉ 
δι δγδ.) 

ΟΠΑΡΤΕΕ Υ. 

4. οι ἰο δε ϑ'εοιτ6 τοῖο ἰλίπξ ἰλαὶ ἰλε ὕλαν ο ἰδὲ ̓ ονα ἴδ τ οὔ 

1 Ὑοο ἰο ἐδ βϑοῦγθ 1 ἴῃ Ζίοῃ, 
Αμὰ ἰο {πθ σΆγθὶθδ8 ἴῃ {86 τηουηἰαῖη οὗἨ ϑαιμλδσία ἷ 
Το {Π6 ῥσχίποθβ οὗ {π6 ἢγβι οὗ πδίίοῃβ, 

' Τὸ τνῆομι {86 ἢουβα οὗ 15γδ6] οοιηθϑ 
2 Ῥδ88 ΟΥ̓  ἰοὸ (δ) ποι δηᾶ 866, 

Ἀπᾶ ρὸ πόποθ ἰο Ηδιηδι (πο ρτοαῖ, 
Ἀμπὰ ρὸ ἄονγῃ ἰο δι οὗἉἩ {π6 ῬὨ 1 Β11Π68 ; 
ΑΓΘ ΘΥ̓͂ Ὀοίο6Γ ἴΠδῃ ἴ[Π680 Κἰησάοχῃβ, 
Οὖ ἰδ8 ὑπϑὶν ὑΘΥῚ ΟΥΎ βγθαῦοσ ὕμπδῃ ὙΟῸΤ ὑθστίυοΥΥ ἢ 

8 Ὑὸ γῆ ρῥαὶϊ ἴδ οὔ (ἢ ΟΥ̓] ἀΔγ, 
Απῃαὰ Ὀγΐπρ' θὰ {πὸ βοϑδῦ οὗ υἱοίθῃοθ; 

4 Ὑ7.ο 116 ἀρου Ὀ665 οὗὨ ἱνοσΥ 
᾿Αμπὰ βἰσγοίοῃ ἐποιηβοῖγοβ ὌΡΟΩ {πον οουοῖιθ8, 
ὝΠΟ οϑδὶ Ἰἰδιὴῦθ ουἑ οὗὨ (πο Ποοῖς, 
Απὰ οΑἸνο8 ἔγοπι {ΠῸ δι θηΐϊηρ 8{8]] : 

ὅ ὙΠΟ {{}}} ὅ ἰο (6 δουπά οὗἁὨ (δ ΒΔΓρ, 
11Κὸ αν, ἔμ Ὺ ἱπνθηΐ βυγίπρ ἱῃβίσαπθη θ," 

6. Ὑηο ἀγίηκ πίὶμπϑ ουἂϊ οὗὨἉ ββϑδοσίβοῖδὶ Ὀουἶβ,᾽ 

848 δηῃοχοά πὸ βῦομΒ.. 



4 ΑΜΟΞϑ. 

Ἀπά διοϊπὲ ἐδποσοβϑοῖψοα τὶ (Π6 Ὀσδὶ οἱΪ8, 
Απᾷ ὅο ποί στίουο ἴον (Π6 πυγὺ οὗὨ Φοδεφρῖν. 

7 ὙΠΘΓΘΙΌΓΘ ΠΟῪ 588}4}} (ΠΟῪ ρῸ οαρἔνο δἱ (Π6 μοδά οὗἨ (86 οαρῶνοδ, 
Απά (δ6 βμοῦϊ" οὗἩἨ (Π6 γϑυϑι θγβ 8841} ἀδραγί. 

8 Τῆς 1,οτὰ ϑοδονδὴ μα βύγοση ΟΥ̓ Ὠ]Π186]Έ, 
ϑαιἢ Φοδονδῖ, αοἀ οὗὨ Βοείβ, 
1 δῇμον (Π6 ρτίᾶθ οὗ ὅδοοῦ . 
Απα δεῖ ᾿εἶ8 ρδίδοββ, 
Απὰ 11} ρῖνθ ἂρ {86 οἷν διὰ {86 ἢ] π88 {Ππϑγθοῖ, 

9 Απάᾶ: ἰθὰ πιθῃ, 8ΓΘ Ἰοῖδ 'ἴπ ὁπ6 Βοῦβθ [Π6Υ 88}8]] ἀϊ6. 
10 Απὰ Πἷ8 οουβίη ὃ δηα ἢ18 ὈΌΓΙΘΓ 8}}4}1 ἢ Ὠΐπὰ ἃρ, 

Το ΟΑΥΤΥ εἰθ ὈΟη68 ουΐ οΥ̓ (86 Βοῦδο, 
ἈΑπά 5881] ΒΥ ἰο [26 ὁπ6 ἴῃ [86 ἰῃπηοϑί γΓθοθϑ8 οὗὁἨ [6 ὨουΒ6, 
“18 ἴπ6γ0 8611} Δ οὴ τὺῖξα {Π|66 ἵ ἦ δπὰ ἢ βᾶγβ, "" Νοὶ οὔθ," 
ὙΠΟ 8}}41} ἢΘ 88 Υ, “ Βο 8{1]], 
ΕῸΓ Ὑὲ τηιιϑύ ποῦ 08]} Ὅροῃ ζϑμιονδη᾽Β πϑπιθ. 

11 Εὸν Ῥ68ο]ά, ϑϑβονυδὴ ϑοπητηδηᾶβ, ἀμ ππθη βπλῖύο ὑΠπ6 στοαὶ Βου86" ἰηΐο τυΐπιδ 
Απὰ (6 5128}} Ὠοιδθ ἰπύο Ρῥΐθοθβ. 

12 ο ΠοΙΒ68 ἱπάοϑα στὰ Ὅροι (ἢ 6 το Κ,} 
Οὖ ἀο τιθῃ Ῥ]ουρἢ ἱμογθ ὑῖῖΒ οαι016,. 
ΤΠπαὺ γο ᾶνο ὑυγηθᾶ ᾿υδίϊοο ἰπίο ροΐδβομ, 
Απὰ ἔδο ἔτυϊε οὗἉὨ στρ ιὐθουβηθβθ ἱπύο τγοτταυγοοᾶ ὃἢὦἢ 

18 Ὑ8 γγο Γα]οΐοθ ἴῃ ἃ ὑπίηρ οὗὨἩ πουρδὶ,1: 
Ὕο βᾶγ, “ Υ ΟΡ οὕ δίγθηρσίῃ τγὸ μανο (ΔΚθὴ ἴο τ8 ΒΟΙΏΒ.᾽ 

14 Εοτ, 680], 1 Γαΐὶβθ ἂρ ονϑὺ γοῦ, Ο Βοιιδθ οὐ 1βγϑδὶ, 
ϑ δε Φομονδῖ, αοάἄ οὗὨ Βοβίβ, ἃ παίίοη, "3 
Ἀπᾶ Σύ 8}}8]} ὀρργϑββ γοι ἤτοτα ἐπ Θπίγαποϑ Ηδτηβίῃ ὑο ἐμ6 Ὅτοοῖκ οὗ [μ6 ἀθβογί. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 ον. 1. -- ΘΔΥΤΙΩΞΙ οοιῦοϑ ὕτοῦι ἔδο Ἰηϊσβοδίάγο ἕστο, δαὰ ἰ5 δηαίναϊαει Βφῖο (0 [8 τδὸ ἰὴ 14. χχχί!, 9, 10, Ἡ. 

Μοπηΐ οἵὨ βδηι. 15 ποὲ (9 οὐοοὺ οἵὗὨ ἐσυεὲ (86 ἰὼ ΕΒ. Ὑ.) Ὀπὲ (0 ρμίδοο πσῆοτο ἐδ9 οασοῖθδα ϑοοῦτι 16 ομποσίδῃμοα. 5, 
8 Μοεδῖο ποσὰ (ἥαπα. ἱ. 17), “αὶ ἐρϑαϊδοά ὉΥ πδαιο, ομβοδοῦ, ἀϊδικυίδηοά. 

4 Ὑος. 2. -- ὙΓΩ, Ραδε οὐον, ὕδοδιιδο ἐδο Κυρμταΐδο τασδὶ ὃ6 ογοδδοὰ ἰπ κοίῃς ὑο δὶ μϑὶ. 

8 γα. ὅ. --- ὈΟἘ ΤΊ, ἀπ, λεγ. ῬοεθαΑρ6 -α ΤΊΣ, το ἀϊνίά6. Αοδογάϊης ἐο Κύει [ξ 18 867 - ἐο ὀγραῖ ομβ, ϑδρφαΐδιιν 
ἴω δοῆξ. Κζοῖ ᾿πἰοσρσοὼ 1} ἴο δ 9 "Ν δεουῃά, ἔ. ς., ποράβ, δῃὰ τ] ΚΔ [ἐ ἀοϑεγῖθδα ἐδ δἰησίηρς 86 ἔἱ γοϊοῦδ ποῦδϑοῦδϑο. Μοίαν 
τοπάοσα ἰἰ “τὸ 116.) [ῬΌΔΟΥ πηάδογείκηάδ ἰὲ 88 τπθθο Ὡς τ δυτηίοά ον οὗ Ὀπιποδηίορ, ποσὰβ ἰὼ το πο τα γέδτωα ἰδ 
φνετγιδίης, [9 δδηδο ποίμἱης." ἸΤδο τευ δοίης ἰὰ ἴμο ἰοκσὶ, ἐγίμ, 18 ἤγοπι Ἡγοχάφποσίῃ.) 

4 γος. ὅ. -οὖἷἶἰ 5, πε., ἰπσίσυσοσηδδ οὗὨ εππεῖο, δοατιδ, ἔγοσῃ ἃ δοσωραιίϑου οὗ Δ ΟἸγου. χχχίν. 12 τὶ 3 Ομτοῦ. 

Σχῖχ. 28,27, δὰ 1 στοῦ. χχί!!. δ, ἰο ἀδηοίο δἰσίροὰ ᾿πείσυτηοοία. [80 Καὶ! δῃὰ Ρυδογ.) ΣΙΣΤΊ, ἰο ἰηγνσαῖ, ἀονίδο. 

δΎεε. 6. -- ὩΥΥΤ Ὦ, ἐδ, σρτίη κῆτος γοβδοῖβ, δἰ γα οἰϑουμοσο ἀδωοίοα ὈΟΝῚ6 δοᾶ ἴῃ {δ ὕοταρὶο βεσυῖοθ. Ἐσ. χχχυῆ!. 
8; Νασι. ἱν. 14; Δ΄ ὅλτου. ἵν. 8. 

6 γον. ἴ. -- ΓΤ Του. οἵ ΓΕΘ, 5 Ἰουὰ ΟΥΣ, Βοῖο οἵ 70γ.. Ὁ. 28:5) 8Δ8 ἴῃ γὰγ. 4, Δὲ διγοίλεά ομί, ἱ. Φ.,) δὲ ἃ 
ναπᾳποί -- ἐδ τϑυθί!οσα. Ρυχοὶ δοδιιπιδδ ἃ βοοουὰ τοοὶ οὔ ἐδιο βδιωθ σα ϊοδαὶβ, ἰὸ θοῦ μ σίνοθ ἔδο σωοδαίης, ἴο ὃὉ6 ὑδά, ὁ 
βἰξηϊ, δηὰ τροϊδρῇῃ., ἰο Ὀ6 οογευρῖ, δηὰ τϑηάογα πόσο, ἴΏ6 ἀοφθηοσταῖθ. [119 δοοδ αὐ} ὨΘ6(1668.} 

Ἰ αν. 8. --ὙἘΆ, ὅ9 ῥυϊὰθ οἵ ὕδβοοῦ, ἱ- 4., ϑνοσυι μη οὐἡ πϑῖομ Β6 [8 ῥγουά. ὝΟΠ ἐο κἴνο πρ, ἑ. 4.,)ὄ ὃ Ὡς 
Φησγ. "ΓΤ οἷον,» ἸΘΔΏδ δα πιατία, δοιὰ "118 21 π088,᾽" πδίονος [ξ οου δία. 

8 ατ. 10. - ὙΤῚΤ, {ϊ .) ἀπο16, Βοτο ἀδηοίθα δὴν Κίασαδσι. ΘΠ, Ἐς.) ἷφ Ὀύτηοσ. 45 ἐδο 1δγδοὶἱῦδα τόσο ποὺὶ 

(ο ὈΌΤΥ δυὰ ποῖ Ὀυγα ἐμοῖς ἀεδά, 1 16 Βυρροσοὰ παι (ἢ του) οὗἩἨ σοῦρθοθ οοπιροὶϊ δὰ ἔπο ἰδίθοσ ΦΟΌΓΘΟ. ΘΕ, 

ὈΟΏΦΘ, Β6ΤῸ τὸ Ὀοάγ, 88 χοά. ΧΙ]. 109; Φο6}. χχίν. 823; 2 Κίηκε χΙ!. 21. 

9 ον. 11. -- ΓΞ ΤΙ, 86 εἰηρχαϊδν ἰδ προὰ Ἰηἀσδη!66}} τα ΦΨΟΙΥ͂ Βοῦδο, ὅτοδὲὶ δηὰ 5π1Α}}.. Οἵ. ἢ}. 1δ. 

10 οσ. 12. --- Μαΐοσ ροϊοΐδ ὩΣΏΞ, ἴδυε, ὯΝ ̓ ἽΠ23. Ῥοθα πὸ ῥἱουσὰ ἴπο δϑοὰ τι οχοὺ Γ᾿ [Βυὲ δἰδα ἃ 

ἔλοτο οοηΐθος 6]. 

11 ο. 18. -- ἼΞΙΤ᾽ 2 ἃ ποῦ ἐμίης, φοκοον οὶ ἩΒΙοῖ ἄοοα πού οχίδὲ, πρταθὶγ, ἐδ) δέρδαιβτδι τοϑαιβοσφά ἴα ἐδ βαχὲ 
οἷδιιθο. : 

[12 ας. 14. --- ον ἰπδύκωοοθ δὲὸ ἸὉπυὰ ἴῃ ΗφΌΤΟΥ ἴῃ πΒΙΟΒ (8 οἰῤοοῖ οὗ δ τοτὸ ἷ8 80 διν τοῃονοάᾶ ἕοτα ἴξ, δδ ΥἿΒ 1 

ὅοα ΠΏ. Ἠοδπάοχεοη. ΒΡ ΔΑ] ἰ6 ἰδο νὸ}} κπόνηι Αταθδα, ἐδο ἄδθορ δὰ τοιλνδθο ἀδργοδείοω, ὑὸν οε ἱρὰ 

ἔδο δον, ᾿πμοἢ οχίουάπ ἔγοις ἔμ ἴδκϑ οἵ Θειῃοδασοία ἰο ἔδο θοδὰ 8οε.) 



ΟΒΑΡΤΈΕΞ ΥἹ. 

ἘΧΕΟΘΝΤΊΟΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. γέειῖβ. 1-ὅ. Α δῇδτρ Ἴοδϑῆϑβασο οὗ [16 τπουρῆϊ- 
1068 ΤΟΥΟΪΤΥ οὗἉ [π0 Ποδάβ οὗ {86 παϊΐοῃη. ΤῈ τοΘ 

ἰπι5 Ὀδεὶς τὸ [16 δἰ ταῖν Ἔχοϊαιηδιίοη ἱπ οἢ. ν. 18. 
ΘΓ 8 ὙΟΘ ὙΓ788 ῬΓΟπουηοδα ὩΡΟΠ ἴΠ086 ψ 0 πιἰ8- 

ἘΔΚΘΏΪΥ ἀοείγοά 1Π6 ἀδγ οὔ ἴΠ6 [οτά, 85 ἴἔ 1 ποιυϊὰ 
Ὀεΐηρ ἴο τῃ6πὶ Ῥγοϑροῦγ. Ηδτθ 1ῃ6 αποδιίοη ἷ8 οὗἁ 
ἴδο οσοηβάοης ἶοὸ Ὀοδιονοὰ πὸ ἰπουρῃϊ δὲ δἱὶ 
Ὅροι ἰπαὶ ἀδν. Μεγ. 1, ἴῃ Ζίου : Βῆονν"»Β ἴῃαὶ [}6 
τοῦθ κα ἱποίυαο8 υὐρ οἱ 8130, δ΄ ΠΟθΕῚ 6 βιῦδο- 
πες ἀδβοτί ροη τοίδυβ οϑρθοΐδ  Υ ἤο [06 χτεδὶ τηθῇ 
ἐγ 16 ἢ} οὗ Βαιηδῆα,» Απὰ 88 ἴΐ6δ6 δ.ὰ (ἢ6 
ἀἰεκιηρυϊπποα ἴῃ (Π6 πδιίοῃ, δο ἰἢ6 πιίοῃ 1156] 18 
“Δ]]οὰ {πὸ ἤτβὲ οὗ τηοβὲ οχδ θᾶ οὗ 41} πεδιίοῃβ, Ὠδἵ- 
ἘΡΡΟΥ φηουρῆ, 5δἴπος ἰὲ νγδ8 ἴ6 οἤόδθη, ῬθΟΌ ΑΓ 
ῬοορίΘ οὗ Οοά. ὙΠεὲβο ῥὈγΐποοβ δτὸ διγίθοῦ ἀθ- 
“μάν τε 88 ἴΠοϑ0 (0 Ὑποῖλ τ0 δοῦδο οἵ [δβγβοὶ 
ΘΟΙΘΒ, ἔ. 6., ἴὉ0Γ ΘΟ η86] δῃὰ ἀϊτοοϊοη. ΦΈΒῈ}γ τὸ- 
ΤΥ Ἠδησβιοηθεῦρ (Ατλ. ἢεπέ., '. 148), τ1πδὶ 
τ.5 “τς οἰϊεῖ τηοπ οτὸ γεπλϊη ἀϑὰ ἐπδὲ ΤΠΘΥ τ τὸ 
[1 δυΘΟΟΒΘΟΤ Οὗ ΤΏο86 “ ὈΤΓΊΠΟΩΒ οὗ ἴῃς {Γ Ό65᾽ 80 
ἭΘΓΟ ΤΟΓΙΊΟΥΥ (Ππουρῆς ὙΟΥΌΥ ἴὸ ὃὉ6 Ἰοϊῃοὰ σὰ 
Μοδοδ δὰ δου ἴῃ πηδηδρίηρ ἴπ6 αἰἴαὶγβ οὐὗἨ 186 
οδοϑο ῬΟΒο 

γεν. 3. ον δὲρ!ι (ΠΟΥ δἱοοὰ, 8 πονν βίιονσῃι ὉΥ 
16 δες πὶ ἴβγϑθ], δὲ οδο ποδὰ {ΠῸῪ ΓΘ 

ὙΓᾺ.5 Ὠοΐ ἰὨἰοΤΙΟΥ ἰΏ ΡΓΟΘΡΟΓῪ ΟΥ [Π688 
ἢο 186 τη τίοδε μοδίπθη βίδῖθβ. [Π6 0148 {Π6 πὶ 
Ἰοοκ 688ῖ, πογίϊ, δῃὰ νοδῖ, δηἃὰ ΒυγΥοΥ [ἢ γοο ποὶρἢ- 
Ὀοτίησ Κίηράομιθ. Ομ θθι. (Οδ]ηοὸ πῃ [βαίδῃ, 
ΟλΙποὴ πη ΕΖεκίο]), τδϑ θα] ὈΥ Νἰπιτοὰ ἰῃ τῆθ 
Ἰοηαᾶ οὗ δηΐηδι (ἀκ. χ. 10) θαὶ 18 ποῖ πιοηοησὰ 
δεαίΐη ἴῃ δου ρίαγο πη} [8 οἷδοθ. Αἰὐογσαγὰβ ἱΐ 
Ὀροδῖὴθ ΤοἰοὈγαϊθὰ υὑπᾶὰδὺ [Π0 πϑῖο οὗ Οἰδβίρῃοῃ. 
δα} δὴ 8 ρθπο ΓΔ ]8 πο ἷς ἱπιργοζηδΌ]6, ὑεῖδε. δυΐ 
οὔ ἃ Ρδηῃΐηβυ δ βυττουηάρα Οἡ [ἢγεὸ β[ἀ68 ΟΥ̓ ἴΠ6 
Τιρτδ. ἘΓΔισδία ὕπο ατοδὺ νγὰ8 [ἢ6 ΟΔΡΙ(Ὰ] οἵἉ [86 
Βγείλη Κίησάοτμῃ οἵ ἰδὲ πδπὶθ οὐ [Π6 Οτοηῖοβ. 
δι ναϑ οὔο οὗ τὸ ἢνο οἰϊοῦ οἰε65 ἰῃ Ῥ αἰ δεῖα, 
δοὰ ἴῃ Παυϊ 8 τἶτηο ἐΠ6 σΑρΙ(Α] οὗἨ [6 γῃο]Ὲ οουη- 
.7γ.}] Ὑπδὴ ἰμ966 κἰηῃφάοτηβ, πϑηιογ, Φυάδῃ 
δηὰ [εγϑο]. ΟἸδογβ ΒΑῪ [δὲ 106 ῬγΓορἤθὶ ἐροαῖκβ οὔ 
ἀδεϊτογοά οἰτ68, δΔηὰ (πδὲ [6 ἴδγϑ6] 68 ΔΙῸ ΓΟ 
τοϊηἀοὰ οὔ ἐμποὶν ἔλ6 845 ἱπιϊπηδτίηρ ἐμαὶ 16 Βαῖηθ 
08 ἴῃ δίοτο [ὉΓ {πο πιβο]νο8 (80 Τυ16γ). ΤὨ 8 
γίονν ποῦ σομτηοηὰ [90] ἴὁὸ ἴδνοῦ, σοῖο 1 ποὶ 
Ἷ ἴο ἴα ἔπὶγ οοπδιγιοίίοη οὗ τ[ἢ6 νογὰ8. ἵὲὶ 
ταῖρσῆς Ὁ6 Αἰ οτνοῦ, ἱἢ τπ6 ἀοπθΐθ αυοδιίοι, δῖὸ ἸΔΟῪ 
δοίξον, εἰς., δά ϊιιθὰ οὗἨ δῃ ΓΠιδίΪνα ΘΠΒΌΎΘΥ, 
ὩΔΙΏΟΙΥ, γὲ8 (ΠΟΥ͂ ἃτὸ δοϊίοτ. Βαϊ {Π18 Ρ] δἰ ΠΥ οδη- 
ποῖ ὑὕὉ6. Βαῦοῦ ἱπαοοα 5668 {{Π||8, Δηἃ δοσογαϊην]ῦ 
ἀχρίαϊη5 {ππ|8: ““Οὔδοτνα {πο86 Ποδιποη βίλιθϑ. 
Τμοῖν Ἰοὲ ἰ8 ποὺ δοῖίοτ, {Ππαἷνῦ ΡΟΥΘ ποῖ ργϑδίῖου 
ἰδ γΟΌΓΕΒ; ΓΑΙΠΟΥ ΓΠΘΥ͂ Βανο [8]16ῃ τ 116 γοῦ ὈΥ 
Οοα᾿β ρταοθ κ21}}} δίβπὰ ; ἱΥ γοὺ δροδβίδιζο ἴγτο πὶ 
Φομουδῆ, τἰὺ 58 π|6ὸ ἔδίο υτἱ}] γου." Βιαὶι 
δον οοὐυἹὰ ΒΥ οὔθ Βροδκ οὗ 8 ΡΟΥΘ ὙΠΊΟΝ γὰϑ 
ΟΥ̓ΟΤΊΠΓΟΥ 88 “ ποῖ ᾿.ΤΟΔΌΟΥ "ἢ [ΠδΔη ΟΠ6 581ὲ}} εἰδηἀ- 
ἷηχ 8 Α οοἸμραγίϑοῃ ἴῃ τεδροοὶ [0 ζτθδί 658 Ἷδη 
6 τηδᾶδ ΟΥ̓ πιῆ ἃ 80}}} οχιβιηρ ροῦνον. ἰΡαδΥ 
δὰονρὶδ Βδυογβ υἱεν, νυὲ οτάβνονι ἢ δὰ Κ6Ι] 
δρτϑο τὶ (ἢ ΟΝ ΠΊΟΙ]οῦ ἴῃ πιακίπρ ἐΠ6 γογ86 δ᾽ ΠΡΪΥ͂ 
δῃ Θχραπείοῃ οἵ {Π6 δἰδίεπιοηϊ ἴῃ γϑγ,. 1, {ἶπδι 15ΓΔ6] 
ἱθ Βεςῖ οἵ ἴῃ|6 πδιΐοῃβ, Ὁποχοο Ἰοὰ ὉΥ ΔῊΥ οὗὨ (Ποὶγν 
Ββοδαίνοσ ποὶρηροτβ.) 
ΨΈ ες. 83 θερίηβ (Π6 (αΥοΓ ἀχρίαπδίοη οὐ {16 

ΘδσῸ ͵688 ΘΟΟΌ ΓΙ οἰδγροὰ ἰῃ γοσ. 1. Ἐορατγαΐης [16 
ονἱϊ ἄδγ, ἱ. ε., ἀΑΥ οἵὗἠἨ Ἰ᾿υάρπιοηὶ 88 αν οἱ, [ΠΟῪ 
ςδί.86 ΥἹοΐΪδηςθ ἴο δγοοῖ 119 [ΠΓΟΠΘ ΠΟΘΆΡΟΓ δηὰ ΠΟΑΓΟΓ 
διῃοηρ ἔποπι. [ΒΟΥ [Ὁ]]ονγ8 Ψογοπιθ, ατοίίαδ, 

πιο, δβηἀ οἴδιοτβ ἴῃ τοίοττίηρ [Π6 ἴἤσοπο οἴ 
υἱοΐδωςα το {86 ττιὶο οὗ Αδεγτία, τ ηΐς [86 ῬΘΟΡΙῈ 
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Ὀγοῦρϊ ποδγοῦ ἴο ἔπθῖὰ ΜὨ1]6 ΤΟΥ πόσο τἰϊηκίηρ 
ἴο μεῖς αν οὐδ Βαῖ 6 ΤὈΓτΔΘΥ σοίδγοπορ ἰ8 το ἢ 
ΤΔΟΓΘ ὨδίΌΓΑ].] 

εἾὟοτ. 4. ΤῸ ορργοδαίοῃ {ΠΟῪ δἀάθᾶὰ Ἰαχυτίους 
ΒΟΏΒΌΔΙΥ (οἷ, οἷ. 11. 8 ; ἰἰΐ. 13). 

γον. 5. ᾿κὸ αν {πὰν οπρὶ ογοὰ ὑποπιβοῖνος 
ἴῃ ἱπνοητίης τηυδῖοϑὶ ἱπδιγατηθηῖθ, θὰ τὶ ἢ 6 ὙΘΥῪ 
ἀϊθδγοπὶ δἱπι. 

γοεγ. 6. ΤΏΘΥ πἰϑοᾶ {Ππ|ὸ Ὀεϑὺ Οἱ͵8, αἱ ἃ {ἰπ|0 τ Βδἢ 
[Π6Γ6 ῬἯΩῚ8 δρυπάδης οδῦϑο [ὉΓ τηρατγηΐηρ ἴῃ (ἢ6 
Ὀγαδοῖι, ἑ. ὁ., (86 ΟΥ̓ΘΓΓΠΓΟῪ ΟΥ̓ Φοβθρῆ. {τ ο[8- 
ἴοτλ οἵ δηο τ ηρ Ῥγ88. π180|84}}} βυβροπάοα ἴῃ εἴπη 
οὔ τηουτηΐηρ, 3 ὅδηι. χίν. 3. Βυξ (0850 80 Τὰ 
ἴγτοπλ στίονίπρ' οταρίογϑαὰ [ἢ 6 τηοθῦ ΘΟΒ.Υ πηραθηῖβ.) 

3. γεγβ. 1-10. ὙΠ686 γϑῦβθα δηποιηοο ἔδ6 ρῃῃ- 
ἰδῃπιθῖ. ΤῸ ρἤγαβθο δὺ {π9 μοδὰ οὗ [πὸ οδρ- 
ἐἰίνθα, οοηϊδίη8 8 ὈἰτοΓ ἰτγογ, ΤῊΘ ῥγίησοβ βῃου)])ὰ 
ταδὶ πιδία ἐποὶνγ ρυθδη 06 ον ἰῃ [Π6 ΡγΟςαΒ5οἢ 
ΟΥ̓͂ ΣΑρΓΥ68. 

γεν. 8. [ΤΠ οδιδ ποῖ ἰδ {ἶκὸ τπδὲ ἷπ οἢ. ἱν. 2, 
Ἔχοορὶ ἐπαΐ ἰξ 8 ὉΨ ἈΪΣΩΘΟΙΖ ἰηϑιοδὰ οὗἨὨ ὉΥ Λὲς λοὶϊ- 
πδα5, δυξ [06 βδ6η86 ἰδ [ἢ6 588π|60. ἴον {6 
οἵ Φεϊονδ, ὦ. 6., ἢἷ8 ἰπγηοβὲ δὶ οὐ δοίηρ, 18. Ηΐδ 
Πο]θ88. [Κο]}.} 

γεῖβ. 9,10. θα, [πδὲ ἷδ, ΠΊΘΏΥ : Ὀπὲ οὐϑα οὗ 
[Π6 ΤΔΩΥ ποῖ ΟἿΘ 80}8}} ὁδοδρο. Τὰ 4 τηδὰθ 
Ῥἰαΐποῦ ὈΥ τῆς [0]]οΥγβ. 

γεν. 10. θη οἡ ἴδο ἀοϑίὴ οὗὨἨ ἐδ πίη, ἃ τοὶδ- 
εἶνθ οὐδ ἴο ἴΠ6 ὨΟσδ66 ἴο ὈΌΓΥ {Π6 ἀθδεὶ, 6 πῦ'}}} 
α8κ ἔπ 188ὲ ΟὨ6, ἐδ ἱοπιΐ, τὸ ἢδ8 τοι το ἰπῖο ἃ 
τοιοῦδ ΘΟΥΠΘΥ ἴ0 ΒΑΥΘ [8 δ, ὙΓΠΘΙΠΟΥ ΓΠΘΤῸ 18 ΔΏΥ 
ΟὯΘ 581}}} τὶ τἢ Πΐπι, ἑ. 6., αἸῖνσο. Οἡ τοροϊγίην [ἢ6 
ΤΟΡΙΥ, οτο, β6 5418 οιἍἔ ἴο ἢΐπι, Θέ]θηο {11 6 Γ- 
ΔΙ “ 56), ὦν 6., ΒΘ ἱπρεγγαρῷ πἷπὶ πίον 1οδὲ Ἦ6 
ΤΆΔΥ υἱοῦ Φε ΠΟΥ ἢ 8 ὨΔΠΊ6, Δηὰ ὉΥ διιγδοιϊϊηρ ὅθ8ο- 
ὙΔἢ 5 δἰϊβηϊοῦ, Ὀγίης ἀντ ἃ ἐπε βορέῃ ΡΟ Ὠΐτη- 
86. Τὴ ψογάβ, ἔσθ τασδὺ ὈΘ ΠΟ χηϑιίίοσ οὗἁ 
[80 Τιοξὰ᾽ 8 ὩΔΙΏΘ, ἃῖῸ Βροκθη, ἢοὺ ὈΥ Απηος δεῖ 
ὉΥ 16 εἰ πϑηηδη, δηὰ ΠΟΥ ἀο ηοΐ οχρτθϑϑ ἀσδραῖγ 
Ὀαὶ ἔδασ. ὙΠῸ ἀθϑῦμϑ πηθηιοηδθὰ Οσσῦγ ΡΑΓΗ͂Υ ὉΥ͂ 
1:6 βοτὰ δηὰ ὑῬβαγν ΟΥ̓ ἔδηΐπο, ὈΟΪὮ 1 ΘΟΠ86- 
4ποηοδ ΟΥΓἹ τ οὐπᾳιιοβὶ δηἃ ΟΥΟΓΓΠΓΟῪ ΟΥ̓Ἠ (116 οἷἐγ. 

{Υ͵ὸ᾿. 11. Το ΕῸΡ δϑδίρηιβ 10 σϑδᾶβδοῃ οἵ {π6 
[δατίαϊ ἀοοιγοίοη. [ΙῈ ἷἰ8 109 Ι,Ογὰ 5 σομητηδηὰ, 
διὰ ἷθ ΔΥΤῚ ΤΟΔΟΙ 68 Το δηὰ ΡΟΟΥ δἰἶκο, “ γεσιπὶ 
ἔμγτεβ ας Ῥαμρεέγμηι ἰαδαγηα5.᾽}} 

8. ενβ. 12-.4. Τύρου τος ΚΒ οδπ ΠΟΙ ΠΟΥ ἤΟΥΒΟ5 
ΤΠ ὨοΥ τηδη ῥΪοπρῃῆ. ὙΒαὶ ἰβ {Π6 ἴοτοο οὗὨ τῇϊ5 
οοπιραῦίδου Σ ΕἸτοΥ [᾽6 αἰϊοτηρὶ ἴω ἀο οπ6 οἵ ἰῃ6 
οἶον οὗ 1696 1] Πρ8᾽ 15 ΤΟρΓεδβοη δα 88 βοϊῃθιίηρ 
Ῥτεροβίοιοιϑ, δῃὰ τῇ πιθδηΐπρ' ἰ8, Εγθῃ 50 ὑγθροβ- 
ΦδΓΟΙΒ 15 γοῦν ταγηΐης ᾿πβεῖοο ἰητο Ροΐβοῃ, δῖσ. ; ΟΥ 
ἰδ 16 Τοργοϑοη θά 88 ϑοιηθ Β ἢ ς ἱπιροβϑὶ 016, πὰ τἢ6 
ΒΘΏΒ6 18, [8 126 [6 ᾿πιρο 8510 16 ροββὶἷς, {πὲ γοὺ 
ἴαγη ιιδιίοο, οἴο., δῃὰ ἀο γοῦ τιΐηἷἶκς γοῦ οΔη Θβοδρα 
ὈὨηριπηίδιοα, δηα ονθὴ δἰδίπ γοβροτγ} ὙΒδὶ 
γὸ ζυτῃ, οἷς., οὗ οἢἁ. ν. 7. ΣΟ οὗἨ χἱαδίοου- 
ὯΘ5Ν 18 881, Ὀδοδυ86 υῃ τὶ ρ ἢ ΘΟ 8 688 18 ΟΠ ρΡΑΓοα 
αὶ ἃ Ὀἱτίον {γαΐξ, 

γεῖ. 18. ΙΔ ΟἿΌΣ δίσοσχίῃ, ὑδίκϑια, 45 ἰδ τῃς 
ΨΠ|0]6 οτἱσίηαλοὰ τὶ ἘΠΘΙΒοΙν69. ἩΟΣΏΒ, {πὸ 
50.8] δγτηδο] οἵ βίσθηχίη, ΓΘ --Ξ- ἸΏ 885 οΟὗἩἨ ΟΥ̓́ΟΤ- 
οοπιΐηρ ἴ065. 

γον. 14 οοηπίαίἢβ 96 Π ον δ Β ΔΉΒΟΥ ἴ0 [ἢ}8 ῥτο- 
βυηρίοη. Υοῦ 6ἵἴὲ τεὐοϊοίης ἰπ ἃ ἐμΐπρ οὗὁἩ ποπυρδ, 
ἴον 1 ν1}}, οἷο. Αὲ τῆο βαιλο. {ἶἰπηθὸ ἢ 8 ὙΟΥ86 ΓΤο- 
δῖη68 δπὰ οουῆτπιβ ἴΐ6 (γοαὶ ἴῃ νογ. 11], τυ ιΐο ἢ 
Ὀερίη9 Υἱ ἢ (Π0 δ8π|6 ΟΡ 8, “Κ ΕῸΤ ὈδΒοΪα ! 45- 
ΔΥτία 8. οἰδίπ]Υ ἱπιοηάοα ΕΥ̓͂ ἃ ῬΘΟΡΙΘ6, Ὀμπὲ 88 ἰτ 
ψ883 Β}}} ἰη ἔνὸ αἰδίδποο, Ατοβ πονῇ ΓΟ τηϑηϊοης 
ἧς ὈΥῚ παπ|δ. Ῥετθηρδ, ἴοο, 1:6 οἵη βδίοη "ὁ (6- 
εἰρηφά, ἰπῃ οὐδοῦ ἴοὸ αὐγακθὴ [6 στῆοτο διϊδῃιοη. 
ΤῊ ϑηΐσασιοο οὔ Ἡδιοδίῃ, νὰ8 τἰ βίδηάΐηρ 
ἴδῦτα ἴον [Π0 ΒΟΥΓΒΟΓΏ ὈΟΌΠΟΔΓΥ οὗὨ [δγδοὶ, ΝΌπ). 



42 

χχχίν. 8; 3 Κίηγψε χὶν. 25. [ΕδῪ ἰϊ58 ὀχϑδοὶ ρ͵δοθ, 
800 τ Π᾿5 Διδίο δ᾽ οἰϊοπαγγ, Ατηοῦ. οὰ. ὑ. 987]. 
ΤΏ6 Ῥγοοῖς οὗἩὨ [πὸ ἀοαθσῦ, ἴπ6 βουῖῃογη Ὀουππηά- 
ΑΥΎ, 8 (6 Ῥγοδοηῖ Ῥδὰγν 6]-Αιδὶ, δ] ἢ δοραγα 

οδὸ ἥομι Εάοπι δὲ ἴ6 Ἰονγοῦ Ἂχιγοιη υ οὗ ἔδπο 
Τοδὰ 868. [1517861᾽8 βίγοῃριἢ Ππδὰ οὐ ᾿ἰδίθ Ὀθθη ἰῃ- 
ογοδδίηρ ΒΘ αἽΥ. Φοποαδὴ πδὰ τὨτίοο ἀοίεαϊρἃ {Π0 
ϑυγλη8 δηἀ τοοονογοα βουογα] οἰτε8. Ἦ δὲ ἢ6 ὃ6- 
ἔϑβι. Φογοδοδπὶ οοπιϊπυοὰ ἀκιτίης ἃ τοῖρῃ οὗἉ ἰοτίγ- 
ΟὯΘ γ68Γ8, Ππ|}}] 6 δὰ ΘΟΙ  ΟΙΘΙΥ γοβιογοα 4}} (δ 
δηοσίοης Ὀουηάαγίο8 οὗ τ86 Κίηράοπμ. ΑΠιο8 ἢθτα 
ἀδοίαγοθ ἰμδὲ ἴῃ6 ὙΠ ῸΪ6 τορίοη οὐ τποῖγ {τὶ τ ρἢ}8 
Διο "6 οπα βεθῆδ οἵ εἴλἜο:οιϊίοη δηὰ ποῦ. ΤῊΐδ 
τγ88 (Ὁ Π]1οὸὰ αἴνεν βοπιο ἔογίγ- ἦνο γϑῶγα δὶ ἴδ ἴῃ- 
γϑδβίοη οἵ Τὶ ρίδιι Ρ᾽ϊοδοσ. Ραδ6γ.] 

ῬῬΟΟΓΒΙΝΑΙ, ΑΝΌ ΜΟΒΑΙ͂, 

Ἰ. “Ιογδαὶ ἢ ἤγβι δἀπιοπρ ἔπ 6 πδιίοπβ. Αραίη 
διὰ εαρδΐῃ ἰ5 1706 ἸοΩΥ ρμοδιοη οἵ ἰϑγαδὶ δἰ ρῃδ- 
εἰσοὶ, ἱ. 6., 15 Ῥδοῦ δγ δη)ογτησηΐ οἵ τἰἸ6ὸ ἀἰνίηθ 
ἔΆνοΥ, ΜὩΐοἢ δὲ δον δυο ἰηῃ ἰζ4 Ουἱνγαγα τοὶα- 
τἴοηβ, ἰ(5 ΡΟΤΟΓ δηὰ ἰπῆυθηοο δ8 τοπιρδιοὰ σἱιῇ 
βυττουπαϊης παιίοπβ. [πὸ {Π|650 ἘῸΝ ἰς οουἹὰ 
Ταθαδυγα 861 υἱ εἰ δὴγ οἵ ἐοπι. ΤΓΗΐδ δ ἢοΐ 
(86 πἰρμοϑὲ τηοῦννο οἵ δοίίοπ, γοῖ ἰξ βῃουἹὰ ᾶνο 
βυβίοοά ἴ᾽ο οοπῆτγπι {ποῖ ἱπ ἤά οὶ γ τὸ αοὰ. ἘῸΓ 
1π ρϑηδὶν ΟΥ̓ απ ίαἑ "Π[] ποδὶ τγαϑ {Π|0 1088 οἵὗἁἨ {ποῖγ 
Ῥοοϊιίοπ ὨΠΠογίο, ἃ ΧἉ11 ὈΟΘΙΟΥ ΟἿΟΣ πδιίοηδ πὰ ἃ 

ΣῈ αν τοβροεὶ εν ΟΠΙΥ Ἰοὰ το δ! δννῇ}, απὰ 2. Βα αἰδ8, ΠΥ οἢ (ο δον! }}, δὴ 
γοηἀδογοά κ᾽ τεῦ ῥῥαε μρλςι εὐ δοογο. ὙδοΓο ἰ5 ἃ 
οἰτἰ Κίπς Ρἱοῖαγο ἰῃ γυοτδ. 4-6 οἵ δῇ ἰηβοϊεηῦ, ῥγο- 
ΒαΠΙρΡι ΟΣ ΘΟ ΠΗΪΥ ἰῃ τ ἶο ἢ} Ἔὐοσυ τπουρῆς οὗ 
ἀδηροῦ ἰ8 ἀγουποάὰ. ΤῊΘ ἱπίεγπδὶ ονϊϊν οἵ 186 π8- 
τἰουδὶ {6 ἀγὸ οὶ δοδῆ, ποῦ ἰδ ἱξ οὐϑογνοὰ ΠΟῪ δἱ]] 
ἰοπὰδ8 δἰθδαάϊγ ἀοιγηγαγὰ τὼ ἀδδιγμοιίοη. 4148, 
[86 πἰσιοῦ σα Κα Ποῖα ργθοθὶθ γἱἢ ποῦ ΘΧΘΙΏΡ]6. 
Ἰπϑιοδά οἵ ὑδοοιείης Ρἢ}16γ8 οὗ ἴῃ6 δῖδίθ ὈΥ τῃοὶγ 

ἰτΐοιι δηὰ συ]έυτο, ΓΠΟΥ Π6]Ρ ἴο πάογιηῖηο ἰϊ. 
ο σοπάον ἔδοδ τπδὶ ση [Π6 σΓϑδὰ σοτηδ8, τΠῸ 

ΔΙῸ πιοῦξ ἀρορὶν αὔοοιθα δὰ πῆθοὶ ὁ πε] ὁπά. 
8. Τμὸ Ἰυάρταεηι Ὑἰο ἢ 186 Ῥτορ οὶ ΟΥ̓ Υγ ἢ ΓῸ 

Βραδῖκ οὗ ἰ8 οουσυοδὶ δη ΟΥΟΥΓΠΓΟῪ ὈΥ͂ 8 Ἰυτοί χη 
ΘμΘγ. ΕἾΟΠπὶ ἰδ ΤῸ ΙΏΔΥ ΘΔ [80 τίρσῃϊ οοη- 
οορίίοη οἵ ψαῦ. [δὲ ἰδ παίξιγαὶ ἴο οοηβίαον ἰδ ἃ 
ὮΘΑΥΎ οδἰδιη υ, ϑ'ποο ἰξ ἰηνοϊνεβ {π0 1068 οἵ ἴοι- 
ἴπηὴ0 πὰ ἰ᾿ἰΐδ ὃ ἐποπδδηάβ, δηὰ δβοπηϑιΐπηθδ {πὸ 
ἀοτηῖα}} οὔ δητῖγο οἰδίεδ. ιν πῆ 1 18 ἴσυς 
(δὲ οὐ τιἰ8 δοοουης ΜΠ τηῦδὲὶ ἀοδῖτο 118 σϑηθγαὶ 
ςοδβϑίου, γοῖ ἔπ ἀθοϊδπμδιοηβ δραΐηβὶ 1{ οὗἉ [860 δ0- 

᾿ σα] οά ἔθη οὗ ρδϑᾶοθ δῖὸ νδΐῃ, ὑγοςοθαϊηρ, ἢ ποῖ 
ΔΙΝΆΥΘ γοῖ ΘΘΠΟΓΑΙΙΥ, ἔγομι 8. πιϊπὰ ἡ ἢ ἱοῖ σοταρτγθ- 
οπάβ [ἰ||0 οὐ ποιδῖηρ οὗὨ πὸ αἰνίηθ ρονοσπιηοηῖ 
οὗ τὸ που] ἃ. [π δρίτ οὗ 4]}} {686 νν6}}-Ἰηραπὶ ρ6Γ- 
[υγιηδῆοοθ, Μαῦ ποῖεποῦ ἩΪ| ΠΟΥ σδὴ ΘΕ836 ἴη τὴ} ῖ8 
νου], ἱ. 4., 80 Ἰοῃ 88 βίη δι}}} οχὶδίβ. ἘῸΥ ἰξ 15 
ΠΟΟΟΒΒΔΓΥ 88 ἃ ΠΊΘΔΏΘ οὗ ἰηδίοιϊηρ [Π0 ἀἰνὶπο οἶ)89- 
εἰδοιηθηξ ΡΟΙ δἷη. ΤΒτοιρὴ ἰδ Οοὰ οχθοοιιοβ [ἢ 6 
ἡυάρσπιοηῖα ψν οι, Ὀοΐηρ τοαυϊγοὰ ὈΥ ἢΐδ τἱὶρ ἴδοιι8- 

“656, 8’ ΓΠοτοίοτο πᾶ 6 δηὰ ἰγγϑαιβε Ὁ]6, ---- 
ποῖ 850 πιπεοῖ προη ἱπαϊνί 1 6}6 88 προῦ Ὡδιο9 πὰ 
δῖαϊεβ 8 ο ἢ ἀΓὸ οοπείἀογοὰ 88 οΟ] ΘΟ ΥΘ ῬΟΥΒΟΠ8. 
ϑοἢ δοὶδ διῸ αἰτοῦ ργοοθδδθοῦ οὔ ρυτγί βοοιίοη, οΥ 
ὙΠ θἢ [Π6 τηοδϑητο οὗ ἰηϊαιΐογ ἐδ 1}} δηὰ πο ἰἰπι6 
Ὧδ8 οοιθ, γοῦκ8 οὗ ἀεδιγυοιῖίοη. Οπ (Ὠΐδ ατουπὰ 
οὐθῇ ἃ ψψῶσῦ ἩΠιοΝ 50 Ὀ)δοι νον ἰδ δἱ οὐ τοις, 
88 ἃ νοῦ οἵ οοπαιιοδῖ, ΤΑΥ͂ δι}}} Ὀ6 οὈὐεοοῦνοϊν }1ι6- 
ἰθοὰ, ἰῃ 8ὸ ἔκ δ ἰὶ ἐ6 8 τηϑδιδ οὗ ὀἐχϑοῦ πρ ᾽Ὧ 
τἱρμιθοῦθ ὙΓΔΙΒ ΠΡΟ 8 ρϑορίθβ.υ πη [μὸ οἵδεῖ 
μιδηὰ τὸ σδὴ Ἵοοποοῖγο ον ἃ τῶῦ υηδολίδκθα ΟἿ] 
ἰῃ φοϊξἀεἴδπδο, απὰ εἰνογείοτο τί χηίθουδ ἰὼ ἰἰφο]Γ, 
ΤΏΔΥ γεῖ [αἰ οὗὨ τλ6 ἰϑβθ οὔθ σνου]ὰ ὄχρϑοῖ. [ς 

ΑΜΟΞϑ. 

ΘΟΠΊ68 8ἃ3 8 ἰπάρτηθηϊ ΡΟΝ 8 ὈΘΟΡΪΟ τῖρα ἴοῦ δυοὶ 
8 ῬίΌΘΟΒΒ, δηὰ ἐμογοίοσο πὸ ἀοίθηϑθ δναΐϊ8. ἴῃ 
ΟΥΠΟΓ ΟΆ868 ἰξ ἀο08 ἀνα], διὰ ἃ ἀδϑογνυϑὰ ρυπηίε- 
τηθῆϊ ονογία καθ [86 ἴοο Υ [ὉΓ σοπαυοβῖ. Βιαὶ 
δνθη ἴποη ἴπ0 ψῶῦ, ΌῪ [06 απ: 6535 δ σδιιβοβ δηὰ πὸ 
ΒΔΟΓ (68 τ γοατἶγο8, ῬΓΟΥ͂Θ8 ἃ βογίοιι 5 {{π|6 οἵ 5ἰδ. 
ἱπρ ἴογ {πὸ νἱοίοσ. Ηθηοο ἴὺ ἰ8 τρις δπὰ ῥγοροῦ 
ἴο πιδίἰαὶπ Ὀοίογθῃδη δῇ δαιποϑδὶ σοπῆϊοι ἀραΐπεὶι 
δὶῃ, Ἰοθὲὺ βυο ἃ ΠΟΑΥΥ͂ ΒουῦΤρΟ 88 ΨΔΓ δῇῃουὰ 
ὈΘΟΟΠῚΘ ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ. Βαϊ ὙΠ6Π βο0 ἢ ἃ ροίηϊ ἱ 
τοδοῃοά, ἱξ θοοοπηθ5 ΟΠ τίβιϊδἢΒ ποῖ ἴὸ τ εῖ6 Ὁ ΘΙΙΡΙΥ 
ἀθοϊδπιδοηβ δραίηϑι ὙΔΓ ΠΟΙ ὉΓΟΠΊΔη δ, (ΟΙ.- 
ἀμρια οὐοῦ ᾿ξ, Ὀὰς ΒΌΠΙΌΪΥ ἴο ὈΟῪ ὑδηοδίῃ αὐά᾽ δ 
Δα δηἀ Ῥδιθπον θοδὺ ὑποῖγ ΒΟΓΓΟΥΓΒ, 80 ἰδαὶ 

{ΠΠ8 ΤΑΥ͂ δρτγίη Ἵ τ6 ἔγυϊ! οὗ ἃ ποῖν δβρί τὶς πο] 
Ρἰοδβίπρ ἴὸ Οοά ὉΓ οὐθῆ ἴ86 ἀεοβίγιειίοη οἵ 4 
Ὠδιίΐοη 18 80 (ὯΓ διαγοά [δὶ δἱ 16δ8ὲ “" ἃ γοπιηδηι" 
ἰφ Ἰεῖς ἰὸ υπάογιακο ἃ ΠΟῪ 116. Απὰ {Π6 πιοῖο ἴδῈ 
Κιηχάοπι οὗἩ ἀοἄ ρῥτγοναὶ δ αἀπηοπρ πηθῃ ἴο 116 ΟΥ̓ΟΙ- 
ἰὮγονν οὗἁ δβἷη, [6 1685 πθϑάζι μν1}} Ὀ6 τὴ6 {τἰσμιμι] 
ΒοοιΓρο οἵ τδὺ; θυ: (Π6 ΘΟ ]εῖθ ταΐρη οἵ ῥϑϑρδ 
ὙΪΠ1 Ομ) ΟὨΪΥ τ ποη ἴΠπὸ ἤγβι δδγι ἀπά {πὸ ἤχει 
ὨΟΔΥΘΠΒ 81 Ῥαδδϑδοὰ ΔΎΔΥ δηὰ 8]}] (πίη οβ ὈδΟΟΙΙΘ 
ΠΟ. Τὴ ΠΟΙΓΟΥΙΒ οὗ νῶϊ ΠΙΔῪ δηὰ βῃουϊὰ δὰ ἰῷ 
Κοορίπν δἰΐνθ δηὰ ἰηΐίθηδθ ΟἿΤΓ Ἰοηχίης ἴοῦ ἴμδὶ 
ὈΠ158{1] ρογοά. 

ΒΟΧΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΛΟΤΊΟΑΙ, 

γεν. 1. Ῥζοο ἰο ἰλα ϑοόουγε. ϑοουτΥ δπὰ νδΐη οοῦ- 
βάσποσ, (δ6 οοτηπιοη ἔδυϊ 5 οὗ δὴ Εἴ ἰδ Ὀυἰϊπὰ Ὁ 
ἢ ἀδησογ. Ηδ τϑοβ δγουῃὰ (Π6 δῦγβ5 τ ϊτποῦϊ Ρ6- 
οεἰνίηρ ἰδ, δπά δἱ ἰαδὲ που]ὰ ρ᾽ απρὸ Πδδαϊοηρ, τοῖβ 
ἷἱξ ποί ἴδε ἀοἀ ἐἴατι]658 πὶ ὙΠ ἡπάρτηρηῖθ. [8 
118 181 γοπάογ δι οἢ δίΓΟἾ68 Ποοθβϑδαγυ. 'ΤΉΘΥ δ 
τιοτοίοτγο ἴο 06 ἀδοιηοᾶ σταςίοιβ ἃς, ΒΙΏ0Ο {ΠΟΥ͂ ΔΙῸ 
ἱπιοη ρα ἴο βαγο ἴγοῃι ἃ ἴο1 4] ουθγίστον. Βαϊ δἰ, 
ΠΟῪ ΠΙΔΗΥ͂ τείαϑο ἴὸ θοὰ τποπὶ}] δ γί οὐ καίϊοπε. 
μαι δὴ βοποῦ!ΐ Βαϊ 50 πιθοῦ [ΠΠ6 νγοτϑο ἢ βυςεὴ 
ἃ ἀϊνίπο ἔδλνου ἰ8 ποῖ ῬγοροΣὶΥ που Κη ποι: 80 τηποὶ 

Ὑ 16 συϑδῖου 186 τεβροηϑὶ Ὁ} ΠΥ δηὰ τὰς σαϊς. [ΤῊ 
δυῖ ΠΟΥ ΘΡΡ] 65 18 τπουρῆς αἰγός το ἢἰ8 οὐνη ἢ8- 
τίοη, ἰη νἱοῖνν οἵ (Σοὰ δ γϑοθης ἀθδ] ρ5 τ ῖ ἢ ἴΠ6 (Ὑ66- 
τλῆ ῬΘΟΡΪ6. Βαἱ ΒΏΓΟΙΪΥ ἴξ ἰ8 Θ] 04 }}}7 ΘΌΡ]ΙοΔὉ]9 (0 
οὖῦγ οὐη ἑδνοτοὰ ἰδηὰ. [1 οὐσ (ΟΥ̓ του] οχίθδὶ, 
ΟἿΓ τη δίοτία] ἀθνοϊορπιδηῖ, Οοὐν ᾿ἰ Ό6ΤΑῚ ἰπδιϊα οηδ, 
Οὔν ἤμπαὶ νοι ΐπρ ἰοχϑίποῦ ἴῃ 1η6 ἔγηδοῦ οὗ {πὸ 
δῦ οΥ ἴθο πίου, πᾶνὸ τηδάὰθ 08 ἢτβὲ οὗ πδεοδδ, 
ἐΐ6 ἔλεος βῃουϊ ἃ οὶ ροπογαῖο νταΐη οοηδάοποο δοὰ 
ἃ διαρὶὰ 5651} γ, Ὀπὲ ΓΑΈΠΟΥ δα Κοῆ ἃ ᾿ἶνο Υ 
ἱταὰα δπὰ ἃ σεποίουδ ορθάϊθησθ ο τὸ ΕΌ]ῸΓ οἵ 8Δ4- 
εἰοπθ, [Π6 αοἀά οἵὨ δοβῖ8.] 

ψεγ. 8. αξε οὐεν ἰο (ἰαἰπεἦ, εἴς. Α Τοπηραγίθος 
ἢ ΟἸΠΟτΒ 1658 ἔδνυογοὰ [δὴ ΟὐγβοΪνο 5 18. ΔΙ ΎΔΥΒ 
υἶϑο ὙΠ6Ὶ ἷξ ῥγοιμηρῖδ ἴο Πατη ΠΥ ἀπὰ τηδηκῆι- 
πο. “ὙΠοΔΪ, Ο Τοτὰ αοὰ, ππὰ ταὶ ἰδ ΠΥ 
Βουδο, ἴδε που μαβὲ Ὀγοῦν ἣξ πὰρ Ηἱποτίο 1 ΑἾεδ, 
οὔϑηῃ 4}} [πὸ ἐπ η κ5 τοοδίνεϑ ἴον μἰνίηᾷ κε 
ἴὭοτα ἴδῃ ἴο οΟἴδοῦβ, ἰδ ἰδὲ τὸ ἴογγεῖ Ηἰπι ἴδε 
ΤΏΟΓΘΟ. ' 

[ετ. 8. γλο ριὰ ν 90) δὲ ευἱΐ ἄαψ. Το 
τποῦχῆι τμας [Π0 Γοτὰ ἢλ8 ἃ ἀΑΥ ἴῃ νν ὨΪςἢ ἴο ἡυάρο 
ἸΏΔΏ, ἔγοιδ οὐ ἔτ σ ὐδηβ ἴδ ἰγγϑὶ σίου, δηὰ ἘΠΘΥ͂ ;80 
αἰδθγοηι τὰ γ8 τ0 κεῖ τἱὰ οἵ ἱξ. ἴθ δίγοπε μεαγάδ 
τποπιϑοῖγοϑδ, δπὰ αἰδθοτὶ οὐ ἀϊβυο! ον ἐμ6 {ταῖδ. 
ΤΠῈ ψγοΚ δηὰ νοϊαρίπουδ δας ἐποῖτ ογοδ ἴο ἰδ, 
πο υἱγὰ ἴῃ το ἔδυϊο, δα δὲ ἴπΠῸΥ ἀτοδιὶ πουϊὰ 
οδαϑο ἰὸ ὕ0, Ὀοοδῦϑ6 [ΠΟῪ 6866 ἴο δο0 ἧἱξ. (Ῥαϑογ). 
Ηδπάετθου αποίδ ἃ ραζϑ οὶ ἥγοιλ Οἰδυάϊδυ, [5 ἔε- 
ἔτορ., ἰ'. δ0--54. 

τ βρεὶὶ φμανε εὐὐςμδ ἐμερέ οἱἑἐΐε αυιον ᾿ οι 7 ΤΙΝ 
Δεερίείίων, ἐτμαάεπδομια ἀνεῦενι υαϑέπηα γμείννα, 
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Ἑὶ τωΐε ἐπ τείτέτει ἀαηιπὶ δόεμτγα ἰἰδίαάο 
Ῥωπι "πογα ἐμρρίϊ εξ ἰμετο, σαριέσιφμε ᾳμοα ἱπβίαϊ, 
Οὐεάϊειν."" 

γεν. 5. Ῥσλο ἐγ ἰο δε δουπα 9 ἰλε λαγρ. Απ 
ΔΙ Ποῖα] αἰειαϊηδία πημεὶς υῃ ϊο ἢ τοΐαχοϑ ἴΠ6 βομὶ, 
ἐπιιογῖπρ τῃ6 πιο] οάν ἀπά αἰδμ δοίης τὴ6 ρόντοῦ οὔ 
ἀϊνίης ΠΑΓΤΏΟΠΥ ὈΥ ἔτ Κ8 οἵ γί, 18 τηϑϑὶ ΟΠ ΡΆΠΥ 
(ογ ρἱααγ, τΠοιρ 658, ἤοαγι]658 νογβιγίηρ. θυ- 

Τηυδὶς ἰ8 8 τηῖγκ οἵ ἃ πδιϊοηΒ ΟΘΟΔΥ, πὰ 
Ῥτοιηοῖοβ τ, {ιζκὲ δαυϊα ἰδοψ ἱπυεπί, εἰς. ΤῊΘ 
δϑῖη6 Ρ61Π58 νυ ίςἢ Πᾶν! ϑιαρίογθα οα πλιιδὶς [0 Π|6 
θόποῦ οὗ Οοά, ἴπον οιπρίογοὰ ὁπ ἐμοῖγ ᾿ἰρηῖ, θη 6γ- 
γι πζ, ὉΠ ΘΔ ΠΙης; Ππηυϑιὶς, δης, 1 [ΠΡ γοῦθ θαγησβῖ 
“ποι ἢ, }π51}ῆἔ48 1 ὉΠοῖὶγ ᾿πνθητοη8 ΟΥ̓ ἢΠ6 ΘΧΘΙΆΡΪΙΟ 
οἵ αν! ἃ, Μιυςοῇ δὲ ρϑορὶ ἢδνὸ ι5{1Ώ6ἃ ΟἿΓ ἀ6- 
το, 56 584} 1Ζ ἢρ, Ἱπιπιοοπὶ ἀπηοῖηρς ὈΥ [Π6 Γο- 
᾿ἰκῖουι 5 ἀπείη οὗἩὨ ΠὨΟΙγ δογρίαγο. (ΡΌ56γ.) ὅθ8 
ΒἢοΡ ϑαπάογδοη, ζδοίμγος ὁπ (Οηβοΐοηοο, 11]. ἃ 13, 

γον. 6. δόηίηξ ισἱπα οἰ ὁ εαογ βοιαί δοιοίς. 'ΓῺΘ 
ἤγος ῥγίηοεβ οὔ [6 τὶ (Ναπι. νἱΐῖ. 18. 5752) 
διονγοα {ποὶγ 208] ἴον αοἂ γ οἴ ηρ πχαϑϑῖνο δῖ νοῦ 
Ὀον}8 ἴον ἴῃ0 βουνυῖοθ οὗ [πὸ ἐδογηδοὶθ; {π6 6 
268] 2} [Π656 ᾿τΐποθδ ἴοΎ Πποὶγ οὐ ροί, τΠπεὶν ὃ06|- 
'γ, δίῃ [πὸ Ὠτισα βδογθὰ υ688018 [ῸΓ [ἢ γ σοι ρο- 
ἰδιΐοηθ. κα ϑν1π6 ἴῃ τπ0 Ἰγουρῆ, {ΠΟΥ ἱπιτηογδοα 
τῇσι 56 ̓ν 8 ἰπ τΠοῖγ ἀτίηκ, “ 6 Ἰπηπλῖηρ ἰπ πιῖια] 
εν}}}.᾽} (δἰ4.) «Δποϊπί (δε ν δῖς. [1π τ 18 
οτἶβὶ 9, θη τἴῆ6 ἀϊνίηο ται γα8 δου ἴο Ὀγοικ 
οὔῖ ἀροῦ τῇς παιΐοπ, δπὰ ὕπο οὐρὰς ἴοὸ ἴᾶνο Ὀδθη 
δἰἶπρσ ἰΏ βδοκοϊοι ἢ ἀπὰ Δ5}68, ΠΟΥ ΘΓ ΟυΓΊΟΙ8 
Ὁ Ῥτοσυγθ (Ππ6 δεϑὲ οἰπίπηθης ἴογ {ΠΕ ῚΓ οὐ 88. 
Ἐοιηδη ραιτγοἰδη5, πη ΟἸσαγο᾿ 5 ἀδυβ8, οδγοὰ ΟΠΪΥῪ ἰοτ 
τοῖς οσσῃ ἤ53ῃ-ροπάδ τῃΠδὺ {Π6ῖγ [8065 ταῖρ ἢ Ὀ6 γ06}} 
ΒΌΡΡΙΠ Θὰ νυ τ} 1618 ἀπὰ οἵπεῦ ἤβἢ, 116 τη εἰν 
ΓΟΠΠΙΓΥ͂ ὙᾺ8 ἴῃ ἀδηροῦ οὔ Ὀεΐπρ ον γα πο τ] τῇ 
ἃ Βοοά; {πον “τουρῆς οη]ν οὗ 186 οοςκ-δοαΐ οὗ 
ἰδεῖς οὖσπὶ ἔοτίι πο 5 το 116 γὙ6886] οὗ ἴῃ 6 βίδα Ὑγ88 
κοίηρ ἴοὸ τγοοῖκ.᾽ . . .. Ηετο 8 δποῖδμοῦ ρτορποιὶς 
ἩΓΕΓΠΙΠΣ [ὉΓ ΟἿΓ 561 ἢ8ἢ Ἰυχυσγ. (ῬΤοσάβιγογι.) 

Οτίονυε ποὶ 70γ ἰδ λισί ψ «]Ἰοβορῆ. ΦΔοβορῆ, τῆς 
ΔηΓΟΒΟΓ οὗ ΕρΡἢ γαῖα, τη Ποδῆ οὐ [πΠ6 16 {Υϊ 068, 
ψ85 ΑΠΠΠΙοΙοαά ὮΥ ἢἰβ οὐ Ὀγθίῆτοη, ὙὙῆο ΒΑ [Π6 
ἀησυ κῃ οὗὨ δἷ8, δου! δηὰ σγοτὸ ποὶ πιονοὰ ὈΥ̓͂ Π3 
ἐθαΓ8; δηα ψΠοη ΤΠῸΥ Πλά 5ο]ἀ Πΐπὶ ἴο ἴῃ ᾿Βῃῃπηαο]- 
ἰϊυ8, δαὶ ἀονη ἴῃ αι 685 ἱπα  Πθγοοθ “τὸ δϑὶ 
ὑγελα ᾿᾽ (δφη. χχχυ. 33). 80 τἘΠποὶΓ ἀρβοσπαάβηίβ, 
ἰἶνο ον, ραϑῖθὶ αὐ ἴπ6 ῬΆββουοῦ αἰτοῦ {πον δὰ 
Κ|Π]οὰ τῆς για 9 ΘΕ Ρἢ (Φόομη χνἧ!. 28). ΗΟῪ ΠΊΔΠΥ͂ 
ἀνε} ἐπ οοἰ ρα ἢοῦ568 δηῇ πρὶ ἴ0 τῆ δουπὰ οἵ [Π6 
ΆΓΡ δηὰ ἔδαϑε ὁ 6 τίοποδι ἀαὶπιϊοβ, ἀπ σδΓὰ 
ποιὸ [ΤῸ τ 6 δοῖτονβ οὗ Ομ δὲ δηὰ ἢ15 ΟΒατοῇ ! 
(ἸΤοτάσνποτι.) 

γεν. 7. Οὐ αἱ ἰλε ἀεαή οΥ ἐλ6 οα 
ἱποῦθο ἰῃ σαηὶς Οὐ ὙΈΘ ἢ 18 οἴἴθῃ 

1 Τδοεηδοῖ, μέ. 

ἷνε8. Ῥτοδηι- 
ἸΙονγοὰ ὈΥ ῥτὸ- 

ΘΠ 6η66 ἰῃ ΒΟΓΓΟῪ δηὰ βῃδπιο. 

"“ϑιγογορά. 

Α8 ἴδ ΥΥ 184. οὗἁ 
80]. βᾶγβδ (τί. 6): “ ΕῸΥ τηργοῦ Μ}1} ϑοοη ραγίοι 
(π6 πχοοίκοβῖ, δῖ παι ΤΥ πλθη 8141} 06 ταὶ ΒΓΠΥ ἰοτ- 

εν. 8. 714 Ζονα λαίὰ Ξισογη, οἴοσ. Οἷἵσ οι! 
τηΘ8ῃ, “Α.8 (οἀ ἰκ ἔγιιθ δηὰ δνοηρϑϑ πηϊγι τῇ, τ ῆλὶ 
1 8} ἰ8 ἴγιβ." ὅὃ0 (ἀρὰ β4γ9, “ΑΔ1 δηλ ἀοά, 1Π]8 
ἰδ ττι 6. Οοά {ἤδη ταδὶ οο8856 το ὃὉ0 αοἂ ἰἔ Ηο ἀἰά 
Ὠοῖ Ὠδῖο ΟΡρῥγεδβίοη. (Ἐ86γ.) 

γεν. 9. Τὴ τἱρηϊθουβ θη ἰῃ ϑοάοιῃ ποι]ὰ 
δυο βανοὰ τπδὶ εἰζγ. Ηδρτο ἴδῃ τοῦθ ἰοῖν 1Π 9η6 
Ὠοῦδ80 δίωγ {0 βίεομε νὰ Ὀθσαῃ, Ὀὰϊ [ΠΟΥ ἀϊά Ὡοὶ 
ἴαγη ἴο ὅρα Ἴδῖς «Πογοίοτο 4}} τσϑῦθ ἴδ κϑη οὔ ὅ0- 

(1υϊά.) 
νον. 10. Κῦδ πιιιδί ποὶ οαἰΐ προη «]ελουαλ᾽ 5 παπια. 

ΤὨΐϊηρβ ἤδνθ σΟΠῚΘ ἴο 8 Γ6ΑΓΓῚΪ ΡΔ85 ὙΠθὴ ἃ πηλῃ 
τροπὶ Ὁ] 68 δὲ Οοα᾿ Β πατὴθ Ὀδοδι96 ἢ6 ἴδαγϑ δηὰ τηῦϑῖ 
ἴθαγ πιἰ58 σταιἢ, δηὰ θηςα ἱπεῖοδα οὔ ἑατηΐηρ τὸ Ηΐπὶ 
σοῦ ταῖποῦ θα ἀναγ. “ΓΝ8 18. ἃ (πῃ τα] οχ- 
δἰ ἱοπ οὗὨ ἐμ6 ΡῬΡοΎΤΟΓ οἱ δῇ 6ν}] οοπβείθηθθ. ΤΉΘΓΟ 
τπιβς Ὀ6 ἃ ὈΓΟΚοῚ Πεδγὶ ὈΘίΟΤΘ ἃ ΠΙΔῃ δῇ [ὙΠ ἴῃ 
ΙΕ ἴογ ἔονυχίνθποββ ἴο {πὸ ἀοὰ Ὑποτὰ [18 δὲ 5 
δνο οἥδπάοά. [ἢ ννῦο 88 ΟὈδβι ΠΑ ΘΙ δουβοὰ [ῃ9 
πιο] θα 8] ρόνγοῦβ μίνοη ἷπὶ ὉΥ αοά, [0 ΟΑΥΪΪ δἱ 
Οοά᾽᾿ 5 τγατῃ, ν}}} 6 ἰὈγβακοη Ὁγ Ηἰΐπι αἱ Ἰαβὶ, δῃὰ 
Ὑ}}} ποῖ 06 8016 (0 υὐἴ6 Ὁ 8 παηηθ. ( Ῥ οὐ ἀβυνοτι.)] 

ψεγ. 11. ὡελοναλ σονεππαπαῖβ, απαὶ τδΉ 8πιΐί, οἵα. 
Βεπ ἃ Ῥδορὶθ ἰδ Προ ἰοῦ ἡπάριηθπί, 6 ΠυπιΔη 
ΘΟΠΑΠΘΙῸΓΡ ἀοῖβ ΟὨΪΥ͂ 898 8 αἰνίης ἱπβιγαπιοηῖ. οὐδ 
)υάρστηοπι βεσῖ Καθ ΘΑ Ό ΠΥ τπ6 ἢ ἢ δηα 186 Ἰον,. 

[Ν ετβ. 12. ἀογϑεβ τὰ Ὡροη τοοῖα, εἴς. Τὶ ἰ8 
ΤΏΟΤΘ ΘΆΒΥ [0 σΠδηρο ἴῃ ΘΟΌΓΕΘ ΟὗἩ Ὠδῖαγο, οἵ [86 
1.86 οὗἩἉ 1π|πρω8 οἵ πδίιγο, ἤδη τπ0 οουγβο οὗ αοά᾿ δ 
ἀλορ ϑϑος ΟΥ [6 ἰανν οὗ ἢϊ8 ἰπ8ὲ τρισὶ ὈυΓΟΠ. 
ΠΟΥ λὰ οἰδηρσοα τἢ6 βυθοῦ ἰανγβ οὗὨ ἡπβιῖοθ ἰῃῖο 

16 γχ8}} οἵὗὁἨ ορργοβδῖοπ, δπὰ τῃ6 ἢοδ τ δι) ἔγα!ξ οὗ 
τὶ ἢ ϊοου πη 655 ἰηῖο [86 11{0-ἀοδίτογίηρ Ροΐδβοῃ οἵ δἰη. 
ΒοῖοΥ ἴοὸ αν ρἱουχηοά {Π6 γοοῖκ ὙΠ Οχϑη [ῸΓ 
ἴοοά. ΕῸΓ ΠΟῪ ΠΕΙῸ ΒΟΥ ἰοοκοα [ῸΓΣ ῬγΟΒΡΟΤΊΥ, 
ΠΟΥ ἔοι πὰ ποῖ δάττοηπ688 διι ἀθαῖῃ. (Ριι86ν.) 

ΝνοΓ. 18. Ἦλο το)οῖοα ἴθ, οῦς. Ηον βιγί κίηρ, τὸ 
τοὐοὶοα ἰῃ 4 ποπι ἰὴ ; Υοῦ τῇϊβ 18 [6 νγδὺ ν [ἢ 
τῆ. Ηον ποιοὶ οὗὨ τπ8ὲ ἴῃ ΜΠ Ἰοἢ ὍΠΟΥ τγιδὶ ἰς ἃ 
τοτο ὨΟΠΘΗΤΙΥ [Ὁ δοοτ8 (0 Ὁ6 Βοπιοιΐηρ, δηὰ 
51:1} ἰδ ποιῃηρ. Ῥἰλ οἷν οιρη εἰγεησίλ, οἷο. ϑυςὰ 
5 τα ἰαπρύλρο οὗὨ διγορδηΐ βοϊ Γοοηἤδθηοθ. Βαϊ 
(οά εαἷοπθ 15 ϑίγθηστα, δηὰ οη]Υ {πτουρἢ Ηΐπι διὸ 
ὍῸ Β[ΓΟΠΡ. 

γοι.14. 7 ταΐρε ᾿ρ, εἰς. Νο ἴοορ οου]Ἱὰ θυϑν ἰῃ- 
γϑῦο τ8, ἰ τὴ6 Τοτὰ ἀἱά ποῖ ταῖβο Ηΐτπη υρ. αγ, 
ἐπογοίογο, ἰδ ποῖ δὴ ϑδοοϊἀθηῖ, Ὀυϊ ἃ ῥγον  ἀθηι8ὶ 
ἀἰβροπβαιῖίοπ. ῬΒδγδοῖ, Ηδάδὰ, Βεζοη, [π6 (α]- 
ἀ668, Δ΄Ὸ Δ}1] ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δα ἴο παύθ Ὀθθη ταἰβϑα ἃρ 
ΌΥ ἯΙ Ιμοτὰ (Εχ. ἰχ. 16; 1 Κίηρε χί. 14,98 ; ΗδδὮ. 
ἱϊ. 6). 

ιτηρηϊρα.᾽ 
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ΟΗΑΡΤΕΙΗΒ νΠ.-ἸΣ. 

ΠΙ. Τ7ΤΑγεαίοπῖπρ 1) δοουνδο8 αφαΐπεί ἐλε Κίηπσάοπι οΓ Ἰβγαεῖ ἐπ ἰδὲ ϑδἧαρεο ο7 Ῥ᾽δίοΉ:. 
Α Ῥγορνιῖΐδε ἔπ ἰλε Οοποίμεϊοη. 

Οβάρτεε Υ1. 

7ΤΆτεε Ῥὶδἴοηβ. Τίισο 9. Ναίϊοπαὶ Ο'αἰαναίιεδ αγὸ αὐετίεα αἱ ἰλε Πεγιιοδὶ οΥ [λε γορλεί. Τ7Τλε ΤΑϊΤά, οὕ α 
Ῥιωπιδ- 7 πε, ἱπαϊοαίαε ἰδὲ οεγίαὶη Ποισηζαϊ! 9 ιλ6 Κίπσάοπι. Αἰϊονηρὶ ὁ ἰλε ῬΥϊεδὶ Απιαξίαἡ ἰο δαπίδλ 
Απιοῖ ἤοπι Βειλοί : ἰλεγειιροη α οδλαγρεν ΤΑτοαὶ, εδρεοίαίψ ασαϊΐπεί Απιασὶαλ. 

1 ΤῊσϑ ἴπ6 1,ογὰ Φομουδὴ βῃονθα πλ6 ; 
Αμπα Ὀ6Π0]4, Ηδ οντηρὰ Ἰοσυδβίδ,} 
Τὴ {π6 θερ᾽ππὶπρ οὗ {Π6 βρυϊηρίηρ ὰρ οὗ (Π6 Βθοοῃᾶ ΟῸΡ ; 
Ἀπα ]ο, 1ὑ γγᾶβ ἃ βθοοῃὰ οσοὸρ δῇδσ (Π6 ΚιηρΒ ΤΩ ΟΎ]ηζ. 

2 Απᾶ σψβθη {ΠΥ δὰ δηϊβηῃθα δδίϊηρ (886 ρἰδαηίθ 2 οὗἨ ὑμ6 Ἰδηὰ, 
ΒΝ 1 βαϊᾷ, Ο Ἰογὰ Φοδονδὶ, ἵοσρῖνθ, 1 ῬΓΆΥ, 
Ηον οδη Ζδοοῦ βἰαπᾶ, 
ΕῸΓ ἰύ 18 8:}8]]. 

8 Φομονδῇ τοροηίρα οὗὨ {Π18; ὅ 
10 8}}4}} ποὺ ἴδκ6 ρ͵δοσθ, βαῖ ἢ ψοθονδ, 

4 ΤῊ {Π6 1,οτὰ ΦεΠονδὴ βῃοινγοα πιο, 
᾿Αμπάὰ δθ6μο]άᾶ, {π6 1μοτὰ “Ψοπονδὴ ο4116α ἴο ῥῃηΐδμ τὴ ΓΟ, 
Ἀπᾶ ἱἰξ ἀδνουγοά (δ6 στοαί Ποοά, ὁ 
Απά ἀεδνουγοᾶ {π6 ᾿πῃ οἰ δ ῃ66. 

ὅ Τθη 884 1, Ο 1ογὰ ψθμοόυϑ, Ἰθᾶνο οἶδ 1 ῥγϑυ. 
Ηον οϑῃ Ψδοοῦ βἰδηᾶ, 
ΕῸΡ [ὑ 18 β1}Δ]]. 

6 Φομονδὴ γτορθηϊρᾶ οὗ (}ῖ8 ; 
ΓΗΪΒ 8180 8}4}} πού ἰδ κθ ρΪδοθ, βαῖ "ἢ (86 1, ογὰ Φοβονδῇ. 

7 Τπυδ 6 βῃονγοα τη6, 
Ἀπὰ ὈΔΒοΟΪὰ, {π6 1,ογὰ βὑοοά ἀροπ ἃ γγ8]}} τηδᾶθ ὙΠ} 4 ῥ᾽ απ Ὁ-}1π0 ἢ 
ἈΑπᾶ ἃ ρ]υτ}-] 1} π6 ψγ88 ἱπ ἢΐβ Βα ηά. 

8 Αμπὰ Φομονδὴ βϑϊ]α ἰο τη6, 
δῖ βϑοβὲ που, Απιοβ ἢ 
Αμά 1 βαϊά, ἃ ρ]υ}- 16. 
Αμὰά {80 1ογὰ βαϊά, Βϑμῃο]άᾶ, ἴ ρμυΐὶ ἃ ῥ᾽. ἷπο ἴῃ (86 τηϊάβὲ ΟΥ̓ ΤΩΥ ΡΘΟΡΪΘ, [δγϑοὶ ; 
1 “111 ρ888 ὈΥ ἢϊπὶ 0 ΠΊΟΓΘ. 

9 Απά {Π6 Πίρἢ ρ΄4ο68β οὐὗἔὨἩ [8486 δ 884} Ὀ6 Ἰαἱὰ νυϑβίβ, 
Απὰ {π᾿ βαποίυδγθϑ οὗ 1βγ86] 8}.84}} Ὀ6 ἀδθϑοϊδίϑά, 
ΑΠάΙ Μ11 αγὶβθ δραϊηβί {86 μοιβθ οὗ Φθγοροϑῖαῃ τὶς ὑπΠ6 βιχογά. 

10 Απά Ατηαζίδῃη, (6 ῥτγίϑδὶ οὗ Βοίδοὶ, βδεηῦ ἰο Φογοθοδῖῃ ἴ[ῃ6 Κίηρ οὗὨἨ [8Γ86], βαγίηρ, 
Απιοβ ἢ88 ΘΟπΒρ ΓΘ ἴ αραϊηδί ἴΠ66 ἴῃ {Π6 τχϊἀβὲ οὗἩ [6 μουβ οὗ [βγαϑὶ ; [16 Ἰδῃὰ 18 

11 πού 4016 ἴο ὈΘΔΑΣ 8]}1 18 ογάβ. Εν ἰπ8 ᾿88 ΑἸη08 8βαϊὰ, 
“ΒΥ 86 βιυογὰ 884}} Φογοῦθοϑιῃ ἀΐβ 
Απᾶ ἴ8Γ86] 5}4}] ργῸ ἰπίο 6χ!]δ ουαἱ οὗἁὨ μἷ8 ἸΔηα.᾿ 

12 Απᾶ ΑπηδζΖίδῃ βαϊα ἰο Αγηοβ, “ ὅ'ϑϑν, ρο, 66 ἱπίο ἴπ6 Ιδπὰ οὗ δυάδῃ; δηά {πθγθ οδὲ 
18 τὰγ Ὀγοδὰ δηὰ {πογο ταδυοϑὲ ἔποι ρσγορῆθθυ. Βυῦ ἴῃ Βϑίμ6] (μοὰ 8Π8]0 πὸ ἸΟΠΡῸΓ 
14 ΡῬΓΟΡΊΘΒΥ, [ῸΓ ἰὐ 18 (η6 Κὶπρ᾿Β βδῃσίυλιυ ὃ δῃὰ ἃ βοδῦ οὗ [Π6 κίπσάομι. Απᾶ Απιοβ 

ΔΏΒΟΙΟΩ δηα βδ]α ἰο Ατηδζίδῃ, “ 1 δὼ ΠῸ ρῥγορῃϑῦ, ΟΡ 81 1 ἃ ργορῇοίβ βοη, θαΐ 
181 δὰ ἃ μογάβιηδῃ δηὰ 8 ρίῃογογ οὗ βυοδιηογθθ Απαὰ Φομονυδὴ ὕοοΚ τη ἔγομῃ [Ὁ]- 

Ἰονίηρς {μ6 Ηοοκ ; δῃὰ Φοϊονδῆ βαϊὰ ἴο πιθ, (ὐ0, ΡΓΟΡΉΘΒΥ ἰὼ ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡ]6, [8γ86]. 
16 Αμὰᾶ ποῦν ὮΘΆΡ (6 τοΙὰ οὗ Φομουϑῇῃ, 

ΤΠοὰ βαγοβί, ΡΓΟΡΒΘΒΥ ποΐ δραϊηδί 1βγδοὶ, 
Αμπά ἄγορ" ποιμῖπρ ἀραϊηϑὺ (6 που οὗ 8880. 



ΟΗΑΡΤΈΕΕΒ ΥἹ. : 

17 Ὑδογοίοσο ἐδ ι8 βαῖ ἢ ΘΠ οΥυ ΔΕ, 
ΤῊΥ νυ] 88Ὰ]} 8 ἀἰβῃοπογθὰ ἴῃ [86 οἰἐγ, 
Αῃα [ΠΥ 8οῃ8 δπά [ΠΥ ἀδιρἢῦθυβ 5}Π4}1 (8}1 Ὁγ (Π6 βυγοσᾷ ; 
Αμά (ἢγ ᾿Ἰδηὰ 8}4}} Ὀ6 αἰνίἀ6α ὉΥ ]1ηο, 
Αμὰά (δου 8μ8}0 ἀϊθ ἰῇ δὴ ἀποϊθδη ᾿δηά, 
Απηᾷ [8Γ86] 88Ὰ}} ρὸ ἰηΐο 6χἱ] ουἱ οὗ Ὠἷβ 148. 

ΤΈΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ας. 1. -- ΓΘ ροίαια το πβδὲ ἕοιονα. πᾶν μ85 Φοϊιονδὰ ζος 1.8 δι )θοὺ [υτ εὐθᾶ Ὀοοδαϑο ΓΤ Ὁ ἿΕ ἔπασοϑ- 

ἀἰδιοὶγ Ῥτϑοθῶοά ἱξ. σοβονδῆ, δ πβιδ), ἰακοβ ἐπ ροϊπης οἵ ἢ προα Ὁ) ΝΣ Ργθοσᾶϑα ὲ. 53}3, ὕοὲ α Ρίασαι, 
δαὶ 6 κἰηκυϊος υϑοά οΟἸἸδοι γε! υ, ἴδ υδυδι]ν τοπάστοι! ἐοεμσίς, δὰ ἐδ ρτθοῖθο οτί κί [8 δι ἢ}} ἴὰ ἀϊΐδραίθ.) 

ἄγεν. 2. -- ὩΥ, ὯΟοΙ ὅγαῖξ, 88 ἰη ἴδο Α. Υ΄., Ὀυὲὶ δἷἱ νοζουλθ]ο ατόπίῶ. Ὁ, Μύογαιϊγ, “δα τῦο " -- σναΐς, ἷ. 6..ὄ ΟΝ ἢ 

ΣΌΝ, εἰκδὰ. ἑ. 4., ϑράυτο. [80 Καὶ! διὰ Εἰϊτϑι.) 

δεν. 8. - ΓΙ ὮΡ ΞΞΞ μδὺ ψϑ!οἢ δ (Ὠτοδιθηοά ἰῺ [86 Υἱδβίου. ἡ, 81Ω8}} -ὦ Μ6 ΔΚ. 

4 Ψσ. 4. --- ΓΞ" ΟὟ, δἰ δον Ὠ6 το ἔπ 6 ΥΆΒΕΕΝ 4. ξ.. θεο. νἱ, 11; 16. 1. 10. Τῃ αδη.!. 2, ἰξ ἀδποῖοθα ἐλ6 ᾿πηηηθαϑυτ- 

8016 ἄδδρ δὲ ἰπ ὑορίβοίης οἵὗἩ ἢ οτοδείου, ΓΤ, Ὡοῦ “4 ρᾶτῖ," Ὀπὶ ἐλ ρογου οὐ ἱῃ μου Δησο. 

δΎΕετ. 1. -- ἼΩΝ, Ρἰαταῦ πο. ἼΔΕ ΓΛΟῚΤ Βρὲ μογροπαϊουϊδς παῖ. [Ρύγει (οἸϊοντα ἴθ ΟΧΧ., ϑγαι., δῃιὰ Άγγν. [ἸῺ 

τοοκίηξ ΞΌΝ, ἀδαμας͵ 8 φοϊποὰ Ὠοοκ ἴον ἀοϑέτουγίης, ἀπά ἰπ6 πα], ὁ ροϊῃὐδα ν͵ὶ]], ἑ, 4.. γί ἊΡ δ5 ἃ Ρί886]6.] 

δος. 9. -- ΓΘ, Βοίξμεα υροὰ ὧν Ἰἀοϊδίσουν δἰίασα δοὰ βατίυρο, [ΥΤΙΡ. τς ὨΓΊΣΟ, 5ὸ αἰδο ἴὼ τσ. 16. ὑ6τ. 
χχχῆϊ!. 26; Ῥα. ενυ. 9 «κε Ιαγϑεὶ. 

ΤΥατ. 10. --- 2772, το ἴοττα 5 σσαδρέγβεγ. 

δ Ύοτ. 18. --- ΤΠ ὙΠ. φαποίτδεγ. 

9 α;. 14. 3, Ῥοχῆδρδ ἔχοι ἃ τοοῦ σοοδηϊηρ ἴο πὶρ Οὗ βοχσδίοἢ (ΧΧ., κνιζω), Ὀδοδῦδο ἰδ τΔ8 ΘΟΙΊΙΠΟΏ 50 ἴο ἐτοαῖ 

ἔθ πι ΟἸΌΘΥΥΥ ΟΥ̓ ΒΥΘΔΙΏΟΙΟ ἔγυ!ν 0 ταδί 18 σίρϑῃ [9 ΒΟΟΏΟΣ [οΓ ἃ ἀθῃοῦλ. ἴσου ἔμ6 Αγδοϊο Ὡλπὶθ (ὉΣ ἔπ 6 πιῈ ΠΌΘΥΓΥ ΒΚ. 

(Κοι}); ὕαὲ Βιιτϑι δλγα ἴμδὲ ἴῃ ἰδὲ ο880 ΩΣ ποιὰ ἢοῦ Ὀ6 δἀάοά ἰο ἰ:|. Ἐ16 τηϑδηϊηρ ἴδ, οὔθ ἐμαὶ και λοτθ ὅκε δηὰ 
ἤνοβ Ὅροι ἰδ θι). 

19 γον. 16. --- ὭΣΘ Σ, το ἄτορ, ἰδ πδοὰ ἴω ἔμ 56029 οἵἉ ἈῬτΟρΡΏΘΕγ ἸΏ, α]δο ἴῃ ΜΊΟΔα ἢ]. 6,11, δηὰ Ἐσοῖς. χχὶ. 2, 7. Τὴ ὑδδιο 

ἷ'6 Ὀοειτονοὰ ἔγοια θουϊ. χχχὶ!. 2. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΤΊΟΑΙ, 

1. ει. 1-6. 71λὲ ἔσο ἢγεὶ υἱδῖοπε. Τί ᾿ιαρ- 
ποτα ΓΙΟΥ͂ πῆρ: αἴο δὲ 108 ΡΓΔΥΟΙ Οὗ [δὲ 
Ριορδοῖ ἀνογίβθα. 

(4.) δετβ. 1-3. ΕἸγεὶ Ῥίδιοα. Ὑπὸ Ἰοοαδβῖ8. Τμπ8 
ἊἪἈ)6υ Τοτὰ ΦοΒονδ βῃμονσοὰ τη6. “ϑῃονοί τὴς " 
8 τιδοὲ δἷδο ἴῃ {πῸ (ΟἹ ονίηρ νἱϑίΐοηβ. ΤΉΘθ6 8ΓῸ 
τ6 ἀοῆηορα ἴο 6 ““νἱϑίοηβ," ἱηναγὰ ἱπίι Ὁ] 0 ἢ 8, 
ΓΑΙΒΟΥ ἴμδὰ πιεῖθ φοοίοαὶ ἤσίοηϑ. Βιυῖ (ἢ αἰι68- 
ἰἴοη δυίϑοβ απὰ τηῦδὶ ὕὉ6 δπονογοὰ,  μαὶ ἀΪὰ {6 
Ῥιορποὶ 806 ἷπ {π6 ἢγοῦ {ὑὸὺ νυἱβίοῃϑ: (ὐδγιὶΠῪ 
Κἰγοδίοηΐηρ Ἰυάριηθηιδ. Βαῖ ἀϊά [6 8600 ἴἢ6 ὑιὰρ- 
ταθη δ ΠΟΙ 51 ν 68, ΟΥΓἹ ΜΈΓΘ [86 ἰγβηδδοίοηϑ ΟἿΪΥ ἃ 
δσαγαιῖνο γοργαβοηϊδιίοη  Ἀιἃ [πον μοΐπῦ βυπιῦο]- 
ἰςδ!ν τὸ τ6 διΐαγο σα βϑοπιθηῖθ ὁ ΤΠΒ ἰΔΓΕΓ ἰδ 
ςογίδί}γ τπ6 παῖαγαὶ νἱονν οὔ ἴδ6 τΠἱγὰ νἱδίοη, δηὰ 
αἰβὸ οὔ τὲ Τοαγτ (οἤδρ. νἱ.). ὙΤῊΘ ρΙ πηι] πὸ πὰ 
τὸ Ὀ65 Καὶ οὗἩ ἔγυυϊδ ΑΓΘ τΏ6Γ6 ΒΥ Π100158 Ἡἱοἢ ἀγα ϑ8Ὁ- 
ἜΠΡΉΗΣ ὀχρ)]αϊηοϑά. [π τ ΠΝ νἱβίοῃ, 4180, 8 βυτὴ- 

ἰο8] τεργεϑθηϊιίοη 18 πιδάθ, δτμοαρἣ τῃς Ὅτι [Ϊ 
ἔμογο 8 δοιησνῃδὶ αἰ ἤδγεηὶ ἔγοηι ἴπαὶ οὗὨ [ἢ (πἰγὰ 
δηὰ δο ἔοι. Βαὶ ἰΐ Γοπιαΐπα τὉ0 ἀοίογΐηο ἢονν 
"86 δίο ἴὸ τοζαγὰ (0 ἢγθὶ ἵγο. Εοῦ {6 ρῥγορμῆοὶ 
8668 ΠΕΙῸ 8 ἀ69ο] του ρτοάἀυσοα ὈΥ Ἰοσιι88. δὴ ΟΥ̓ 
ἤτο. Αὐτὸ τ1π6π (Π686 ἴΠ6 δοῖι] ἡπάρτηθηβ νν ἢϊς 
{πγοδίθη [ἢ 6 ῬΡΟΡῸ ΟΥ̓ ᾶνθ [ΠΟΥ ΟἾΪΥ͂ 8 8 Υ Π|Ρ}Ὸ]} }ςΑ] 
εἰστιϊἤοδηςοῖ τη Κ τὸ πλπ81 ἀροϊάο ἔογ τῃ6 ἴοτ- 
ΠΙΕῚ νυἱονσ. [Ι͂ἢ τῃοἷν οχίογηαδὶ ἴογπι, [650 ἴνὸ αἰ ΠΥ 

Ἐ χέγ ἐθδοιίηνσ 8}}8}} ἀγτὸρ δδ ἰὮο σταϊῃ."} 

ἰπ ποΓγάβ; πὶ ἰπ (ἢ6 ἴΟΥΠΊΘΓ ἢΘ 5668 8 λι4:Ὑπηοηϊ 
(1}}ν δοςοιαρ] βμοὰ ; ἢν τΠθη Βῃου]ἀ οπς ἰοὺκ (ὉΓ 
ΔηΥΤΠΐηρ ἔαγποῦ ἢ [ἢ [ἢ νίονν, ἴοο, [Π6 δηλ ]οῦν 
Ὀαῦγθθη [Π6 ΘΟὨ ΘΉ [8 Οὗ [656 ὕνγο Υἱβίοῃβ απὰ τνπαῖ 
να γτοδλὰ ἴῃ Φο6] ἰδ ποῖ ἴο ὑ6 πικίβίακοη. ὙΠΘΓΘ α]πὸ 
ἴδογα ἷς ἃ ρίαραα οὗ Ἰοσυ8ἴ9, πὰ τη θη “ ὅγο ᾿᾿ (οἢδρ. 
'. 19) ; (Π6 ἀτουρῆϊ, 4150, [8 τΠπ τὸ ἀσβοτι θοὰ ἴῃ πογὰβ 
ΚΥΔΉΒΟΘΠ ἴῃς δοίαδὶ οχρογίθποθ, 80 ΓΠδὺ Ὑγὸ πιιιδῖ 
τονατά 1ζ 88 ἃ ροθιϊοδὶ] σοργεβεπίδτίοη. Ὑοῖ ἢ δὶ 
8 ἴΠ6Γ6 τγοϑῖθα οὗὨ 18 Ὑηδῖ ἢΔ8 δούπ  }ΠΥ ὨΔΡΡοποα, 
Ὑ{Π11|6 Πογὸ ἰ8 βοιηθίπίηρ τ ῃἰς ἢ 15 τητοαϊοποα, 50 
ἴηι ᾽ς ποοὰ ποῖ Οβοηἀ ἱΓ Ποτθ [Π6 οοἴογα ἀγὸ πἰκῃον, 
δηὰ νγὸ τοδά οἵ ὀνθῇ δὴ οὔϑϑη ἀγὶθὰ τῷ ὈΥ τῆς ἤοαῖ 
(νοῦ. 4). 1 πον ἴῃ Φοοὶ Ἰοσυβι8 δηὰ ἤγο δϊῸ ἰοιιηὰ 
ἴῃ οἶοβθ σοῃπθοιίίοη, ΜὙΠΥ͂ ποῖ ΠΘΓΟ αἷθδὸ Σ Ὗ Πδῖ, 
ἴοο, δου ὰ {π6 Ἰοσιιπῖ8 δηα τ6 ἢ τ ““ βἰπιν 1 [ἢ 
τηυδὶ 6 ἀρβίγαοιίοπ Ὀγ 1116 ἴοα ; δηά γοῖ οὗἁ 18 τ 
8 ΒοΙῸ βαίὰ τμαῖ δὶ (πὸ γοαποβὺ οὐ [6 ργορίιεῖ ἰΐ 
8Ὧ411 ποῖ ἰδΚα υἷδοθ, ἢ 116 ἴῃ τπ6 τηϊτὰ τιϑίου ἰς ἰβ 
8814 ἐῃδῖ }ῦ 8841}. Τ]ὸ ἢγϑι ἔνγο υἱβίοῃβ τῆ θη ταμϑὲ 
ἴδγο ἃ ἀϊβεγοης οδ]οοῖ ἔγοπλ {Π1|6 τἰϊγὰ. 1 [Π6 τπηολη- 
ἵπξ 18 ἴπαῦ ἴη0 τῆτγοδιοποα ἱπβίοιϊϊου 15 ὑπὶσθ τὸ- 
νοκοά, (πη ἐξ 18 δίγαπ χα [πδὺ [Π6 Β4πι6 }ἀρηηθητῖ 18 
Ρτοβθηϊθα ἴῃ ὕνο αἰ βογθης ἱτηλ;οβ. 6} τΠπογοίογο 
ἈΞΞΙΡῸ8Β ἃ αἰ δγοης πηοδηΐηρ ἴο ὁδοῦ ἱπιᾶσα, τοσαγὰξ 
το ἤγεῖ ἔπχο Υἱβίοπϑβ ἃ8 ἴπ 6 ΠΊΟΓΟ ρἜΌΠΟΓΑΙ ἀπ βόνογο, 
δηἃ ρἶνθ8 ἴο ποτὰ ---- ΔΙ ΠοαρῚ ποῖ ΥΟΓΥ οἰοΑΥΪγ -- 
ἃ 80006 σοΟΙΡΓΘΒοπαϊηρ αἰϊ [Π6 ραϑῦ δηα 4]} τῃ6 ἤι- 
ἴατο. ὙΤΠοΥ ἰηἀἰοαῖα δὴ οϑητγο ἀδοϊγιςτίοη οχορρῖ 8 
ΤΟΠΊΠδΔηΣ 5ΒρΑΓοά αἱ {πῸ ὑῬσόρῃοῖΒ γεαιοϑῖ, δηᾶ {08 

Ρτοδιγ ἔτοπι (ἢ 6 ἴνγο [Ὁ] οτνῖπρ. ἴἢ τὴ Ἰαἴτον, (π6 ϑθθοπά νἱβίοῃ ροΐπῖβ8. 4180 τὸ 8 λιιάρπιεπι (παὶ [4]}5 
ῬΓΟΡἢθι β665 ΟὨΪΥ δὴ οὐ]οοῖ, θυ νηΐ 15 το Ὀ6 ἀοπο Ἔρος [πε Βοδίμοπ που] (--- ΘΠ). ΤΟ τοιονδὶ 
πιῇ ἰτοῦ πδὲ ΒΌΓΟΚΟ 1 ΓΟρΡΓΟδθη 8, ἢ88 ἴ0 Ὀδ βιδἰδὰ | ὁ 6 ἴγο δὲ Απλοβ᾿ 8 γραυοϑὲ ὑθϑοἢο8 τῆδιὲ {{|686 

΄ 
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᾿πάρτηοπῖδ ἅγα ποὶ ἱπίοπ ἀρὰ τὸ εἴδεϊ [ἢ 6 δΔηπἾ ἢ 1]6- 
τοι οὗ τῆς ρϑορὶο οὗ σοά δυῖ {πον ρα σδιίοη, 
δηὰ τ06 τοοῖίην ουΐ οὗ δἰπποΓθ ἔγοπι ἵθθη; δι 
{πδῖ ἰπ σοηβραῦοπῃος οὗ ἀοα 8 Βραγίηρ ρτδϑςς, ἃ ἢοὶν 
γοιηηδηῖ Μ] ὃ6 ἰοῦ. Βοιῖ ἴδ (ο]ονσίηρ νΥἱβίοη 5 
τοίου ἴὸ [ἢ υαάρτηοηῖ ψὨϊΟς αὐγαὶ! [6 Κίηχάοι οὗ 
1π6 ὕἤδῆ υῖροα ἴῃ 186 ἱπηπχοάϊαία ἔπατθ. ᾿ 
ον γσταιυϊοιιβ ἰ8 411 118] Νοιμίηρ οὗ ἰδ ἰδ 

[ουπῃὰ ἱπ τ[ι6 νἱβίοῃϑ ΓΠοπηϑοῖνο8. Ἦ Βδῖ 10:6 Ῥσορῇοιὶ 
ἙΑῪ ἴῃ [Π6 δοοοηῃά νἱβίοῃ 18 δου δι ΠΥ Ὡοΐ ἴο ΟσοαΓ ; 
(Βογοίοτο {πὸ ἡπάρτηθηϊ πρὸη 86 Ποδίμθῃ, ἰῇ ἱξ 18 
σοπίδιηοὰ ΓΠποῦα, 18 ποῖ ἴὸ οὔὐσυγ, Οὗ τοιηηδηϊ 
τουδὶ πη νοῦ, ηοἱ 8 ψοτ͵α ἰ8 βαϊΪά, Τ]ιογείοτο [Π6 
ἤγβε υἱβίοῃ ὁδηηοὶ ὃ0 πηἀογβίοοά αἰ ΌΓΟΠΕΙΥ (566 
Ὀοΐον). [ἢ ρῥΐδςθ οὗὨ 8551: Π|}}ρ᾽ 8 Δῃ| }πιᾶχ, τὸ 
τηιϊδῖ γαῖμου, δίποθ [ἢ 6 ἀἰβοοιγδβα ἢ88 Ὑϑυίοιβ δίδροϑ, 
ἀειοτεηΐπο τ 6 ΘΟΠΓΓΑΓΥ. Βα [118 ἀοοδ ἢοῖ 881 ἴΠ6 
5. ΠΟ] 164] Υἱὸν οὗὁὨἨ [Π0 ἤγβῖ ἔννο Υ]Ἱβ: ἢ, ἴογ, ἔβ κϑη 
ἢραυγαῖίνοϊγ, ΤῸ τψου]ὰ ὈΥ ΠΟ τηθϑῃβ ἱπάϊςηῖϊθ ἃ 
ἸἸρηῶσ ἡάρτηοης τῆδη τπ6 τηϊγὰ, θὰ} ΤΑΙΠΟΓ ἃ σοτη- 
Ρἰεῖο ἀοναδβιίδιοη οὗ [π6 ἰαπὰ. Α οἰ πλᾶχ ἰ8 οὐϊαὶποὰ 
ΟἿ]Υ ὈΥ̓ ἃ ΠΠ|6Γὰὶ] ᾿πιογργειδήοη, δοοογάϊπαι το τ ὨΙ ἢ 
16 ἴῸ 158 ἤτϑι ἃ ὩΔΙ0Π4] σΔΙ ΠΣ Υ͂, δηὰ το 8 ὃΪὸν 
νοεῖ ὀνογία γη 8 {Π|Ὲ δῖα 88 δυο. ὍΤΠθ β6π86 ὁΐ 
186 ψΒο]ὸ 15 τῆι σά Μ}}} ἢᾶνο ραϊίδῃοθ [ὉΓΣ ἃ {{π|6, 
ἈΠ βράγο ἴΠ6 απ [ἢς ρμαχαθδ ψ Πϊοΐ ἰν ἀδβογνοβ. 
Βαι ἢ ἴἴθτο Ὀ6 ἢ0 σῆϑηρο, δ ἴΠ6 ροοάῃ688 οὗ αοἀ 
ἄἀοεβ ποῦ ἰοβὰ ἴοὸ γορεπίδησο, ογθοδγαποδ Ὑ0}}} οδαδα 
δηὰ ([Π6 ἀονηΈ4}} οοπθ. ΤΠ6 Υἱὸν [Πδιὶ [86 το 
ἤτβι υἱβίουϑ γθίου τὸ τ86 Κίηράοπι οὗ διυάδῃ νυ Ποῖ 
πα [ογρίνθηρθθ, δῃᾶ οηἱν [6 [πἰγά τοὶϑίθ8 ὕο Ὁ}}8 
κἰπράοπι οὗὨ [ΒΓΔ 0} νυ ἢ ἢ 15. ποῖ [Ογρίνθη, ἢ88 πιο ἢ 
ἈΡΡΒΓΟΠΙΥ ἱπ 19 ἵΆνου, 6. 6., ἴπ6 Δρροαὶ ἴ 186 
ΔΑ 11 π655 οὐὗὁὨ Φδοοῦ. 8111 10 16 ἴο 6 το]εοϊθά, Φα- 
ἀδὰ ἰδ ποῖ ἰπ αιιοβίίοη δογῸ δὲ 41. ὙΠῸ ΘΠ ΠΓῸ 
ΟἸΔΡΙΟΓ ἴροδ 185 οὗ τῆ6 Κίηράοπι ἰπ τΠ6 πιά 81 οὗἉἨ νὨΙΟἢ 
[Π6 ῥτορμοὺ 8,  εγο δυάδῃ πιοδηΐ, ἱξ νου] Ὀ6 
μἱδίην ϑιατοὰ. Μδη ΈΘΒΕΥ, [π6 ἴἄτοο νἱβίοηβ ἴουτῃ 
ΟΝ 6 βου ].5, 80 {πδῖ ἰξ 18 Ὀπηδιυγ] ἴὼ ΒΌΡΡΟϑΘΘ ἴπδὲ 
τὴς ἔννο ἰΟΥπιοῦ τοϊδίο ἴο δυάδι, απὰ τμδ᾽ [6 {μπἰτὰ 
τοίογβ ἴο βοπηδιΐηρ δ οροῖδπον ἀϊδδγοης. ΤἢΘ δΡ- 
ΡΘΔ] ἴ0 τῃ6 5118} Π688 ΟΥ̓́  ΔΟΟῦ δά τη}18 4160 οὗὨ θεΐπρ 
[αὶ γγ ἈΡΡ θα τὸ ἴῃ6 Κιηράοπι οὗἉ [βϑγβεὶ. [ἢ τῃ6 
ςοηΐυοι οἵ τιδῖ Κἰησάοπι [πΠ6 ργοόορῇοὶ ἢπᾶβ Ὧο 
κπτοιυ πὰ [ῸΥ ἰΟΥῦθΆΓΆΠοα; ο΄ [6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 80 ΤᾺΓ 88 
15. ἴ68 ςοποργηοάᾶ, {πὸ ρἰαριιθθ πλιιϑὲ οΘολθ. ὙΠΘΓΟ 
τοῦηδἶπδ, (ἤθη, ποίησ Ὀυϊ ἢ ΔρΡΡΘδ] ἴο {π6 ἀϊνὶ πο 
ἸΏΘΓΟΥ δη ΠΟΙ ρα βϑίοη οὐ ἴθ στοιπά οὗ ἴΠ6 51:}8]}]- 
638 οὗἩ βγαοὶ. Τύροη (ἢ ΐβ πιοιῖῖνθ δοπβ Ἄοδη [ἢ6 
ῬΙΌΡΒοΙ ὕαε8 ᾿ἰβ Ῥγάυοῦ, βίποα ΠῸ οἰδὶπὶ Οὐ πιογῖϊ 18 
Ῥοββίῦ]6. βγϑθὶ 18 8π|8]}}, ἰϑ νϑαῖὶς, 1ἢ ΘΟΙΡΑΓΙ βοῇ 
ὙΠ 1[ῃ6 δίγτοπρ; Πδπὰ οὗ ΨΦε ονδῇῃ ; 88 ἱἶ ἢ6 ποιϊὰ 
δᾶγ, Πα νουϊὰ τποη Ὀδοοπιο οὗ ἷπι 1 ΝοοΟ8- 
ΠΑ ἢ6 πιϑὴ Ὀ6 δηλ Πατοά, 

6 ΓΟΙΌΓΠ ἴο νόγ. 1. ΤΤΠδὶ Ηἶσ, ἱ. 6., Φοποναῖι, 
ἰοττηϑὰ Ἰοοιιδῖδ, βίιοννβ οἰ θαυ ἵπαᾶὶ (Π|ὸ ἱπΗϊοιοἢ 
8 ἀπ ἴο Φομονδῆ, ψ που ἡ ἢ ο86 Μ}}} τον ποι] ά 
ποῖ δσοΠΊΘ, ηΔΥ, ψου]α ποῖ οχἰβὺ δι 41}. Αἱ τῆ 8 Π|6 
εἰπιο [Π6 Ῥτορἢοῖὶ 8668 186 ΡΙαρτθ ἴῃ 118 γ ΥῪ Ὀορίη- 
"ἶπρ. Βυῖ τῖ5 ἱπίαρὸ οὗ ἴΠπ6 Ἰοσιδῖβ ΟΟΟΙΓΒ δὲ 8 

τοά Ὑ} ]6ἢ 18 ἀοῆποά ἰπ ἔντο ὙὙΑ 8 : εγβῖ, 85 [Πδὶ 
ἴῃ ὙΠ ἢ τΠ6 ΒοοοΠ ἃ ΕἸῸΡ ΒΡ ΠΧΒ ὉΡ, πὰ τποη, 1}}}8 
ΒΘΟΟΠ ΟἸῸΡ ἰ8 ἴδ᾽ ἩΒΙΟΒ (Ὁ]]ονγδ ἴπ6 ΚΙΠρ᾿Β τηον- 
ἰῆρβΒ. Το τηθδπίηρ ἰδ, (πὲ 186 μετγὶοὰ 15 Ὁ ὙΟΣῪ 
πη ΔνοΟΓ Ὁ ]6 οὔθ, ἢγβι, Ὀδοδιδο ΤΠ6η [6 ΟΠΙΥ ἔατ- 
(ΠῸΓ ργοάιοῖ οὗἁὨ ἴΠ6 γοῦν ψουἹὰ ὃ6 ἀοδίτογοά, απὰ 
πῃ (6 ποχῦ μῥΐδος, Ὀθολυ8θ [Ὧ6 ΘΑΓΪΥ ΟΙῸΡ δανησ 

τοκιΓ οιρα. το τῃ6 δοςοηά, δηά τῃἷ5 τᾶν πον [Ὠγοδῖ- 
ὁποᾶ στ᾿ ἀσειγιοτίοι. δίησο ποιπίηρ ἰδ πον πόση 
ΟΥ̓ ἀν τῖσαι οὗ 1πὲ Κίπρ' ἴο [86 ΘΑΥΙΥ οτῸρ, ΚαοΊ], ἴῃ 
ἐσοογάδηοο ἢ δἰ ἤμχαυταῦνο οοποθροπ οὗ τ116 
Υἰβίοι ἰῇ σοΠΟΓΑΙ, πχαίη ταὶ πα {πὶ [86 Ἰεἰτᾳ 8 ὅθ Πο- 
γαῖ, ἀπά ιἰἰὸ τηονίης ἀοηοίεβ τππ Ἰπάρσιηθηῖδ Ηθ 

δ᾽ 
Αἰγοδαν Ὀσοη πιολη Ὀγ (π6 Κιηρ, ἴπ8 ρϑορὶβ ψγθτα ! 

ΔΜΟϑ. 

Πι88 ΑΙΓΟΔαΥ ἀδογοθα ἅροη ἴϑγδοὶ. Βαὶ [ἢ] 18 ρ] δἰ ΠΥ 
ΔΠ ᾿ποοπδίϑίθηϊ τὐπρίτηρ οΟΥὗἩ [Π6 βἷρτι τ τς ΤΣ 
βἰμηι ρα. νοι [Γ 6 δάορὶ ἴῃ 5ΥτΆ 00} 104] Ἰπύϑτ- 
ΡιΙοιϑ το, 51}}} ἐπ ἔδαϊαγο τηθητοηοα ἴῃ ἐπ6 δὰρ- 
Ρυϑοιὶ σοπλρδγίδοῃ, ἱ. 6., ἱῃ 106 ῥΓΟΟΘ58 (δ ίκοπ ἔγοαι 
Δοῦμ4] ἴθ, ταιβὲ ἤδνο ἃ ἀοῆηϊϊα τηθδηΐηρ. ΕῸΓ ΟἿΘ 
ςαπποῖ, Οἡ Δοοοσῃΐϊ οὗ [Π6 δἰσηϊοαίίοη ΟΥ̓ ἃ οοτὰ- 
Ῥαγίβοπ, αἰγίδα ἴὸ ἰδ ἔδαίϊαγεβ Ὑῃὶσο ἢ ἰῃ [Π6πῃ)- 
δοῖίνοϑ ΑΓ Τογείχη ἴο 11, ὙΠογοίοσο ΜΘ Πλιιδῖ 88- 
8 1η6 8. πιονγίηρ ΟὗὨ [6 ΘΑΓΙΥ ΟΙῸΡ ΟΥ τὸ Κίηρ, 
ὙΠ ΠΘΙΠΟΥ ΟΠΪῪ 88 ἃ ἴδοῦ ἴῃ [86 ργδβοηὶ 6886, ΟΥἩ 88 8 
οὐυβίομῃ, οὐ ἱἢ νὰ ΚΠΟῪ πο ηρ ἔτομχ ΟἾΔΘΥ 
ΒΟΌΓΟΘΒ ΟὗἨ ΔΩΥ 86} τἱρ ἢ. 

γεν. 2. Ῥιδηῖδ οὗ ἴ8ο Ἰδαᾶ, Ἐοὶϊ 88 γ8 τῃδὲ 
[815 ἀοο68 ποῖ πιοδῃ [ἢ6 Βοοοῃα ΟΤῸΡ 51 τηϑητοηρά, 
Ὀυῖ τοροῖδ0}]6 στον δυϊιοα ἴυγ 1Π6 (οοα οὗὨ Τη6Ὡ. 
ὝΝὨΘη [18 νγ5 ἀονουτρά, ἴΠ6 δοςοηᾷ ΟΥῸΡ οἴ 
Ὀαζδη ἴο στον. Βαϊ ᾿ [πὸ ϑοοοῃὰ ογὸρ 1056} δὰ 
Ὀθοη ἀδνοιγοά, [1|ὸ ἱπίογοοϑδίοῃ οὗ [ἢ6 ῥτορμοῖὶ 
νοῦ ἃ ἤᾶνο οΟτλ6 ἴοο ἰαῖο. ὙΠ]8 18 ἱποοττοοῖ. ΤῊΘ 
ῬΙΌΡΠΟΙΣ 8668 ἃ οομηρίείε ἀοϑίγιοῖίοη οὗἩ παι πδὰ 
ΒΡΣΌΠΡ ΠΡ, δηὰ }ι861 Ὀδοδιι86. [ἢ]8 ἱπιᾶρα πΐῺ 118 
Πομδροαθρηϊ ΠλΙΒΟΓΥ βίη 48 θείοτγα ἢ 8 ΘΥ 65, 6 ὈΓΔΥΒ 
ἴοτ 116 Θῃ εἶ ΓΘ τοπηονα] οὗ ἰϊ. “ΤὮδ ρῥἰδηῖβ οὗ εἶδ 
οΑΥἢ,᾽ ΤΠΟΓΘΙΌΣΟ πιθ8η, οογίαηἶν ποῖ ἴπ6 βοοοῃμὰ 
ΟΙῸΡ ἱπ ραγεϊουϊασ, θυ 411 νθροῖλ δ]. στον ἴῃ »'θῃ»-» 
ὅκα! ; γοῖ 1 ΔΩΥ͂ ἀνοοΐ [Π6 ΚΤΉΒΆ ἰ8 ᾿ποϊπἀθὰ. ΝΟΥ 
σϑὴ ἰδ ὃ6 ἱπίογγοά ἔγοπη ἴῃ6 Τοοποϊϑΐοη οὗὨ τὲς. 1 
τδδὺ 118 βοοοῃα σγῸρ Μὰ8 οοποοϊνοὶ οὗ 88 ποὶ γοῖ 
του. ΒΔΙΠΟΓ Οἡ [6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ 10 Μ͵Ὸ5 Ψ Ώ6Π [86 
οσαδῖβ ὙΟΙῸ ἰογιηϑα ; 511}} γγὸ σδῆηποὶ δϑϑιπ|ὸ ὑπδὶ 
[ΠΟΥ δὲ ἢγδὶ βραγοά ἴξ δῃά δἰδοκθαὰ οἡ]γ ἴΠ6 ρδῃϊῖδ. 

(Ὁ.) Ὑεῖβ. 4-6. ϑεοομα Ῥίβίοη. Ὁδυουσίης βθτὸ 
Ξεὸ τουρμις. ον. 4. “ ΒΗ οδ])]ϑὰ ἴο οοπῖεπαὰ νὴ ἢ 
ἢτο᾽ -- ἰιο δ Ἱοὰ τπ6 το ἰῃ ογάδγ ἴο ρει ηὶβῃ τ ἢ 
ἰ,, ὙΠῸ βοοά, εἴς. Ξε ἀνὸπ ἴΠ0 ἀθεροβϑῦ ὑυαῖθῦβ 
δῃοιυ ὰ Ὀ6 ἀτίοα τῷ ὈῪ ἴδ6 “ ἢτε.᾽ 

γον. 6. ΤΗΐ απο, ἑ. 6., 849 Ψ6}} 88 ἴ06 ἰχοδὶ- 
οηΐην οσοηίδίποά ἴῃ [Π6 ἤγδι νἰβίοῃ. 

ῷ, Με. 7-9. Τὴεά ΤΑϊτα Ῥιίείοπ, ἰλ6 ῬΙΌ τα Ὀ-1ἶτια. 
Τῆς ἀον πΆ]] οὗὨ 5το] 18 δῃηποιποοᾶ. ΤΠ νυἱβίοα 
8 ἱπετοάποοὰ π|5ῖ ᾿κὸ τΓὴ6 ὕνο ῥγοοθαϊΐηρ, Ὀπὶ πη- 
ΘΧΡΘΟΙΘΟΪΥ ὰ5 ἃ ἀἰἴοτοης στεβυ]ῖ. Εγθη ἴΠῸ 5ΥΠὶ- 
Ὀοΐ υιϑρὰ --- απ -11 6 -ν ἰη ἀἰοαῖοβ τπϊ8. Βὶ Φ68ο- 
γαῖ ΗΪπι86}} ρῖνοβ τπ6 Ἔχ δηδίίοη ἴ0 {Π6 ργοόρβοῖ, 
δηἀ βῆον 8 πε {ΠΗ τοίοσοης ἰ8 ἴο ἃ ΠΟβΙ]6 την8- 
βίοη ψγὨο ἢ 84}} ΠΟΥΓΙΔΙΏΪΥ [4}} προ [ΠπΠ6 Κίηρσάοπι 
ἃ5 ἃ ιὰἀρπιοπί. Το 18. ὙΠ6 πιοτα τουτὶ Ὁ]6, ὈθοδΌβ6 
ἴῃ βαςὴ γἰν! ἃ ςοπίγαϑο ἢ τΠῸ Ἰοτοχοίηρ. 

γεν. 7. ΓΟ ͵81}1 την 06 σοῃοϊἀογοὰ δὴ ἱπηλα 
οὗἁὨ ἴδβγδοὶ, νι ἢὶσἢ γοϑο ]οὦ δυσὶ ἃ 580], τνν 6 }}-οοη- 
δίγισῖοα γγ8}1, 8111, 88. 10 ποῦ, ΕΥ̓ Φεδονδὴ τ δ 
Ρ᾽πιὉ-1π6. Απά πον Φοϊιοναῖι σοτηθβ δρδίη σι τἢ 
ἃ ῬΙατα δ Ἰἶπο, ποῖ ΠΟΥΤΟΡΟΥ ἴο θυ} ἃ ἀρ Ὀὰϊ ἴο ἴοαΓ 
ἄονψη. Α,8 σδγοί ἢν δηὰ ᾿πογοῦρσ}ν δὲ 186 νγὰ]}} 
Δα ὈΦΟ Θτγοοῖθα, Ὄνθῇ 80 σΑΓΟΓ ΪΥ 8μου]ὰ ἐδ θ6 ἀ6- 
διγογοὰ. Τὰ [89 τϊάδὺ ἰβ ΕἸ ρηδῖς. ΤΠ6 Ἰκοτὰ 8 
Ἱπάρπιοπὶ βιτῖκοθ ἢοΐ δὴ οιιινοῦῖ, Ὀπὲ [6 ὙΟΓΥ 
ορηῖτο. Π|Κὸ τὴ6 ῥἱ απ). π6 ἰς ἵπγη8 πο 6 Ὁ 
(Π6 τίσι ποῦ τὸ 186 Ἰοῖς, ΠΟΥ νϑιίοβ δὶ 8}} ἔτοπι 118 
αἷπι. Νοὸ Ἰοηρὸγ Ὑ}}} Φο μονα Ῥ685 ὍΥ͂ -Ξ ΒΡΆΤΟ. 
“ΒΒ ΠΑΙΌΓΑΙΠΥ ΓΟΙΈΤΒ ἴ0 (ἢ 6 Ῥγονίοιιβ [ἄγοδῖ5 πιο ἢ 
δὰ Ὀδοη τῇ πάγανη. 

γεν. 9. ϑροεϊῆοβ τ1ῃ6 “ πιϊδ 416 νης ἰ6 ἴο 6 
ϑῖταο Κα ὉΥ ἴ86 ᾿πάἀρτηθηΐ, πΑπΊΟΙΥ͂, τΠ6 ἰαοἸ]δίτουβ 
ΒΔΠΟΙΌΠΑΓΙ65 οὗ ἐμ ΡὈ]6, ἀπά 186 Κρ 5. ἤοαδ6, {. 
ε., ἴπ6 ΤΠ ΟΠΆΓΟΌΥ, ἴον πὶ τυ ἢ τ} 6 (]] ΟΥ̓ Γὲθ 
Ἰοιι86, “16 ΡΟΣ οὗ Κίησάοπι τνουἹὰ ὃ6 Ὀτοίκδη."ἢ 
(Καὶ!.) 

8. Ὗοτβ. 10-17. Ορροδίοη ἴο 6 Ῥγορῇοὶ δὶ 
Βοῖμαὶ οα δοοοαηὶ οὗἁ ἢ18 ργθαϊοὔοηθ. Νδϑὺγ ὑγορὲὴς- 
οοΐοβ οὔ σταῖθ. Ῥσίοδϊ οὐἁἨ Βοῖβϑὶ ἰδ μ᾽ αἴ πὶ [ἢ 
ἷρῃ υτγίθδε ἰῃ [6 βδποίθδτΥ οὗ 1Π6 μοϊάδῃ οἱ ἢ δὲ 
Βοῖδοὶ. Ι᾿ ἴ8ὸ τσωϊδεὺ οὔὐἠἨ μὸ μοῦδο οὗ 16.890] 
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τε πῃ τῆς το] σίοιι5 οὐηῖτο οὗ τπ6 Κίηράοχα, αἱ ΒοΙΠ 6]. [80 ργοβδϑὰ δ΄ὸ 186 Ὺ ἩΣ Ἰονα πὰ ἀθβῖγο ἴο 566 ἴΠ6 
ον ἰδ 5 ἴτοπι Βθῖμ61 (νογ. 18) τπηδῖ 6 ψγ88 οὐ-  πϑίίοη ἀο] νογθὰ ΟΥὁ βραγεᾶ, {παῦ, δ΄ βου 18 6Ὺ 
ἀεγεὰ αὐσαῦ. Ὀε8ὲ ΚΠΟῪ (6 ΠΟΙΥ ΘΑΓΠοβίΠ088 οὗ Οοα 848 Ἰυάψο, 

γεγ. 11. ΒΥ 186 δ'ννοσὰ 8881} Φϑσοόθοδτι ἀΐθ, [1Π6Υ ΡῸ ἴ0 πιοοῖ ΗΪπὶ πὰ τγγβῖ]6 ογ ἤογρίνθῃββϑ. 
εἴ νοσ. 9; ποῖὸ τῆῇο Ποδὰ οὗἉ τῇῆο ἤοιιβα ἰ8 πϑδιηρά, 
Ὀπτ ἢ 15 νγα8 ΠΔΓΙΓΑΠῪ ἱποϊυ θα ἰπ [ἢ 6 ἤου56 186], 
Βαι τς τῆτγοδῖ πὶ τς Ργθβθης Ὅτ δου πη 8 πιοῖθ 
ΒΕΥΟΓΕΙΥ͂, δηὰ ἤδηςσα ποῖ υυἱτΠποὰϊ ἀοδίση 15. 10 τἈιι8 
γεοϊ δα ἴῃ [Π6 βοοιιδειίοη. 
Ψε τ. 12. Απιαχίδη ἱπίογπια τῆς Κι: σοπσογηΐπρ, 

ἴ)6 Ῥτορμοῖ, ἢοῦ 50 πιυςῇἢ ἴῃ ΟΥΪΘΓ [0 φγοςιιγθ ἢἰ8 
ῬΟΠΙΞΗΘηϊ, 85 ἴ0 }ι5{1ἢγν τ[ῃ6 ὈαηἰΒηπηοηῖ νν ῃΙσ ἢ ΒΘ 
ΡῬιοροβθοῆ. Βιυξ ἢ γεργοβοπβ ἰδ ἴ0 186 ργορδοῦ ἰῃ 
δυςἢ ἃ ὙΓΑΥ 88 ἴ0 οὔθοῖ ἃ σου ΓῦΘΟ.8 τειηοναὶ. Ηθηςα 
16 σομηπιϑηἋ σοΙη65 ἴῃ ἴΠ6 ἰὈτηὶ οὗἉ ρμοοά δάνίςθ, --α 
ῬΊοο, εδῦ Ὀγϑϑά, εἴς. -ξξό. τη γοῖι ΠΙΛΥ͂ ΘΔ ΥΟΌΓ 
ὑγοβά ὈΥ γοΟυΓ ρτορἤροῖεθ. Ηθ οοπδίάογα ργορῆ- 
οδγὶηρ ἃ ΠΆ}Π}ππὸ τ ϊοἢ Δο8 ρυγβαρα [ὉΓ ἃ ᾿ἰνιηρ 
--ανἴονν δραϊηδῦ ἸνΠϊσἢ (Π6 μτόορῆθῦ ραδιὰ 8 (νοΓ. 
14) ἰπ ἶβ δῆνγοτ. ἘῸΣ 8 Ἰεῖπ: ᾽᾿5 ΒΒΠΟΙΌΔΥΥ -Ξ 
[οαπάρα ὈΥ ἴπε Κὶηρ, σοι ποά νυν ἢ τορὰ] δα ΠΟΥΙΌΥ. 
Α Ὠοῦδο -- δοιαὶ οὗ [86 ἰεἰῃ χάουι --- ἃ ΤΟΥ] οἈθἷ- 
(4]. Ὑποτγοίοτα ποιυμίηρ 5ποι}ἃ Ὀ6 8814 ἀραϊηβῖ {6 
Κίπρ ει Ὁπεομπεείοιιβ, ὈΠΙΟΡ βατίγα ἡ “ [6 586η6ῖι:- 
ΔΙΥ, ὙὝΠΕΓΘ Α}1 νγὰβ ἀφοϊ δα ΟΥ̓ τέβροοῖ [Ὁ {6 
κίησ, ποῖ ἴον τγτατῃ, ποῦ ἴον ἀοὐ 5 σοπιπιδηΐ. 

οΥγ. 14. ΝῸ ρσορῃοῦ, ἱ. 6., ΟΥ̓ ῥτοίοββίοῃ. 
ῬΤΟΡΏΟΙ Β Βο, ἱ. 6., ΒΟ οἶαΥ, παν ΠΌΝΟΥ Ὀδ6η 
ἐταϊποὰ ἴῃ τὰ ργορῃθῦς ΒοΠ00]8 --- ΖΑΌΏΘΣΟΣ οὗἁ 
ΒΥΘΒΙΏΟΓΘΒ ΓΟΐουβ ἴὸ {Π6 αἀἰγοοιίοη ἰῃ νοῦ. 12. ΤΉΘΓΟ 
δὶ (ΠΥ ὈΓοδὰ, ΑΠΊΟΒ δ8ὺ5 ἴπαὶ 6 προᾶ ποῖ γῸ 
ΔΗΥΜΠΘΓΟ ἴῸΓ (ΠῸ δα κα οὗ Ὀτοδά, ποῦ ἀϊά ἴδ ο πιὸ 
ἴο Βεῖμοὶ ΟΥ ἴδγδοὶ (ὉΓ δ Ὀδίίοῦ βϑαρροῖῖ. Α8 8 
πογάβιδη 6 πε Ὀοοη δοουβίοιηρα ἴὸ ὕὈ6 σοπίθηϊ 
πῃ Ιἰτϊο ; τῆδὺ ψγδ8 δπουσῇ ἰογ δὰ ἀπά ἢθ 
βου ἢ πὸ πιοῖθ. Απὰ δὲ δὴγ πιοῃηθηΐ πα οου]ά 
τοί γι ἴ0 τη δὲ οοσπραιίοη. [ΙΓ ἢ6 ΟΓΘ ΠΟῪ ρτορῆ- 
οὐ ηρ ἰῃ 8γ86]} δια δοτίηρ ᾿πάἀοροηάθπεν, ἢ6 αἰὰ 
1} 15 ποῖ ουϊ οὗὨ 5618} αἰπιβ, θὰ: ΔεοΟΓα ἸῺ; ἴ0 ὙΘΓ. 
15, ΟἸΪΥ Ὀούδαβα Πα πιιδῖ, ἱπ οὐεάϊοηςθ ἴο ἃ αἀἰνῖπθ 
οομμπιαηδ. Ὁ ΠύσονοΓ τπογοίοσο νουἹὰ Ὠἰπάογ 1ἢ}}8, 
δεῖβ Ηἰπλ86 1 ἀραΐϊπβδὲ Φεβονδῃ. Ὑπογοίοσθ Αἰηο8 
ὩΠΠΟΌΠΟΟΒ ἴ0 Απιαλζίδῃ [ἢ6. ΡηηἰΒπηοπῦ ἢ6 ἰ8 ἴὸ 
δυβον πνπθ 1τὴ6 λυάρπιοηϊ ΘΟΙη65 τ ροπ [5τ86]. 

ψοτ. 16. [π τοΐυγη [ῸΓ εἶθ δηδανου ἴο βίορ ἴΠ6 
τοῦ τῆ οΟὗὐ Φεπονα᾿ 8 ργορἢοῖ, δ6 σὲ Ὀθδγ {πὴ δη- 
Ὠοπηοοπιθηϊ οὗ ᾿ἰ8 οὐνηῃ ἀοοι. 

νον. 17. νυν δ Ὀδοοτιθ 88 Βασὶοί, ἴὸ 6 ἀἰβῃοη- 
οτοὰ αἱ [πὸ βιογτπιΐηρ οὗ ἴΠ6 οὙ. ΤᾺΥ δᾶ - 
Ἰαπάθά ρμοββοββίοῃ, ὉΠΟΙθδ ἰδηᾷ - διιοπο ἴἢ6 
μοδίποη, “ΓΙ 8 ἀν ϑτΣ ϑοχῳ ᾿ἷ8 ΟΧΙΟ, δηὰ ἢ 
ἴδαι τ6 ὀχ ϊθ οὗ εἶπ ψ]οΪα ρεορίθ. 86 Ἰδίῦογ ἰ5 
Ἔχρτοεϑὶγ τπγοδίαποά ἴῃ (ἢ 6 σοποϊαδίοη ἢ δηὰ [ἢι18 
'ς οοηῆττηρα ννῆδιὶ Απηαζίδῃ παα οπαγροα Ὀοίοτε τ 6 
Κῖην (νοῦ, 11), δ μού! ἐπαὺ (ἄγος τὰ ποῖ υὐ- 
τοτοὰ ΟΥ̓ ΑἸηοδ ἴῃ νοῦ. 9. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸῺ ΜΟΒΑΙ, 

Ἰ. ᾿ὐτῖπο ᾿υδρχπιοπίβ ἅτ δηπουπορᾶ ὉΥ [Π6 
Ῥσορἤιοῖθ τὴ 80 πλθοὶ. ΒΟ] ἀη 688 (δῖ πιο παῖ 
ἐμὴν αἴιγί θυῖα ἴο τ πὶ ἃ ᾿δοῖκ οὐἁ ὑθηά θη 688 ἐδ ἰΐ 
ἘΠΝΕΥ δα πο τειγαγὰ ἰο τῆς βδ. πο88 δῃΐ τ ΒΟΥ ΟΘΓ- 
ιδἷη ἰὼ ὥονν ἔγολ ννῆδὲ ΤΟΥ δπηοιποο. Βιιϊ 
μον σσοῖν τδἷ8 νου] Ὀ61] ὙΤΉΘΥ ἀο ἔδοὶ δπὰ τῇδι 
ΕΓ ἀρορὶγ. Τὸν βοοὶς ὈΥ [86 δηῃοπησοπιθηΐ ἴὼ 
ῬΓΟΥΑΙ] οπ πὸ ἴὸ τορθης 8116 ἴΠ6ΓῸ 8. γοῖ {ἰπ|6, 
δηά (Π13 (ὈγΟΒ1Ά}} τα ἱπιροπάϊηρ Ἰυὐρηησηῖθ. ΟοΥ- 
(Δ. ΠΥ, 85 ΤῇΟΥ πάνθ ἰπίθη86 πηοταὶ οοηνίςτἷοπΠΒ δηὰ 
δπηὶν ΒΕ αν πὶ τΠ6 τγατῃ οὗ ἃ Τῇογα] ρονθγητηθηῖ 
οὗ τε νον], τῆν ἀἰδείπσιίθηῃ οί ἃ. ΡΟΟΡΪΘ 
τίμα οὗἁἩ υίνστηθις ἀπά οὁπὸ πᾶ 18 ποῖ, [π [6 ἰδῦ- 
ἴ6γ οὐδ {πὸ γ ἐπογοράθ τὴ αοὰ ἴογ [86 ΡὈΘΟΡΪΘ6. 

ΓΒ ἴῃ ταρτόδο οὗἉὨ ἃ ψδηϊ οὗἁὨ οοπιρβϑϑίοη ἔμ} 5 
ἴο ᾿ΐβ ἱπ ἴπ6 ἰθακε ἀρὸπ (πολ, Ὀπαὺ γαῖΠῸΡ Ῥα5863 
ΟΥΟΥ ἴοὸ Θοά, τῆς Ηοὶγ. Βιιῖ --- 

2, Ῥνοη δ 8. ποῖ Υ᾿ῸΪΥ 14 0]6 ἴο ἴξ. “1ἰ 88}4}} 
ποί Ὀ61᾽ {λοτεΐη ἢΐ8 ΤΏΘΓΟΥ βοὴ 1086] ἀραῖηϑι 5 
)αδεῖςθ δηὰ ονδγοοιποβ ἢ. ὙΠὰ8 18 δ ρτονοὰ 116 
τηϊσ μετ. “ὙΠἸο [υογὰ τορθηϊοα " --- ποῖ ΒΌΓΕΟΙΥ ἃ5 
[ὃ Ηδ που]ὰ σοπίρβ5 τιι6 πην ἢ θοι 5688 ΟΥ̓ ἢ 
τῆγραιοπῖηρ, θι ΤΠ ΘΤΓΟΪΥ [0 ἜΧΡΓ688 [πὰ ἰγδηὶς, ροσὶ- 
ἄνα νὙΠΠά γα 4] οὗ τπ6 ἴπτοαῖ, δι νγ8 τῆ γοαιῖ- 
φησ νγὰ8 ἀδβογνοά, δῖ 8:}}} {Π6 ρα πΙβ πηοαξ ἐς 
ἀεβιγτασηῖνο Πὰ8 ποῦ γϑῖ ὈΘΟΟΠΊΟ ἃ Προρϑϑῖῖν. Οοὰ 
σΔη 511}} ϑρᾶγθ. [1{{ τσ βίγοκα ἀἰὰ ζ41}, ἐγ τυουἹὰ 
06 ΠΟ πητΙ Ὠ δοιιθη685 ἰη (οάᾶ, δη ἃ 4180 181 δ5 1Πτ- 
116, ᾿Υ ἐς ἀϊά ποῖ. Ηον 6 6886 βίβηἀϑ οηἱν Ηδς 
γγἢο [8 [6 δοδγοδοῦ οὗ δοαγίβ δπὰ ἴμὸ δπᾶρο οὗ 4}} 
[6 ΘΔΥΙΝ σδῃ οογιδίαν Κη. Βιιϊῖ τηθη ΤΥ δηις 
5801] ἃ ργρϑατηο {πᾶ ὈΓΘΘΑγΔΠΟΘ 18 ροδβί ὉΪ6, ἀπὰς 
τῃοτοίοτο που] ᾿πίθγοθάθ. Ενϑη {Π|8 [848 ἰδ 1 π)- 
ἰι8, δῃὰ σαπποῖ ὃὈ6 ἃ ἀν πηάοῦ 4} οἰ γοιτηβίδηοοϑ, 
ΟΥΒογνγ 86 [ἢ οοηνίςοη οὗἁὨ 8. π]οῦ8] ρσονογηιηθηῖ 
οὗ τῃ6 νου] νου] ΧΤΟῪ γαῖ. [Ὁ 15 ᾿πογϑίογα Ὀγ 
ΠΟ ΠΙΘΔἢ5 Οἵ σουγϑε ἃ τῇϑῦκ οὗ ἃ ροάϊ!γ πχἰπά, δι: 
ἰς ἰδ το ὃὈ6 ΠΙΡΏΪΥ Θϑιθοηθα ἤθη ἰῃ πιθη ᾿ἴκ6 1Π6 
ΡΙΟΡ οῖ8 ΨηῸ σοπίοσ αοαβ Ῥαῃϊῖνο τὶν ὔθοιι8- 
1655 8 ΠΟΙΥ ττυτἢ, ἰῦ πιϑη 6518 1156} 88 δὴ Ὄχρῦθυ- 
βίοη οἵ ἰονα ίογ τποῖγ [6] οτυ-πλθη ; δηά {]Ἰοη, ἴοο, 
8 οἰϊοκεοίουβ. Τῆπδὲ ἰδ 88 οἰοΔοΥ ἰηάϊςδῦο 118 
τσ ἰπηροτίδηςθ. [1 δβδεῖβ 1Π6 δοίΐοῃ ὄνθη οὗ 
Οοά Ηϊμβο], αηὰ τδι8 οοηαἰτοηβ τ[ἢ6 ἀοπίίην οἵ 
πιοη, ἰονγαγὰ νοι Ηὸ νου] πᾶνο δεῖθὰ οἵδμον- 
γἶθ6 ποὺ τΠ6 86. ἱπίογοθϑϑίοῃβ ἤδη Ηδ δοῖπαὶ] 
ἢὰ8 ἀἄοπο [ὉΓ 1Π6 δακο οἵ ἴθ. Τἷ8 τ0 ὉΘ 8 6 ἰ8 
ἃ Ῥοδβίτἰοι ΐοῖ ΟὨΪΥῪ ἃ ἐμοῖθπι μανίην 8|} ἈΠ ἢ ἴῃ 
ἃ ῬΟτΒΟΠΔ] αοἀ οδη αἰϊον. Βαϊ βυοῦ ἃ ἴδῃ ἰη- 
γΟΪν 8 781 (8, 88 Θρρϑαγᾷ ὈΥ ἴῃ 6 ΠΟΙ δουρί ΓΟΒ, 
νῃϊοῆ, βίδπαϊπρ οὐ ἴΠ60 στοιπά οἵ δὴ ϑβϑεῖι δὶ 
τποἶδπι, ΚΠΟῪ ποι ϊηρ 686 ἴπ8η [πὶ ᾿πιογοθϑβδίοη 
28 βυσῃ δὴ οἰϊοδου, δηα ΘΥΟΥΥ ΘΓ ΒροΔκΚ οἵ ἴΐ 
ἃ8 ἃ Ταδιΐοῦ {παῖ [8 βοϊξονίἀεη δ [τ 18 ἘΒοτοίογα 
ΟἸΘΑΥΙΥ ἱπηροββὶ Ὁ16 ἢ βδοςορὺ ἴῃ6 Β[}]1684] τὉῃοΐβπι, 
ἃ δῇ (ὴ6 βδ1ὴ6 μηδ ἀΘΩΥ ἴΠ6 ΡΟ ΟΥὨ ὈΓΆΥΘΓ. 
ΤῊ ᾳφυοσδύίου 8 ἴδῃ ἩΠΘΙΠΟΓ ψγ6 ΜΨ1] δα πικῖῦ τΠ6 
Ἰαϊίοτ, οὐ ἀθὴγ (μθῖβπι, δηὰ τὰ ἰδ το σίου ἴῃ σοη- 
ΘΓᾺ] τυ ῃἰςἢ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ΡΥΟΒΏΡΡΟΒΟΒ ἰϊ. [[ δὴν ν}} 
ποῖ βοσορὺ ἴπ6 Δῖον δ] ἰδγη διίνο, (ἤῸ ἢ ΤΟΥ τησδὲ ἀθ- 
τηδηὰ οὗὨ βεοίθπος (παῖ, ᾿ἰπηϑίοδά οἵ Δθ τ ρ 4. σοπ- 
οοριίοη οὗ αἀοἀ ἄγαν ἔγτοπι {πὸ ἀϑϑατηθα ἱτηροβϑὶ- 
ὉΠ Υ οὗἁ 8 τῃδῖβπι ἢ ϊο πηαὶ 818 8 γϑαὶ] ΟΠ ΙΘΠΟΥ 
Οὔ ΡΓΆγΡ ἢ σά, ᾿ς δῃου ἃ οἰτἤ ον οογγθοῖ [18 ἰά68 
οἵ 6οά, οὐ, ἰἔ ι]8 θ6 ποῖ αδἱϊοινρά, δου ἃ δαπιΐὶ 
ἰϊ8 ᾿πδΌ}  }Ὑ τἴ0 οοπιθ ἴο ἃ 58ι|5[80 1 ΟΥὙΥ ΘΟΠοΪ βίου, 
πὰ {118 ΘΧΟγοῖδα ἃ πιοάοϑίυ, "νἢἶσ ἢ 80 (ΔΓ ἴγζοηι 
ὑοίηρ ἀερτδάϊηρ, νοι] θ6 ὨΟΠοΟΓΘΌΪΘ6. Ὰ 

8. ᾿πηροπαΐϊηρ Ἰυἀρηηδηῖϊθ ἀγὸ ΠογῸ 86ῖ ἔοτίἢ ὉῪ 
16 ΡΓΟΡΠοῦ ἴῃ Υἱδβίοῃβ; ῬΘΓΕΥ͂ δὰ. } 88 ἰπ [861}- 
86 Ϊνθ5 ἀϊδοῖοβο {πὸ ἱπάστηορης (ἀοὰ 8 δῦοιιϊ [ο 6Χ6- 
ουϊα; ρμᾶγιὶν δυο ἢ 8δ8 οοηϊδίη ἃ δβυπιῦο] θοαὶ δοιίοῃ 
νγο ἢ αἰογναγὰβ ἰ8 ἀἰδιϊ γ οχρίαἰποὰ ὈΥ Οοά. 
ΤΏ Δρρθάγαμοα οὗ ν᾽ βῖοπ8 Β6ΓῸ 18 ΘΟ] ΘΕ Ὡς ΠΟῪ. 
Βαῖ ἰξ πιιδὲ 06 δἀπι το ἐπ8ῖ ργορμϑῖῖς ϑρθθςῆ δηὰ 
Υἱδίοη βίδπὰ ποτοῦ τοροῖμοῦ ἤδη που]ὰ ΔΡΡΘΔΥ δ 
ἔτϑε Ὀϊαβδῃ. Ἐνϑη ἰπ 16 ργορῃθεῖς ᾿γογά ἴπογο 1168 
ἰπ 8 86η86 ὙὮδιὲ ἰδ Βιυ δίδης 8} }} ἃ Υἱϑίοη, 5ΐπο6 [ἢ 8 
τοροῖ ἂς ταῦ “8068 ὙΠδῖ ἴο δ ἴο Δηπουῇοδ ; 
Ὅτ ὙΠ ἢ τϑαβοῦ [Π6 ρτορίιθὶ ἰ8 64116ἅ ἃ ““8θ6γ 
(Ἔνθα ἴῃ οὐγ σΒδΔΡ. ν. 12), δηὰ (6 ργορβθῆς βρθθοῖ 
“4, γἱβίοη,᾽" 2 ὅδῃ υἱῖ. 17 ; 18. χχὶϊ. 5; ἱ. 1, δηὰ 
(Π0 υγοτὰ ““ ἴο 566" ἰ5 πϑοὰ ἜΠΡΒΝ οὗ ρΡιορῃθοΐθβ Οὐ 
Ῥτορδοιίς πιίθγδποθθ. [ὉΠ γοίοσο ΑσηοΒ ἴῃ οΒΔΡδ. 
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ἱ.--νὶ. δηπουποῦβ ΡυἰΒῃπηοηΐϊ ἰῃ τἴπ6 τηοϑὲ ναιίοιιβ 
[οττη8, ἤτγθ, μ᾽ αηᾶον, ἀσδβοϊδείοη, ΚιΠΐπρ, να τηϑῖ 
θο τον ἴδε τῃγοιρῇ τῆς ἀϊνῖπο οἰ οἰδηοΥ αι οἢ ἰν- 
ὩΡῸΒ ργθερηϊρα {ΠΘΙΒΟΙΥΘΒ. ἴ0 [18 ἱπηοῦ ἱπτα ἰΟἢ 8 
85 ἱποί[οἀ Ὠΐπὶ ἴὸ 1ῃ6 ψαγηΐηρ8 πὰ οχ Ποτίιι !0η8 
νΥΠΙΘἢ ἢθ ατίοτοα ἐπγοι σῇ 86 ρονγοῦ ἱπ ντοῦσῆι ἴῃ 
Ἀπ ΟΥ̓ 116 βϑῖῃθ ϑριγιῖ. ὙΠῸ ὑνὸ ἢγϑθι ΥἹβΊ 08 
ἈβΌτΤα π8 ἃ ρίαποο πο ὉΠ686 ἵἱππῸΓ ργόςζθββοθ. Βαϊ 
"0 ἀαῖδ1}|8 οὗ τ1πΠ6 Ἰπάρτηθην [Ὁ]]ονν, σαι τἢ6 
{πγοϑιθησα ονἱ! 18 ἀνογιοὰ ὈῪ Ῥγάγοῦ. Οη ἴΠ6 ΟἸΠΟΥ 
ἢδη, γα τηδῇ ποῖ ΟὈ] οταῖθ τς αἰϑεϊποιοη [6- 
τνθοη Ργορἤοῖὶς βρθθοὶ δηά νυἰβίοη. τοῖα [ἢ 6 ἰῃ- 
ναΡγὰ ΟΠ ρ]ὔοη ἱπ ἩΔΐοἢ ἀοἀ τονθαὶοὰ ἢ 8 
ΥΣ το (ἢ6 ῥτορἢοῦ, τ τγὰβ ααἱῦϑ ἃ βῖορ ἴο 1868 1Π|- 
ΘΓᾺΪ Υυἱβίοη. ἴπ (ἰπὸ ἰδίζου {ΠπῸτῸ 88 ἃ οοιῃρίοῖα 
ΟΥ̓ 814 }ἰΖατίοη οὐὗἨ Γ1Π6 Ῥογοθριίοη, νυ ἰσ ἢ νγ88 ΠΟΐ ἃ 
"ΘΟ ΘΒ. ΕΥ̓͂ ἰῇ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ολ86, [Ὁ ἀνθ ὙΠ Ποαῦϊ 10, [6 ροτ- 
ζορβοη Τοοιὰ ἤπὰ οχργοϑδίοη ἴῃ ριορηοις ποτγά5. 
ἘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἀο65 ἴἢ6 Ῥιγα βυτ Ο 08] νἱβίοη ἀἰδιΐη- 
Ζυιϊϑὰ 11561} ἔγοτη [Π6 δοοίησ ἡ ἢ οἢ 1168 ἂὸ {δ6 8515 
ΟΥ̓ 411} ῬΓΟΡ]ΙΘΟΥ͂, δπαὰ τπογοίογο ἴγοπὰ ΡΙΌΡΠ εις 
ΒΡΘΘΟΝ 88 βιιοἢ. Ηδργο δ ὁπο6 [Π6 ἰτηᾶρθ 8 5 0ἢ 5 
1Π6 Ῥτγίποῖραὶ τπΐηρ. ὙΠΟΥΟ 8 ἀγροπὺ ποοᾶ, ἢον- 
ονοῦ, οὗ τ ἀφόηον ΒΡΘΘΟΙ, 80 {πεῖ ογ6 ΔρΡΆΙΠ, 
ΟΠΙΥ ἤτοι [ἢ Οἴδοῦ δἰἀθ, γὸ ὁποοι πίον ἴἢ6 τυ τ4] 
ἀεροπάρσηοε οἵ νογὰ δηά υἱβϑίοη, Βαῦ τῇς Υἱβίοῃ ἰδ 
δὶ ἤγϑῦ 1185 οὐνῃ 6η4, δηὰ Ὀδολαβ6 ἐξ ἀο68 ποῖ 8ρ6δκ 
ἴον ἰτ56 1 θα ποοὰβ Ἂχ δηδιίοη, 10 185. Π6ΙῸ ἃ υέδέοη 
ἴῃ [86 Ἰἰτόγα}] βοηθθ. ἩΒΘΙΠΟΓ γγὙ6 8Γδ ἴὺ 8 ρ 0080 
ταῦ ἱπ διιοἷ ἃ ο8δ6 [86 ΡΙΌΡΠος ἰβ ΔΙ ΝΔΥΒ 1) 8 
Θοϑίδις δἴδιθ, ὸ ἀο ποῖ ἱπαυῖΐγο. Εοτῦ ἴΠ6 πηοϑῖὺ 
ΑΓ Π6 15, ἴῃ ἴῃς 6856 οὗἨ 8 ρᾳγ6 βυμθοὶὶς νἱβίομ. 
ἰηςθ ἴῃ νἱβίοη, ἴῃ 6. αἰνίπο γον ]διίοη θΕΟΟΠῚ68 Ρ6- 
σα Ρτοοίοιιβ τὸ ἴπΠ6 Ῥγορῆθὶ δπὰά τῇδ κο8 ἃ 
ἀδαροῦ ἱπιργοβϑίοη ἴθᾶπ ὈδῖΘ δρϑθοῖ, ἴπΠ6 οπά [ 
Β660Κ8 15 Δρράγοηῖ. Τἢ8 δἷπὶ 18 ἢγϑ ΡΟ [τ 
ῬΙΌΡΠοὺ Ψ}1Ο 8665 ἴπ8 υἱϑίοῃ. [1 γοπάθγβ [6 γα (ἢ 
ΒΊΟΝ ἰ5 ἀἰδοϊοσοά ὑο ᾿ΐπὶ δπά συ βὶοὶ 6 ἰδ ἴο 8ῃ- 
ΠΟΊΙΏΓΘ, τοῖο νἱνί ἃ δηὰ ἐτηργοαϑῖνο, 50 [80 Π6 σ8ῃ- 
ποῦ ἀο ΟΥ̓ ογυβο ἤδη βοῖ 10 Ὅτι 1181 88 ἢ6 ἢἢ8 
ποῖ Ὠοατὰ δι 56θῃ 1, ΟΊ ΠΟΥ δοῖα}} ν ΟΥ πη {ΠῸ6 
Βἴδλρο οὗἁὨ ἃ δγτηῦο]. Βαῖ [Π6 μ᾽αβιὶς ἔογπι οὗ (Π6 
Υἱβίοη δἰπιθα αἷδο, ϑπὰ αἱ πηαίοὶΥ πῃ ἃ 511}} συοϑίοῦ 
ἄορταα, δὖ ἱπιργθβδίηρ ἴδ ποαῖὸῦ ἸΠσδη τἢ6 
ΤΟΡ οὐ 8018 ΤΌΓΙἢ ἃ ΠΠ6ΓᾺ] Υἱβίοη, ἔπαὶ 8, ἢ αῇ Πα 
88 ϑ6ύῃ, {πὸ ἡπαστηθης ἢδ ΔηΠΟΙ 68 [8 Κ65 ἃ σοη- 

ογοῖο, Δηρῖῦ]ο ἔοττῃ ψν ῖο ἢ ρῖνοβ ΘΙ ρα818 ἴο ἴῃ 8 
ατίοταποο, πὰ ὑππ3 αἀἶβρο}8 οὐδὲ 8πὰ νγίηβ διΐοη- 
τἴοπ. Ὅὕ6 ἀἰβοοῦγθο 861Ζ68 ΟἿΘ ΙΔΟΤῸ ΗΥΠΥ 6 Π 
ἴς 186. απο τυ ῖτἢ δὴ ἰτῆλρθ, ουθ τπουρἢ 10 ὉΘ ΒΥπ|- 
ῬΟΪ ΑἹ] ; απᾶ ἰπ ἃ ὁογίμἑπ βθη86 (Πιὲ59 Ἰα τοῦ Κὶπα οὗ 
ἱτπηδρα 18 51}}} τῆογο ἐπιργεβϑῖνα, Ὀθοδι86 1 18 ΒΟΠ6- 
γγμδὶ τηγειογίοιβ, πὰ ἴΠ8 Ῥγόνοῖκοθ διϊθητοη ἰὼ 
{6 ἐχρίϑηδίοη, δηὰ ὑΠἰ8 ἀραῖπ ἴου πᾶὶ σθάβοῃ 
ΡΓπῦϑ 1561 ἄθαροῦ οὐ [06 τηϊηᾷ, Ὀδοδιι86 ἰδ αὐγὰ κ- 
ΘΠ8 8ΈΧΡΓΙΒ6 {πᾶῦ 8. ΒΥΤΩΌΟΙ] 80 ἀπργϑίθπάϊηρ 5ποι]ὰ 
Πᾶν 5110} ἃ ννοΐρῆι οὔ βίρπίβοδποθ. Ἠθηοθ ἴῃ 6 τοδ- 
800). ΔΡΡΟΔΓΒ ΠΥ Υἱδῖ0 8 ΤΆΔ ΚΟ (Ποἷγ ἈρΡροΆγϑησα ἴῃ 
1π6 οοποϊυδίοη οὗὨ οἷν ὈοοῖΚ. ΤθΘΓΟ γα8 ἴῃ 16 
Β6Π86 (οο]αγοά, ἑ, 6., ποῖ 80 ΣηυΟἢ ἴῃ δοῖ 88 ἱπ [ΌΥΤῚ, 
ἃ ΕἸϊπιαχ ἴῃ [06 τον] τ οἢ8 ἴο 186 ῬτόΌρδοὶ δπὰ 
τιογοίοτο ἴῃ ἴῃς ἀϊδοϊοβασο [0 π6 ρῬϑορὶθ. ϑβίπος 
186 ἀϊγοοῖ βιδιθιηοπῦ οὗ ἢἷ8 τηϑϑβᾶρα σοϑροοῦηρ τ 6 
σογίδίηἰΥ οὗὨἨ τἴ86 Ἰυάδρτηθηΐ δηὰ [ἢ6 σῖρο πη 688 οὗ ἴπ6 
ἔδεε ὉΓ ἰἴ, ἀρροαγοᾶ ποῖ ἴὸ Ὀ6 δῃουῇ ; δὖ ἰαδῖ, ἴὸ 
ον 6 ποίην ππάοῃρ, {Π|6860 τ πρδ γογα ὑγουρῆς 
Ὁη0οΥ [Π6 ΟΥ̓ ἴῃ {116 ἴοτπιὶ οὗ Ρἰαϑβεῖς ν᾽ 81:08 ὙΠΟ ἢ 
πὸ ῥγορἤθῦ βᾶνν δηἃ ΠαΙΌΓΑΙΥ τοροϑῖθα ἴο ἢ 18 ἢθατ- 
6Γβ. πὸ ἀἰβοοῦγβοθ {ΠΟυοίοτο ΠΟῪ ἤδγΥθ δ᾽ Ἰθαϑῖ ἃ 
ποραῖῖνα οβΠοίο που ἴῃ [Π6 ορροϑίοη ἴο ψῈΏΪΟὮ ὉΠΟΥ͂ 
διοιιβοά [86 Ὀγίθδὶ ΑπιδζΖίλῃ. (1 18. σου δ ἢ τοη ν᾽ 
τΠπατοίοτο ἴὸ γϑίου {ἰἸθθ6 νἱ βίο τὶ ἢ [Π6 ΠΑΓΓΑΙνΘ 
ἀεροηάϊηρ οὐ ἴποπὶ ἴο δὴ οδτ]ἶοΥ ρογίοα (ἤδη ἢ 6 
[ογοροΐῃρ ἀϊδοοῦγθθ8.) ΤΠ ν᾽ 808 ΟΟΟΌΓ, 85 Ὑ76 

ΑΜΟΞ. 

506, ἴπ Οἠς οὗ τῆς οἰἄοδῦ Ὀγορμοῖβ. [ξ ΤΩΔΥῪ ὑθ 
δδκοα, Δ ΠΥ ἀο τΠ6 ΟἸἶοΓ ΟἹ ἀ6Γ ῥτΌρΡΘί8 ἤδνθ δ ΠΟΥ 
ΠΟΠ6 8ἴ Δ}} οὐ ΟἿΪΥ (αἰπὶ γαοθβ οὗ [βοὴ 1 [{ἰβ 
Παγὰὶν ἃ ϑυΠηοίοης ΓΟΡΙΥῪ ἴοὸ ΓΟΙδΡ 16 πηδῖῖογ ἴὸ το 
ἔγοο δοίοη οὗ ἰἸὸ ἀϊνίηθ δρίγις. Ὑ οὐ 18 υγου]ὰ ποι 
Ὅ6 ἱποογγοοῖ 1 νγὸ ἱποϊ παρὰ ὙΠ ἢ ἰδ [πὰ δι] οτῖνὸ 

᾿ἴλοῖοΟΣ ἴῃ τ6 ολκο, εἰποδ θη αἰΐονν τας ἴτ ἴλης 
ἴῃ οἰοδα σοπηθοίίοῃ νυ ἢ [Π6 βοραγαῖο ἰμαἰνἑ μα} τν 
Οὗ 1π6 ρῥτγορβοῖβ. Νοΐ ὄνεσυ οὔθ οὐ ἴἰο86 ν᾽ᾶ8 
Θα 4 }}Υ Ἰηςϊηςἃ 10 τὴ}8 τηοᾶθ οΥ̓ ΓΕρΓοβαπιίδίίοπ, 
δι οΠ6 ποῖ τἢϑη Ἀποιποῦ, βίποα ἃ σογίαῖη μγαροη- 
ἀδτῆηςσα οὗἁἨ {Ππ|0 ἱπιλρίπαῦνα ἐΆΘα ΠΥ, ἃ ρΘου ἴα Γ ὁΧ- 
ΘΠΔΌΠΥ οὗὁἨ 116 600], ννὰ8 τοαιιϊδιτο ἰπ οΥάοσ ἴὸ τ 
ΟΠ6 [ὉΓ 566 1Πρ᾽ νἱϑίοβ. 656 ἅτὸ ἴθ πα ἴῃ Απιοϑ, 
Δηἃ ννθ δ} ΘΑΒῚΥ 866 8. σαγδἰπ παῖιτα! Δ ΕΥ̓ Ὁσ- 
ὕνθθη [86 οΓάσπιλη Αἰλὸ8 ὙΠ 8 αυΐοῖὶ 56η5101}- 
68 8). τῃ6 ἸὈτηπχιτίοη ΟΥ̓ Οατυναγά νϑοη5. 48 τὸ 
1Π6 νἱβίοπβ ἣι Εζοκιοὶ δηᾶ «ογοπιίδῖ, γα ΓΟίΌΓ ἰὸ 
[Π6 ΟΟἸπΙ ΠΟ ΠΙΔΓΥ ΟἹ ἴΠ|0856 ΡΙΌΡΠΒΟΙΒ. 

4. ΤὮῊΘ ἐρηἴθ, τἴῃ6 Ὠρατῖ ΟΥ̓ ἃ παιΐοη διὰ Κὶπρ- 
ἄοπι, 18 Ἰοπηά ἴῃ 105 Ξδι οὔ Γ165 δη ἃ σὰ ρὲτα]. ΕΤΟΙὰ 
τΠ686 ΡΥοσοοάβ [18 ΠἰΠπ ; γ68, δ ΠΟΥ ἀγθ, 80 5 [Π|6 
ΠΠἢῸ οὗ τὴθ νγνῇο]6. ῬΟΟρ]ο, ΟἰἴΠοΓ βοππὰ, οὐ αἰ ϑοιβοά, 
ΟΥ ἸΤορ ῖοΥ γοϊΐρη. [ΙΓ τΠ6 Ἰιοατὶ 15 σογτιρῖ, [6 
ὈΪΟΥ παιδὶ δῷ ἰαθῖ 81] οἡ τἢϊ3, οὔποτννῖθα 0 δοΙρ ἰδ 
ΡΟΒΒΙ0]6. ΠΟ βαηῃοῖιαγυ οὗ ἃ πϑίΐοη 8 105 σΠϊοΥ͂ 
ποῦν. Βαυῖ προη (5 {πὸ σουτγῖ, [Π6 δϑοι δῦ ρον- 
ΘΥΓΠΙΏΘηΣ, ἜΧΟΥ. ἃ Ῥουοῦα! ἰηἤαοηςο, [ΙΓ ἴτ᾽ 508 
1Π15 ἰπδποηοθ ἴο βιιθάτ6 [Π6 58 ΠΟΙΌΘΓΥ ἰηῦο 8ῃ ἰη- 
βίτιμαθηῖ οὗὨ [18 ΟὟΠ ΡΔΠ8 δηὰ Ἂ{8 ΟΟττιιρῖς ἰϊ, 
[ὴ6 ὙὙΠΟ]6 ῬΘΟρΙῸ 18 σογγΓαρίθῆ ; δηαὰ 118 σαι ]ς Ὀ6- 
ΘΟΠΊΘ8 80 πλιοἢ τὴ ρτολίοῦ δπᾶ (οὐ β Ἰαάνπιρηϊ 
[Π6 τλοτὸ οογιδίη. ΗΟ εἰρηϊβοδηῦ 18 ἴδ τῆδι ἐδ 
ῬΥΤΪΟΒὺ ΟΔΠ ΟΡΡΟΘ6 ΠῸ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἰθβο ΠΊΟΗΥ ἴοὸ 1ῃ6 
ρτορμθιῦς ποσὰ ΑἸ] ἢΘ οδῃὰ (ὁ 8 ἴο ἀδθποιυποᾶ 
Απιοβ ἴ0ὸ 1886 Κίηρ, δηά τϊ18. οᾺ}} ἷπ 106 86 οι] 
ρονοῦ. ΝδιΌΓΑΙΙΥ δποιιρ; ΓὉΓ ΠῸ ἰβ 1 6 σουζί- 
ὈΓίαβῖ, δὰ 58. βιδιϊοηποὰ δὴ Βοῖμοὶ, τ ἢἷς ἢ ̓8, 85. ἢθ 
ΒΆΥ8 ὙΠ 8 παῖσε οδπάοΥ, “6 Κίη ν᾿ Β ΒΑΠΟΙΆΑΤΥ δηὰ 
ἃ βοδῖ οὗἩἨ (᾿ὸ κί πράοιι.᾽ Ηδ ΟὈυϊου ΒΥ ΤθΔ 8 ἴο 
ΒΆῪ 5οπηοιϊηρ οὗ ργτοδὶ τηοηθηῦ ΜΪσ τὰ ἢ}} αὐγὸ 
τπ6 ῥτορἢοῖ, δῃὰ 15 ποῖ σοηδβοῖοιβ οὗἨ ΤΠ6 ρον οὗ 
1:6 οἸαῖπι ἢ ΠΠΔΚ68 [ῸΓ [Π6 ΒΑ ΠΟΙ ΘΥΥ. 418 βδογοά 
0 5Βῃου]ὰ ἴΔΚα 105 ΔΌΓΠΟΥ Υ ΠῸΠπι αοά, δπὰ 115 Πἰρἢ- 
οβὲ Ὀοδβϑὺ Βῃοι!ὰ Ὀ6 τὺ 8 ἃ ΒΑποίΠΆΓΥ, οὗἨἉ ἀοά. 
(ὐδγίλιηγ 1Ὁ 18 οὗ πῸ ἀν] ἴο στοοῖ 18 Δ ΠΟΥ ἴῃ 
τἢδὲ ΟΥἨ 1ἴΠ6 γστοδῖ δῃηα ποῦΐο, ἴοτ τῆθη ἰξ ὈΘΟΟΠ.65 ἃ 
ΠΊΘΓΘ ἴ00] οὗ 5δἴαϊθ οὐαί. ΑΔ ὑθϑ ἘΠ ΠΟΥ δραἰηβι 8}} 
Οὐεδαγεοραρίβπιιβ, ἃ ὙΆΤΠΙ Πρ ἴ0 ΘΥΘΥΥ βῖδτο ΟΠ ατΟΣ 
ΠΟΥΕΓ ἴο ογροὶ ψ ]Π6ΓῸ 4}} ΟΠατο ΘΌΓΠΟΥΪΥ βιγ Κο8 
118 ΤΟΟΙ͂Β, --α ποῖ ἴῃ τῃ6 ῥτοϊθοτίοη οὗ [16 βῖδῖθ ὨΟΓ 
ἴῃ οἷν} ργίν!οραβ, δυὰς οηΪγ ἦπ τπ6 ογτα οἵ ἀοὰ; 
δηὰ τπαῖ [86 Πίρῃσϑῖ ρΊΟΥΥ ὄνοη οὗ [Π6 5βιἰγοηροβῖ 
651 ΔὈΌ}Π1858η6ὰ ΟΠυτο ἢ Βῃοιὰ ὃ6 τῆλὲ 16 Π48, ποῖ 86 
βἰαῖθ, θα ἀοἀ δηά ἢἰβ Ῥ ογὰ οἡ 118 846. 

ὅ. “Τ]ιόγο οαὺ {ΠΥ Ὀγοδα "ἢ ΤΠ δ 18 ΘΟΥΊΔΙΗΪ 
186 τηδὶπη τὨϊης ἴῃ [86 νίον οἵ Π6 1Δ0}᾽8 ΒΙρῃ- τὶεϑῖ. 
Ης 8668 ἰῃ οὔἶοθ ΟΪΥ ἃ τῃθδηβ οὗἉ “ Ὀγεβὰ." ἤοτο 
ἴοτο τὶ ποαῦ ΒΟΓΆΡΙΘ Π6 δβογί 65. τῃ6 βαπλα υἱὸν ἴὸ 
Απιοβ. Βαῖ τῃ6 ἴσῃ ΡΙῸΡΠοΣ ΓΕρΡ6]8 τ οἰδτρθ 
να ἀἰσηῖγ, Ηθ βοοκϑ ποῖ ἴὉΓ ἸΏ ΠΟΥ ΟΥ̓ΠΊΘΆΠ8, 
6 ποοᾶβ ἰξς ποῖ; π6 ἄοδβ ποΐ οποῦ οἷαὶπη ἔθ {{1]6 
οὔ ῥγορἢιοῖ, ἴον ὸ ἢδὰ ποιῃΐηρ τὸ ἀο νὴ ἢ τὰς 6116. 
Βα ἢ6 σΆΠ|6 ἴΌΥΓ Δ8 ἃ Ρῥιορἰιοῖ, 1 γγὰ5 πο ἴὉΓ 
186 δᾶΚα οὗὨ [Π6 Πδπη6 ΟΥ ἴπο οἷἕοθ ΔΠΥ πηοτὸ (ἤδη 
ἦς νγὰ8 ἴου Ὀγοδά, θὰ ΒΟ] 6} Υ ἱπ οὐθάϊεποι τὸ αοὐ δ 
ἀϊγεσιίοη. Βιιξ 48 ἢ6 ἀϊᾷ οὶ βθοκ τονναγὰ, ποῖ 
αϊὰ δ βῃπ ἀΔ ΠΡΌ Υ ΟΥ ροτβοου Ποη ; ἢ6 Κποὸνν τἰδι [86 
ἀἰνίηθ σου πλββιοη. ὕο πη ποιη66 ὙγΓϑιΝ 10 ἃ ροα ο58 
ὑμον ἱπνοῖϊνθα ρϑυ]!, θᾷῖ μα ἀϊὰ ποῖ τιογοίοτα ἴοτ- 

α΄. Ηο ἀἱά ποῖ αἰϊονν Εἰ πλβϑ6} 6 τὸ 6 ἱπεϊπιϊ  ὐοὰ 
ὈΥ τῇτγοδῖβ. Ενθῃ 1 τῆθη σψουἹὰ ποῖ ΠοαΡ πὶ Ὀυΐϊ 
νου] ά ΓΓΥ το οἷο86 [8 τιουτἢ, ἢ6 νου ἃ ποῖ 6 56 ηϊ. 
Ηὸ τουδὶ βροϑκ, θθοϑυϑθ ἢ6 ὈΟΙῈ ἃ ἀϊνίπο οοτηπιδηα. 
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6. διτοὴρ ἢ ὑοϊοηρθ ἴο 186 οδΙ ΐηρς οὗ ἃ 
ΡΓορδῖ ὙΠῸ 18 ἴο ἀηθοῦποο σοα᾽β Ραηϊῆνα ψ γῇ. 
Απὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἔπδῇ; Ὀὰζ αἰἱΐο ἱπάοροπάοηϊ οὗ ἴδ6 
ἀμγ οἵ τερτονΐηρ ἴῃ6 ἰοῖγ, ἃ πἰκὶι πηθᾶβαγο οὗ 
ηλ ἰθ ποιάοα ἴῃ ογάον ἴο τρδὶἰαΐῃ δηὰ ΠΡ ΠΥ τῸ 
ὉῸΟΥ, ἴῃ τΠ6 τηϊάϑὲ ΟΥ̓ ἃ ἀδροηογαῖο ταοο, ἴπὸ οοη- 
νἱσθοη ἴμδὲὶ αοα 511} τι ]68 ἀπά Μ|] δ Ἰαϑὲ νἱηαϊ- 
οϑῖθ ἢ18 ΠΟΠΟΥΙΓ δηὰ διἷβ ἰανν, διὰ 5ῆον Ηϊη 56} ἃ5 
[οτὰ δηὰ ΨΦυᾶσο. ΤΙ ΐδ Ῥοΐπδ τῆλ ὃ6 ννολ Κοπρὰ 
ὈΥ͂ ἃ τοίδγοῃοθ ἴὸ [᾿ς ἔδοῦ ταὶ [Π6 ρτορῃοί ἀἰὰ ποῖ 
δΡΕΔΚ οὗὨ {ποιηβοῖνοβ Ὀχὺ ΟἿΪΥ 88 οτρδῃβ οὗ (σοά, 
86 τηϑὶο {Π6ῚὉ ΔΗΠΟΙΠΟΘ δηϊ8. ΟὨΪΥ ΟΥ̓ Υἱτία οὗ 
τ μοῖγ οοτλιηϊδδίοη. Βα Βούονοῦ ΠΓΏΆΪ τγ ΒοΙ]ὰ 
ἴῃς οὈ͵οεςῖνο σμαγάσῖοῦ οὐ [ΓΠ6 ργορῃθος δρθθοὶ,, [ῃ6 
ΙΏΟΓΘ Μ͵ῪῪ ΓΟσ ΑΓ ἰδ οἡ [Ὠϊ8Β βίἀθ, γ68, δυύθῇ [6 ΤΟΤΕ 
το δππουὺποριηοπὶ οὗ ὑγϑι ἢ ἰβ 8. 6 ΓᾺ] ῥγοάϊοτίοη 
οὗ 8 ἀεῆηϊε ἴοττω, δῃὰ Κἰηὰ δηΐ ἀθρτθο οὗἉ ρμιιπηἰβῃ- 
ἸΏΘὩξ ; 81}}} 1Π6 1688 ΔΓ6 ἯΟ ἴ΄ὸ Οὐογ]οοΚ [86 8.66- 
εἶνο ἴδειοῦ ἰπ [86 οα8ϑθ. Τὴθ Ῥγορῃθίβ 'γθῦθ ποῖ 
Β0111098 ἱῃϑιτυϊηθη 18 οὗἩ [Π6 ΗΟΪΥ ϑρὶ τς, δοςοτάϊηρ' 
ἴο ἴῃ τρθοῇΔη 68] τΏΘΟΥΥ οὗὨ ἱπεριγϑιίοη, δὲ ῃαὶ 
μὸν ποὰ τὸ ἀἰβοῖοβθ, {ἸοῪ ὉΠ Θηλβαὶνθ8 θα] ονθά ἀπά 
ΜΓ ἤτΠΪΥ σοηνίηερά οὗ, ἃ8 νΓἃ8 ΠΟΥΓΆΪΠΙΥ [ἢ 6 Ολ86 
πιὰ τῆς ποταάβπδη οὗ ΤθΚοα. ὙΠ ΟΙΓ ρῥγθαϊ ΠΟ ἢ8 
οὗ ρμαυπίβῃιηθην ἱπ μ6 ἔβοθ οὗ ἃ γον ἶηρ το σίου β 
δηα τηοτϑ] οογγυρἤοῃ ἰοϑιῆοα ἰὸ Βῖτοηρι οὗἁ τΠοἷτν 
τιοοσγϑιῖς οοανοτίομ, δπα [Π6 πιράϑατα οὗἉ τ οἷν νἱρ- 
οτοῦ 5 ἤλιτἢ, νυ ἰσ ἢ ΘὨΔὈ]οα μ6πὶ ἴο βίαδηά πηιηονοά 
διὰ ἀθοϊαγο ἢ 411] οοηβάθηςα, {π6 1,ΟΓ --- δἱ- 
᾿βουρῊ ἫΘ 80 Ἰοπρ' ἀοἶαγβ, ἀπά ματηδη βἷπ ρρΘαΓΒ 

1Π6 ὀχορβϑῖγο ὈγοΥΥ ΟὗὨ [Π6 δοοουη δ οὗἉὨ [Π8 ἸΔΙ6Γ 
Κίηρβ δπὰ γϑνο αὔοη8. ΤΠΟΙΘ 18 ποιμὴν δὲ 4]} 
ἱπιρυϑδίθ]6. ΟΥ̓ πα ργοῦ80]6 ἰπ τἢ6 ἴδιο ρῬτοποιιποθὰ 
ροη Απιαχίδῃ. Απαὰ “ἀη]68588 ἴπ6 οχοουτίοη οὗ 
Οοὐ᾽ Β δϑηζοποῦ ΠΡΟΩ ΟἿΘ οὗ [86 πιΔῊΥ ΟΡ τίοβῖδ 
ἴμ ΒΙΒΟΙ 18. ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ Ιηϑίτοῦ οὗἁὨ ἢιἰϑίογυ, 10 Πὴ8 
ΓΑΊΠΟΓ ἴὸ ὕθ δον ΨΥ ἰδ βου] Ὀθ πιοπιϊοποῦ 
τη ΜῈΥ ἰδ δῃοι]ὰ Ὀ6 οπι το." ΒΌΓΕΙΥ τ 6 δ0Γ- 
ἄδη οἵ ῥτγοοῦ 1168 προῦ ἰ6 ΟὈ͵ ΘΟἴΟΥ. --- Ο.] 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[Νογ. 1. 4{πά δε ιοί( ὧδ 7ογπιοαὶ (᾿γἃ8 ἴοτταϊπρ) 
ἰοοιιαίδ. 6 νϑγὺ ἰθδδῦ τιΐηρθ [ΒΘ ΔΘ 88 τηῦ ἢ 
ἴῃ ἢἷπ ἰηΠη]06 ταϊηα 88 νυ ἤδὺ νγὸ ΟἈ}} 116 στοδῖσδι. 
ΤὮΟ βδηηθ ρόονοῦ οὗ αο( ἰ8 βθϑθὴ ἴῃ ογθαιϊηρ {Π|Ὸ 
Ἰοσιιπὲ 828 ἴῃ86 υηΐγοῦδο. ΒΒ ἔμτίθογ, αοὰ νας 
ἰγαυαΐηρ [πϑῖ ἴῸγ 8 δρϑοΐδὶ δηά, ποὶ οὗἩ πδίαγο, πὲ 
οὗ [18 πιοῦα] σονθγητηθηϊ ἰῃ ποι σογγθοιοη Οὗ Ἰλ8ῃ. 
Ϊῃ τ|}18 υἱβίοπ Ηθ ὀρθὴβ οὔγ δυ68 δπα 16ῖ8 18 566 
Ηϊ 86} ἔγαπηΐης [Π6 ρα ῃἰΒῃπιθηῖ ἴον ἴΠπ6 ἀσβογῖβ οὔ 
ΒΙ ΠΟΙ, 80 τῇ γγῇθπ ὨΑΪ], τ ΠΟ, ΟΔΙΘΓΡῚ ατΒ, ΟΥ 
Βοῖὰθ Ὠἰποῦίο πη Κποννῃ αἰβθδ8ο ναϑῖ68 ΟἿΓ ΟΓΟΡΒβ, 
Θ ΙΩΔΥ̓ ὉπΐὶπΚ ποῖ οὗὨ Βθοοπ ΔΓ οδιιβου ὑὰὉ οὗὨ ουῦ 
δυὰ (Ῥυ565.) 

6Γ. 2. ἢ ογσίυε, 1 δοβοοοῖ ἰδεΉ. Ἠδ 8668 βίῃ δὶ 
ἔπ6 Ὀοϊίοτι οὗἁἩ ἐδ τοῦ ]6, δηπα τΠϑγοίοσα σοποϊ 05 
ταῦ [η6 ρατάοῃ οὗ 5. τηϑὺ δ6 δὺ ἴποὸ δοϊΐοπι οὗ 
[Π6 ἀο]ίνθγδηοθ, δηὰ ῬΓδΥϑ ἴῸΓ τὲ ἴῃ ἴδ6 ἢγδι 

ἴο τ] ΤΩΡῊ ---- Ὑ11] ΙῈΣ 8 ῥ᾽ απλθ.]1πθ ἴπ [86 τηϊάϑι οἵ] ρ'δοθ ὙΥ͂ μαύδυθυ δα τγο ἀγα ἀῃ ἀ6γ, ῬΘΥΒΟΠΑΙ 
μἷ5 Ρϑόρίθ ἴδγϑϑὶ, Οὐ 856 ἰῃ Ἂπᾶρ. υἹ]]., ἐμ υἱπιὸ ἰδ 
τῖρο ἴον ἡπάρτιθης. ΟΡ ΔΙ ΪΥ ΠΟ ΓῸ 18 ἃ γα ργοοαὶ 
δοῖίοη Ὀοῖννθο ἴπ6 ΟὈ]οοῦνο ἴδοῖοῦ δηα {116 8. 0760- 
εἶνε, Ὀείννθοῃ (6 αἰνὶηα γον ϊδίίοη δηὰ ἴπ6 ργορἢ- 
εἴ 8 ἄσγτος οὗ δι. ὙΤμδῖὶ 88 Οὐ ΟἿ 846 Ἷοῃ- 
ἀϊιϊοηοὰ Ὁγ 1118, θὰΣ 80, οἡ {πὸ οἴποῦ, 8 Βἰρθοῦ 
ΤηΘΑβυγο οἱ οοηβάθῃοο οὗὨ [Ἀ10}} τγὰϑ ἴ86 ἔγυϊ, ἀπά 
εἴθοι οἵ τπ6 ἀϊνίηο τϑνυθδοηβ ἴο 106 ῥτορ ιεῖβ. 
Βιιξ ἴῃ ΔῺΥ οα86 τὸ δβιγθηρτι οἱ ΒῪ ΟἤΘ᾿β ἴα (ἢ 
ὙΠῸ τἯαβ σὔοδθῃ ῸΥ δ' ὑτορδεί, τοοϊθα 166} ἴπ [86 
ΒΌΠΟΓΑΙ τονοἰδίίοη ἴὸ δηὰ πῃ ἰϑγϑοῖ, ὉΠ γοίοτο Θβρθοὶ- 
ΔΙ ἴῃ τοδὶ Ὠϊοἢ 88 ἀδροβίοα ἴῃ [Π6 ΒΟΙΥ δ τρ- 
ἴᾳΓ68. Τ δ Β6Π00] οὗἉ ἴ[Π6 ϑριτίϊ, οΘοπβίβίπς ἴῃ τἢ}6 
γοτὰ οἵ Οοά, νγᾶϑ, 85 τ ἌΡΡΘΑΓΡ, [16 ΟΠ]Υ 86 |100] 
ψὮ]σἢ ΑἸΠ]ΟΒ ΘΥΟΓ τομαὶ 86 βιιονγεα Πἰτηβο 
ΔΎΘΓΥ Δρῖ δοἤο δῦ, ἢ6᾽ γᾺ8 ποῦ 80 πηιοΐ δ αὐτο- 
85 ἃ θεοδιδακτος. Ηπϊπ Βαά Βυς}} ἃ ἤγτι οοπνίοιοη 
οὔ [Ὧ6 ΡΟΨΟΥ ἐπι τηδ]οϑῖυ οὗ (σά, ἀπ ἃ ΘβρθοῖΆ}} γ οὗ 
ἰυνὶ8 τὴς υδοιδη658 ἴμαὶ ἴθ γγ88 διὸ [πὶ Η6 σου] 
ταδϊἴαΐη ἢἰβ ΒΟΠΟΥ δηὰ ἀθπγοηϑίγαϊθ 8 ΡΟΥΘΓΏ- 
Ἰθηξ Α5 δα ψγὰῪβ {π.8, ἰπ [6 δθῆδ86 ΟὗἽἹ Ὅον. ἱ. 
96 Ε΄, πουίγ δπὰ τ ἴο 6 οἰόοβθὴ Ὁγ αοἂ [ὉΓ ἢΪ8 
Το ΒΟΉ οΥ Δηα ΡῥΙΌρΡΠΘῖ, 80 οὐ ἴΠ6 οὐποῦ ἤδηά {δῖ 
πιϊδδίοα ΠΥ σοητγιηθαᾶ εἰπὶ ἴῃ [06 δββαγαηςθ οὗἁ 
ἴδ: ἢ. 

[7. ΤΏ Ἰδἴϊον δ] οὗ {18 σπαρίογ {(γογβ. 10-]17) 
δὲς θοθη εἰϊοὰ δΥ οπα οὗ ΠῸ Ὑυογβ οὗ Εἰϑ5δδγ5 δπὰ 
Βονίονυβ, Ῥγοῖ. Φονοῖῖ, 848 δὴ 1|1ϑἰγαιίοη οὐὗὁὨ ἢἰδ 
δοβογιίου (πδΐ “(6 ἔδι!ατὸ οὗ 8 ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ ἰ5 ἩονοΥ 
δἀηχίειοα ἴῃ δρὶϊ οὗ δοῦρίαγε δηαὰ οὗὨ ἈἸβίοτυ. 
Βαϊ Ὑἱμοτγεΐῃ 8 {Π6 (ΔΙ Πα ἤοτο ΤῈ ρ θα] το 8 
δΔῖῸ ἤχει, ἴῃ τὶ δίπρ' ἀραΐϊηδι (δ6 ἤοσβο οὗ Φογοῦοδβπι 
ψ ἢ [Π6 δπογά, νὩοἢ γὰ5 ΓΠ]Π|οὰ (2 Κίηρβ χνυ. 
10) ἰπ ἐπ 8'διν τοῦ οὗἁὨ οτοθοδηι᾿ 8 ϑοη δηά δβιιςοθϑ- 
δοῦ ὉΥ 5'8δί πὶ; πολ θ [86 ΘΑΡΕΝΙΥ πὰ 6Χ]]θ 
οἵ [ατϑϑὶ], {π6 [Ὁ] ]}1πιοπξ οὗ νυνί ἢ 18 ραΐδης ; ΓΠίγάϊν, 
186 τουτί]. ἀδσπιποίδοι δραίηδὶ Απιαζίδῃ, ἢϊ8 τὶ 
δηὰ μ΄ῖς σμ ! άγοη, [ῃΠ6 ἀχϑοιίίοη οὗ ᾿νῆϊςίι ἰ8 οοηΐδ8- 
Φ0]γ ποῖ γοοογάοα. Βαϊ τμϊ8 18 ἴσια οὗἩ ἴμ6 ἀοοτὰ 
ΡῬγοπηουπησοᾶ ὕροὸπ οἴμογ ἱπάϊνιἀτι}5, 88. Θ᾽ ΒοΌπα 
(14. χχὶΐ. 17, 18), Αδὺ δηὰ Ζοβοκίδῃ (76 Γ. χχῖχ. 
22), Βῃοπηαίδα (967. χχίχ. 82), Ῥαβθαν (76 γ. χχ. 
6), εἰς. Νογ 18 Ὁ δ}} βδίγβηρθ, ἤθη Οη6 ΟΟΠΒΙΔΘΓΒ 

ΟΥ̓ Ρα ]Ϊς, [86 ἰογρίνθη 688 οὗ βίη 18 [δ΄ ψῃΐο ἢ 16 
8ῃοι14 Ὀ6 τπηοϑῦ Θατοϑ᾽ ὙΠ ἀοὰ ἔογ. (Μ-ο Ηδθητγγ.) 

Μοῦ. 8. 712 Ζογα τερεοπίθα γὸὺγΥ ἰλὶί8β. 8.66. ἴῃ6 
ΡΟΥΤΟΣ ΟὗἨὨ ῬΓΑγογ ὅ00 ψπδὶ ἃ Ὀ]οβϑίηρ ΡΓΑΥΪΏ 
ῬΘΟΡΙΘ6, ῬΥΑΥΪΠΩ ΡΓΟΡΠΘΙΒ 80 [0 ἃ ἰὰπὰ 1 Ιζυΐπ ἢ 
ἸΔΏΥ 8. [}π}0 ὈγΟΚΘῃ ἰῃ, Δα ΠΟΥ ποῖ β8ιοοα ἴῃ τ86 
Ὀγθδοῃ. ὅ3466 ἤονν γθϑαγ, ἢονν 5 γι (οὐ ἴδ ἴ0 ΒΟΥ 
τθτοΥ. (Μ. εὐθμυΆν. 

γον. 4. Οοὰ ἴο οοπίεπα ὃν γε. Μϑτ ὉΥ 
ΤΘΌΘΙ]Π]ΙΟη Ομ ΔΙ ]Θρο8Β Ἃοά᾽ οπιηϊροίθποθ. ἀοὰ 
ΒΟΟΠΟΙ ΟΥ̓ ͵ἰΔίοΥ δοοορῖβ [26 σὨΔΊ]οηρθ. 1 πιδὴ 
ΘΒΟΆρ68 ψὶΓἢ ΠΏ ΡΘΏ Υ, ἤθη ἢ6 δα σἤοβθη Ὑ6]] ἴῃ 
τογοοιίην αοὰ. [ ποῖ, γπδὶ ΝΥ δηὰ τα βου 88 
ἢϊ8. ΒΠογι-ΒΙσ θα οἰιοῖοα ; Βῃογ νοά ἴῃ [18 ρσαΐῃ; 
118 1058, ΘἴοΣΠ8]  ΕἾΤΟ βίδπαβ ἃ8 ἴΠ6 δγῃιῦοὶ δηὰ 
ΒΌΓΙΠΙΔΓΥ οὗἩ Οοὐ᾽ 5. πιοβὺ (δγτῖῦ] 6 Ἰαρτηθηῖβ. 1 
ΒΡΑΥΟΒ ΠΟΙ Πίηρ, ἰθανθ8 ποιῃΐηρ, ποῖ ουθη [6 ουῦ- 
αΓὰ ἕοττῃ οὗὁἩ ὑγῆδῦ 1{ ἀδϑΓΟγ8. (Ἐ56γ.) --- Ο.] 

γογ. 5. Ἧ76 Βῃοι!ὰ ῬΥΑΥ δνθὴ [ῸΣ [ἤο86 0 ἴῃ 
οἂνῦ πἀστηθδηΐ 816 ὙΟΥΓΓΠΥ οὗ ρυπίβῃτηθηῖ. 6 
ΤΊᾺΛΥ αἱ ἰεδβὺ ἱπηρίοτο (οᾶ᾿ 8 ΠΙΘΓΟΥ͂ οἡ {πη αῖγ ΘΗ ΔΙ. 
Ῥογμὰρ5 Ηδ Ψ1Π] ἰογρῖτο ἀπ σταηῦ ΒΡ866 [ὉΓ τερθηῖ- 
ἃπο0. Ηθ ἀθβῖγοβ ποῖ τὴ ἀσαίῇῃ οὗὨἨ ἴΠ6 βίππογ, θυϊ 
{παῦ 6 ἴα γη δπὰ ᾿ἶνθ. Οἡ τἢΐβ. στουπὰ {Π6Ὺ νυ ο 
Κηονν [6 τηϊπα οὗὨἨ Οοά, αἰνγαῦϑ ἱπύθγοθθ ονθῃ ἴοσ 
16 ψογϑὺ οἵ β΄ ΠΏΘΓΒ; δ᾽ πουσὶ 1 ἐπ ἱπαρταθης 
4118, (ΠΟΥ Βα ΌΪΥ δάσο τ[Π6 Βο]π689 οὗ (οὐ δ 
ΨΆΥΒ δαὶ ἀο Ποῖ Γ}ΠΓΙΔΏΓ. ' 

γεν. 1. Τὴε 7ροτά εἰοοά ---- οὐ α »ἱμηιδ-ἰἶη. 
ὙὝΠΟΓΘ γγὰ8 80 ἴο ΒΡΟῸΚ δὴ διοῃ ϊδοίαγαὶ ἀοδίχη ἴῃ 
αοά᾽β σποτκ οὗ ἀοϑιγογίηρ βγαϑὶ πὸ 1688 ἴπϑη ἴῃ 
ἢἰβ ἔοττηογ ἴάνοσ ἰῃ θυ αϊηρ ἷπι αρ. Οοά ἀοθϑ 
ονογυτπηρ, δοσογαϊΐϊηρ ἴο τηθϑδιγθ, ΠΟΥ δπὰ 
νγορϊ. Α,58 ομϑ βαϊὰ οἵ οἱά, “ Τα Ῥθ Ὑ 15 ἃ ρμοῖ- 
ἴδοι σοοπιηοιτιοἶδη." (ογάποσιῃ.) 

γογ. 10. ἅγιος λαβ ἱγεα, εἴς. Απιαζίδῆ, ἴἢ9 
δἰ -ῥσίοβιε, τπουῆῖι τῃ δῖ 116 οΥδῖς τ ογοΌν δ6 μδὰ 
8. ΘΔ] νν88 οηἀδηροτοᾶ. Τὸ Ζοτοῦοδπι, Πον- 
ὄνογ, ἢ6 βδΥ8 ποιμίηρ οΟὗὨ [Π686 ἔδαγβ, Ὀχδ τλκοβ ἰΐ 
δῇ ΔΠΆΪΓ οἱ εἴλῖθ. ἢ ἴβκϑ8 ἴ[Π6 Κίηρ ὈὉΥ ψμδὲ ἢ6 
διρνεας ἴο θ6 8 ῬῸΔΚ 5ἰάθ, ἔδαγ ἴοτ ῃἷ8 ΟΥ̓́Τ ῬΟΥΤΟΓ 
ΟΓ] 6, ΘΙ ΠΑΡ νὰ8 τὸ Ἔχρεγίθηοο οὐἩὨ Ψογοπιίδῃ, 
οὗ οοὖοἦν Ιοτὰ δηὰ οἵ μἷβ Αροβιὶοϑ. Απὰ 80 (δ 



δ0 ΑΜΟΞ. 

Βοδίδοπ 10 γ6Γ6 ΟΥ̓ΟΓ ΘΟΠΒρ γί ἢρ δραϊπδὺ (Π6 Εο- 
ΙΔ ΟΙΏΡΟΙΟΓΒ 6 ΟἹ ΔΟσι 51 ηρ [ἢ6 ΘΑΥΪΥ͂ ΟἬΤΙ8- 
ἄδηβ 88 αἰβίοναὶι,, ἰβοιϊου8, ἰϊηρίουϑ, Ὀοσδιι8ο ΠΟῪ 
ἀἰὰ ποῖ ΟΠῈΓ βϑογιοθ (ὉΓ {Ππ6 ΕΙΏΡΘΙΟΥΒ [0 ἔδ]86 
δοάϑ, δαὶ ργαυθὰ ἴον τΠ6πὶ ἴο ἴπ6 ἔσθ. (Ρ.86Υ.) 

ψεγ. 11. πη 186 βιρροκβιιο τπδὺ Απιαζίδἢ ν}}- 
[}}ν ἀϊδιογιοα ΑἸηοβ᾽ 5 ἡγογάβ, ἴῃ6 βᾶπιθ ὙΧΥΙΘΥ ΤῸ- 
πιδκϑ ἢπ|51}}ΚΥ ἐποιρῖ, ΚΑ 16 πιϊχοα τ ὑγαϊὰ [8 
[6 πιοβὶ ἀοϑΪγ ἴοττῃ οὗ ἴδ]βδοῃμοοά, [6 ὑγυτῆ βοσν- 
ἴησ ἴὸ σαΐῃ δατηϊτίβηοθ ἴὉΓ ἴη6 116 δηὰ ἴο (φΟΪογ ἰ{. 
1πι βΙΪαπάον, δηα ἴῃ ΠογοδΥ Ψ ΠΙσἢ 18 Β᾽δηογ ἀραὶ ηϑὲ 
αοά, τὴ ἰ8 ἀϑοὰ το οΘοπιιμθπηα Πα [αἸδοῃοοά δηὰ 
[Α]δοοοα ἴο ἀδβίτον ἴπ6 τγαιῃ." δὸ οὐ 186 ἰδοῦ 
εἰδυβο, “ Απιδχίδη οὐ Ὀοῖ [Π6 ρστουπά οὗὨ 1Π6 
τγοδί δηα ἴῃς Ὦορο οὗἁ ἐδίαρα 
Ηδ ουγὶβ ἴοο [ῃ6 ῥγορῇθὶ 8 ̓ πιογοοβδίοῃ (Ὁ ἢ 8 
Ῥοορίθ δηὰ βοϊθςοῖβ (ἢ6 ὁπ ρῥγοάϊο!οη Ἡ ΒΙ ἢ οοι]α | ππ6. 

ὈΓΡΟὰ ἀροη τΠοι.  ρμἷο, 6 τὴ6 τηϊγά. 

ΤΩ85, δπὰ Ῥογβοου Πρ [6 ΟΥΠΟάΟΧ (ΘΔ οἢοΓΒ, ὈΥ τῆς 
ΒΘΟΌΪΑΤ ἅτ. ΒΘη ἴῃ {πὸ Τουγ σΟΠ ΤΥ δι ἢ- 
οἷὶς ΠΣ οὗ ϑιραὶπ ἰηνοκοὰ (ἴὰ ρονοῦ οὗὨ {116 
ΕπρογοΥ Μαχίηιβ δηὰ ου]ὰ ἤᾶνα μὰΐ ἴῃ6 ῬΓὶ8- 
οἰ] Δ 815 τὸ ἀθϑίῃ, [ΠΟΥ ὝΟΓΙΘ ΒύΘΓΪΥ τοικοα δηὰ 
ΟΡΡοββά δΥ͂ [{| 861 ΠῚῚῪ δῃα δροϑίο!ϊς υΐβδορ, Μαδσ- 
τη οὗ Τουαγβ. (ογαθνογ. 

γεν. 14. 7 ωὧκβ α λενάπιαη. Οπο οἵ [παῖ 61855 
ἴο ῬΠΙΘἢ ΑὈταδδπι δηὰ Μοβοβ δπὰ αν παὰ "νο- 
Ἰοηροὰ ; θαῖ ποῦ γιεἢ ἰη Β86148 ἀπά πογάβ, ἱπ πιθπ- 
ΒΟΥΝΒΠ5 δηα τηδιἀ-βουνδηῖβ, κα [Π6 ἢγβῖ ἢ ΠῸΣ 
᾿Ἰοραγηοά ἴῃ τΠ6 νβάοπι οὗ ἴπ6 Εργριίϑηβ, 1κΚ 186 
δΟΟΟηα ; ΠΟΥ ΜΓ ΔΠΥ, [Π6 πηοβὶ αἰδβίδης ἱη εἰ πιδιοι 
ἰδὲ 6 τιῖσῃτ 06 ᾿Υ Ὀ6 ἴΠ6 βῃορῃογὰ οἵ ἃ ρϑο- 

. Ὁ. Μαυτῖοο.) 
Ψψογ. 15. Τὴε Ζοτα ἰοοῖς πιο, ---- ἰλὲ [τα βαϊαὶ ιἰπῖο 

ΑΒ ἴπΠ6 Αροβίῖθϑ, τνβθη Του ἄθη ἴο ΤἸθδοῦ ἴῃ 
Εἶνο ἃ τη γα ΡΟ 168] σΠΓΆΟῦΟΓ ἴοὸ τἴ86 σοῖο. διιρ- [6 πϑῖὴθ οὗ Φ6808, δΔῃηστογο, γνὸ τυ οὐδ αοά 
ΓΘ ΒΒΙΟῺ οὗ τἸγυ τ 18 ἃ γοῖ δ 16 Γ ὁπαγδοῦου οἵ ἔμ56- 

γον. 12. ὅσο, «αἱ ἰδῳ ὀγεαά. Ὥο ἴῆοῦ ᾿ΐνα ὈΥ͂ 

ΤΑΙΠΟΓ δὴ πιδη, 80 Απιοϑ, θη ἰογυϊ θη ὈΥ̓͂ [ῃ8 
Ἰάο]-᾿τίοβίβ ἴο Ῥγορῇβου, ποῖ ΟὨΪΥ ὑτορἨῃθεΐββ, βι ον - 
ἴῃρ παῖ πὸ ἔδεγοα αοἀ διάδίηρ τότ ἴδῃ τΒεὶτ 

(τδ6 ἴΠογο, δηὰ Ἰοὺ τη ᾿ἷνε ὈΥ τὰν ἰγαάθ Πογα. | ἑογ οἱ ἀΐηρ, θα ὈΟ]ΑΪΥ δηὰ ἔγθοὶυ ἀθηουποοθ [δ 6 τη 
(Ἰρεομώ. ὙΌΣ ΑΙ πλθῃ ἰτγαγβ ἑπίηἰς τμαὶ ἸΒοπ6 
ὙὮΟ56 ΡΓΟίδββίοη 8 ϑθρι ἀϑίν ΙΏ8Κ6 ἃ ζεαίΐη οἵ ἜΣ 
ποθῶ. ἰπιογοεῖθα ρϑορίθ σδῃηοΐ οοποεῖνο οἵ ΟΠ6 
ἀἰκξὶ πιογοδίθα ; ΠΟΥ ἴῃ6 ᾿ῃβίποοῦο οὗὁἨἉ ΟἿ6 β΄ποογα. 
(Ῥα56γ.) 

γεν. 13. Ναὶ ἰδ ἰδὲ Κἰπρε οδαρεὶ, οῖς. ΑἹ] οἰαὶπιϑ 
οὗὨ ΤΟΥ ΓΟ ΠῸΘ (ὉΓ ἃ σΠυΓοῖ ΒΥ δηὰ ΠΠΘΓΟΙΥ 88 
8 Ὡδίϊοπαὶ οβί Ὁ] δῆτηθηῃι, ᾿ηἀΘ ρθη ἀΘΏΕἸΥ οὗ ἀϊνὶπθ 
ἰηδεϊ το, 8τὸ πὸ Ὀοίδῦ τη [686 Δ56 ΓΙ ΟἢΒ οὗἁ 
Αἰηδζίδῃ. Τὸ ἤγβι σογδὶ ργορουπάογ οὗ δὶ 18 
ΠΟῪ ΟΑ]]οα ΕΑ. ΔΒ) ΜΔ8, 88 ἴδ 88. 2ἷὰ ΚΗΟΥ, 
Φετοῦοβιῃ 1. ; τ1Π0 ἤτδι ῥγίοϑυ! νυ δανοοδῖθ οὗὨ ἱϊ, ἃ8 
{Δ 848 ὙῸ ΚΠΟΥ͂,, τϑ Ατηδζίαϊι. Φογοτηθ, ἴὴ ἷ5 
ποῦβ ἴδι6, ΔΡΡΙ 68 1π686 ΨΟΤὰΒ ἴὼ ἴΠ6 Αὐδηϑ Μἢο 
δρροδὶοὰ ἴο Ασίδηῃ ΘΠ ρΡΟΙΌΓΘ, δα ρροτίίης ᾿Πποῖν ἀορ- 

Ὁ] Ὠπηθηΐϊ οὗὨἨ ἷπη ἢο ϑηἀοανογοὰ ἴο ἰογυϊὰ δηὰ 
ἱπάον τμ6 οτὰ οἵ ἀοὐ. (ΦΨοτοπιθ.) 
γεν. 16. δδιορ ποίλίπο, οἴ. Οοὐ᾽β ογὰ οοπηθα 

88 8 Ζοη|6 ἀον οὗ βοίϊ σαΐη, ποῖ θοδπρ' ον, Ὀὰῖ 
Γοίγοϑηΐησ ; ποῖ ΒΎΘΟΡΙὮρΡ ΔΥΓΑΥ 89 8 δίοστῃη, δὶ 
Β᾽ηκὶηρ ἴῃ δηὰ βοπεηΐηρ ὀνθη πδγὰ στουπηά, 41} Ὀυς 
[6 ΤΌΟΚ; βΈπ||6 80 88 ΤΠΘΥ οδῃ ὉΔῚ ἴξ-. Ο0( 8 
Ὑγοτὰ ννὰβ ἴο τ6ῃ β0ςἢ} 88 [ΠΟῪ ὙΓ6ΓΘ ἴὸ ἰδ; ἀτορ- 
ἴῃς 1κὸ τὴ6 ἀοῖν ὁπ 1Π086 ὙΠῸ γεοοϊνϑα ᾿ξ: Ὑγθδτ- 

ἵηῳ, ἴο το86 ὙΠῸ πανάοηρὰ τμοηβοῖνεβ δρϑίηδι ἱΐ. 
(Ρυδογ.) 

ναοῦ. 17. Τὰν ιυἱΐὲ ελαὶ! δα αἰἱδλοπογεά. Του 
ἰϑαοοβὶ ἰΔΟ] ΙΓ Ἰν πο ἢ 18 Βρ᾿ 4] ΒΑΙΪΟΙΣΥ ; δὰ 
ποὺ 88)4}0 Ὀ6 ΡθΠΒΠ0 ἃ ὉΥ̓ ΠΑΙΙΟΙΓΥ ἰπ τὨΐηθ οὐ 
ὨοΌ86 ἔον (ἢν βίη. (Ὁ ογάφπνόσῇ.) -- Ο.] 

ΟΒάρτξε ΥἹΙἼΙΙ. 

Τουσιλ Ῥιείοπ.: ]Ζεναοὶ τίρε 7ὺ0ν εειτιοίίοη. ἴδανα οΓ Μοιυιγπίπο ἰλγδαίεηεα ἀραϊπεὶ ἰλ6 ὐηρφοαΐίν. Αλεν- 
ιοαγιθ α  απιΐπε οΥ (Ὺλὰὲ Ῥογά. 

1 ΤὨυβ (6 Ιροτὰ Φομονδῃ βῃονγοα τη6, 
Απά ὑβῆοϊ]ά, ἃ υαϑκοί ψῖτὰ τῖρο ἔγαϊ 

2 Αμᾶ ἢ6 βεαϊα, ΥΥ̓ αὶ βϑοοϑῦ μου, Αἰἴὴοβ ἢ 
ἈΠπΑ 1 8αϊά, Α Ὀδδκοὶ πῖϊἢ σῖρο ἔγυϊι. 
ΤΏὭρη βαϊα Φϑῇονδῇ ἴο ΠΊ6, 

“ΤῊ δπα 2 18 ΘοηΒ [0 ΤΥ ΡΘΟΡΪ6, [8186] ; 
1 ν}}} ποῦ ραᾳ88 ὈΥ͂ {Π6 1} ΔΩΥ͂ ΤΏΟΤΘ. 

8 Απᾶ ἴδ6 βοηρβ οὗ {Π6 ρᾳ]δοθ ὃ 8}}4}1} μον] 
Τη {μδὲ ἀδγ, βαῖ ἢ {π6 Πωμογὰ Φοῃονυνδὰ ; 
Οὐτρβοβ ἴῃ ταυϊταἀθ ; ουθσυ ΒΘ ΓΘ [88 Π6 ὁ σϑδὺ ἴδθπὶ ἔοσί ; ΗΌΒᾺ 1 Ὁ 

4 Ἡσδγ (Πἰβ, γα σηο ρϑηϊ δ ἴον [86 ΡΟΟΥ, 
Αμᾶ ἴο ἀδβίγοΥυ (6 τηθοκ Ἷ οὗ {π6 ϑλγί, 

ὅ ϑδαγίηρ, ἤθη Μ}}}} (Π6 ὩΘῪ ΠπηΟΟῊ ὯΘ ΟΥ̓́ΘΙ, 
Τμαὺ νν6 ΤΏΔΥ 861} ρτυδίῃ, 
Απὰ {86 βαθθδιῃ, (παὺ νγὸ ΠΥ ὀρθὴ τοδί ἢ 
Μακίησ {Π6 ΘρἢΔὮἢ 8114}} δῃᾶ 1Π.6 Βῃ6κ6] στοϑί, 
Αμά ἐλ] εἰ γί ρ (16 8βο}65 οὗ ἀδοοὶί ; 

6 Βυγίηρ ἴΠ6 ΡΟΟΓ [ὉΓ 8|||Υ6Γ, 



ΟΗΑΡΤΈΕΝ ΓΜΠΠ. δ 

᾿Απᾶ {Π6 ΠΟΘΑῪ [ῸΓ 8 ρδὶγ οὗ βῆ.οθϑϑ, 
Αμά (Π6 γϑῆχβθ οὗ [86 πβϑαὺ ν01}}} Ὑ6 86]]. 

7 Φομονδῇ Βαιἢ σοι ὈΥ ἴμ6 ργὶάθ οὗ Φαςοῦ, 
ΘΌΓΟΙΥ 1 σ1}} πονοῦ ἴογροὶ δὴν οὗ {μον ἀθϑάβ. 

8 8841} ποί {π6 δαγίῃ ἰγϑιῃ Ὁ]6 ἴον 8, 
Απα ΘνΘΥῪ ἀνγθ]]ογ ἐμογθίῃ πῃ ΟΠ ΤΏ ἢ 
Ἀπᾶ [ἴ 5}2]] γἶβθ ὑρ, 411 οὗ ἴῦ, 1Κ6 τ6 ΝΊ]6,5 
Απα 58}8}} ἤθᾶνϑ δηὰ 5[η}ς ὃ Π|κ 0186 Ν1]6 οὗ Εργρί. 

9 Αμά [ἰ 5884}} οοῖμθ ἴο ρμ88 ἴῃ {μδὺ ἄδγ, βαϊ ἢ {π6 Τμοτὰ Φομονδῆ, 
Τηδῦ 1 ψΜ}}} σλυβ6 [Π6 βὰπ ἴο ρὸ ἀονγῃ δ ποοῃ, 
Απά τρδῖα δἰ ἀατῖκ ἰο ὑπ6 ϑᾶγ ἰῃ οἰθὰν ΟΑΥ ; 

10 Απά ν1}} ἰὰγη γοὺγ ζδϑιϊνα!β ἰηῦο πηουγπίην, 
᾿Αμπά ἃ]}] γοὺγ ΒΟηρΒ ἰῃΐο Ἰδιηθηϊδίοι ; 
Αμπά ψ|}} Ὀγίηρ᾽ Βδοίκο οὐ ἀροῃ 81] Ἰοΐ 8, 
᾿Απᾶ Ὀδ]άμθββ Ὁροὴ δυθτῪ Πμοδᾶ ; 
Απᾶ ν}}} πιᾶκο ἰὰ ̓ ᾽ "Κα [ἢ6 πιουγαϊηρ; [ῸΓ δὴ ΟὨ]Υ͂ ΒΟ01, 
Αμπᾷ ἴΠ6 6Θηα οὗ [1{ 11 11 ἃ ὈΠοΣ ἄδγ. 

11 Βρβοὶ]ᾷ, ἄδυβ ἃγθ οομπγΐηρ, β8: ἢ} {πΠ6 Τιογὰ Φοβονβϑ, 
ὝΒΘΕΙ Ν11] βοηά ἃ Βυηρογῦ ἰηΐο (Π6 Ἰαηά, 
Νοῖ ἃ ΠυΠΡΟΓ ἴου Ὀγθδα ΠΟΥ 8 (Πἰγβῦ [ῸΓ υγϑῦου, 
Βαϊ (ο ἔθᾶγ (16 ψογὰβ οὗ ϑθῃονβδῃ. 

12 Απὰ {60 588]} βίδρρον ἔγοιαῃ 868 ἴο 868, 
ἈΑπᾶ τονθ δῦοιι ἔγομι (16 ποῦῖ ανθὴ ἴο {86 ϑϑβί, 
Το βοοῖκ ἐπ οτὰ οὗ 9ομόονδῆ, δηά 588}} ποί ἢμπά ἴἰΐ, 

18 Τη [πδὶ ἀδὺ (86 ἔδὶν υἱγρίηβ 8}}}} ἐλ ἰπῦ, 
Ἀμπά {μ6 γοπηρ᾽ τηθη, ἴῸΓ (μἰγβί. 

14 ΤΠοΥ ψῆ0 ΒΥΘΑΓ ὈΥ [Π6 βίη οὗἩ ϑ'ιηαγία, 
Απά 880, ΒΥ [ἢ 18 οὗ ἐὰν σοά, Ο Ὠδῃ! 
Απά, ΒΥ (δ6 [16 οὗ ἴΓ06 ψγ οὗ Βϑούββθθα 
ΤΥ 8881} [811 δὰ γἴ86 ΠΟ τῇοσβϑ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γα. 1. -- ΨᾺ, Βασνεδῖ, δυζαπιθσ, ἈΘΤΘ τα δυσησαθγογυ, οζ καί μοσοὰ ἴτα, ὁ. 4.) ὍΔ]Υ τῖρθ, δὲ 2 ὅδσα. χυὶ. 1; ΜΜ|σαῖὶ 
γῇ 1. 

[2 Υοε. 2. -- πο μασοπουιδαὶδ πὶ 77) δηὰ 77) ἰδ τοδικοὰ δηὰ Ἰοσοίθϊθ. Οὗ Βνοκ. τῇ!. 6.] 

ἃ Μετ. 8. -- ὈΦΤΊ Π6ΙΘ τοδοϊ δι] ͵5. ραίαοε, ποῦ ἐεηιρία. 

4 Υοσ. 8. -- Ὦ γλᾺ 8δ8 Φομουδὰ ἴον [3 δυύοοῦ ([161}}. ΟΥδΒοτδ ἰδκο 1 ἐπι ρουβοῦδ!ν (Ηοπάστβου), Ὀὰὲ Ῥγογάδποσγία 
δυρρίνεα "ΘΥΘΙΥ ΟἿΘ ἢ 86 ἰδο διιλοοῖ. 

ὃ ον. 8. --- ὉΠ ἴα ὉΥ δοῖηθ, 85 ΒΕ. Υ., τοηδοτοᾶ δ δὴ δάγθσῦ τὰ σωίεν ; ὈὰΪ δἰτγαγε οἰϑονθογο ἐξ ἰδ δὴ ἰπὲοτοοίίου, 

δὲεμὲ δι ουὰ Ὀ6 δ0 οοηδίογοὰ ὮΘΓΘ. 

6 Ψεε. 4. -- ΛΘ, -- ραης αἴον [ΠΚῸ ἃ ἄοᾳ ον νὰ Ὀϑαδὲ γοὶρίης δοὰ ραπείης αἴτασ [18 ρτοῦ. Ῥγογάθιγοσι ). Τρϑ 
μαζδῳ ἷδ οἰοασὶγ πνεῖ τοὶ ΌΥ ἐδὸ δοοοηὰ πιθιΌ ΕΣ, πὐ ες ὩΣ [8 ἴο ὃθ δαρρι!!οὰ Ὀδίοτο γλξῦττο, 

Ἱ γον. 4. -- “ἢ Ὃ ὙΒοτΘ ϑϑθπι8 ὯῸ τϑϑϑοῦ ἴος ἀθρασιϊς ἀϑὰ (δ ἰοχέταὶ τοδάϊηρ Βοτθ. ᾿ 

8 Υεσ. 8. - Ὴ δ ἃ ἀοίδοιίγα ἴογπι ἴοτ δ» (οὗ. οἱ. ἰσ. δ), ἃ σοδαϊης ὙὨο ἐφ ἰουππὰ ἴῃ ΤΏΔΩΥ οὗ ἐπφ Μ58. 

9 για. 8. -- ΓΠΠ62 ᾿ὰ ἃ δοζνοτιοὰ ἕοττι τος ΓΙΡ 73, πο 19 εἶναι ἴα τμο Κατ, κρὰ αἰδὸ 1Ὼ τωδὰγ Μ88. Οἵ, 
ΡΩ", οἱ. Ιχ, δ. 

1 τ. 10.- Το δαδὶχ [ὰ ΓΙ Ὁ τοίοτο το (δι Το μονίας ὈΞΩΝ [θὲ ΚΑΙῚ πιβκοϑ 1ὲ τοῖοσ ὃ δὶ ἐδδὲ μδα ργου!ουδὶν 
Ὀθοῖ τοΘῸ οι 88 ἄοτιο ἀροὰ ἰμδὲ ἀδυ. 80 Ρβου. Ἠθηάδσθου τοϑίοσ ᾿ὲ ἰὸ Ὁ, ἀπ ἀοτείοοά. 

11 Ψαε. 10. --- ΤΌΘ 9 ΤῊ Ὁ, ἐδ (αρά. φεγίαεἶδ. " 

12 Υογ. 12. -- 9}. Τρΐ8 ποτὰ ἰ6 πδοὰ οὗὨ [Π6 τρεϊϊηρ οὗἩ ἀγυηκανάς, οὔ ἐδ βινδυίηρ ἴο δηὰ ἤο οἵ ἔτοϑοϑ ἴῃ ἐδιϑ σἰηά, 

αἴ ἰνὸ αυϊνοείης οἵ 1[ρα, δΔηὰ ἴποπ οὗἨ ἐδθ πρδίοων ποοκίηρ οὗὨ Ἀογθοῦ 5 ὈΘΝἀοτοὰ, Ἰοοκίηκς Ὁ. πἢδὲ [ΠΟΥ ΚΌΟΝ ποὶ πῶοτο 
ἰο Διά. Ριωμογ.) ἷ : 

12 γοτ. 14. -- ΤΠ. Μοίοτ΄ 8 οοττθοῦίσαι αἵ (δι Ἰαΐο ἘΠ ΤΊ, -- ἐν Ὀοϊονοά, ἰδ οογῥοοίακαὶ βιὰ ποοάϊοδβ. 



δὰ 
“--..............ὕὃς 

ἘΧΉΘΟΝΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΣΤΙΟΑΙ, 

Ι. ψόετβ. 1-.  οιγίλ Ῥιίβίοα. ῺΘ Ὀδβϊκοῦ συ ἱτὰ 
σΣὶρο ὕσυϊδ. Νὸο πιοῖὰ [Ὀγῦοδγαποο. Ὑοῦ: 1. ΤῊ 8 
θαϑκοῖ 18 83Ππ ἱπηᾶρο οὗ ἃ Ῥθορὶθ τίρϑ ἴογ ἡ σηιθηϊ, 
ΤΠΘ. ΡΥ ὑροπ νογά8 ὑδίνγθοι τΠπ6 ΟΥ̓ ΣΙ Π8] [ῸΓ 
“τίρο ἔσο ̓ δηὰ παῦ [ῸΓ “Θηα,᾽᾿ ᾿παϊοαῖο8 τοτο, 
Οἰθαγὶν [ἢ 6 ΠΘΟΘΙΒΑΓΥ͂ ΓΟΒΠ οὗ τπς ΓΙ ΡΟ Ο 38, ΠΔΙΏΘΙΥ͂, 
τἰιὸ ἀονγη [}}] οὗὁἨ τἰ16 ροορίο. 

γεν. 8. δοηρϑ Ὀδοοπλθ ΠΟΥ ΡΒ --- ὙΠΟΓΟΙΌΓΟ 1 
ΤῊ ΠΒΟΓ [ΓΟ]]οὐν8 : Ὀδολαδα οὗὁὨ 106 ται] ας οὗ 
ἴη6 ἀθρδ. Τῇθ ὀχοϊδπιδιίοη ΔῈ ; [8 δἢ δαιηοη!- 
ἴοι ἴο ον Ὀοηοϑῖῃ τ86 ἰγειποημἀοαβ Βου Υν οὗ 
πο ἀϊνίης πα ρπιδῃῖ. ' 

γογβ. 4-14. ὙΥΠηδὺ 88 ὕθδη ὈγΙΟΙῪ ὀΧΡρτοββοά 1 
ν ΘΒ. [-3 6. ΠοΙῸ Ἔχ ρδπαρα ἰῃἴο ἃ οι σοῦ αἰδοοῦΓθο, 
[Π6 β᾽πία} οοπάᾳοϊ οὗἩ [Π6 στεδῖ τ Π]Οἷ τα ϊκο5 [Π6Πὶ 
Γρο ἴογ ἡυάρτηδηῖ, δπὰ τὴ6 ὨρΑΝΥ ῬΘΠΔΙΥ ἩΏΙΟἢ 
ΠΥ τοιιϑὺ βυ δγ. 

(4.) ετβ. 4-6. Ηῖθαρ (μία, γὸ ψ8ο, οἰς. ἃ 
ἀοβοτριίίοη οἵ ἐμοῖς νϑηῖοιι σοιγθθ. ΤΠΟΥ ῥδπηὶ 
δίΟΓ [Π 6 ῬΟΟΥ δηὰ ἀδβίγου [86 τηθοῖ ὃν ρταϑρίηρ, 4}} 
ΤΟΡΟγν (γ τῃοιηβοῖνεβ. ΟΥὮἁ, Ζοῦ χχὶϊ. 8; τ: Υ. 8. 
ἢῚ8 15 Τασῖμοῦ ἀδῆπηρά ἰῃ τὴ6 ὕνο [Ὁ] ον ηρ νογβθ8, 

ἴπ νι ὶσῖ [Π6 ῬτοΡ Ποῖ ΤΆ Κ68 [86 Τηθῃ ἀθϑογθ6 ΓΏΘΙΓ 
οΥγτ ἰρο ησϑ ἀπα σοπάποῖ. 

γεγ. 56. ΤΠΟΥ οδηηοὶ ον θη Μάϊ ἰοῦ ἴ86 οηᾶ οὗ 
[86 ἰεβιεῖναὶ ἴῃ οτγάθγ ἴὸ γοβϑαπηθ {ποὶγ ἴτας. ΤῊΣ 
ὨΘῸ ΙΩΟΟῺ τὰὸλϑ 8 Πο]ϊάλγ, 1Κὸ ἴπΠ6 ϑαῦθδι, οἡ 
ὙΠ ΊΟΝ ἴτκαθδ ἀηα Ὀι.51Πη0858 οραϑε, ΤῸ ορϑὰ ψμϑϑί 
τς [0 Ορϑῇ ἴΐ6 »ΤΆΠΑΓΙΘΒ; οὗ, αοη. χὶϊ. 566. δι 
Φοϑθορὴ ἀϊὰ ἴογτ [86 Ὀδηοῆϊ οὗὨ {πὸ ροοτ, ἴῃ686 αἰά 
ἴον ἰδοὶγ οσ δαἀνδηίαρο, πηαίκησ ἀδατίοιιβ ρ΄] 8 
ἔγοτη οἴδιογθ᾽ ρονοτῖγ. ὙΠῊῺ τΐδ ΓΠΑΥ͂ υπ]ῖοα 
ἔταυά ; Όγ αἰπι πΙβῃϊηρ [6 πιδαβατα δηἃ ἱπμογθδβδῖηρ 
[Π6 5Π0Κ6ὶ --ἜΞ ὈγῪ ἀδιηδηάϊηρ οὐς οὗἁ ργοδίον ψερἢῖ 
ΛΠ8η τΠ6 τῇρῃϊ βίδπάαδγά ; δηὰ ὈΥ [δ] δ ἔνίηρ ἴῃ 6 
808165 - τιϑὶ Πρ 868168 ΒΓΓΒΗ Πα 80 ἃ8 ἴ0 Οἢδδῖ. 

γεν. θ.. Τῆυβ τὴ6 ῬΟΟΥ πηδὴ Ὑ848 τηδὰθ 80 ΡΟΟΥ 
ἴμαὶ ἢθ 88 σοι μο οα τὸ 56}} ᾿ἰπηβ6} οἰ ΕΠ16 Υ ΤῸΓ ἃ 
Ρΐος6 οὗ βίϊνογ νηΐ ἢ6 οΥφά, οὐ [ὉΓ ἃ μαΐγ οὗ 
80005 ὙΜγΏ ]Οἢ ἢ Πρ πούῖοπ δῃα τγ8 ὉΠΔΌΪ]Θ ἴ0 ΡΥ 
ἴογυ. Τῆι5 πὸ οου]ὰ ποῖ πηροῦ [ἢ 8118}1681 ΘΧΡΟΠΑΙ- 
ἴυτο. Το σοπρίοία {Π 6 ο886, ΟΥΪῪ τῆς τοῦῆι86 σταίη 
ὙγῈ8 801ἃ ἴο ἔποιη, ἴον ψ ΒΊΘὮ γοῦ ἴΠπ6 Ὺ παὰ ἴο ΡΥ (ΠῸ 
ΒΆΓΩῚ6 8ἃ5 0Υ ροΟὰ ρΓαίη. 

(0.) ν΄ εγβ. 1-τι4. βιπίβλπιεπέ οὐ διοῖ ιυἱοζοάπε88. 
(1.) Υόοτβ. 7-10. Ηδύδ δνοσ ὈΥ [86 τχίἄο οἵ 
ὕὥδοον, ἱ. 6., ΌΥ ὨΙΠΙΒ6]Γ 0 γ88 ἴΠ6 ῥγάθ ἀπὰ 
ΡΊΟΥΥ οὗἉὨ ἴδγβεὶ. “Βγ ᾿οανίηρ βυσῇ δ'η8 ππραπ- 
ἰβιιοά Ηδ νουἱὰ ἄσηγ ἢἷβ ΣΊΟΥΥ ἴῃ 18γ86}.᾿ (1ζ61].} 

γεγ. 8. ΤΊ ΘΓΟΙΟΓΘ ΟΥ ἔὸΣ [δὲα, ΠΑΠΊΟΙΥ, [ὉΓ ἴΠ686 
ἀροὰβ. 'ΓΏθβθ δὲ Φϑιονδ β Ογ8, δπὰ ΟΕΔΥΤΥ 
ουὖῦ τῃ6 τπουρϊ οὗἁἨ ““ποῖ ογροτίηρ' τῃ6 ἀοοά5,᾽" ὃν 
ἃ ἀο]ἰποδύίοη οὗἩ [Π6 ἱπιροπάϊΐηρ Ἰυάστηθηῖ. ὍΤΠο 
ποϑίοη, 5411 ποὺ, εἴκσ., 18 Ιητοπάσρα ἴο [Ὀγ6818}} 

ἐμό ἰάδα τπδῖ 8 ἢ (ὨΐΠ,γ8 σοι] Ὀ6 Ἰοῦς ἀπ ραπίδθι. 
11 ἴ6 ἱποοστθοῦ [Ὁ τϑοῖδγ ἐπ “[ῸΓ τΠ]5,᾿ ἴο [Π6 ρμιιη- 
ἸΒΠηθηῦ ἃ8 1 ἰδ νοῦ ἰη θη ἀρ τὸ ΘΙ ρὨ 485126 [Πδῖ. 
ΤΠΟ ἴογηι οὗ {Π6 βρθδοὶ,, ἑἐ. 6., (86 ᾳαρδίίομ, ἀοο8 
ποῖ κ5υὶῦ τΠ18 νἱονν, δηὰ ὑδίαθβ, ἰῇ ἴηι οδδθ {Π1 
Ῥαπίπμιποης [861 νου] ὍῸ ΓΘΔΠ]Υ ἱπαϊοαιθα ΟΠ]Υ 
ἴῃ υϑῦ. 7, 80 {πδὺ {π|8 ἀπυιϑυδὶ Ρῥτοϊαΐποηςθ οὗἉ 18 
ἐπ ρτοϑϑίνθηθβα που ὰ Ὀ6 ἰτῆοαϊ ἃ τωοῦνο. ὙΠῸ 
Β8116 ψγογ 8. τοσοῦ ἰῃ οὗ. ἰχ. 5, θαῖ {ΠἸῸΓῸ 845 ἃ ἀ6- 
δοτ ριίοη οἵ (σοά᾽ Β οπμηϊροίδηςθ, πιδλη δίῃ 156], 
Βονονοῦ, πῃ Ἰυδριηοηῖβ. ΤᾺΘ ϑασίῃ βϑανϑϑ, θ6- 
σϑῦβο ἴῃς Ἰμοτά τουοῆς8 ἰδ (ςἢ. ἰχ. 8), ΤΠ ἔγϑη- 
δης οἵ 186 ΘΑ 88 ἃ πδθανίηρ δηὰ δἰπκίηρ 8 ὁχ- 
Ῥἰαἰηρα ὈΥ͂ ΘΟ ρα γΊβο τ  [Π6 τίβο δηὰ 1411 οὗ 
[Π0 ΝΘ. 

γεν. 9. Τὰ ὑμαὺ ἀΔΥ͂, ἱ. 6., [Π6 ἀδγ οὗ (06 υᾶρ- 
χηθηΐ, ἰῃ ΜΟΙ Πδὲ μ88 .ϑὺ ὈΟΘη ἸηΘη 1] οηρα ἰ8 ἴο 

ΑΜΟΒ. 

Δ κα ρίδςς. [1η οἰοβὸ εοπποοῖίίοῃ υγἱ τ [ἢ 6 το θ] εν 
ΟΥ̓́Τ οαγίι 5. 1186 Ὀοοοταὶπρ ἀδτκ : ἴππ ὁΠ6 ἰδ ποῖ 
σομοοῖν  Ὁ]6 ποὺ [ῃ6 ΟΥΠΘΓ, Αἱ ὈοτίοΙῈ νοῦ, ὃ 
ἀσβοσῖθεβ ἃ τοῖαση οὗ [Π6 οΑΥ ἴο ἴδ οὐἱρν᾽πα)] οοηαί- 
κἰοῃ οὗἁὨ οἶ808 --[Ὡ6 Βδὺῃ ῶὸ ἀονχῃ δὖἡ᾽ πίάδδν: 
ΔΟῦ ἃ ἸΠΕΓ6 ΘΟΙρδΒ6, Ὀὰΐ ἃ ΟΔΙΒΒΙΓΟΡΒΘ ὙΠΟ δυὺ- 
νοτῖβ [Π 6 ΟΥΟΓ οὗἩ παίατο. [Δπ θο!ρδα 18. ποῖ [δ 
“ κοίηρς ἄονηῃ ᾽ οὗἩ ἴ86 δι|π. Τα τρΐμα!α ΠΑ] υ]Δ- 
οη8 οὗ Ηἰζὶς δπὰ Μίοϊδθ] 18, τοροαϊθὰ δπὰ οχ- 
τοπἀοα Ὀγ Ριιδού, αῖὸ ᾿μογοίογθ αυΐτθ δ 56 ἔγοτῃ {}16 
ἀὸτους τῇ : 

6Γ. 10 ἀδβογίθεβ τθοῦθ τη ας [Π6 ρΟΠΟΓΑὶ 
ΤΟΌΓΩΐ ἢ ρ᾽ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἰουοΠοα ὩΡΟΩ ἰπ νογ. 8. ΟἿ. ν. 
8; οἢ. γ. 16; ΗοβθΆᾷ ἰϊΪ. 13. Βδϊγθδϑβ ὉΡΟῺ ΘΥΟΣΥ 
Βοδάᾶ. δ βῃανὶηρ οὗ ἃ Ὀ8]ἀ ρἴβοῦ νγαϑ ἃ βίψε οἵ 
ΠΠΟΥΤΏΙΕ ΟΥ̓ [8.11]. 94. 

(23.) ψεγβ. 11-ἰ14. Α ον δπὰ ρϑοῦ] αν ἰγαὶξ ἴῃ 
τη6 ἀο!ἑηοαιοα οὗ [πΠ6 ἡπαάρστηθηῖ, [28 Οἱδῖθσ ἄδυ. 
ΤῊ οτά οὗ ἀοά, ψὨϊοῆ πγοὸπ πον ἀθβρῖβθ, [μον 
Ὑ{1 (Ἰοπ Ἰοην ἴωτ, Ὀπτ ἰπ ναΐη. Τοο ἰαῖο! Τηΐ 
ττγοας θ6ΔΓΒ Οὔ 6] ν ἀροῦ 6 ᾿πβα τ 8 0]6 Δνασῖοα 
οὗ τποϑ86 Ψ}Ὸ ᾿ἷνα ἴθ ἸΌΧΌΓΥ ΓὨγουρ ἢ {Π 61 ΟΡ ΓΟδ- 
βίοῃ οὗ [Π6 ροοῦ. ἀὖὐ (Π8 δϑιπα {ἰπ|6 ὉΠΟΥ͂ ἀτῈ [Π6 
ΠΡΤΡΟΠᾺ ὙΠΟ ΠΟΥ 1.}}} ηοὶ Ἰἰδῖθῃ ἴο 186 Ῥοτγα οἵ 

ἀ 
ον. 12. ΤΟΥ βδίδασοσς, ὑὕδοϑι8ο Ὀἰαρποά ὈΓ 

ΒυηγΟΥ δηὰ {π|τβῖ. ἘΎΟΣΩ 868 ἰο 568, ᾿πἀοδηΐνοϊν, 
ἴη6 568. Ὀοΐηρ οοῃοοὶνοα οὗ 88 [ἢ6 ὁπά οὗ τῇ Θϑγῖὶ 
(5. Ἰχχὶϊ. 8). ΒΎΟΥΩ ἴὩ)8 πουίῃ ἴο [89 δαϑδῦ -Ξ- 
ἔγοτῃῃ ποτ ἴο κου τἢ, δα ἔγομπλ δαὶ ἴὸ νγοϑῖ, ἑ. 6., 
ἴο ΟΥ̓αΥῪ ἀθδτῖοσ οὗ {116 ρσίορο. 

Ψψεγ. 18. 80 ργοδῖ 18 ἴῃ τουτηθης οὗ τϊβ πηδδῖ- 
ἰδῆοα πυροῦ πὰ τπῖ|γϑε. {Ππῶὺρ τἴὯὴ6 δίτοηρσοθε δυο- 
σαπῦ ἴο ἱξ ; [686 δτ6 ἱπαά νἀ 8}120ἃ 88 τη γουτς 
τὰ δηὰ ὑμθ σηδίθῃδ; ἰἔ (ΠΟῪ [Δ], τυ οἷ. ΠΟΓΟ 
τὸ τ ΔΚ. 

γον. 14. ΤῺΘ δβὶῃ οὗἩ βδυαδσία τ (μδὶ Ὦγ τ ἢ ϊο ἢ 
ϑδτλλτα 5115, [Π6 ροϊάδη Τα] αὖ Βεοίῃοὶ. Τὶ 18 
[Π6 πιοβῖ ῬγοῦΔ 16 οΧρδηδίίοη, Ὀθοδῦ86 οὗὨ ἐπα οὐτ- 
τοϑροηάίησ οχργοβδίοη ἴῃ ἴ8 ποχὺ οἰδιβο, 86 χοὰ 
οὗἨ ΔῈ --- {Π|᾿| ροϊάθῃ ςἽδὶῦ ἴπ6γθ. ΒΥ Ὁ} 6 ἴδ οὗ 
9 ΜΨΆγΥ; ὕΥ͂ 1ἴ6 1Π οὗὅὨ, 'ἰ8 ἃ ουϑίομλαγν (Ὀττηυ 
οὗ βυυθαϑίηρ, ΠαΓῸ ἱΠἸΡΓΟΡΘΙΓΙΥ ι86ὰ ἴῃ σϑίογθῃςα ἴὸ 
ἃ τῇῃϊηρ. ΤῺ6 ΨΑΥ οὗ ΒΘΘΙΒΒΘΌΒ -Ξ- ὑῃ6 ὙΔΥ ὉΥ 
ὙΠ ἢ πιο ρὸὺ ἴο ΒοογΒμ θα, ἴο [6 ἸΤΟΙΒΒΙΡ {Πεγο. 
Το δυοαγίηςς ὈΥ̓͂ ἴπ686 Οὐ͵θοὶβ βῆονγβ ἴπαὶ [ἢ6 
νουηρ πιο πα τηηϊ ἀθη8ϑ ΓΘ νγοΥΠίρ ρα γ οὗ [8.688 
ἴάο158 ἀπὰ τπαῖο ρ στίπιαροϑ ἴο Βοογβηθῦδ. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ. 

1, Αςοογαϊηρ ἴο ΟἿΓ σἰαρίον (6 τί ρθπ 658 οὗ [ἢ 6 
ΡΘΟρΪΘ ἴον. Ἰυάρτποπὶ ἰ8 ἀπο τὸ τῇς νἱοΐϊσηοα δηΐ ἰπ- 
βίος. ργιοτςοα Ὀγ 16 τοἢ δηὰ ποὺ] ἀροῦ [ἢ 6 
Ροοῦ. Π686 δῦθ ρου) αγν βαρ ουβ β'π5. σοὶ 
61} ἄονπι 1π6 ἡπαρηιοηῖβ οὗ ἀρὰ. Α1.8 δβυςὴ 8 
δύο θη ΓΕΥ͂ΘΆ]8 ἴ0 ι.9 ἃ ἀδρτοο ΟὗὨ ΤΙΏΟΓΣΆΪ ΠΟΥΤρ- 
τίοη νν ἰς ἢ 15 ἔπ ῃιία], Βὺὸ ψγὸ ἰδαστ ἔγοσῃ [86 ϑουθῖ- 
Υ τὶ ὙΒΙΟἢ [86 5᾽η9 δῖ γσοῦυκοὰ δηὰ οοη- 
ἀφπιποά, ηοΐ ΟΠ]Υ ἴπ6 βρίὶ ϊ οὗ }ιδέεϊσα πὲ 4150 106 
οοΙραβδίοῃ ὙῈΊΟΝ ὈΘΙΟηρΒ ἴο τ το] σίου οἵ ἴῃς 
ΟΙἹὰ Τορίαπιθηῖ. [{ ἀδδβῖγοθ [Πὺ ΘΥ̓ΘΤΥ ΟΠα, 6τοῦ 
ἴΠ6 γΡοοτοβί, 8ποι]ὰ παν Ὠΐ8 Γρῖϑ, δηα οτοῃ 
ΠΟΠΊ65 ἔογνγασα ἴ0 ρχοίθοῦ ἴ[η6 ῬΟΟΓ ἃ5 δῦς ἢ ἀρδίῃησι 
ἴα νἱοΐδηοθ οὗ τῃ6 τίς ἢ. ὙΠΟΥ αν ἃ. σου ΞΟ] ]οΥῦ 
η αοά, πο, 88 Ηδ ρῥτοῦθοῖβ τῇβπι Ὁ 186 αν, οοῦ- 
τἰπιο8 το ἀο 80 ὈΥ ἴπ6 Ρϑπα ἶε8 ππροβοὰ ροῦ 186 
ΓΔΉΒΡΤΘΒΒΟΥΒ οὗ [08 ἰᾶνγ. Ηδ ἀοθβ ἱπάοοὰ ὑδῶσ 
Ιοηρ ντ τῃο80 ὑΓΒΏΒΡΊΓΟΒ80 18 800 ὌΡΡΙΟΝΣ 10 
ῬΟΟΓ, 80 ἰῃδῖὶ ἰΐ ΤΊΔΥῪ ΔΡΡΟΔΓΙ 88 1 Ηθ δα ([Ὀγροίϊοη 
ἴῃοτη ; Ὀαΐ 88 Ηθ οὐγεβ, 50Ὸ ἴὸο βροβᾶξκ, τὴς ἀυγ οἵ 
ΒΥΤΩΡΑΙΏΥ Ὑἱτἢ [Π6 Ῥοοῦ δηὰ [Ποῖ γ Παρ βϑὲ 165, 80 
ο68 Ηο δἷ8ο ὑμδῇ οὗ ἔογθεδιδῆοθ 10} ἐμὶν ὀρρζοδ- 



ΟΗΑΡΤΈΕΝ ΥΠ]Ι. 

ΒΟΙΒ, Ὀοόδ86 Ησ ἀοϑίσοθ ποῖ δα ἀδδίῇ οὗ τἢ6 51η- 
ΠῈΓ πὶ τϑῖθοῦ τπδὶ ἢ ψουϊὰ ἔατη δηά ἰἷνϑ. 

3. Τπὲ ΕΠΡΉ] δονοσῖτΥ οὐὗὁἨἁ (ἀοά᾿ 5 }ἀρτηθη 8, 80 
ἴλτ ἴτοτῃ Ὀοΐηρ' ορροϑεὰ ἴο ἴΠ6 ΘΟΠΊΡΑβ8101) ὙΓἰς ἢ 
ΟΆΓΕΒ ἴογ ἴΠ6 ΡΟΟΥ δηκ ἔδυ], 18 γϑίποῦ ἴῃ {π|} Πδτ- 
ΒΟΥ ὙΠῚ ἴ. ὙΠῸ τπηοάρϑση ροϊοπιὶοαὶ βδρὶ τὶ 
διύαῖϊπϑὲ τῃ0 ΟἹὰ Τοβίδιησπι ἀδβογ ρ. 08 οὗ (8 
ΒΟΥΘΓΙΥ͂, ὈοΊΓΑΥΘ [15 ΟΥΡῚΠπ ἴ00. Ρ] ΔΙ Υ ; ἰδ ΚπΠΟΥνϑ 
ΠΟΙ ἴῃ τύὰτἢ οὗ βίη, ἀπά τῃογοίοτο ποῖπίηρ οὗ 
τς ἀϊνιηθ Ἰπάρστηθηϊ ὕροη 5ἷῃ. [{ [81]8 ἴο 866 τῃαϊ 
τς ἴον τί ἰδ οἰΔ᾽π|8 ἰοῦ 118 ἀοά, ΓΟΔΙΥ Ὁ6- 
(ΟΠ [06 ρ»τοιῖοδὶ ΠΑΥΒΉΠΟΒΒ, δἰποθ ἰξ ἀδηΐε8 ἴῃ 6 
ΡΟδ5 1 ΠΗ οὗἩἨ 16 Ῥυη βῃτηδηϊ οἱ Β[ΏΠΟΓΒ δηα τΠΟΓο- 
ἴοτο ΔΎ οὔ ςεδεοϊου! ορροϑι(ἰοη ἴο {Π6 Ὁητ]ρὨ θοι8- 
695 ὙΓΟΙΡὮΣ ὈΥ ᾿πθιη. Οηἱϊγν ἃ σοὰ ψῖιο ἰβ {πΓᾺ]} 
(ἜΓΤΟΥ τπαίοτιιπι στῶ ἘΓΌΪΥ Ὁ6 ἀπιοῦ δοπόγμη. Νῖοτε- 
ΟΥΟΓ τῷ ἀο 898 8 τρϑίοῦ οὗ ἔβοϊ σομτ Πι18}}}7 τχθροὶ 
ὙΠ ΟΟΟΌΤΙΘΏςΘΒ, ἴῃ ἀοι41} πὰ ἰῃ ρ,ΟΒ8, ὙΠ ἰςἢ ππ- 
ἀοΠΙΔΌΪΥ τὸ ἡπάρτηθηῖθ ἀροη [ἢ6 81η8 οἵ τῆβῃ, δηὰ 
(δὸ ἴῃ (Π686 Πότ 8 δῇ Θχαοιτίοη οὗ 8 ἰᾶὰν οὗ 
ΠΙΟΓᾺΪ σΟΥΘΓΠΠιΘηϊ, σΔ 80 48 11{Π|6 06 ἀδηϊοὰ. 850 
πιῦς ἢ [6 τἸηογὸ Τ0Ο] 188} Π6Π 18. 7Ὁπ6 ορροπίἰοῃ ἴο 
16 50-Ἑ δ] οὐ ἰδγοοϊουβ αοὐ οὗἨ ἔπ 68, ἴο 16 τὸ- 
1ΔΠ|ΔΙΟΤΥ δρίτγιὶ οὗ τπ6 ΟἹά Τοδβιδιηθηὶ. Νον ὃ6- 
ἐδ156 τηθῃ 40 ποὶ δοϊϊονο [δὶ ΤΠ6ΓΘ 18 δηἀ τηϊϑὺ 6 
'π ἀοά, αἰοηρ υἱϊ, οΥ ταῖῃοῦ ἴον {π6 866 οἵ, [6 
ἰονς υγῃϊο ἢ Ηθ 18, βι το 658 ἰῃ ἡπαστηθηΐ, Ηθ 18 οὔ- 
Προ ἴο ΒΟΥ ἴὸ 8. σϑοθ τυ σἢ ἢδ8 ἰοβϑί 118. ἔμ τ ἰὴ 
τε Οοά οὗ 186 ϑδεγριίθτοβ, ὈὉῪ δοῖθα! δοῖβ, 88 υἱόο- 
ἰεπῖ 88 ἴποϑ6 οὗ 16 γραῦ 1870, {πᾶν 116 Βίογη8 οὗ 
ἀἰϊνίηθ ψτδῖδ δῖ ἤοΐ ΠΊΘΓΟΪΥ οὐϊρτον 8 οὗ 8 
σγπᾶσθ, ὑπ 1561 }Π|1πηοἃ νἱονν οὗ 16, πα ἰοΚοηΒ οὗ ἃ 
Ιον βιδῖθ οἵ ευἱίαγο, θαϊ 8. τϑϑ! Υ, ρ]δηϊθαὰ ἴῃ [ἢ 6 
τα 5ῖ οὗ 8. ΘΘΠΤΌΓΥ Οἰαἰπκΐπρ τὸ 1156} ἴπ6 πἰψἤθϑι 
οαϊατο. ἮΝ ΒΘΏ [Π6 ΙΘΆΒΙΓ͵Ο 15 (11, (656 ΒΓΟΥΤΩΒ 
Ὀγοακ ἐοτίῃ, ἀπά ἃ πυπάγοα πιθ8 οὐΘΥ ρμυῖ ἴο ΠΙρὮι 
“ἰ ρα] τατα,᾽᾽ “Ἰονς,᾽) δηά 41 5 ταῦ τι γογάβ οὗ 
τς πιοάογῃ δρὶς. ὙΠοη ἰποτὸ οἴνθη οομλθ8 886- 
ἀΘΏΪΥ 8. ““διιδκίηρ ᾿᾿ οὗ [6 οατῖῃ, ΟΥ ρίοοπι [Ἀ]9 
ὩΡΟῺ 8ῃ ΘΠ ΠΧ παῖΐοη 830 ἴΠδῖὺ ἰΐ ὈΘΟΟΙΏ68 ἀδτί ἴῃ 
Ὀγῖσης ἀδΥ ρῆῖ, οὐ 1η6 [δϑεϊνα}8 δὰ τυγηθα ἰηϊο 
το ΓΗ ΐηΡ δη ὦ ΒΟΉρΒ ἰηἴ0 Ἰαπηοη Δι Οη8, ΟΥ̓ 81} Ἰοΐἢ8 
δΓὰῈ οἰοι ρα ἴῃ βδοκοί οἱ, --- 181 6 η τηθη ἴῃ {ΠΟΙΓ 
δ] ΘΘΟΌΓΙΥ Βα] ἃ βυοῇ τὨΐπχ8 τὸ Ὀ6 ἱπῃροβϑ1 08. 
Υε5, π|68 Οἵ τν8Ὑ {πγᾺ 18ἢ ΟΠ ἴοο 5βίτἰ κίπρ 11168- 
τταῖοβ οὗἩ ἴἴο86 πογὰβ οὗ ϑογιρίαγο ὙΠΟ ἢ ἃ ΓΔΟΘ, 
δίγου» ἴῃ ἴπε οοηνίοτίοη οὗ [8 ον ᾿ἸοδογθὨϊρ, 
ΘΟΟΙΙΥ͂ ἀἰβηι 5865 88 ἃ οολῦθθ δηδ δπιίαυδίβα τῇοῖ- 
οὔΐς, 116 ἰδ ρᾳ85868 (0 [Π6 οΟΥΔΟΡ οὗ [6 ἀδΥ. 
ϑυς6} δαυα} ρογοάβ οοῖρθὶ δύθῆ δη πῃδο] ον ηρ 
ΓΟ ἴο ἔογ θο66 (Πδ1 [Π6 ἤπ8] ἡυαρτηθηϊ ΤΠΔΥ͂ ΡΙῸνΘ 
ἃ ΓΟΛΙ ΠΥ σΟπιραγοα ὑπ ἩγΠίοἢ 4}} ργθοθαϊηρ Ἰυάρ- 
ἸΏΘΠη15 δῖὸ (1ᾷε8. Βιιῖ αἰ 5608 ἰπ [686 8.6 Γ 
ἃ ἀἰνίπο ἤηχογ-τη Αγ Κ ἘΠΕ ἴο {86 ΤὈΥΠΊΟΤΥ, (ὉΓ 
ποῖ τοΆ80η πιθῆ οὗ » {πὸ ([8)6 ρτορΒεοῖϑ, οοῃ- 
ΠΌΔΙ ἀπϊῖ6 ὑεῖ ὙΠ6ῚῚ ἀΘϑοΓ ριΪοΠ8. ΟΥ̓ ἱπίογτθ- 
ἀΐδια ἡπαρπηοηῖβ ἃ γοίθγοηοθ ἴο ἴδ ἰα51 στϑαῖ Ἰπαν- 
τὰσηῖ; δηὰ {8 {Π6 Τροτο ὙΠ πον ἀθϑογῖῦθ 
ἡπάρτησηῖβ τ ΠΟ 816 δἱ Ἰθαϑὺ το νον ἀθοϊβῖνο, 

φ᾽πδοπαοἢ δΔ5 (ΠΟΥ τ κο 8 οηὰ οὗ δὴ δηϊτίγο Κίηρ- 
ἄοτὰ. 

8. Βα αἰνίπο ᾿υάφτηοηῖβ Θοπιὸ δηἀ ρίγο ἤδπι- 
ἱησ φτοοῦ οἵ οὐ 5 δχιβίθποθ ἴο ἃ γβοθ ὙΠῖο ἢ ἢδ8 
[Ὀγβδίκοῃ δηὰ ἰογχοιίθη Ηΐπι, [6 οὔσα ἀδβρίϑοὰ ἀπὰ 
ῃδιοὰ ποτὰ οἵ 16 [οτά 18 ἀρργοοϊδιθα δραῖὶη. Μϑη 
“ ΠΠΏΡΘΓ δηα τΠίταὶ τον 10, θα οἴδη δ ἢσγβι ποὶ 
ἐπ τὰ τίρηις γᾶὺ. ὙΠΟΥ ἀοβ ΓΘ 88 ΒΡ ΘΠ 88 ρΡο8- 
δἰ δῖα το ἤδδν οὗ ρῥγοπΐθοβ ἀπ ΘΟΠΒΟΪ ΔΙ ΟΉ8, Δα ἴο 
[686 ΘΥΟΤΥ 681 18 ορθῆ. Βαϊ ἰξ18 ἰπ ναῖη. 6 ΠΟῪ 
ποοὰ [πο ὕσδνν τονοϊδιίίοη ἔγοπῃ αοᾶ. Ὑ7ὲ πανα 
“ἢ 18 Υοταά ᾽ ἐπ τη6 δοτγίρίατθ. Βυῖ ἤθη τ} 8 ἰ8 
8 ἰοῃς {ἰπιὸ ἀδβρίδβαα, ἰτ [Ὁ]]ΟΥ8 δὲ ἰαβί τπδὲ [ΏΘΓΘ 18 
πο οῃδ ἴο ργοδοὴ ἴΐ, δηὰ ννἱτποῦΐ ἃ ᾿ἰνίηρ᾽ Ῥγθϑοῃοῦ, 
ἴς ἰ6 θπ4}}γ ἰυϑὲ. Οὖν  ἴν ἰδ Ῥγθδοιοά, ἱξ ἢ88 ὯῸ 

δ8 

ῬΟΥΤΟΣ ἴο ΘΟΏ80]6, ἀηἃ τηθη [εἰϊ ἴο πα σψῇδί ΠΟΥ͂ 
866. Τα ([Π6Γ6 Θηδι165 ἃ ἰΟησΊ Ωρ ὙΠ ἢ 18 ποῖ 88- 
ἰϑ8ῆεἃ. ΤΠ γΘΒΕ]} 18 ΟἹ ΠΟΥ 156. ΟὨΪΥ͂ ὙΒΘΏ ΠπΊΘἢ ὈΟῪ 
ΓΠοπδοῖνοβ πὶ ροηΐΐοποῦ απάοῦ ἴ86 ἀἰνίης τῃγοϑίθῃ- 
ἴῃγ8 858 ἀοβογτεᾶ, δπὰ ἀπάδὺ ἴπ6 αἀἰνίπο ϑρίσίς ἰη- 
ΔΓΑΪΥ ὈΪ6Πη6 ΓΠΘΙΏΒΟΙ 68 [Ὁ [Πα Γ ῬΓΟΥΙΟῸΒ. ΔΡΟΒ- 
ἴλϑγ. Βαϊ νῦο πονγβ ΠΘΙΠΟΓ τδη Ὑ{}} Πα τόοσ 
ἴοτ τοροηΐδηςο 1 Βοίοτθ δα σοβοῦθδβ [δι ροΐηϊ, Δ 116 
ἢ6 18 1η ἴΠ6 πιἰά8ιὲ οὗ ἢΐ8 ναΐῃ Ἰοηρίης ἰοῦ σοχμίοσί, 
ἢΘ ΤΠΔΥ͂ Ὀ6 Βη Διο θα ΔΥΔΥ. 

ΒΟΜΠΙΉΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[,εγ. 1. Τλι ἰλὲ Ζοτα --- δὴσισεα τε. ΤῺΘ δοῆ- 
ἴθηςα οὗ Απιασζίδῃ δοίης; ῥτοπουησοᾶ, Απιοβ το- 
ΒυΠπι68 80 ὙΠ6ΙΘ 86 δα ]|οῇι᾽Ἔ οἵ Ὀοῖοσθ. Απιδ- 
21Δ}}}8 νοῃοιηθηΐ :ῃΓΟΥγαρίοη 18. ᾿ἰΚ ἃ βίοῃθ οδϑὲ 
ἰπῖο ἀθερ νναῖθσϑ. Τῇον οἷοϑὲ νοῦ ἵξ, ἀπά ἴζ Ιθδνοϑ 
ὯΟ ἴγβοθ. Το ἰα8{ νἱ᾽ϑίοῃ ἀοοϊαγοὰ τμδὲ τΠ6 πὰ 
γγ88 σογίδίη ; 1818, ἴπδὲ ἰῦ γὰ8 δ ἤδη, (Ἐ.86γ.) 

Ψεγ. 3. 4. δαεζεὶ ιοἱϊά τῖρε ιῶϊ, Αὐαγνοϑὶ {1Π}9 
[ΠογῸ 18 ΠΟ τοῦ ἴὸ Ὀ6 ἀοῃθ ἴοτ ἴΠ6 οτορ. ἀοοάΐ ΟΥ 
δα, ἐξ 439 τοδοῃοά 118 ὁηὰ δηὰ ἰδ ουϊ ὄονη. 80 
[6 παγνοβὶ οὐ 193Γ86] τγὰ8 ΘΟπιθ. . . Ἠθδυθη)ν ἰπθυ- 
ΘΏ665 σδῃ δὰϊ ᾿ηΐυγο 16 γἰροηθα Β' ΠΟΙ, 88 ἀδνν, 
ταΐη, βύη, δυῦ ᾿η]γο [Π6 Τροηθα ἔγαϊς. ΙβΓ86] γΥ 88 
γερο, Ὀυὰὲ ἕον ἀδβιγαοϊίοῃ. {56} Βον. χνΐ. 18, 
Οδίμογ τΠ6 οἰ αϑίαγβ οὐ [86 ΘΑ τι], Ὁ Γ ΔοΓ ρταρΘ8 8ΓΘ 
ἢν τῖρε ἸΠ αι: 

6γ. 3. 71λὲ ϑοηφβ δλαϊΐ λοιοί. ὙΏΘΩ βουηάϑ8 οἵ 
ΟΥ̓ ἃγθ τυγηδά 1ηἴ0 να ἰ Ππρ᾿, [Πότ ταδὶ θ6 σοτΡ]οῖθ 
ΒΟΤΓΟΥ͂. ἘΤΠΘΥ͂ ΔΓΘ ΠΟΙ ΤΩΘΙΘΙΥ Πυβηρα πὶ τυγηοὰ 
ἱπῖο τποῖγ ορροϑίθβ. ΦὍι8ὲ [6 Τονϑοῦβθ 18 Ὀγοπιὶβοα 
ἴο ἴΠ0 ρΟΑΪΥ: ΒΙοββθὰ δ΄ῖθ γ0ὺ ἴπδὶ ΘΟΡ ΠΟΥ, ἴῸΓ 
γ9 8}184}} Ιδυρὴ (06 τνἱ. 21). (δία. 

γεῦ. 56. γδῃ ιοἱϊ ἐλ πεῖ πιοοῦὶ ὃδ ονεῦῦ Τὴ 
Ῥβα]ηχίϑι βαϊά, ΤΥ θη 8[}8}} 1 οοπὶθ δηὰ δρρϑδγ ὕθ-᾿ 
ἴογε σοὰ 1 Τμοβ6 βεϊὰ, Τ᾽ οπ μι}}} 1.158 δογνίοθ ὈῸ 
οΥὐοῦ τῃδι τ ΤΑΥ͂ Ὁθ ΟὟΓ ΟὟ Πλαϑίθυϑ βσϑίῃ 1 

51η ἴῃ ΤΟΙ ΤΠ ΘΑΘΌΓΟΒ ΟΠΟ06 ὈΘΖΏΩ 15 πῇὑτοΐκοη. 
ΑΙΙ βίη ρογροιυδίθβ ἰϊθοὶῦ; 1 18 ἄοπο δρϑίῃ Ὀθοϑαδο 
ἰς 48 Ὀθοη ἀοπο Ὀεΐογθ. Βαϊ 5β[η8 οὗ ἃ τγδῃ 8 ΑΔΕ 
ΓΟ ΡΔΕΟΝ δτ6 οοῃτἰϊηυθϑα οὗὨ ΠπΘΟΟΘΒΘ1Υ͂, Ὀογοηα 1ἢ6 
Β'τηρὶθ ἴΌΤοΘ οὗ Δ ΌΪ: ἀπά (ἢ6 οΥὸῦ ᾿ὨΟΓΟΘβΙ Πρ ἀΓΟΡΘΥ 
οὗ οονοίοῦβηοθθ. Τὸ ἰπιογγαρὶ (Π6Ππὶ 18 ἴ0 τίβὶς ἀθ- 
ἰοςτίοη. Ηοῦνν σου Ή1688 τΠ6ῃ Ἐμοὶγ ἢυθ6Γ! ΥΥ̓ ΒθΘη 
Βυϊηδη ᾿ανν γγ85 θη Οτορα [ἢ ἃ ΟΥ̓ Δ ΟΥ ἃ {1Π|6 Οὗ Ὠορ- 
Ἰίσθηςθ, ΒΟΥ ΘΙ Υ ἃ νοὶ γᾶ ἰοηἃ ἴο Ὁ6 Ποῃδ8ῖ. 
ῬγΆγοΥ γοηΐ 10 ἴο Οοα οἢ 116 ϑε:αθθδιῃ, δηὰ ἔγαπὰ 
Οὗ ἴδ ΡΟΟΥ γοηϊ ὑρ ἴ0 αοὰ ἴῃ ΘΥΘΓΥ ἐγ ΒΔΟΟἢ ΟἹ 
τ ΟΥ̓ΠΟΥ δἷὶχ ἀλγβϑ. (Ῥ56Υ.) 

Ψψετν. 7. «ελοναΐ λαίλ δισογη, οἴς. Οοἀ τηυδὲ οο880 
το 06 6οά, ἰἢ Ηδ ἀϊὰ ποῖ ἀο ψῆδι Ἠοθναγο τὸ ἀ0 --- 
Ῥαη 8} (06 ΟΡ ΥΌΒ5ΟΓΒ οὗὨ ἴΠπ6 ροοῦ. (16.) Ἧο, διὰ 
ἃ ἰπουβϑαῃα ὙΟΘβ, ἴο ὑπαὶ πηδη ἵπδὶ ἰ8 ουΐ ΟΠ ὈΥ 8 
διῇ οὔ Οαοᾶ ἔγοπῃ 8}1] θεπϑῆς Ὀγ ραγάοπίηρ'᾽ ΠΙΘΓΟΥ͂. 
(Μ. Ηδηνγ.) -- 6] ὙΠ οΥἹ]] ἀοοᾶβ οὗ [πὸ πιο κοα 
ἈΓῸ ἰηδοῦοα ἰῃ ἃ ᾿αῤιδότα: ΤῊΘΙΊΟΓΪΔ] ὑείοτο αοὰ ; 
Ὀαῖ 10 818 οὗἨ ὈΘΙΘΥΟΙΒ Δ1Θ οαϑὶ ὉγΥ Ηΐπὶ ἰηἴο [6 
ἀορίηθ οὗ 186 868 80 ἴΠδὺ [ΠΟΥ ΠΟΥ͂ΘΓ δρδῖῃ ΟΟΙῚ6 
ἰηῖο πιϊπά. Μίοδἢ υἱῖ. 19θ. (Ρέ Β. Υ.) 

[Μετ 8, δλαῤί ποὶ ἐλ εατίλ ἰτεπιδία γὺΥ (λλῇὴ ἼὮΟΘΘ 
ὙΠῸ Μ| ποῖ ἴσθι} }]6 δηὰ ΠΠΟΌΤΗ 88 [ΠΟῪ Οὐρὶ ἴοῦ 
ΠδίΟΠ ΑΙ δίῃ 8 8}}4}} 06 τηϑθ ἴο τγϑηι Ὁ]0 δη ἃ πιοῦγῃ 
ἴῸΓ παιίομδὶ ᾿υἀσιηθη9. (Μ. Ηθητγ) 

γεν. 9. Τλ6 δι σοθβ ἀοισπ αἱ ποοθ. ῬΟΥΤΟῪ ἷ8 
βοἀάοβε γΠΘῺ ἰδ ΟΟΙΏ68 ὩΡΟῚ ἴθ8 7688 ογ. Οοὰ 
ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ ἰῃ Ὠΐβ ΤΏΘΤΟΥ βρη β Π6ΓΔ]45 οἵ ΘΟΙΆΪ ΠΩ 
ΒΟΙΤΟΥ͂ ; Υ̓ΘΙῪ [δῸῪ ὈυΓεῖ δυΘ 6} ΠΡΟΠ πηδη. ΝΟΥ 
ἴῃ [Π6 τηου δὴ Ὀτὶ Ὠζη688 οὗἉ [ῃ6 ἀδγ οὗἉ [5γβο], [0 
ὈΪΔΟ Κη 688 οὗ πὶρᾷιὶ 8πουϊὰ 481]] ρου ἰπι. (Ῥ86γ.) 

γοΥ. 10. ΖΓ γον ἤδαδὶβ ἱπίο πιουγπῖπς. ΑΒ ἴο 
[00 υρτίχης τΠοτΘ δυϑοῖ ἢ ̓ἰρῆς ἴῃ [Π6 ἀδικηθδδ 



δά ΑΜΟΞ. 

τ δου σίνοβ Ποιὰ (Π6 ΟἹ] οὗἉ ΟΥ̓ ἴῸΓ τηουΓΠίηρ,, 80] ἀθθίοτ ταϊρῶν ὕ6 τοϊοαβοθὰ δηᾶ [86 σδρεῖνα ρ»Ὸ ἔγϑε. 
οη ἴ86 νι ἱοκοα ἴπογο (8118 ἀαγκηοῦθ ἴῃ [Π6 πιϊάβυ οὗ Ὁ, ψνμϑῖ ἃ Ἰοιιρσίπες ἴῃ 4 Ἰαπά οἵ Ὀοπάδρο ἴο Πολγ 
ἰἰσῃν ψ οὶ τΓῚ5 ὉΠποῖγ ἸΟΥ ἱπίο οανίπθθθ. 7616 οὗ βυςῖϊ 4 Βοίηῃς ; τὸ δοίίανα ταὶ 411 τὲ δὰ Ὀδοη 
ἐπα ΟΓ ἰξ αϑ α διε, ἰαψ. “ΓΙ οετα 18 πὸ πορα πδ81} το] ὰ οὗ Ηἰΐπι ἱπ (Οὐ ῦ ἀδγϑ )δϑ ηοῖ ἃ ἀγθβϑι, Ὁ 
ἤθη ΓὨΠρ5 8Γ6 δῖ (86 ψοτβῖ, ΠΟΥ Ὑ0}}} τηοπα. ΝΟ, ἢδνο ἃ τίσ τ τὸ 16}} τοῖν οὐ] άγοη τμδὺ δ 88 ἴγπ6 
[π6 βίατε οἵ ἐτιρθη θην 5 ΠΏΘΙΒ ΣΙΟΝΒ ΨΟΓΒ6 8η6} (ον ἴβοὰ  (Μδυτῖςθ.) 
ὙΌΓΒΟ; δηά [Π6 ἰδΔ51 οὗἨ 4}} γ»11 θ6 ἴ6 ψοτβῖ οὗ 4}1.}. Μεγ. 12. ἔτοπι 8εα ἴο 8εα, εἴς. Εγθη ἴ86 ὈΓΟΙΆΠΕ, 
(Μ. Ἠξεφητνγ.) ΜΠ ΠΘη τον 866 ὯῸ Β6]ρΡ, Μ1}} Πᾶν γθοοῦγϑα ἴο ἀοά. 

ψοΥ. 11. Δίοί α λιπσεν ΤΥ ὀγεαά. ἴῃ ἀθαῖμ δπὰ δι! ἱπ ᾽ἷ8 ὀχίγοπιν ἱπααϊγοὰ οὗἁὨ 16 ᾿νοτὰ, ἀπά 
ἀγοαγίηθβϑ, ἰπ οχῖϊα ἔτοῦι ἴΠ6 Ἰδπα οὗ τὉΠοἷγ δῖ ποτβ, Ηρ δηδνγογοὰ δίῃ ποῖ, ΠΟΙ Ὀγ ἀγθδπιϑ, ποὺ Ὦγ 
οΥαΒῃοα ΟΥ̓ Ορργόϑβογθ, Βοδυπρ' ΟὨΪΥ οὗἁὨ ρὈἀ3 πιοῖ ὕ7τῖπι, ποῦ ὈῪ ργορβοῖδβ. (Ρυδβον.) δυςῇ ἴδ 186 ῥγϑϑ- 
ΓΘ] πὴ τΠ086 ὙΠῸ πηδκ ἴπθτὰ, ΠΟΥ Μ}} (Π6Υ αηΐ σοπαϊτίοη οὗ τῆς 765. ΠΟΥ τόδ ἴῃ γοϑ. 1688 
ΠαΏρΟΓ πα {Πἰγϑὺ ἴου ΔΩΥ τἱἀΐηρ8 οἵ οἷο ὑνῆο σΆγ6 8 νΑΟΤΔΏΟΥ ἀδοιῖ {6 τνου]ὰ δηα βοοὶς [6 νοζγὰ οὗ 
ἴον τἢ6 ΘΑΓΥ ἀπ Ὠρανγ-ἰδάθη, ὁπ γῆο νου] ἢανο οἷ ; ὑπὲ τπὸγ πὰ ἰς ὑοῖ, Ὀοσδιι86 ἤΠ 6 γ παν ΚΙΠἸοά 

, ΤΩΔὨ -δοῖνδηϊ πα τηδὶά, [Π6 οΔ{016 ἀπὰ (Π60 8ίγαηρογ ᾿τῃ6 ἱποαγπαῖς Ῥοτὰ τονυραὶθὰ ἴῃ 186 γι θη ποχά. 
τη τἢ6 μαῦοβ ἴ0 τεδῦ 88 ν06}} 85 86 ῥγίποο; οὗ ἰΦαγοιηθ.)---Ο.] 
Οὴ6 ΨΠῸ δὰ ἢχρα 1ῃ6 γρῶῦ οὗ }ι0}}66 τπᾶὶ {πὸ 

ΟΒάρτεε ΙΧ. 

ἔτῆλ Ῥίον. Τλε Π᾿ουπγαϊ!. Νοὶ ευφη α ἰἰμεἰ6 Οταὶη ρεγίδλες. Αῇον ἰδὲ Ονυεπίλτοιο οἱ αἰϊ οατεῖεεα ϑίππετε 
Οοὐ ιοἱῖϊ ταῖδε ἰὰς 7ζαίϊεη Τεηϊ 9 ἰλιυϊά ἰο πειυ Οίογψ. 

1 εν 6 Ἰ,ογὰ βἰδηάίηρσ δ (86 41[Ἀγ, 
Απᾶ Ηδ βαϊά, ϑιῖῖθ [π6 ἰορ ̓ {πὲ [6 {πγ6 58} 0148 τβδὺ ΘΠΔ0]6, 
Απά ἄφ8} ὑμϑιὰ ὃ ἀροη {Π6 ᾿θδα οὗ 8|], 
᾿Απὰ {Π6]ν γοιληδηΐ 1 1} Κ 1 ἢ [Π6 ΒνοΓᾶ ; 
ΗΘ (Πδὲὶ Ηδοϑι οὗὨἨ ὑμϑι 588}} ποὺ 66 ΝΥ, 
Απᾶ Βο {μδὺ ϑβοδρϑίῃ οὗ ἰβϑῖῃ 8}.8}} ποῦ θ6 ἀθὶῖνοῦ 

2 10 1ὉΆΠ6γΥ Ὀγδαὶς ὑμγουρἢ ὁ ἱπίο [61], 
ΕὙοσι ἰῃθηο6 ν71}} Ὺ παπᾶ ἴα Κο ἰδθχα ; 
Απά 1 1860 οἰϊπιῦ ἃρ ἴο ἤθανθῃ, 
ΤΒθποθ ΜΠ] 1 Ὀτὶηρ θα ἀοννῃ. 

8 Λπὰ [ἢ {ΠΥ Πῖ46 ὑπθιηβοῖνθβ ου {86 ἴορ οὗὨἨ (ἉΓΙ,Β6Ι, 
Εγοῖαὰ ὑἤθηοθ Ψ01}1 1 βθΆγοΙ. Δηα [8116 {1Π|6πὶ Οὐ. 
Απὰ 1 {ὑπ} Θοηοθαὶ ὑπο πιβοῖὶνθβ ἔγοιῃ ΤΥ ἰριῦ ἴῃ [16 Ὀοίίομι οὗ [86 868, 
Ετοιι ὑπ θηοα 01} 1 οοτπηπηβηα {Ππ6 βορϑηΐ " δπα ἢθ Ὀϊΐ65 ὑπ θιλ. 

4 Απά [ἢ {Π6Υ ρῸ Ἰηΐο ΘἈΡΕ ΠΥ ὈΘΙΌΓΘ {π6ὶγ ΘΗ ΘΏΙΪ6Β, 
Ετοπι {ΠθπῸ6 Ὑ0}1}1 1 οοτητηδπαὶ (6 βινογά, δηα 1 Βα Υ8 {Π 61, 
Αμπα 1 βοῦ τηΐῃθ οὺθ ΡΟ ἴΠ6 1 [ῸΓ 6ν]] δῃᾶ ποῦ [ὉΓ ροοά. 

ὅ πὰ [6 Τωογὰ, Φδϑῇονϑῃ οὗὨ ἢοβῖβ, 
ὙΥΠοδιοιοἤθ} (86 Θαγ ἀπά ἰζ το] θι,5 
Απά 4}}1 ἐπὶ ἀνγ6}} ὑἐμπογϑίη ᾿ηοῦγῃ : 
Αμπα {Π| ΨΠΟ]6 οὗὨ [ἴὖ τίβοῦῃ ἂρ |κὸ (Π6 ΝΟ, 
Απᾷ βίηκοιι ἀονῃ {κ ὑπΠ6 ΝΙ]Ὲ οὗ Ἐργρί, 

6 Ὑπηο θυ] άθιι μΐ8Β ἈΡΡΘΓ ομδιμθθΥβ Ἷ ἴῃ [86 μϑάνθῃ, 
Απαὰ ἢἷ8 νδυ}.8 ---- ον {16 δῦ Ηδ ἐουπάοα [ἰ, 
ὝΠΟ σΆ]16 (ἢ ἰο [86 τγϑίϑυβ οὗ {Π6 868, 
Αμπά ρουγοίῃ (πϑῖὰὶ οαΐ ἀροη ἰδ6 ἴλοθ οὗ {16 θαγίῃ ; 
Φομονϑὴ 18 ἢ18 ΝΘ. 

7 ΑΥΘ γα ποῦ 88 {Π6 Β0η8 οὗὨ [πΠ6 ΟἸΒΕ 068 ἀπο Πι6, 
Υ δ80ῃ8 οὗ ἴβθγδοὶ ἢ β81}} Φεβῃονδῇ. 
Ηδνο ποὺ 1 Ὀγουρηΐ ἃρ βγ86] ἔγροιῃ {π6 δια οὗ Εσγρί, 
Απᾶ {π6 ΡΒ βεἴπ68 ἔγοπι ΟΔρΡΒίΟσ, ᾿ 
Απά {{π|ὸ δ υγῖδῃβ ἔγοπι Κὶν ὃ 

8 Β6)1ο]4, {π6 ογϑβ οὗ {6 Τωογά, Φοβονδῆ, ἃγθ ἀροη (δ6 Β᾽ ΠῚ] Κιησάοῃι, 
ΑΜΑΙ Μ}} ἀδβίγου 1ὑ 



ὧι ΟΗΑΡΤΈΕᾺΕ ΙΧ. 5 

Ετοῃ οὗ (6 ἴσα οὗ 086 δα γῃ, 
ϑανίησ {πᾶὉ 9 1 ν1}} ποὺ αΓΟΘΥ]ν ἀθβίσου ὑΠ6 ἤουβο οὗὨ «Ζ8400Ὁ, Βα: ἢ (ἢ 6 Ἰωοτά. 

9 ΕῸΓΣ Ὀ6Πο0]4,1, 1 νν}}} σοταιηδπὰ 
Απμᾶ ν1}] Βα Κα [ῃ6 Ὠοιι86 οὗἨ 15γΓ86] διποῃρ 811 ὨΔΙΟΏ8, 
ΑΒ ΟΠ6 8). κοῖἢ ἴῃ ἃ βἴονρ, 
Απᾶ μοί δνϑὴ 8 {{{{16 σταῖμι 1' 8}}4}1 411 ἰο. (η6 στουπά. 

10 ΒΥ [86 βιϑθοτα 8}}8}} 4}} 0Π.}6 β΄ ΠΠ ΓΒ οὗ ΤΥ ΡΘΟρ]68 ἀΪθ6, 
ὝΠΟ 880, ΤΠ ον] ν0}}} ποὺ ονθυίαϊζθ ΠῸΓ σϑδοὶ ᾿ἢ π8. 

11 [Ιῃ ἐΠπῶὶ ἀΔΥ̓ γ}1}} 1 ταὶβθ ἃρ 
Τῆσ δὴ μὰΐ δ οὗ Ὀανία, 
Αμπά ν1Ὰ}} Κἢ Ἂρ 18 ὈΓΘΔΟΠΕΒ, 
Απά γϑἶβθ ὑρ [18 γυΐπ5,}Ὁ 
Απᾶ θυ ]]ἃὰ [0 16 45 ἴῃ 1ἴ06 ἀλγ5 οὗἉ οἹ]ᾶ ; 

12 ὙΠπαῦ ΤΠΘΥ ΤΩΔΥ ΡΟΒ8688 17 ([Πῃ6 τοπηπδηῦ οὗ Εἄοτα δηᾷ 4}} ἔπ πϑίϊοηβ 
ὕροη ν]οπΠὰ ΤΑΥ͂ Π8ΙῺ6 18 6816(, 
ἢ Φοονδῇ ψγο ἀοσϑί 18. 

18 Βομοϊά, {ἢ 6 ἀδγ8 ἃγΘ δσοπλΐησ, 8810} ΦΘῃονδῆ, 
Ώ δὴ {Π6 ΡΙΟΟρΡΉ πιδῃ ΓΘΔ 0168 0 {16 ΓΘΆΡΘΓ, 
Αμπᾶ {π6 ὑγθιάον οὗ στᾷρθβ ἴο (ἢ 6 βοῦν οὗ βϑϑᾶ ; 
Απά τΠ6 τηου πη ϑῖη8 ἀγὸρ ΠΟῪ Μ|Π6,. 
Απὰάὰ ἃ}} {μ6 ἢ1118 τοὶ: 

14 Απάὰ 1 ὑγΐηρ Ὀδοῖὶς (π6 σαρίϊναβ 18 Οὗ ΤᾺΥ ΡΘΟΡ]6, [8186], 
Απᾶ {ΠΥ Ὀυ}]α {110 νγαβίθ οἱἰ168, δα ἱπηδΌϊῦ ἔΠθπὰ, 
Απᾶ ρ]διΐ νἱηθυαγαβ δηᾶ ἀσίηῖκ {Π6]. τυ Π6, 
Απὰ τ ρα γάθῃβ δῃά ϑαὺ {Ποὶν ἔγαϊῦ, 

16 Απάα] ρίδηῦ ὑμθι ἀροη {Ποὶγ Ἰδηά, 
Απᾷᾶ {ΠΕΥ 8}18}} ΠΟ τΔΟΓΘ 6 ἴογῃ ὑρ ουἱ οὗ ἐποῖν Ἰαηὰ τυ βίοἢ 1 σὰν ἴο ἔβοτα,. 
ϑδῖιὰ Φοθονδη, ὑπ γ Οοά. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ῃ νος. 1. -- ὮΨ,, προ νῖει ΣΙΝ τ αὐ οσ ὁψ. Οὗ Θϑῃ. χν!!. ἃ; 1 86αι. [γ. 30.} 
1 Υατ. 1. -- ὝΣΘΞ9 -- Καοῦ, ". Ρ᾿]Πατοΐορ ον οαρί δὶ, Ἡ 2. τὸ. ἔθνεβιιοὶά, ὩΒΌΔΙΥ ἐμὲ ΟΥοΣ ΜὨΙοΣ οπ6 δηΐοσθ ἃ Ὀ0Π4- 

ἴος, Ὀπὶ δἰδὸ τε ἔλ9 ἰσαηάδιίοη- Ὀοδσῦβ ἔω νε!ς ἢ ἐδ 6 ροδίδ γα ἰῳδογίοα. 830 Ὠοζο. 

8 Υετ. 1..--- ὈΥΞΞ ἴον ΘΒ (τέο, Μὰ. Ογ., 126, 1). Ὑὰο κυδῖχ ΤΠ μπθ πὸ ὀχδοὶ δηϊϑοοάσῃϊ. [1 σδτοῦ ὃὉθ 

τεδετοὰ παίῃσδι!ν ἰοὸ Ὁ, ποῦ ἴὰ ὁγάογ ἰο δάπις οὐὁὨ δυο γοΐδγθηοθ δοιὰ ἐμ ἰδίζοσ πονὰ Ὀ6 δύδσθὰ (Ὁ πιϑδὴ “ἴργο- 

ἐεϊΐηκ τοοῦ οὗ ἐμ ὑϑαυρὶο δαρροτίοα ΌΥ Ρ]Π|Δτβ."} 1 ὈοΙοηκπ ἴο ἸἼ99, δηὰ οἰέον ἀδηοὶοθ ἔμδῦ [6 ὀδρίτΑὶ οὐ τυϊ ΟἿ 

μίατε 'σῶδ δἰτιοῖ, οὐ ἴπ6 ἱΒουσὰς 6 ἐμαὶ οηθ οδρίνδὶ τδϑ ἀδεῃϑὰ ἰαΐο ΠΙΔῸΥ ρίθουϑ. {οὶ δηὰ Ἡθαραίθοθοῦς τοῖοσ ἰὲ ἴο 
νοῖὰ ἐδο σαρίσλδ δηὰ ἐἰὸ ἔπ ΘΟ. ΟΣ ἐῃο θα εἶγο υυ]άϊηρ, πρϊοῦ 18 ΖΥΘΘΕῪ ῥτγείδγα 6.) 

4 οι... -- Σ . στ 2) Ξῷ ἴὸ ὕσγθὰκ ἰπτουσῆ ἰηΐο. : 

δ γα:. 8. -- ΠᾺΡ τα ἸἩΓΑΌΘΤ. ΒΟΥΡΘΏΣ, Ὡοΐ ἐ0 Ὀ6 τηοΓθ ΟἸΟΒΟΙΥ ἀοδησά --- Θἰδο τ Ὦ 6 τὸ οβ]]οὰ Ἱ) οὐ ἸΛΩΣΙΊ, 16. χχνὶ. 1. 

5 γασ. ὅ. --- δῖ, ΗΠ. ἰο τιεῖε; Βθτο ἀθποῦθθ ἔμθ ἀ!ββοϊ α]οὰ οὐὗἩἨ ἴμ6 οατί;!Ἐ. Οἰμοῦθ [ 1γ81]} Ξε ἴο (11 ἰμὨτουσὴ ἴδασ, ἴο 

ἀπδκο. ΤΏο δος 84] οὔ ἐδ τοτϑο 18 ταροαϊο τὶϊῃ [πο χοϊδοδηῖ δ᾽ ἰοτα 00} ἔγοσι οἴδρ. Υἱὲ]. τον. 8. 

Τ Υα;. 8. --- ΧΡ Ξξῷ ΓΙΌ, ΡΒ. αἷγ. 8, ἐξ!..) »ίδοοβ ἕο προ ΟὯ6 868 ἴἰ0 δβοθῃ ἃ, Ὄρροῦ σπαοθοΓ, ἰοῖτδ. 

8 Υες. 6. -- ΓΙ ΤΟΣ, τραὶὶ -- ΡΥ. 

ὃ Υα:. 8. -- ὩΣ, ἐδ., ΠΟΥ͂ τοαῦ προ ἰδ6 πἰπίυ) Κίηκχάομι, ἰπ οὐδ ἰοὸ ἀοδίτου ἰδ. [ὙοτῸΒ δῃηἃ ὩΟΌ ΚΒ Θσργοδεῖγο οὗ 

ΒΏΘΟΥ ὅτ οὐροοίδά ὉΥ 2) πὶ ἴμ6 οὐὐοοῖ οὐ προ (.9 ΘΩρβῸΣ τοϑίϑ. Οἵ. Ρβ. χχχίνυ. 17 [θηρεϑι.. 

19 ες. 8. - ἐν: ὍΞΝ Ἰπίχοάυιδοδ ἃ ᾿ἰτα! τα ἰτίοι. 

11 Ψα;. 9. --- ὝΤΚ, ἐἱι., ἃ ἑδίης ἐκ! Ὀουπὰ ἐοροίμον; ἤθῆοθ δυο 801 ἃ, 85 δ ΠΈΘΒΝΙα οΥ Π{{|19 βίουθ ( ϑδσω. 

χτῇ. 18); ασο, ἃ Κογῆοὶ οσ βκταίῃ οἵ δογΏ, 85 ορροδοά ἴο ἔμ ἰοοδϑϑ, ἀιβιυ Ἂμ 

13 Υοτ. 10. -- ΤΌΞ ὈΣΤΏΓΙ, ἐμς, ἴο δοῦλο Ὀοένγθθῃ τα 8ὸ δὴ ἕο Ὀίοοκς Ὡρ ἐδ ὙΑΥ Οὗ ὁδοδρθ. [ὅθαβ6 τοαυϊτοθ ὯΔ ἐφ 
τουΐατ, “΄ ἴο δομθ ἴ0 τπιοοὲ οὔδ τουηὰ δϑοαϊ,)" ἑ, ε., 'οπὶ ΘΥΟΣῪ δά6.} 

12 Υα:. 11. -- ΠΞΌ, ἐδ.,) ἃ Ὀοοίπ, ἤδτθ ἃ Βαϊ. 

14 Υες. 11. ΠΣ, ἐδηο “" οἸοβο ᾽ὔ οὔ Ε. Υ'., ἰβ Ῥοέίοτ τορίδοοὰ ὉΥ “ πὶ] " ἵζοιλ ἴθ τοδσκίη. ΤΏ Ρ] ΓΑ] δυβῖχ ἴῃ Ἢ 

Ῥιοῦδθ}γ τεῖντο ἰο "" πὶ} " υπποτείοοά. [Κοἷϊ δπιὰ ἰδ ει αΓ 58. ἐπα 1} Ἰἀϊςαῖθϑ ὑπδὲ Ὀοῖα κίηρσάοτδ δῖο ἰπσηάθᾶ, 

16 ὅεο: 1]. --- Το δυδὲχ ἴῃ ὍΤΙ τοίοτα ἴὸ [εγϑοὶ πηδοσδιοοά [πὲ οἴδοτα τοῖος ἰὲ ἕο θαυ]. 



δ6 ωο, ΑΜΟΞϑ. 

16 ον. 11. -- ΤῊς δυδῆχ ἴῃ ἋΞ 411 δᾷίτοϑ, τοίθυβ ἰὸ ἐπ (116 Ὠυὲ. 

11 ον. 12. --- ΣΝ, ἴδκο ροκφοδοίου οἵ, ἰῇ τοίδσθῃηοο ἰο ΝΌπι. χχίν. 18. 

18. ες. 14. --- ΠΣ Ὡ, Καὶ ταὶ! οουίδηὰδ δεδίηδι οχρίδίηίης ἐμ ἷδ ἰοστ α]Δ δ πιοδοΐηρ “ ἴἢ0 χοδίοτο ἐδλα 68 }- 

εἶνοα,"" δηιὰ ἰηείδια [πδι Ἰΐ -α 0 ἔυτῃ ἃ δίδὺ οἵ τρίβου ἰοΐο οὔθ οὗ μιοδροῦι. [Βοηχαίθοῦονε δίσου νυ πιδοἰαἰδίηδ ἰδ ς ἰδί- 
'οΣ νἱενν, πηὐοὶλ ἰμάσοὰ ἴῃ δυσὶ οαδοα 36 7οῦὺ χἠ. 10 τυυδὲ Ὀ6 δά  ἰοὰ.] 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙῖ,. 

Α ΕἸΔΛ Ψιρίοη. ἴπι 186 ἴθυτ ῥτονίοιιβ νυἱβίοῃβ, ἴΠ 6 
Τοοτὰ βϑιονοα τΠ6 ρῥτορίιοῖ ΟΠἸΥ παῖ δ Ψψα8 δϑουϊ 
ἴὸ ἀο; ἱπ 18 ὁπ6 τῇς ργορῃϑῦ 8665 [6 [ωμοτὰ δοίι- 
ΑἸ] οπραροά ᾿ἴπ ὀχεοθδηρς [ι18 Ἰπαρτηθσηΐ. 

Ἰ. ον. 1-, ἀσβοῦῖδα ἢ δηηἱ ἰδ Ἰυδρτηρηΐ 
ὙΠ|οΐ ΠΟΠΘ ΘΔ Οὕοδρ6. εν. 1. ΤΏ διΐδσ [θτὸ 
σληποῦ ΡΟΚΒΙὮΪΥ ἀοποῖο (ἢ6 ὁπ6 δἱ ΨΔογιβαίομμ, ἔῃ 
Βρίτο οὗἨ δ]} τἢδὺ εἰ] υὐρὸϑ τὸ {Π6 σοπίγαγγ. ἴῃ 
τὶ ση86 (Π6 Οὐ͵οςῖ οἵ [16 νἱβίοπ οι Ἱὰ Ὀ6 ΟἿΘ 68- 
Β6ητ4}}Υ ἀϊβόγοης ἔγοπὶ τὺ ΜὨἱἰοἢ 18 πηοπτϊοποά ἴῃ 
16 τῆγοδιθπὶ Πρ, ΠΑΠΊΟΙΥ, 411} ἴβγϑϑὶ, απ υνοιἹὰ ὃ6 
δι άδἢ ἴῃ ραγιϊσα]αῦ, πα 018, νι τπου ΔῊΥ ἱπάϊσα- 
(ἴοη οὗ τπ6 οἴδημο. ΤΒοΓα 16 ([Π6 1688 ΓΡΆΒΟΙ [ὉΓ 
δὐδυπλίηρ βυο ἢ ἃ οἰ ΔΏρο, βίποο [ἢ 6 Οπαρίογ ἀ065 ποῖ 
Εἶνε ΔΠΥ Βίαιϊοπιοην οὗ β'π8 88 ἴῃ6 ρτουπά οὗἉὨ 1Π6 
ιάρσταοσπε ἴμ6 ὀχοουτίοη οὗὨ ψ}6}} 10 γοοογά8. ὙΠῸ 
τολφοη οὗὨ {Π| Οπι βδίοῃ 18 {πδὺ [Π6 ὨΘΟΟΒΒΙΓΥ ΤῸ [ἢ 18 
}υάρπιοηῦ π88 ὈσΘῺ ΔΙΓΟΔΑΥ βῆονῃ ἴῃ [16 βοιτην 
ἔοτιἢ οἵ ἴῃ 5βἰ πὸ οὗ [6 ἴδῃ ἰγῖθο8, Ηθησθ ΟὟὗ σἤδΡ- 
ἴ6Γ ἰγοδίβ οὔ ἃ Ἰυάρτηοηῖ ἀροη τηἷ8 Κπράομῃ. ΤΠδὶ 
ἡυάδεκιηθης πὰ8 δἰγοδΟν θθοη τἰγοδϊοποα δηᾶὰ ἴἢ6 
ριουηάβ οὗ ἰξ δϑοϊσηϑᾶ, ψΠογθα8 οπ6 οὗ δποίθοῦ 
κιπὰ ννοι]ά γοααΐτὸ [16 ΤΟΔΒΟΠΒ ἴογ 10 ἴο ὉδΘ δἰαιρά. 
Βιιῖῖ ποτ ἰ8 π᾿ Θητἶτο δος ΟὗἩἨἁ Βυς ἢ τοββοῇ9 ; (ὉΓ ἴΠ6 
Ῥτορδοῖ, ἴῃ βρῖῖ6 οὐὗἨ ψδῖ 6 54 08 ἵπ ΘΠ ΔΡ. 1Ϊ. νοι, 4, 
ἀοος ποῖ ΘΟπδοΥ πα Δῃ 88 ἀδβοσνίηρ βυοἢ 8. οοτῃ-᾿ 
ΡΙεῖθ ἀοβιίγισίοι οὗ 118. ΡΟ] 168] Οχἰβύθησθ 88. 1}}18 
σὨδρίου ἀοδοτίθθ8. δυςἢ ἃ ἡπαστηδηϊ σΟΥΓΟΒρΡΟΠ 8 
ἴο ἢ οοῃάϊκίοπ οὗὨἨ Χπΐηρ8 ἴῃ [8γ8εὶ, Ὀπὶ ποῖ αἱ 4]} 
0 ται ἴῃ Φυάδιι 80 (Ἀγ 85 Κπουγῃ [0 ἴΠπΠ6 ργορῇθί. 

᾿ 

| 

Βηαΐῦθ, δοοογάϊησ [ὁ ἴΠ|6 βἰ τη ρ] οὶ νΐονγ, 8 δα- 
ἀτγαβϑοὰ τὸ [86 ρτορίιεῖ, Εοῦ οὗἩ δηγεῖβ (1ζ6}}} ἘΠ τὸ 
Ϊ8 Ὧ0 πιοπίϊοη ποθ. ΤῸ ῥσοριοὶ ἰδ ποῖ ἴο θὲ 
ἸΠΘΓΟΙΥ 84 πρθοϊαίού, Ὀὰΐ ἴα κοθ ραγὶ ἴῃ τῆς βοίίοη. 
ΤΠδῦ ἣς γγ͵γὰϑ ποῖ ἴῃ αὶ βιτυδλτίοη τὸ ἀο ψῆδὶ ἰδ 6 ΓΟ 
οπ]οὶποᾶ 8 πο οδ]εετίοη, ἴον [Π6 Ὑ ΠοΪΘ τη βδοτίοη 
[Δ Καβ ρῥίδος ἰη υἱδίοῃ. Α Ὀἷονν ψ !}ς ἢ δῖ Κο8 τῆς [}]}- 
1Δτ-σ8010415 8ο ἐπὶ {π6 (οτηἀδίϊοη- ὈΘΆ 8 Βμαΐκο, 15 
ΤΩΒΠ  (650}} τ ἃ ΓΑ Δἢ τπδὺ ὈΓΙΠ ΡΒ ἴπ6 τυ ο]α θα] ἀἱης 
ἴο {πὸ στουπά. Ἔ7ῖε ἃτὸ ἴπθη ἴὸ {π|πΚ οἴ ἃ τοιαρο. 
Το Ββακίῃρ' ἴο ἴῃ6 στουπά 18 ΟὨ]Ὺ τι6 ἤἥγβι δῖε : 
(86 ΒΙΤΟΚΘ δ'ταδ (Αγ ΘΓ, ΠΑΤΩΘΙΥ, [0 Ὀγοαὶς τὸ μῖοσες. 
ὕρου μο μοδὰ οὗ 81}; (δ6 ννοϊς ρόορ]θ 15. σοη- 
βιἀογθὰ δ8. δϑβοιι ]οὰ δγουπα [η6 Πδιοπαὶ βδηο- 
ἴυπᾶτγ. ὙΠδι ἰδ πηοαηΐ, ἴῃδη, ἰ8 Δ ἀοβίγαυσιίοη, δηὰ 
ἴπᾶῦ το]. Ὑπδαὶ ὯΟῸ οἵδ οδῇ δέσᾶρα 18 ἜΧΡΓΘΕΘΙΥ 
ΒΔ1Δ αἰτογτνατάβ, Ὀαϊ 1 4 οὔϑησο ἴγοῖὰ [ἢ ]8Δη- 
δῦδρα οὗ νἰβίοη ἴο τῃαῦ οὗ γϑα]ῆν. ΤΟΙΣ σοσοδχι 
ΤΟΙΟΙΒ ἴο ἴῃ Δ]1, πὰ βῆονϑβ (δι ἰὲ 18 ἴο Ὀ6 ππάογ- 
βῖοοα ἰῃ 113 (11]}] ἴΌΓΟΘ, --α Βῃου ἃ ΔΏΥ διισοδρα ἴῃ 65- 
σλρίηρ (π6 ογαϑἢ οὗ (6 Ὀ01)4]πρ, ονοπ τποθ6 αοά 
ννουὰ δ᾽ αν ἢ τῃ6 βνογά.. Τῆς ππίνογβα ν οὐ 
[Π6 ἀοπτιγιυςσιίοη 18 4180 πορδινοὶΥ βοῦ (τ ἴῃ τῆς 
ΤΟΠΊ ΔΙ Πρ ΟἰΔι.868 ΟΥ̓ γον 1, δηᾷ ᾿β8 311}}} Ἀγ ΠΟΥ ὁ χ- 
δηδοά ὙΠ ρμοσιϊοαὶ τι η αἰθ 688. ἐπ ἴῃ 6 (ἤγοα (0]- 
οὐΐης νοῦβοθ. Οἵ 8. Ἴχχχίχ. 7, 8. 
γεν. 3. ΟἹ [δὨ9 ἴον οὗ Οδσζωθὶ. Νατηθά ρδγιν 

88 8. τηουπηίαϊη Ὑ}}}ς6}} 18 οὗὁὨ οοῃδίἀθγαῦ]α μοῖσῦ 45 
βαβν ἀείμς Μἰτ (Π6 Βοῷ ΟΥ̓ΟΓ ὙΠΊΟΝ 1ἴ Τίβο5, δηὰ 
ΡΑΓΠΥ 88 ἃ ροϊπί οὐ ἴΠ6 οχίτγϑῃθ γεϑίοτηῃ θουη δεν 
οὗ τὴ6 Κἰηνχάοπι. “Ὕ Βοανοῦ Ὠἀ68 ὨΪπη586 1} τΠογο, 
ταδὶ ΚΠΟῪ ΟΥ̓ ΠῸ ΟἿΏΘΓ δοοῦτο τοίπσθ ἴῃ Α]Ϊ τῇδ 
Ἰαηὰ Ὀοβάθ. ΔΑπὰ ἰῇ {ποῦ Ὀ6 ΠΟ 5ΘΟΌΓΣΙΓΥ ἴἤοΓο, 

Απὰ ἰδ ὈΥ πο πιθᾶπβ Ὁ] ον (μ8ὲ θοσδαΒο δὴ δηπί- ποίπίηρ ἴθ Ἰοῦς δας [ἢ 6 δβ6α.᾽ 
ΠΠδιίης βίγοκο δὔογυναγάβ [6}1 προ τ8 Κίπράοπι, 
(ἶα ργορποὶ ἀππουπορά ἰξ ἢ6γθ. ΤὙ8δᾶὶ νου]ὰ ὑς ἴο 
ἴΔΚ6 8. ΝΟΓΥ ὉΠ ἰβιοτίς δὶ νἱϑν οὗὨἨ ργοόρῆοογ. ἯὟο. 
Βῃοιυϊά γαῖβοῦ 580 {παῖ ἰδ ἴθ δῃηποαπορὰ βυςΐ ἃ Ἀῖ6, 
ἢ τοι] 4180 πᾶνο ἀσβογ θοά ὁ πἀδ}} 88 πιεγιἰηρ ἰἴ. 
Βιιῖ Βα ἀο685 πὸ βιιςἢ τη ηρ. Ὑποτγοίοτο ἢ Κηονβ οὗ 
ὯΟ δι ἢ οοττυρίίοη ἰη δ πἀδἢ, Γοραγὰβ [5 ΤηΘΒ 506 
ΟΥ̓ ἱπί αι ν δ8. ποῖ νοὶ {11}, ἀπά ἴσης ΚΠΟν5 ποίῃ- 
τς οὗ τη υἀ πιθηῖ ἡ ΠΙ ἢ νΥ85 Οη6 ἀᾺΥ ἴο ἀαϑ ΤΟΥ͂ 
τ. Βαῖ πη ἔβεῖ, μλὰ Δυάδ}ν᾽ 8 εἰη ὈθοΟΠπΊ6 80 Ρ,ΤΟΒΒ, 
δηά ᾿δὰ τπ6 ριόρμοῖ Καοννῃ οὗὨ ἰῦ, 51} ἰὸς νου]Ἱὰ ποῖ 
ἢδνα Ὀσρη ποιϊορα ἴπ 118 σοῃηποοιίοπ, Ὀοσδιι86 Α πιο 
8 ποῖ ἃ ρτορίιοι ἔον Φυάδῃ, θαῦ ΟΠῚΥ ἕοιςο 68 ἢ δὶ 
Κίπράοιῃ ᾿ἰρίον, ἕοτ τμ6 πιοϑὺ ρᾶγῦ ραβϑϑίπρ 10 ονοῦ 
ὙΠΟ]]γ. Απά 0 ολπποῖῦ 6 Δββιιτηθὰ {Πα} 6 (Ὠτολῖ- 
68 Β6}} ἃ ἀοσεῖγιςῖνο νΥἰβι δτοπ ἀροὸπ πᾶ 8}} ΘΠ .Δ]}}Υ 
Μη ΘγΆ 6], γἤοδο ἀσπβοτγῖ οὐ ρα ΠΙ πη η Ὁ 6 ἢ 89 561 
ἤουτἢ ποῖ ΟἾΪῪ ἱπιτηθαϊαιοὶγ Ὀδίοτο, Ὀπὴ ἱπ ἃ οοῃίη- 
ὉΟ118 Βογ 85. οὗἁ οπαρίοσθ. Α ἔπ δι θη18] Ἰαῖν οὗ 
ῬΙΌΡΒΘΟΥ 18 ἴ0 ὈΑΪΆΏΟΘ, 80 0 ΒρΘΑΚ, τΠ|6 δ πίΆ ]ΠΘ 8 
ἀπὰ τΠ6 ἡπάρσπιοιις ἀραϊπδὶ οδοῖ οὐμογ. Βαΐ ΠῸ 
ΒΟ ἢ δβίδίθπιοι σοηςογηΐηρ Φυάδῃ ἰ5 ἰοαῃὰ ἴῃ ΟἿΓ 
σμδρίθσ. [πὸ ἢπο, ἰτ ἰβ ΟἸἿΪΥ ὈΥ Υἱοΐοποο [πα [Π6 
ῬὮγαβο, [89 δἰ: 1] εἰ πσάοση, ὁΔη θῈ ἀπάογβιοοα τὸ 
τηοδη “ 5γβοὶ πὶ Φυϊδῃ οπχυγδοοὰ ἰπ οπα." ΝΟ, 
1 τῃο Κίηράοται οὗὨ [βγδοὶ ἰ8 80 ἘΧΡΓΟ ΒΒ. Υ δηα ΔΙΏΡΙΥ 
ἰοβογ δοά 88 β' πἴι] δηᾶ {Π6 ἢ ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ παπιθα “16 
δ᾽ ΠὉ} Κίηγάοπι,᾽ τ[Π6η, δεοοοτάϊηρ, ἴο 811 [16 γι1165 οὗ 
ἃ δουπαὰ ΠογπηθηοιςΒ, οογιδίην τ 8 Κη ρχάοπι οὗ 
ἸΞΥβοὶ τητιϑὺ δ6 ἱπιοπαρα ἰπ τΠ6 ἦτοι Ὀίδοθ, δηά ποῖ 
ΑΓ [86 5Δ16 {π|6 ΔΠΟΙΒΟΥ Κίηράομι [86 δἰ πα] πιο 88 
οἵ νυ Ἰἰοἢ γγ͵88 ΟΣ ΒΡΘΟΙΔΙΥ ποτορά. 

ψοῦ. 4. Ἐνοη μοϊης ἱπίο σρτν ΟΥ 8}}4}} ποῖ βᾶνα 
ἸΠοιη. 

Ὡ. άαγβ. 5,6. Τὸ οοπῆστῃ ἴδο τιγοδίθηϊπα, σοα 
8 ἀοβοτί υθ 85 δἰ πιῖ ἢν, βιςἢ 581 ΓΑ ΤΟ Π 5. οὶ πος 
᾿αἰϊοα 88 βίιονν ἢϊ8 θπι ΕἸΒΟΙΣηρο ἴπ ἀφδίσογϊηρ -- ἢὸ 

6 πο 88. 8 5 5 1πὸ Ιογά, ψὙῆο ἴοιοδθδ [πὸ 
ΘΑΓΙΪ, οἴς, ἢ ἤτβι ἴνὐ 0 τροη Ὀ.γΒ οὗ τοῦ. 5 βιδηΐϊ 
ἦπ οἷοβα γοϊαιίοη ἴο Ὑδδῖ [Ὁ] ον 8, δη ἃ διὸ 1158 Του η- 
ἀδύίοη. Ἱπαβιγιον 88 τὴ6 Τοτὰ 8 σπιΠτοποὰ ἰπ 
Ποάνθῃ, Π6 ἰβ ἐπ ἃ οοηπάϊιίοη ἴο ς8}} ἴῃ ἴπ 6 νγαῖδυβ οὗἅἁ 
το 8608, οἷς. (πὰ ψΠ116 δὺς ἀσναϑίδιομβ δτὸ 
Μ ΓΟΙῸ ἴῃ 1Π6 οαττῃ, Ηθ Ὠἰπιδ6 } ἰδ απιοποϊοὰ ἢν 
([Π6π|}. ΓὍἴὰκ δατἵὸ ποῖ, νϊτ Καὶ, το τῆΐηκ ἤοτο οὗ 
“4. τηοπηϊαίη οὗ εἱουἀ8,᾽" ογ οἵ Γαΐῃ, ἴον {ἴπ6 ἰηιϊιηδα- 
τοι 18 Ρ ΔΙ ΠἸῪ διαῖθα ἴο ῥγοοορὰ ἤτοπι (ἢ 56ϑ, ποῖ 
ἔγοτῃ γαίῃ. Νοὺ 18 10 ἡδίιγαὶ ἰ0 δά τ} ἃ τοίδγοπος 
ἰο 1Π6 ῬΠγοῖςαὶ δος (παὶ ἴῃ6 ὑιδίοσβ οὗ πὸ 968 
δϑοοηὰ οὐ ἷρῃ ἴῃ νάροῦ ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΡ ἴο οοπὶθ ἄοντι 
ἈρΡΑΪΠ 88 ταῖϊη. ΕΓ. 6, ΤΠοτοίΌΓΟ ἰδ ποὶ ἴο ὕ6 τε- 
ατάρα ἃ δῃ δἰ] πϑίοη (0 (Π6 Προ, θα ΣΔΙΠΟΥ δὲ 
ἃ τηϑτῖπο ἰπυπ ἀδῦοῃ, δυο ἢ 850 ΟὐσΏΓΒ ἴῃ οοῆ- 
ΒΟαΊΘΠΟΘ Οὗ δὴ ΘΑΡΒαυΔΚΘ; 6. 9., 186 544] νᾶτς 
ἴθ ΟΠ ἰη 1868. 

8. Ἄεγβ. 7-10. ΑΥΘ γὁ9 ποῦ, οἴο. ΠοροποΊγαῖο 
[βγ86] Ἐπου ὰ ποῖ σοὶγ προὸη {πεῖν οἸθοτίου ; {μὸν 
ἃτα ἴο 6 οαττίοὦ αὐσαυ. 5611} αοὰ ἴῃ ἢἷδ σταος νὶ}]} 
ποῖ ἀδΒΙΓΟΥ͂ ἴπ6πὶ ΠΟΪΥ, ὈπῚ ΟἿΪΥ δὶ ἴθ οπι, δηὰ 
οὐθἢ [{Ἰ6 ΟΔΥΓΥΪΏΖ ΔΌΥΔΥ 18 ἴο ΒΕΙΥΘ 88 ἃ ΠΙ6Δἢ5 ἴ0 
τἢἷ8 οπά. 

γον. 7. Τ δ ἰ8 [Π6 5Βῃιαγραδὶ [ΐηρ᾽ [δι ολπη θ6 βαϊὰ 
οἵ Ιβγδοὶ, πδπιοῖγ, ἰο ᾿ἰκοπ τποπὶ ἴὸ ἴῃς Βοδιβθῃ. 
ΤῊ “ βοη8 ᾽" οὗ πὸ Ου δ ἰῖοβ, Ηδτλ 8 ΡοϑίογιΥ, ατγὸ 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΙΧ. 

88 ὮΣΡΉΪΥ Θδ θοπηθα 45 [Π6 “ΒΟΠ8 ᾽᾽ οἵ [δγϑε]. αἀπηά 
16 Ὀτηρίηρ᾽ οΟΥ̓Ὠ ΙΒΓ86] ουὖἵ οὗ Εργρὶ δνδὶ]8 0 τηοτθ 
ἤδη 186 ὈΠηρίηρ οὗ ἴπ0 ϑγγῖδη8 δηὰ ἢ: 1511Ππ68 
ουϊ Οὔ ἐδΒοἱν ἰοστηοῦ ἀν ! Ππηρ-Ρ δοο8. Οδρῃῦον, ρτγοῦ- 
δὐΐν, ΞξξΞξ Οτοῖθ, ἤοπὶ ν Ὠἰσἢ, δοοοτάϊπρ' ἴὸ [8 βιδίθ- 
τηθῃϊ, δἱ 6881 αὶ ροσιίοῃ οὗ ἴῃ ΡὮ 1] 8168 Θισταῖοά. 
(Οτλο 8 βὰν -Ξ-. 88] υῖ.) [ἢ εἶπα. ἱ. νου. δ, 10 τ 88 
Βδιὰ τδι τῃ0 ϑΥΓΙΔΠΒ8 5ῃοι ἃ Ὀ6 σαΥγοα ΔΥΑΥ ἴὸ 
Εὶγ, Αοοοτγαϊηρ ἴο 16 ργεϑοπὶ ραββϑᾶρο, ἃ ρογιίοη 
οὗ ἐπδπὶ πηϑὲ πᾶνο οτηϊρταιβα ἔγομι (δύ ρΡ]666. 
Αδογ {πὰ5 τεὐοοῖηρ [8γ86}᾽8 οἰαὶπὶ [ῸΓ ἸπΡΌΠΙΥ, 

Ἀπιοβ Ῥτοοθθαβ ἴῃ υϑγ. 8 ἴο Δῃποῦποθ (Π6 ρθη ἰβἢ- 
Τῆς ΟἿΟΘΘ ὉΤῈ. [Ὁ 8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 8βδϊ ἃ ὈΡΟῚ Ὑὐ ΠΟΙᾺ 
ἦς 6114}} [41], Παπιοῖυ, [Π6 βίη δι! κιηράοτῃ, νι ϊο ἢ οδὴ 
6 Ὥοπο ΟἴδοΓ ἤδη {π6 θη {ΠῚ Ό68, γ0 ἃτὸ ἴῃιι8 βυῖς 
Βοϊο ΠΕ ᾿παϊοαῖο. Βαὶίη ([ἢ6 Βοοοηα τροτλθ.Γ [6 
ἘΠ γοδιθΠΙρ, 18 ταἰ ἰραῖρὰ ; {Π6Γ6 811}1 Γαπλδῖ ἢ ρΥδΟ6. 
ΤΠο ἀϊδείποΐοη θοίγθθη βγϑοὶ πὰ {116 Βοδί θη 
το ἢ ἢ88 80 ὈΘΟῺ ἀθηϊ6α -- ἀαηἸοα 50 [ὯΓ 88 18- 
ΤᾺ6] τηδθ 1ὑ ἃ Τηδίῖογ οὗ Ὀοασβίϊηρ, -ς 18 ἀραίη δβοῖ 
ὭΡ. ὍΠο γμτείδγθησο, ΒΟΟΣ, 18 ἃ πγδίον ποὶ οὗ 
τηοτῖξ Ὀὰΐ οὗ σγδοθ, δῃἃ οχ ϑίθ ΟὨΪΥ Ὀδοδαβο αοὰ 
Ὑ1}} ηοΐ ὙΠΟ ἀθαηάοῃ ἢΐδ οση οἷθ. Ἡΐζυδθ 
οὗ ὕδοοῦ ἰβ ποῖ--- κίηράομῃ οἵ υάδῃ, ἀδηοιίηρ 
τπιδύ {π|8 βδῃοι ἃ δ βρατγβὰ ; ἴοτ {ΠἸὴ Ὁ σου]Ἱά ποῦ 
6 8 Ἰἰπϊ διίοη οὐἁἨ [Π6 Ῥγοοραϊηρ ΓΠτοδιθηΐης τ] ἢ 
ὙΓ88 ΑἸΙ]Θὦ αἱ βγϑοὶ. ΠΑΊΘΓΆΠῪ τὴ0 ΡἤγΑΒΘ 18 Ξε 
βῖοςϊκ οὗ 1810]; δὰ ἤοτθ, δοσογάϊηρ [0 τ[Π6 Ῥγορἢ- 
οἴ᾽8 αἷπι, ἰῦ τηθϑῃ8 5ΠΡῚῪ ἴῃ6 τδϑὴ {τ} 068, 1181 88 
ἴπο86 παν Ὀθδϑῃ βίγ)]ο ἴῃ [ῃ0 Ῥγουΐοῦβ ΟὨΔΡΙΟΓΒ, 
“Ἰεγδοὶ,᾿" “Ἡοιβο οὗ [βγ86]. ΓΠ6 Ῥτόρῃδῦ ἀο68 
τοὶ δοκη ον] χα ἔνο δ τ ἢ 8, Ὀαὲ ᾿ῃτουρσῆοις ἀ6- 
εἰσηοαϊγ ΒοΙ ἀ8 ἱπ νίονγ [86 οπδ ῬΘΟρ]θ, ἴβγϑεὶ, οὗὅἁ 
ἩΓΙΘΝ τῃ6 Κίπράοτῃ οὗ ἴΠ6 ἴδῃ γί δ68 8 ΟὨΪ]Ὺ 186 
Ῥδυθοα ]αΥ οοτταρὶ Ῥουίοῃ ; ἐλὶδ ποῦ56 οὗ Φδοοῦ, 
ὙΠ056 ΡΟΠΙϑπλθηῦ ἰ8 ΠΟΙ ἴῃ αυρϑοη, Β8[.4}} ρὸ 
ΤΌτῚ ἢ ἔγοτῃ ὑμοῖτ οσσῃ πᾶ, Ὀπὶ 5}}4}} ποῖ Ὀ6 ΘΓΓΕΙΥ 
ἀεϑιτογοὰ. ΦΠ|18 ἰδυϊου βίδιίοιηθης 4068 ποί σοηῇϊοί 
νεῖ ἢ 1Π6 ΟΔΥΤΥ Ωρ ουἱϊ οὗἩἨ ψιῆδ 8 ϑἰδίοα ἰῃ γογ8. ]-- 4. 
Εοτ τιδὲ ΟΠΪῪ ἀδηΐο8 ἴπδὲ 8ΔΠΥ ΟἿΘ οΔηῃ οὗὅ Ηἰπιβο] 
6δοδρ6 ἴδ6 [Πτεδίοποα ἀσϑίγαοίίοῃ. 
Ηον νὸ τὸ ἴὸ πη δογϑίδπα Υογ. 8 15 βοῖ ἰογῃ ἴῃ 

γογ. 9 ὈΥ̓͂ 8 δἰρτιἤοδηϊ ἄρπιθ. Βγ ἰτ8 ἀἰβρογδίοη 18- 
Ταοὶ σΟπ)68, 4.510 Ὑ6Γ6, ᾿Π0 ἃ 5:6790, ἴῃ νηἰσὴ τῃ6 ροοά 
οὐ δηὰ ἰδ ἀπδὺ πὰ αἰτί ἃγὸ ὑῬοβϑοᾶ ὑὉρ τοροῖΠογ. 
Υοιὶ τηἷς 18. ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ΤΏ8ΚΘ 8 ΤΟ ΒΡΟΟΥ 
δοραγαϊίΐοῃ. ὙπΠπὸ 901]14 ροοά ργδὶῃβ τοδί, ΟὨΪΥ 
1:6 τΥΆ8 ἢ [8115 ἴο τπ6 στοαπὰ. ὅ0 1 [ΒΓΔΕ], 
ΒΥ 186 διυνογά (νον. 10), 8081} 4}} [ῃ6 Β΄ ΠΗ 618 οὗἉ πὴν 

ῬΘΟρΪα αἷδ, --- Ὀπὺ ΟΠἸΥῪ [Π6866ϑ. ΤῊΘ δ᾽ ΠΥ ἀτὸ 811}] 
πιδυκοὰ 85 βε βοοῦγο, ὈΥ̓͂ {π6Ὸ δἀάϊτίοη, ΤΟ βαν, 
1.0 οΥἹ] τ 1} ποῦ ονοσίδϊεο, οἴο. Τὸ {πὸ τβοιρσῆς 
Χργοβϑϑα ἴῃ νοῦ. 10 τὁ πηαϑὲ 551,1 ἃ ΠΙΟΤῸ ΡΌΠΟΓΑΙ 
ΒΟΟΡΘ, ΒΙΒΠΟΙΠ 88 ἰξ 4068 αὖ ἴΠ6 οἷοδθ οὗ (6 ὑὈοοξ, 
Δ ἱποϊαάϊπρ ἴπη 80 να ϑγθορ οὗ τῃ6 ἰαάρτηρηϊ ἃ 
τοΐδγοποο ἴῸ Φπἀλῃ. ΕῸΣ Ὁ τηῦϑὲ Ὀ6 δι ρροβοα {πᾶὶ 
τῃο ΤΌΡΗΕΙ 5605 ἴῃ [Π6 βϑιὴθ ιἀσπηθηῦ ν᾽ ἰςἢ ἀ6- 
δΊΤΟΥΒ [3ΓΔ6] [56 ΘΧΟΟΌΙΟΩ οΟὔὨ6 ΓΠπτοΑἰθηΐην ἀραϊηϑῖ 
“τἀ Δ8 ἱπ Ομ δρΡ. 1ΐ. γοτ. δ, ΟΌΪΥ τ 8ἵ αὐδῇ 15 ηοῖ νἱ8-: 
ζιτεὰ ἴῃ [Π6 5Β8π|6 ἄδρτοο, ἱ. 6.) ΟὯ0 Ὑ ΠΟΙ ἀαΒΊΓΟΥΒ 118 
ὩΒΠΟΠΑ] οχίβίθηοο. Τὴ βίγζοκο ρϑῃδίγαῖοβ ἀθορὶ 
δ Πα ἀςβίγοΥβ ἴΠ6 δβίῃποτθ, Ὀπῖ δὖ [Π6 8ΔΠ16 {1π|6 ῬατΤΙ- 
65, απὰ {15 ρᾶνθβ [ἢ6 ὙὙὰγ ἱπιτηἀϊδίο! Υ ἴου Φυἀδῃ, 
διὰ 60 ἴου ἴβγδοὶ ἴῃ ξοποταὶ, 80 [ὯΓ 8.8 ἰὔ 81}}} οχὶβἰβ, 
ἴο 8 ΠῚ ὈΓΟΒΡΟΓΙΓΥ ὉΥ ὙΙοἢ [Ὁ ΤΊ568 ἀσαίΐῃ ἱπίο 8 
Κιηργάοτῃ 88 ῬΟΎΟΥ } δηαὰ ΠΑΡΡΥῪ 89 ΟΥ̓ΟΓ ὈείοτΘ. 

4. γεγα. 11-1ὅ. Τὴ μδὺ δύ Ὑ{11Σ, οἷς. [}Ἃη 
[πὰ ἔβεῖ πὶ (6 ἀρφδίγασιίοῃ 18 Ὠοϊ ἴο 6 ΔΌΒΟΙ 16} Υ 
τοιλϊ, {Π6 ψτϑςο οὗ ἀοὰ 88ῖπο8 ἐπγουρ [Π6 δι οι 
ὙΓΑΙῊ οἵἨ (ἴθ Ἰυάστηοηῖ. Βαϊ [86 ρ,ΊΔΟΘ 8 ἠοΣ 11πὶ- 
ἱτοὰ τὸ τῇϊν πορβιίίοη ; ἰξ δάναποθβ ἴο [106 ροβὶτἶνο 
ἀξφοϊδγοιίοη τματ σά ν}}}} τη Ὗ [8γ86] ὈΥ δειδῦ- 
᾿ἰδηΐϊηρ 4 πον σοπαϊτίοῃ οὗὨἨἁ ῥγοβροτγ. ΤῊ15 οχοῖ- 
εἶνε οὗ ἔτϑοο --- 50 ἴπ6 σοπποσίίοη οὗ [π6 τἸΒουραιὶ 

δ 

ῬΙΌΥΟΒ --οἶθ Ποῖ βοτηοι)ἔἶηρ δἀνοπε τίου, δι 15 ἃ- 
ΤΟΎ τποαϊαιοά Γγουρἢ ἴπ6 δοίη οὔτΠ6 ἡπάρτηρηϊ. 
ΤῊΐΒ Ἰυάρτηρηῦ, }8ὲ Ὀδσδιιβα ἴ{ 18 80 γβάϊςαὶ ἴπ 19 
ΧΟ ΓΡΔση οὗὨ 8}} βίππογβ διπιοηρ ΟΟἀ 8 ρθορὶο, ορ- 
ογῖδβ, 88 Ὀοίοτθ γσοπηδγοα, ᾿π 4 ρατ γπρ ἀἰτοοιίοη, 
Δ 108. ᾿ἰτιϊ τΘ οἢ σοπίδιηΒ 1Ππ6 σοπάϊτίοη οὗἩἨ ἃ ΠΟῪ 

5: ΟΠ, ἃ. ΠΟῪ δβαϊνδίίομ, [ἢ 6 ροβ51: Β.}Π ὺ οὗ ὁ τς 
ἰονντθηϊ οὗ ρτδοθ. ΕῸΥ ἱ ἢ [6 Τοπιονα] οὗ 5ϊη- 

ΠΟΓΒ, ΘΥΘΓΥ͂ ΓΟΆΒΟΠ ἴου τῃ6 ἀΐϊνίηθ τυ] σοα565, απὰ 
ΓΟΟΙᾺ ἰ8 αἰϊογάθα ἔὉΓ βυς ἢ δὴ Ἔχ ἢ δἱ το ΟΥ̓ ρτίβοθ 88 
111 Γοβίογθο [5Γ86] [0 ἃ ΠΟ ργοβρογγ. ΨΟΓΥ παῖ- 
ὈΓΑΙΎ, ὑΠογοίογο, [η6 αι 5 ἤοπ 8 πὸ ἰοηροῦ δῦοαυϊ 
[Π6 τοϑιοτδίοῃ οἵ “τῃ6 Κίἰηράοπι οὗὨ 5γι6],᾽᾿ ἴῃ τ86 
ὨΔΓΙΓΟῪ Β6Πη56 Οὗ [ἢδὺ ἴογτη, ΤῸΓ (ἢ 5 ἴῃ 118 Βορϑγὰ- 
τίου ΠῸπι {πὰ ἀ4ἢ τοργοβαηῖθα δροβίαϑυ ἴγοιλ “6ῃ0- 
γϑῖι, πὰ ἃ οοη δι τ ΟΠ ΘΧΘΟΙγ Ορροβοά ἰο 17Π6 {τὰ 
ἰἸά68. οὗ ἃ ρθορὶβ οἵ αοὰά. Νο, τῃ6 ἀϊΐτίπθ στδθο 
ΒΏΟΥΒ ἰὑ86} ἴῃ {Πῖ8, [παῖ αὔτ {Π6 ἀοϑίγαοσιίοη οὗ 
[06 ὈΠΡΌΑΙΥ οἰαπιθηῖβ, γϑὲ δηὰ οἰ οΗγ ἴῃ πὸ θη 
{γἱ068, δι ΑἾ80 ἴῃ δυάδῃ, (Π6͵ΤῸ αὐὶβο8 ἃ βίῃηρ!α Ὀαῖ 
ῬτοΟϑρόγουβ ἃπὰ ρονοῦα] Κίπράοπι οὗὨἨ βγϑϑὶ απιάθσ 
ἴὰς Ἰερτπδῖθ τηοηδσοῦν, ὙΠΙΟἢ διἰγδοῖβ τὸ [1507 
811 (ΓΠὩ6 ΘΙἸΘΙΘ ἢ 8 βραγοὶ δηα γοβηρα ΟΥ̓ ἴπ6 7πᾶρ- 
τηθηΐ, ἱποϊυἀϊΐηρ; {Πόο86 Ὑ}]οἢ Ὀοϊοηροα ἴο τΓΠ6 οχ ϑ- 
ἴῃρ ἴθῃ 0686. Ὑ6 ἀἰδοοῦγθθ ΘΟΥΓΆΪΠΪΥ ΠΓΉ8. ἴῃ 
γοῦ. 11 ἴὸ δυάδἢ, γοῦ ποὺ 88 ἃ βοραγαῖθ Κίηράοηι, 
θα ΟἿΪΥ ἴῃ 80 ᾺΓ 88 10 ἔΓη 8685. (ἢς αἰνί ποῖν δρ- 
Ροϊπιοα 4518 δηα ροϊπὶ οὗἩ ἀδραγίαγο [ῸΥ ἘΠ 6 γοϑῖογα- 
το οὗ [Π0 οητῖτε ρθορὶθ. Μίογο τἰδη ἴμαὶ Φυάδ} 
οσδηποῦ Ὁ6, βῖηςθ 1 15 Ποἵ ΟὨΪΥ ΟὐλνΑ γα ϊγ οη οὈ]οὰ 
δ ρτοροσοηδίο!υ βυθοτίηρ, Ὀαΐ 4150, ἴῃ 1.6 ρτΌρἢ- 
οὐ 8 Υἱϑῦν, σοη δῖ 8 ΤΊΔΏΥ δ᾽ Πα] δ᾽ θπθη τα δη πηαϑὲ 
δχροοὶ τπ6 ἀϊνίηα οἢδϑεβοπηθηΐ, Γπσουρὴ νοι ἰξ 
ὙὙ111 ὈΘΟΟΤΩΘ 511}} ΘΑ ΚΟΥ ΟὈΓΆΓΑ]Υ͂, 80 ταὶ 118 ἔπ- 
ἰᾳγο ΘΧα ϑ!}Ὸ 8 ἀπ ΟἿἹΥΚ ἴο ἴπ6 ρτδσθ οἵ ἀοά, 
γγἢο σδηποῖῦ οἱ ὮΪ8 οονοηδηΐ Υἱτἢ 15Γ84 6] Κ1]}}, σα ποῖ 
ἷνθ ΠΡ [ἷβ8 ρϑορὶθ. ῬΤ}18 βηθθ θά, ρῥτοβίταϊς σοη- 

ἀπίοη οὗὨ ϑγδρὶ -τ ἰ 6ὁ., δὲ ἤγβιε δυάδῃ, Ὀαϊ 4150 [5- 
τα ὶ Ὀδοϑυδ6 πάλ δῖοπθ γγ88 ἴδ {γ 6 ΓΟΡΙ 86 η18- 
{ἶνα οὗ [5ΓΆΕ] --- 18 ΘΧ ΓΟδβοα ἴῃ Υ6Γ. 11 ὉΥ͂ 0.9 8116} 
Βυΐ οὗἩ Ὠν]ὰ -Ξ [6 Πλανἀϊς τη οπΆσοἢΥ, δηὰ {}19, 
ἷη 8 οοπάϊτίοη οὗ Γα6] ργοβίσαι οη, Τ ἷβ ἰδ δῖ Ὁτιὴ 
ὈΥ͂ ΠΆ]]Π[{Ππρ’ ἰῦ ποῖ ἃ Ῥαΐδοθ πὶ ἃ “δυϊ,᾽ δηὰ (8 ας 
ἃ “ 1Ἀ]1|6ὴ " οπθ; δηὰ [Π0 Ρῥἱοία ΓΟ ἰ8 χηλάσθ 511}} ΤΟΥ 
γινιὰ ὈΥ ἴπ6 τηδπίοη οὗὁἨ Ὀσθθοῆθα δπὰ οὗ συΐηβ. 
Μδην δχροβίίουβ (δπιοηρ ἴἤοτ Κ 61}} τη κ δι 0Π6 
Ῥἤγαβο, [Π6 [Ἀ]|6ὴ αὶ οἵ Ἰλανία, ρΓδβιιρΡΟΒ68 τΠ6 εςῖ- 
τι8] ἀοννηλ}} οὐὗἁἨ τ1π6ὸ Κίηράοτχ οὗἩ 068}, --α ἴῃ ἑοη- 
ποοζίοη ἢ ἴΠ6 ὀχροιτίοη οὗ {π6 {Πτγοαιθηϊπρ ἰπ 
τὸ νΠο016 σμαρίοῦ ἀρσαίηϑι [στϑϑὶ δηὰ “πάῃ. Βαὶ 
ἀρατὶ ἴτοπι ὙΠδὲ Ῥν88 δαὶ ἃ οῃ (}}18 νον πῃ 186 σοτὴ- 
ΠΙΘΠἴ8. ΟἹ Υ̓ΘΙΒ. 1, [16 ῬὮγΑΒα ἱΐβ6 1} σοη Γαάϊοῖβ ἰξ. 
Εν ἴῃ τΠ6 ἀονγηία]}, ποὺ ΟἹ]Υ 8 μυῖ, θα [Π6 Ποῦ 
ἴῃ σόποσαὶ Ῥγἃ8 ργοβίγαιθἃ. ὙΠ ἴογπι “ Βαϊ ἢ48 
[18 ἀρΡΡτορτίδῖο πηοδηΐηρ ΟἾἹΥ ἤθη ψγὸ {πΐπκ οὗ 
βοιλοϊῃίησ ποῖ ΠΟΥ Δ]Π]6η Ὀπδ 501}} ὀχ βηρ, ἴῸ τ 
16 ΤΊΒΏΠΟΓΡ οὗἁ [Π||8 οχίβϑύθποθ 8 (θη Ῥοϊητοα ουϊΐ 
Ὦγ ([Π6 ψοτὰ “ἢυϊ," δηὰ ἰ8 811} ἔασιθοῦ ὁπαγησῖου- 
ἰχοὰ ὈΥ͂ 1Π6 ορί ποὺ ““ (Ἀ]]οΠ,᾽᾽ 8.5 δ͵5ο ὃν 106 [Ὁ]]ον- 
ἱπρ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉ8, ““ὈγοΘΟΏο8,᾽" “ γαΐϊη8. ὙΠῸ γοϑ- 
τογβοῃ οὐὁἨ σαρινοβ βροίκθη οὗὨ πογθ, σαπ το ΓΟ ΌΤΟ 
Ὀ6 0 Ρῥτοοῦ οἵ 1ῃ6 δϑϑιτηριίοη αὶ {Ππ6 ἀοτγηὉ}} οἱ 
υάδῃ δπᾷ (16 ΒδΌυ]οη βἢ οχὶϊα 18 ργαϑιρροβαὰ ἴῃ 
νοῦ. 11. ΕῸΥ ΨἘΠ6 8. ΟΑΥΤΥΪΩΡ ΔΥΔΥ 18. ΘΟΥΙΔΙὨΪΥ 
τηρηΠοποά, ἰἐ 18. ἔτοπὶ ἴἢ6 Κίηράοπι Οὗ Ιδγϑθὶ, δπὰ 
ὅπ ΤοϊΌγη ἰ8 ἱποϊπἀ θὰ ἴῃ [ἢ18 Ῥχοπιΐῖϑο, ΔΙ ΠΟ ἴῃ 
το ἢγεβι ἰπβίδησο ἰδ τοίογβ ἴὸ ιάδῃ ; 5βῖποθ ἴὴ6 
(πους ἰ8 (Πδὺ αἰοηρ ἢ ἴΠ6 τοπονδίοῃ οἵ δυάδῃ, 
ἃ8 ἴπὸ ὁπό σεπυΐηθ Κἰησάοτῃ οὗ 15Γλ6], ἴΠ6Γ6 ἰδ Ὀοσππὰ 
τῷ ἴἢ6 γτοῖατγη οὗ 411 1Π6 σγρο 65 Π6Ιἃ σαρεῖνθ ἰη 
Βοδίδοη ἰδη 8, ἃ5 ἃ σοππεειθης οἵ [πᾶ {ἸΏ ΤῸ ὈΓΟΒ- 
Ρεγῖγ. Βυῖ, Ὀ65] 465, ἴ[ἤ6γ6 σατο, ἱπα ἐροπάοης οὗ 
[Π6 6Χ1 16 ἰη ΒΑΌν]ομ, σπρνοβ ουν οὗἩ τἴπ6 Κίπράοιη 
1οὗ Φυάδι, νῇο πδὰ θδθὴ ἀταρροὰ διΌΔΥ ὈΥ [ἢ6 



ὅ8 ΑΜΟΞ. 

ΘΑ ΘΠ, 85 6 ἤν ΔΙΓΟΔαΥῪ 866} ἴῃ .706] ; δηὰ [ἢ6 
Ῥγομμποῖ ταΐϊην {Ππογείοτθ ΜὙΜ6]} Βαρροβο τμὴῦ τῆς γὸ 
νόου μ6 πιοτὸ, ὑείοτο [Π6 πϑνν ρου οὗ βαϊνδιίοῃ. 
ε18 ποῖ ἴο {{|ὸ ρίγροῦο ὑπαῦ ἴῃ 1ῃ6 ἸΔΙΘΥ ῬγΓΟρΠοῖδ 
{6 ῥτοπιῖβα οὔ ἔαῖαγ βαϊ γϑτίοη [ῸΓ 18ΓἈ6], ἱπο αἴης 
Ψψιιάδῃ, ργθϑιιρροβοβ τ[Π 6 ἤγοθοοη ἀοβιγασίίοη οὗ 1ΠῸ 
κί πράοπι οὗ διιάαι. Εοτ ἴτ 18 ργδροϑίογοιιβ ἔγοτη 18 15 
ἴο ἱπΐδσ τῃ δῦ 411 μαὰ {Π6 Β8Ππ|6 ΡΌΠΟΙΑΙ νον, ΤΠ Πουῖ 
τορατγὰ τὸ ἴῃ αἰ γοησα8 οὔ τἰπ|Θ6. ΘΌΓΟΙΥ τὸ σληηοῖ 
ΜΠ ΠΟΥ ΘΟΥΒΙΩΟΠΥ͂ ἰΓΒΉΒΙΟΥ τ {Π6 ΘΆΓΙΟΥ ῬΓΟΡ ΙΘἴ8 
σὑἰὰτ ὈοΪοηρ 5 πη ἐπ ήκνε ἴο 186 ἰαἴου. --- Τ Π18 Τ4116 ἡ 
πα ἰ8 10 6 ταϊβοὰ ἂρ ἀραΐη, δηὰ τῆδι ἴῃ 8.0 ἢ} ἃ ὙΓᾺΥ 
ταν (ἢ 6 Ὀτοδο 65 8641} 6 γγ84]16ἀ πῇ 8π4 16 ῬὑΓΟ8- 
ἰγαῖθ ταΐῃβ τοϑῖοσοά, ΤῊΪΐβ θη 18 ἃ ὀμιαΐπρ οὗ τῃ6 
Ὠυϊ, δηὰ 186 τοϑ}0 18 (Παὺ 1 ὈΘΟΟΙΏΊ68 ἩὙΠαῖ 1ἴ Ὑ85 
ἴῃ δῃοίοης {{π|68 τι ἴῃ ἴΠ6 ἀδγ8 οἵ αν] Βἰπ86]}. 
Ταῖϑ χοβιογατίοπ οὗ [Π6 ΤΟΥΤΠΘΥ ῬΟΥΤΟΓ Δη ἃ ρ ΘΑ 655 
8 ΤΠ6η ἀχραπάθά ἴῃ ὑοῦ. 18, πθγο ὉΠὸ τόγπὶ Ὅοδ- 
8665 8 Δ 8]]ἰ8ΐοπ ἴο ΒΑ] ΔΆ πι᾿ 8 ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂, “ Απά 
Ἑάοπὶ 88}8}1 ῦ6 8 Ῥοββθβίοῃ, ϑ'οἱγ 8180 5}}4}} Ὀ8 ἃ 

8586 850 η.᾽" ὙὉΠ6 δοαυ θ᾽ ΠΟ. 8}}8}} Ὀ6 ΘΑΒῚΥ πχκάθ, 
ἴηρ; δομονδὴ᾽ Β σι τὸ 118 ρθορίο. 789 σοιβηδηΐ 

οὗ Ἑ!ᾶοχα --- νυαῦ μ88 ποῦ ΔΙ ΓΕΔ αγ Ὀδθη 810] 2416 
αἷπ. Ἐκίοπι" 5 ραγυ συ ΑΥΪΥ τηθητοηθά, Ὀδοδιδ6 

ὙΠ} 16 (ΠΟῪ γεγο τα]αῖθα τὸ [ἢ 6 Ἰβγϑοὶ ἴ68, ΠΟΥ ννοΓα 
οὔ 411 παίιοπϑ {Ππ|| τἸηοϑὺ ΠΟΒ1116 τὸ το. 70 γϑοοῖνθ 

β8ϑοββίοη οἵ πο πὰ ̓5 {ΠΟΓΟΙΌΓΟ ἃ ῬΘΟυ ἴὺ ΤΟ Κοη οὗ 
Τρ 1 8 ρίογσγ. Βυῦ ϑγδδὶ 18 ἴο ρ]η πΠΊοτο, θυθῃ 81} 

889 Ὡδύΐϊουβ ὌΡΟΣ ΨΏΟΙΩ ΤΥ ὩΔΙΏΘ 5 Ο8]16α, 

ΤῊ ῬὮΓΑΒ6 ΤᾺΔῊ ΒΌῪ ΤΟίοτΒ ἴῃ τὴ γδι ἰπβῖδηςθ 
ἴο ἴῃ παϊϊοπβ ψἢο ὉΥ ᾿αν ἃ όσα Ὀτουσς ὑπ ῸΓ 
18ὸ ΒΨΔΥ οὗ ἀοα᾽ Β ρεορὶε δπά {ποτγοΐοτα ν γα ο8]}}6ἀ 
ὃν Φεμονδἢ 8 ΠαΙη6. δια] 1Π6 αυσδιίοι τοσαγδ Μνἢ 
[ἢ ἀδροπάδπος οὐ [δγα6} τ 88 Ἔχ ργεββϑα ἴῃ 51 {Π15 

ΠΪΆΓ ΤΏΒΠΠΟΥ. [Ὁ γνγὰ5 ἴο ἱπά!σαῖθ ἃ Ῥοοι 8 7 ΤΟ- 
[κιίση οὗἩ ἴῃ6866 παίϊοηϑ ἴὸ δεῃονδῇ Ὑ ΐοἢ τγ88 [80 
γθϑβοη οὗ τποῖγ βυθ] ραθοη. ΤΙ5 ἰηάοορά οχίβιθα 
αηᾶοῦ Πανὶ, Ὀὺ νν88 ποῖ {Πθῃ [Ἀ}}Ὺ το! ζᾶ. πὶ 
1Ποπ ἰΔῪ ἰὴ ̓ πέθητίοη δηἀ γγλβ8 οοητορ]Αιοα ἴῃ τΠοὶγ 
Ἑοηφιοϑῦ, δοίῃ!}}ν οι γ8 ἴῃ ἴπ6 πον δῃηὰ ὈΘΌΟΓ 
εἶπ ποῦ Ὀτουρῆῦ πιὸ νον. ΤῊ Πδιίοπ 8 8181} 50 
οομλθ ἀπάοτ 5.018 γα] (λ8ὺ ΤΘΥ ὙΠ θθαγ Π6 
ὨΔΠ6 Οὔ [3Γ86}᾽5 αοἄ, δηα δ οδ᾽Ἱθὰ 8 ὑθορῇθ, 80 
ιμδὶ ἃ οοηνογδίοη οὗ τ Ὠοδίμοῃ --- ποὶ οὗὨ Ἀ]], ἴον 
16 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἄοο8 ποῖ τουοῖ [πᾶξ Ροΐηϊ --- θυ οἵ 
᾿ιοαϊοπ ΠΔΠΟΠ8, 5 δορὰ ἴῃ ἈγΟΒροοὶ ΟΥ̓ δ ᾿ἰϑαϑῖ 
ἱπεϊπιαιθᾶ. (Τὔροπ (6 ιοϊδίοη τῇ Αοίϑ χν. 10, 
δηά αἷθο ἴπ6 πιοδηΐπρ οὗ [6 Ῥγοπιΐβθ ἴῃ γθγ8. 1], 
1.2, β66 Ποσιγῖπαὶ ἀπά Μοτγα].) Βιυῖῦ ἴο [86 ἔπτατο 
ῬΓΟΒρΟΓ ΤΥ οἵ [5ταϑὶ θθ]οηρ8 ποὺ ΟἾΪΥ ΠδίΟΠΑ] 
ῬΟΜΘΥ δηἀ στοιτηθ58, δα Αἰ5Ὸ ἃ τί οἢ Ὁ ββίηρ πρὸπ 
1π6 Ιαπά δηὰ τππ8 ΠΡῸΠ 186 ρΘΟρὶθ (νοῦ. 18), 1η [α]- 
ΔΠΙποπν οὗ τπ6 ργοῦιῖβα ἰὰ [νῖϊ. χχυϊ. 5. Ἧμαὶ ἰ5 
Πότ 88] 4 οὔ πὸ δοιίοῃ -- [ῃ6 ΤΌ τ β ἢ ρ 8}}8}} τόδ ἢ 
πο ὑπ νἱπίδρο, --- 18. ΠΟΥ ὈΓΘηΒίδΥΓοα ἴο 1η6 ῬΘΥΒῸΠ 
ὙΠῸ ρουοσιϑ ἰϊ. ΤῈ6 Ρ]ουρῆσαδηι ΣΟ 68 ἴο 

186 ΣΘΔΡΟΣ, ἱ. ε., ἴῃ. μ᾽ οαυρπίηρ νν1}} 51}}} σοπ πι6 
ἱπ οη6 ρῥΐἴδοθ, δἰτβοιρὶι {πὸ το ρίης 88. Ὀθριπ ἴῃ 
ἈΠΟΙΠποῦ, ἡ πίοι μονγαυοῦ ἀ008 ποῖ πιο ἴῃδὲ [ἢ 
ΕΓῸΡ ΜῊ] στον ἃπά τηδίαγο 80 4] ΚἸΥ, θα. {Π|ᾶ1 80 
τα τ0}1 18 ἴῃθ γα ἴ0 μου ρ᾽ [μι 11 Ἰαδῖ5 ἴο 100 Πατνοβῖ. 
ΤῊ ΐ8, δὴ 811 δνϑηΐβ, 185 ἴπ6 τηραπίπρ οὗ ἴπ6 ποχὶ 
αἴδιιδβο, --- Τὸ ἴσοϑᾶοσ οὗ ζύδρϑδ (Υ}}} τΈ 860 }}} ἴο 
86 βοῖνοσ οὗἩ βοϑὰ -- ἴῃ νἱπῖδρ νν}}} 1.81 ἴο [ἢ6 
βοινυίηρς ὕπης, 8ο Δρυπαληΐ 8. ΤῈ σρουμῦδηβ 
ἄχον τὸν ψἱηθ, εἴς. ΟΥ̓, 206] 1.18. ὙΠΟτΟ τ 

ἈΠῚ5 ἃτὸ βδ]ἃ τὸ ον νεῖ υἷι πα] Κ, Παγο (ἢ 6 Ἔχ ργθββίοῃ 
ἰδ ΒΙΓΟΠΡΈΓ, -- ἴπ6. 1118. τιοὶῖ, Ἀ8. 1 γεγο, ἀἴββοϊνο 

{πειθοῖ γο8. ἴῃ Ρυγθ ΒίγοδΩ8 οὐ τὰῖ]κ, πον ν πο, 
ΒΟΠΘΥ͂. 

νὸν. 14. 1 Ὁτγίας Ῥ8οῖὶς ἴ89 οαρίΐνϑβ, εἰς. ΤῊ 8 
ἷ5. ἈΠΟΙΠΘΥ ἜΡΒΉ ΠΑ ἔδαϊαγα ἴπ ([Π6 ρίοίατο οἵ 15γα6}} 8 
Λιῖατο. ΕοΥ ἡ πεη [86 Ροτγίοά οἵ ἱπάστηοπι [88 
οπος οἰαρβοά, ἀπά (ὐοά ἱπ Ηἰ9 ργϑοθ Ὀσίηρβ μἷ8 ρβορὶθ 

ἴο ἃ ΠΟῸ ῬΓΟΒΡΟΙΠΥ͂, 1[5 ΤῊΘΙΌΘΙ5 σδπηοῖ ἸΟΠΡῸΓ 
σοπῆπας πηάογ ἴῃς ρονγοῦ οὗἩ ΤΠ6 ΠοΔΊΠοπ, ἴον ἰπαϊ 
νου] Ὀ6 δΔῃ ον άοποο [Πδῖ 16 βίδίδ οὗ ρα πίδιτπθηὶ 
8} σοπῆηιοά. 48 ἴο “16 σἈροναβ" τῃ15 Γα- 
βίοτοά, 868 δῦονθ οἡ ὑδσ. 11. ἼΤ}6 ψμῆγαβθ, ὉΠΟΥ͂ 
Ὀυϊ]ὰ ἐῃ9 τυϑϑὺθ οἱτ:θβ, οἴς., οἴδαυ!γ ἀδρίς5 τῆ 8 Γ6- 
γἰνηρ ΔΟΓΥΥ ΟΥ̓ {ΠἸ0886 ψῆῸ παᾶνα Ὀόθη γΓοβιοτγοᾶ 
ἤγοτα οχίϊα τὸ τῃοὶν ἀδβοϊαῖοί απ, απὰ τπ6 τπογὰβ 
ἴῃ γογ. 15, [ον 588}} 20 ἸὩογο 6 ἴΟΣΏ ὉΡ, εἷς., 
αἰδιΐηο ον ΟΧΡΓΟΒ8. ἴπ6 πα! δ᾽ο] Π]ΟΏ οὗἨ 8ῃ ὄχ ἧϊα. 
Α5 αοά΄β ἀϊγοοῦ ἡπάριτιηοηϊδ, ἀγοῦρδτ, απαὰ Ὀδγγοη- 
6558, 816 ἴο (6886, 80 880 51}14}} [π6 ἰπάϊ!γοσῖ, ΠΑΙΏ6- 
ΙΚγ, ἀοβοϊδίοι ὈΥ͂ ἃ ἴοαβ. ὙΠογθίογθ (ΠΟΥ 8Π8}} ποῖ 
ΤΊΘΤΟΪΥ θυ] ἀ οἰεἶεβ ας ἱηῃ4ὈΪ τποπὶ; ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
Ρἰδπῖ νἱπουδγάβ, θυ 8130 ἀτῖπῖκ ἴῃς νης (τὴς ἀϊτοος 
ΤΌΨΟΓΒΘ Οὗ οὔδΡ. Υ. νογ. 11}; ποῖ ΟὨΪΥῪ ᾿ΔΥ̓ οὔὖϊ ρ8γ- 
ἄδη5, θυῖ οδἱ ππος ἤρυ} Απά (νον. 15) βρθοῖΑ ΠΥ 
5Β04}} [86 Γεδίογοά οχ θ8 πούοῦ ϑραΐη ὕὰα σδγγὶοᾶ 
ἈΜΑΥ͂ ὈΥ ΘΠΘιἶ68. ΤῊ Ϊ5, ἴῃ ἱπητηρά ἴα ΘΟ πΘΟ ἢ 
ἢ Πϑὺ Π48 χες ὈΘΘη 541 οὗἉ [Ππ| μ᾽ ἐπτὶηρ8 τ ΠΙΘΣ 
Ιβγϑοὶ 18 ἴο πῃᾷκα, 15 γοργοβοηϊοὰ ἁποῦ τΠ6 ἤρτιγο 
οὗ ἃ ρῥ᾽αητῖηρ ν᾽ ΠΙοἢ 541} ΠΟΥ οΓ Ὀ6 ΤΌΤ ἀρ; δ᾽ [86 
58Π1|6 {1π|6 ΤῊ ἃ γοίδγοηςα ἴὸ (Π6 ἄττῃ “ ρμἱαπιὶπρ ᾿ 
ἐουπλοΥ Ὁ πηδάθ ΟΥ̓ πιοδηϑ οὗἩἨ Παγίά, ἰπ 2 ὅδιαμ. υἱῖ. 
10. Τῆι δἰμηιον Δ] Π]]λθπὶ οὗἁὨ {π|5 Μ1Π} ΟΟΟῸΓΣ ΟἿ]Υ 
θη 1 ν᾽ 8 (8]16η δι ἰ8 ἀραίη ταϊβοα τ. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ,. 

Ἰ. Το ργορδοὶ ρῥδὶηῖϑ ἴῃ 6 ἔτ] τϑηποῦ τα 
γασὶ ῬΟΥΤΟΙ οὗ τῃ6 αϊνίπο ἡπάρτηοηῖδ δηᾶ τηδτι᾿ 5 
ΠΟΙ ]658η685 Ὀοίοτο ποτ. Οοα᾽ 5 Ομ ργοέδηςα απὰ 
οπηηΐροΐδηοα Βα ΒΟΓτο [15 γαίῃ ; Ποησς 1ἴ8 ΘΠΕΓΡΥ. 
ΝΟΥ ΘΓ 8 ΤΠ8Ὶ οβόᾶρο Ηἰἶπὶ; ὈΥ ΠΟ Πηθ8 8 δὴ 
ἢ ῥτοῖροιῦ ἢ π|86] ; 4}] ρ΄ δοῦϑ ἈΓῸ ΔΟΟ65510]6 τὸ Οοά ; 
8}1 ρονοῦβ βίαπα δι ᾽]θοὶ ἴο 18 ψ}}}}. ΤΟ ἡπάρταδης 
ΒΟΓΟ ΡΥ ΠΆΓΠΥ ἰηϊοπαρα ἰ8 ὁπ6 {παῖ 18 ὁἀχοσυϊδα ὮΥ 
ἃ ΠΟΠα] Οτηρ ἴ06. Νονν Π6 ΠΟΘ σΟΠΊ68 ἴΠ6 ΟΥ̓ ΒΠΣΏΡ᾽ 
ΜΟΙ σἣς ΟΥὁἨ 50 ΤΠΛΠΥ͂ ΠΟΠΑΙΘΙΌΓΒ, ΠΟΙᾺ ποίην ΟΆΠ 
τοβίβι, ὈοΌΓ6 τ οτὴ 8]} Τη68Π8 ὑγονο ἱπηροΐίοδς ὃ Ἧ)6 
ἄο ποῖ υπάἀογβιβηα ποῦν ᾽ὐ ἰ8 ρΡοβ81016. ΗδΓΟ νγα ἤανα 
[Π6 ΘΗΒΎΓΘΓ, ἤΟΓΟ ὙΠΟΓΘ 6, 85 ἢ 6 Το, σἴδπος Βα] πᾶ 
ἴΠ6 ἔοοη68. ΤΊ σΟΠΟΠΘΓΟΥ 8 ΟΠἸΥ 1Π6 ᾿πδιτα ποτὶ 
οἵ αοὐ᾽Β ταῦ; Ὀυϊ {18 18. 80 ΤΙ ΡΉΓΥ, 8ὸ ἰγγαϑὶδῖ. 
1016, Ὁπᾶῦ 1 5 πο ποπάογ {πδὺ ΠΟΙ σ8η νυἱτηβιδηᾶ 
106 νἱοϊοτίουβ ἴοθ, {π4ὶ ΘΟΥ̓ΟΤΥ͂ ΓΟΒΟΌΓΟΘ ΓἈ}18, ουθῃ 
τΠΟῸΡἢ ἰΐ πᾶν πᾶν ἃ Ὠπηαγοά {1π|68 ἴῃ ΟΥ̓ΠΘΙ “1565 
Ὀγοιρῆι το] οῦ δἀπὰ ἀοίδηβο. τ Τοτὰ νν1}} ποῖ, 
Δ}} ἰδ οὐὗὁἨ πο δναί!. 

9. Βαϊ νῆδπ τὸ Ἰαδοτηρηξ 18 ὁπ 6 5 ὀχοσοπιοὰ 
ΒΥ 8 ἰὈγοῖρῃ ΠΟΙ ΠΟΙΟΥ͂, ἰδ 18 ποῖ ἴο ΡῈ ἀοπὶοα τῃδι 
16 ἀσβογρίοη, ἂϑ ἰμἀθοά οὔρη ἱπ ἴΠ6 ΌΤΙ Γ σἢλΡ- 
ΟΥΆ, 80 ΘΕΡΘΟΙΔΙΥ͂ ΠΟΘ, ἰγα ΒΟ. Πα8 τῆδῖ ἀδα δὴν, 
Οὐσιγβ ἴῃ ὁ886 οἵ ἃ ᾿ιοβι}}6 ἱπναϑίοπ απ οοπαποβῖ. 
70 43, 50 ἴ0 ΒΡΘΆΚ, 8ῃ δβομαίοϊορὶοϑὶ σο]οσίηρ. ΤῊΘ 
τῆγοαϊοποά ρΡαηἐβ ἡπιοηΐ 18 ἃ τοῖαὶ, ἤπηΑ], ἀδεϊοῖνο ἀο- 
δίγυσίίοη οὗ βίπποτβ. ἼΠ6 ριορῆοὶ Κποννβ οὗὅἩἮ ΠΟμ6 
τπατ ροαβ θαγοπὰ ἰθ. ΤἢΘ Οὴἱν σουη ογρατγι ἴο 1 5 
ἃ δἰοτγίουβ βοΐ οὗἩ ὕζταθθ. 4.8 ΒΏΓΟΙΥ 8ἃ5 πὸ Ἰδοῦ ἴδ 
δοιηοι ίηρ ἀοβηϊῖθ ἀπά σοπο]βῖν, 80 18 [86 ΤΟττΉ 6 Υ. 
ΤΙ νὰ ἱπαιῖτο ἃ5 ἴ0 τΠπ6 {]Π]]πηθηῖ οὗ [18 τητεατθῆ- 
ἱπσ, σομ θα α] Υ οη6 βυςἢ ἴοοκ ρῥίδος ἴον [δγϑοὶ ἐπ 
(6 ονουίῃγονν οὗὁἩ το Κἰησάομῃ. αὶ 84 σοι] εἴθ 
δηά οχϑοῖ ἐπ] ΑἸ πθπῦ ἰ8 ποῖ ἴο 6 ἰοππὰ ἱπ (δαὶ 
δνοπῦ; δῇ υπηρτολιάϊςοα σοτρατίδοη δον ἴηαπε τΠ6 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἐγηηβοθηᾶϑ ἴῃς Ἔχ ροτγίεποθ. ΤῊ18 ἔλοξ ἀοε8 
ποῦ 5ῆον ἴπδὲὶ τΠ6 τγολῖοπίηρ 15. πηϊοιιπαδᾶ, δαὶ 
{πδῦ ᾿ξ ἢ45 8ῃ δβομδιοορίσα! οἰαγαοῖοτ, ὙΠ6 ὑσορῆ- 
οἵ, ἰπά οί, 5668 [ἢ ἰαβὺ ἀροϊβῖνο λυιάστηθπι ατῖϑο, ἴῃς 
ἄδγ οἵὨ τῃς Τωοτὰ (Δ που ἢ {πέτα 18 ΠῸ ἜΧΡΓΟ85 τοῖς 
Θγόποα ἴο τπδ8ὺ Β6Γ6), Ὀυϊ 511} 1Ἀ06 ἡάστηοπὶ νι Εϊ ἢ 
σδτὴ6 ᾿ἰβυοΟΥΙΟ8ΠΥ προη 1Π6 ἴδῃ ΕΓ 68 γα 8 ποῖ {|γῖ8 
ἰαδὶ ἀθοϊδὲνο ΟὨΘ. ἴγμαι 86 {πγοϑῖθη8 βρεΐηϑι 15. 



ΟΒΠΑΡΤΕᾺΕ ΙΧ. 

ΓΆ6Ϊ ΜγΑ5, γ͵γὙὸ ὙΠ ιΏτΟ [0 81, ἔδυίθον [16 ἰῃ τη 
ἰαβὲ υάστηοπς ἅροη [8τ86], ἤθη ΦογϑΆ] 6 τνὰ8 
ἀεπιτογεα ὈγΥ τ Εξοτηδῃβ ; Ὀαΐ 1115 81}}} αιὺν δ} 118 
φοἸρ]οῦΒ 1 ΠῚ ποπὶ ἴῃ [π6 1481 ἡα χπθηῦ αἵ [ἢ 
Ῥαγοιιδία ἀροῦ ἴδ6 Θῃ Εἶχα ὈοΟάγ οὗ ἴῃ ἀροβίδίθ ᾿πϑῃ}- 
ὕεγ5 οὗ 8 ῬρΟΡ οὔ σῃοτλ 15786] γγα8 ἃ ἴγῃ6. 
ἴπ (ἢἷ8 ἡπάρσπιθηῦ 6 ραηΠῖνο γἰσῃίθοιι9η 685 οὗ αοὰ 
ὙΠ] Ὀ6 ΠΥ τϑυθαὶθα ἴῃ ἰτ8 γι σι] ἀπ᾿ ν ΓΒΑ γ. 
ΤῊ ἐπ γοδιίθηϊ 8, 83 ὙΥ6}} 48 [ἢ 6 ῬγΟΠ1568 οὗ ΡΓῸ ἡ 
ΘΟΥ͂, πᾶ ΓΒ εἷγ οοταρίοῦο 18 ΠπἸηθὰῖ ἤγβι 'π 180 ΝΥ 
Τεσίδιηδηῖ, γαῖ ποῖ ἱπ {68 ΠΟ ΓᾺ] ἴσγϑοὶ, Ὀαΐ ἴῃ τὴ0 

ὈΪε οΥ αοἀ τεργοϑοηϊοα ὈΥῪ 1βτδαὶ ἰῃ 80 [ὯΓ 89 ἰΐ 
15 δροβίαῖϑβ. [Ὁ 18 ποῖ πηϊπρογίδηϊ ἴ0 τῆλῖκο {Πῖ8 
οἷοαῦ, ἰῇ ΟΥΟΥ ἴὸ 50 [ἢ ἱποογγθοίπο88 οὐ [ἢ6 Ῥορ- 
αἷδ΄ δγρυτηθηῖ, {πὶ Ὀδοδα86 4}} τῇὴ6 [ΠγΘδίθη πη ρ 5 
ὅγε Ὀθοη (1616 1 τὴ 1 6 Γ8] [βγϑοὶ, [μου θίοτα [ἢ 6 
ῬΓΟΠΙΪ568 τχιιϑὲ 6 80 ᾿ΚοΥΤ86 ; [Πδὲ [86 ἸΔῈ Γ δΓΘ 
ἴο Ὀ6 ἴΔΚθη 7.81 88 ΒΓΙΟΟΥ 88 [6 (ὈΥΔΘΥ, δηἃ ἸΘΏσΘ 
(πὸ [ἸΠΙ]τοῆς οὗ βυοῦ οὗ τὨθὰ 88 ἴἰᾶνθ ποῖ γοῖ 
Ἰὐ ἴο Ρδι88, 18 ἰ0 Ὀ6 Θχροοιοα ἴῃ 15γ86] δῖον [ῃ6 
65ῃ, 
8. Βυῖ πο αἰνίηθ Ἰυδρπιοπὶ 8 ποῖ 8 ὑυουῖς οἵ δὸ- 

βοϊαϊο ἀπ ἰ]δεοη ὃπι οἵ δ᾽ ΐηρ, ἴο βοραγδῖθ [ἢ 8 
πῃθαῖ ἔτοτῃ ἴΠ6 οὨΔΗ Ηοτγοίη 19 τουοδὶθὰ [06 68- 
σμβίοϊοσῖς αὶ ΟΠ ΆΣΔΟῖΘΓ οὗ {Ππ686 ἡπαάστηθηῖβ, ἰη (ἢδς 
[Π6Υ Δ΄Θ 850 5.101] π8: ; Ὀαὶ 51η66 [Π6 βοραγδιΐοι 
οἵ 16 ψϑδὶ δηὰ [πὸ ἙΠ ΔΗ͂ 185. ΟΠἹῪ ταϊδίϊνθ, 1Π0 
δρδτην Οὗ τΠ080 ὙΠῸ δἃῸ δβμαγϑὰ τχῦδὶ ὃὈ6 ἀοοπιοὰ 
Δ δεῖ οὗ ζτβοθ, δηὰ 80 τηθυοἢ ἢ 6 πιοΙθ, δίηςθ [ἢ 6 
δρατίηρ; ἀο68 ποὶ βίδηα δἱοπο δῃὰ βἰπιρὶθ, δαὶ 16 
Ὡς ἀυμ ὌΡΟΣ ἴΠ6 πηροῦ!ν 8 186] ἃ ρυτ γὶπα 
πο ῦκ (ΟΥ̓ “ἢ Ἐπ τ χ ἢ ΘΟ .8,᾽ δηὰ σδηπηοῦ τοδί τ ἱ[ἢ- 
οἂϊ ἃ ἩΠοΙοδοῖλθ ἰηθθοηοθ ἀροη ἔπθηι; νι }]6 ΟὨ 
ἰδ ΟἿΒΟΥ παπὰ ᾿ξ 18 [0 {Π6 πὶ ἃ ἀο᾽γοζαποθ, ἐἢ 
ἀλη οὗ ἃ ὩΘῪ ῬΤΟΒΡΟΓΙῪ Ὁ ὨΙοἢ 8. ΡΟΒ8510]6. ΟΠὨΪΥ͂ 
δου τῃ6 οοπδυπητηδίοί οχοϊβίοη οὗ [86 ἀδβίγυς να 
οἰοιηθη 15 νυ Ὡς ἢ Ῥγόγόῖζο τ[ὴ6 ψταῦῃ οὗ αοά. δὶ 
Αἴροδ 65}15 “ τἢ6 11π||6 σταίη ᾿ ἴπ [ὴ6 βίου ἰβ ϑὉ- 
διλη ταν τπδὲ ἸὙ ΠΟ ἢ} αἰἴουναγαὰθ ἀρ 88 ἴ86 
“τεπιηδηϊ οὗ ὁδοῦ." Βυῖ 51}}} τπ0 αποϑείοη νὰ ἢ 
ΑἸΩ05 ν88 ποί δϑοιξ ἃ 8:}}} ϑασυυϊνίηρ τουληδηϊ οὗ 

“τῆ ρΘΟρ]Θ ἰπ ζΈΠΟΓΑΙ θη ἮὯΘ ΠΟῪ 8665 ὕπ6 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἰβγωδὶ 811, ΠΟΥ γὙΞλ8 ἰΐ τῆθίπον τῃ6 Ὑδοΐθ 

ρἷς οὔ αοἀ ββοι!ὰ οὐ οουἹά ρὸ ἄοτγῃ οὐ ποῖ. 
6η06 {Π6 1ΘΓΤᾺ “ Το Ππδηΐ ᾿" ἡγοῦ] 1}} ΔΡΡΙΥ ἴο το86 

πθοῖι ἢ6 9668 ἴ0 δ6 Βραγρά, 
ἃ. ἴ5γ86}᾽3 φγονοσδίοη οὐἉ ἴ[ἢ6 ἀϊνίηθ τι ἴῃ 
ΘΓΆῚ] ΔῪ ἴη (ἢ6 προ ΪΥ σοῦγδα 1 ἴοοῖς δ΄ ἴ.6 

ἰϑυπαίης οὔ ἢ Κίηρσάοτα οὗἉ [πὸ ἴθη ἐγ 08 δπαὰ ουθῦ 
δἴογνδια ροτβουογοὰ ἰΏ. Αἴτογ (π0 ἀδϑιίταστίοη οὗ 
ἰπἰς Κηράοτα, δηά αἴοῦ [Π6 Ἰπάρτασηε ἡ Ποῖ ἰ8 [0 
[Δ] ἀρο Φυ6ἋΔ}, ΔΙΠουρὰ τη 8. Εἰησάοπι 18. ποῖ ἴο 
ὑ6 ἀοειτογοα, [ἸΟΓΘ ΠῸ ἸΟΏΓΟΥ χοϊηδίη8 ΔΠΥ Πίη- 
ἀγδηςο ἴο τ6 ὈΪοοτΐηΖ οὗ ἃ ΠΘῪ ῬΓΟΘΡΘΟΓΙΥ ἴον 1.- 
τοὶ 85. ἃ ποΐϊθ. ἸὙΠογοίογο ἴπὸ Ῥγορδιεοῖ, βίποθ ἰϊ 
3 15 ΠΟΤᾺ ΠῚ 9810 ἴ0 ΔΏΠΟΙΠςΘ ἴδ6 ᾿πάνστηδηὶ οὗ 
ἀοὰ υροῦ 4}1 {π6 πηροάϊγ, Ὀυϊ οὐρευ αι προη ἐπθ 
τὐκοά!ν κιηφαίσπὶ οἵ τπθ ἴθη γί 69, οοποϊ 65, Δἴτοῦ 
[8 σου βοΐοα ἢ88 Ὀθοη (ι}Π]1ο ἃ, τ ἢ 8. ῬΓΟΙ186 
ἴον [δγϑοὶ δ (6 ρϑορίο οἵ ἀοά. ὕὐπάον τἢθ ΟὨΪΥ 
Ἰεσία ΤΩΟΠΔΙΌΒΥ, [86 Βοιδθ6 οὗ Πανὶα, 1 18. ὈΥ 
οὐ 5 Ὀϊοπαῖπρ ταϊβοὰ ουἱ οὗὨ (5 Βαπι δῖοι ; ὯἯι5 

ὙῸΓ δηὰ ψγοδίηθ88 ΔΓὺ ΓΟΒίΟΓοΘα 85 ΠΟΥ ὝΘΓΘ ἴῃ 
ραν! τἰπιθ ; 186 κίπγάοτῃ βργοδβθ ουϊ ονϑῦ [9 
δβοδίδο ; [86 1ἸΔηἀ Γο)οΙ 68 πῃ τ6 τοἤ δὲ ὉΪ655: 0 Ὲ ; 
8} σαριἶνο 6χ ἢ168 ΓΤΟΓΌΓΗ, --- ὨΘΥΘΥ ΒΡ δίῃ ἴ0 86 οσἀτγτοα 
ΔΑΥ; δηὰ τΠ6 κίησάοαι ἢ45 [6 ῥτοϑβρεοῖ οὗἁ Ὀοΐηρ 
μα ΠΕ [ογουοσ, ἴιτ 18 ὙΘΓῪ ῬθύνοΓδ6 ἴο 8 ἰἴ δὴ 
ἰηϊοΓΏ 8] τοπονυδιίΐοη 8 ἢοΣ 4180 ΘΧΡΥΘΘΒΟᾶ ἴῃ 1018 
δχαϊιδιίοπ. Ὑηδὶ ἰ8 βαϊὰ ἰῃ σόσγ. 11, οἵσ., ΘΟ ση- 
ἰπρ ἀο!νεγαποθ δηὰ σεβιογαιίοη, σοίδθυβ ΟὨ]Υ ἴἰὸ [0 
οαϊναγὰ ῥγοβρογι ΟΥ̓ ἰ8Γ80}, ποῖ ἴὸ 118 ἸῃΓΘΓΠΑ]) 
Ἑμδσδοῖογ ; δαὉ ΘΟΥΔΙΗΪΥ Δ ἰηνγατὰ στοπουίησ ἴ8 
Ῥτοδαρρουσί, ἔὉγ [86 ἀοδβιγαοσιίίοη ΟΥ̓ 8]] βίῃῆθγβ ἴδ, 

δ9 

ἃ8 νοῦ. 10 Βῇονν6, [06 ΟἿΪΥ ὙΔΥ ἴο (6 Ῥτοτηἶβοᾶ 
ουυνανα τοϑυτιτίοη, [18 σοη αἰ ἶο 5ἰπε σιια ποῦ. ὅδυῖ» 
)εοιίνοῖν Ὁ 18 ᾿18 στουπὰ δηά τοοῖ, νυ ]6 οὐ) θα  ν ΟΙ Υ 
811 γοϑαὶο5 ἴγοπὶ ἴη0 σταοο ΟὗἩ Οοά, νγῆο ἢ85 Ἰηϊοηαοἃ 
ΡΓΟΒΘΡΟΓΠΥ͂ δηα πβϑϊνατίοη [ῸΓ [3786] 848 ἢ 8 ΡΘΟΡΪθ, 
δη4 Ὑ7[.κο {ΠΕΥΘΙΌΓΘ ἴῃ 8}1} Η͵8 ἡ ρτηθπῖϑ προη 5ΓΔ6] 
Αἰ μ8 δἱ ἰα8ὶ δ ἃ ΠΟῪ ΒΠα 80 σρτοἢ [Π6 Πρ ἢ ΘΥ Ὁ]688- 
ἱπρ, δηὰ [6 Θδ Δ Ὁ] 8ῃταθης οὔ 8. σοπιρίβῖθ βῖαι6 οἵ 
ἠλα οὐ ήνο Τρ βου  βῃηρ [βγδϑὶ ᾿ΠΟΓΘΙΌΓΘ 18 παῦ- 
ΓΑΙ ἴὸ θ6 οοπδίαοιθὰ ἃ8 ἃ Ῥϑορὶθ βογνίης αοά 
δΔηά οοπγοτίοα το Ηἰπι, θνοη ἴω 
Ὀδθῃ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δαϊὰ οἡ 106 ροΐπί. Οἵ {ΠΟΥ ἄγ οοῦ- 
βἰἀογρα 85. ἢΪ8. ΠΟΙ ΌΟΥΒ, ΘΟὨ 5 811} πρ' ῬΔΙΓΥ οὗἨἁ ΤΠ058 
ὙΓΒῸ τεπιδί πα ἔμ Πα], ρα Υ οὗ διισἢ 49 ἐἰαγὸ θ6θη 
οοηνογιθά, Τὴ ϑιαρ 4319 νι τυ ΐοῖι δὴ ἀπ ἢ 11αὉ- 
ἵπρ ἡυἀσπιθηὶ 18 Βοίογομαπὰ ργοηοπποθά ἀροὸη πῃ: 
δοα]Ση 685, ἰοανοϑ τοοῖὰ [ῸΓ ἢ0 ΟἿΠΟΥ τον. ϑυςσἢ 
ἃ αἰνῖπο Ὀ]6 881 ρ᾽ 45 18 ΠΟΓΟ Ρτγοπλ 8641, Δηα δορθοΐα]} 
118 ῬΘΥΠΊΔΠΘΉΟΘ, ρΓΕΘΙ ρρΟΒ68 ἃ ΡΟΟΘΪΥ ᾿ἰΐ6. ΑἸεοιι 
Αἴηοβ 8808 ὨΟϊΠίηρ οὗ ἃ Ῥογβοη δ] Μοδββίδῃ, γοῖ ἴῃ 
186 46 8696 γ71ῺὝο Πλιιδὲ 681] [Π 8 ῬΓΟΡΊΙΘΟΥ Μ688,- 
δΔηΐϊς, ἴῃ βιδίαποο ἰδ ποῖ ἰῃ ἴΌγπ, ἰῇ 50 Δ᾽ 48 [06 
Μαββίδῃ οὗ [86 Ἰαῖοῦ ργορδίβ 18 Ἠδ σῆο Ἰηἰγοάποθυ 
106 σοηϑαματηδίίοι οἵ 16 ροορὶο οἵ Οοά, ἀπὰ τἢ9 
Βτοδῖῦ τἴπγο οὗἁ 8 ὨΔΡΡΊΏΘ638, δη( 1 18 791 [ἢΐ8 ἤηΔ) 
σΟΠΡΙ ΘὕΘ 638 δπὰ οἴου Ἡν ὨΙ ἢ ἰδ ΠΟΤ ῥτοηι βοα. 

ὅ. Α8 ἴο ἴδ6 Δι (Μέπιοπε οὐἨὁ [16 Ῥγορῆ θοῦ, ἰδ πλυβὲ 
Ὀδ 5αϊά, 8 865 ἴῃ [Π6 6456 υὗ 706], (ῃδὲ [8 ἢ88 ποῖ 
(Δ Κθη ρἴδοθ θχδοῖ]γ δοοογάϊης ἴο τἢ6 Ἰϑεῖογ, ἴοτ (μδὲ 
ΓΟΡΓΙΟΒΘΉΒ [Π16 ΠΘ σΥΘΔΙΠΘ58 Δη ἃ ΠΘΥΟΓ- ΘΙ ἀἷ Πρ’ ΡΓΟΒ- 
ῬοΓΥ οὗ ἴθ Κίηρσάοιι οὗ πἀδῃ δηὰ [5Γ86] 58 οοἰῃ- 
οἰάδηςν νυ τἢ 86 ἡπτάταθηῦ ἀροπ [86 ἴδῃ ετἰῦο8. Βαϊ 
ΔΙ μου ρἢ 818 Ἰδοῦ ουθηῦ νγὰ8 (Ὁ]]ονγοὰ ὈΥ ΒΑΡΡίοΥ 
εἰπι68 ἴον πα δὰ, 5:}}} 18 ννδβὲ ποῖ νῆας 19 ὨΤΟΤΩ- 
Ιϑ64 ἤθτθ, Ὀατ π ρἴδοβ οὗ ἃ δουγ πίη ὀχδϊδτοη οὗ 
ἴθ ᾿Πανίαϊο 1ἴη6 {ποτ Ὁ] ονγοὰ [8 σοπιρίοῖθ ρτοϑ- 
τρδοη δἰοηρ ἢ τΠ6 Ονογί ἤτον οὗὨἨ τ6 Κίησάοπι. 
Βυῖ {μ18, 88 νγγχὸ βαϊὰ δῦουθ, [πΠ6 ργοριιδὺ ἀοθβ ποῖ 
[ΔΚ ἰπῖο ἴ6 δοοουπῖ. Εογ [8 σϑαβοῦ, ἴἢ6 ἔδἱτ 
Ῥγοϑροοῦ οΥ̓͂ [5γ4 618 ἔατυτο ΚΙ ΟΥΥ [185 πχαϊηταϊποα δἀπὰ 
81}}} τηδὶ ΠΙΆΪῺ8Β 108 ἔγατῃ δηὰ γα] 1 Υ, 8.8. ἷν 18 ποῖ ἃ 
Ρτοάυοι οὗ πυπιδη 18 ἢ} δ ἤορθ, Ὀυϊ ἤοινβ ἔγοιὰ 
ἃ τονοἰδίίοη οὗἉ ἴπ6 ΗοΟῚΥ ϑρίγίς δηὰ τϑϑίϑ ἄροῃ ἃ 
ΥἹΘῪ Γατη βη6ἃ ΌὉΥ ἐμαὶ ϑδρὶτι. ΝοΥ ἀο ννὸ ἀδοοῖγθ 
ΟἸΓΒΘΙν 68 ὙΥΠ 6 Ὁγ6 550 τὴ6 (δ΄ (ἢ16 ἰΔ΄Άῇο Γ ρΓΟΡὨΘΙΒ, 
ὙΠῸ 4180 ἴογεβϑαννν πὰ δηηοπησοα {16 ἀοίτ μία! οὗ 
δυαάδῃ, ἰουπὰ ἃ θαϑ8 ἴῸγ τὉηοῖγ ῬΧουηἶβο8 ἰῃ τἢ6 
Ῥιοπιΐδα οὐὗἨ 06] δῃπᾶὰ α͵8δ0 ἱπ {μαὶ οὗ Απιοβ Ὑγ οι 
18. 80 Οἰοβοὶν οοπηθοϊθα τι ἰς, ΕοΥ ἰἔ δυο ἢ ἃ. 0" 
16 ἔμξατο νγὰ8 ργϑαϊοϊθα, (ἢ6 ἀονγη[8}} οἵ [ἢ Κίῃρ- 
ἄοπι οουἹὰ ποῖ ν6 ἢηδ), γαίποῦ, θοῦ ΟὨΪΥ νου] ἃ 
τοιηηϑηΐ 06 βαγοά, δὰϊ ἴποτο ψουἹὰ ὃΘ ἃ ᾿ἰπὶηρ ἂρ 
ουΐ οὗ [Πἷ8. ἀθ6οΡ ΖἈ]], 8 τεϑιϊ τ] 0) δου τὴ6 ον σ- 
τῆγονγυ. Ιβγδθὶ, 88 [88 Ἰαρα μὰ οἵ ἀοὰ ὃγ νἱτγῖυο οὗ 
(οά᾿ Β οονθηδῃΐ ὙΠ ὮΙ, ΠΠΔΥ δηὰ ἰηἀοοὰ ταδὶ 
βιιδυ Ηἷ8 ἡ στηοη 8 ἴῃ 6Ά86 ΟΥ ΔΡΟΒΙΔΘΥ, Ὀιι 50 (ὯΓ 
ἔτοτῃ ρου ϑηΐης ὈΥ̓ {Π696, ΓΔΙΒΘΓ δια 8 8 σοράϊίοη 
οὗ στοδίῃθϑ8 ἃπα ῬΟΎΘΓ, Δῃ Θηἀαρ ΡΓΟΒΡΟΓΙΟΥ͂ ; 
(μι ἷ8 15. [86 ὑγα}} ΓΌΓΘΥ͂ΘΥ ΘΒ. 8 Ὁ} 15ῃ6α δπά [το ὉΥ 
Οἷιγ Ῥγοπιΐῖϑθ. Α οογίδιη ἤι ΑἸ] θη νγὰ8 πὸ ἀοιδϊξ 
Θχρογθπορα ἴῃ [ἢ γοϑίογατοη δοςουρ 1864 ΟΥ̓ [Ὠ6 
δον ὙΠῸ το γηρα ἔγοτα οχὶϊθ. Βαΐ ἐπὶ3 νγὰ8 ΟΥ̓͂ ΠΟ 
ΠΙΘΔῺ8 “ἴ6 Μοββίαπιος βαϊνϑιοη," [86 σοη ΠῚ Π18- 
ἔοπ οὗὁἨ Οοἀ᾿β Κἰηράομι ἴῃ 15γταθὶ. ΝΟΥ σδῃ ἃ [ΠΟ γα] 
Δ] ΠΠ]πγοην οὗἨἍ Απιο8᾽8 ῬυορἤθϑΥ Ὀ6 βοῦσῆς ΒοΓεΐῃ, 
Ὀδοδδ86 ΟὟΓ ῬΙΌΡΠΟΙ ἀο068 ποΐ ἴδκ6 ἱπῖο δοοοαηΐ [ἢ6 
ἴδοι σι σαᾶνὸ οοοαϑίοη (ὯΓ ἐπαῦ γϑίμση, ἩΔΙΏΘΙΥ, 
[Π6 ΟΥ̓ΕΥΓΠΓΟΥ οὗ 186 Κίπράοιλ δὰ [6 οχὶϊθ. Τἢθ 
Μοβϑιδῇ σδηθ ἰη ἴΠ6 Ρεύβοῃ οὗ 6865 ΟἾτίϑῖ. Ὀιὰ 
ἔθη [ἢ6 ρῬγομῃχὶβοὰ στοϑὶ βαϊγδίίοη οοποῖ 1) Ηρ 
[16}}} ΟὟ Ῥγομδα 1 Νοὶ δοοογάϊην ἴο [ἢ6 6 ΌΘΓ, 
Βίπσθ ὈΥ̓͂ ΩΟ Ι68Π8 αἷὰ ἃ {π|0 ΟΥ̓ Π6Ὶ ρΥΔΠΘΌΓ 
Ὀτγοαῖς ἱπ προῦ ᾿βγαοὶ δου {Π6 β6β8ἢ ; Ὀαὶ ἴῃ Ρ͵δοθ 
οἵ ΟΧρΘΟΙὩρ ΔΩΥ Βπ0}} [πη ρσ ἴῃ ἐπ 6 δεῖατο δηὰ βοοῖ- 
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ἱὴρ τπότγο τΠ6 [0] 4] ]πιθης οὗὨ [ἢ 6 Ῥγοσαΐδο, τὸ σαί μοῦ 
πίπα {πᾶ ἰδ 85 ΔΙγοδάγ Ὀοχιη ἢ ΟἾ τ δι᾽ 8 σοτ- 
ἷῃρ. Εογ 88, δοκογάϊηρς (0 δ μῥγίπεοίρ]α δείοτθ ἰδ ἃ 
ἀονῃ, ψγὸ ἴᾶνο τ6 ἴτὰα οοταρίειηθηΐ οὗ ἴΠ6 ΟἹὰά 
Τορίδπιοηϊ ἰη τῃ6 Νενν, 80 Ἧ δὲ6 ἰὼ (ἢν 51}8 βαῖνδ- 
ἰἴοη τς Δ] ΠΠπιοης οὐὗὁἨἁ [6 Ὀγοπιΐδς οἵ ἃ πιο οὗ 
ΒΊΟΥ ἴογ ἰδγϑοὶ, βίηοθ 5σϑο] (ἢ Ομ 88}}} νγὰ8 
ΟΠΙΥ͂ ἃ ἴΣΡ6 οἵ (δε ἴτυῃα ρεορίο οἵ αοὰ. Ὑβαηαδι 
ταογοίογο Ψψὰ8 Ὀγοπιϊδοά (0 ἴβγϑϑὶ ρᾶ5568 οὐδὺ ΟΥ̓ 
νἰγιθ οὐὗὨ 16 πον οονθηδηΐ ἴ0 41} σγῆο θεϊοπρ [ὼ 
1βγὴ6] ττοῦῖν ἔδτἢ ἴῃ ΟἸγῖβὺ πὰ ἔογπι [6 ΡΘΟΡΪῸ 
οἵ ἀαοά. Απὰ νγ τὸ ποῖ δ 8]} ἴο Ἔβχρϑοῖ ἃ ᾿ἰογαὶ 
ΔΙ] ΠῚ ιθὴν οὗ [686 δ ρΑμΟΠΊΘη 8 ἴ0 8 ΠδΙΪΟὨ Δ] 15- 
ΓΑΘ], Δα ἰπ [6 Βῆ8ρ6 ΟΥ̓ ἰδ ροΓα] Ὀ]αβείησβ οὐ {Π|6 
βίδηῃ ἀ-ροὶπὲ οὗ ἰδὸ ΟἹ]Ἱὰ Τοβίδιηθηῖ. ΕῸτΤ, τῇ ψὸ ἀἰά, 
τς ψου]ὰ ΤὉ]]ον, {παῖ {ΠἸ|6Γ ταιιϑὲ θ6 8 ᾿τοταὶ ρμοβδθ8- 
βίοῃ οὗἉ τΓῃ6 “τοιηηδηῖ οἵ Εάοπ." Βυῖ 1Π6 ὈοϊἀοΘ5ὶ 
Το δ δῦ νν 1 Π Παγάγ οοποὶυάδ [μι ἰπ [Π6 ἔπτατο δου 

ἘΜ Ὶ ἀραΐη οχίδὺ δ]Ἱοπρεὶαάς οὗ [5τ80]. 6 ΠιΔΥῪ ΕΓ 
ΔΡΡτοριϊδία ἰη βυῦβίλησθ ἴἢ6 ΟὈβογτ δ οἢ8 οἵ ἵζοἱ], 
ὙΠῸ Β4Υ8 τὲ “16 Γαϊδίης ἂρ οὗ αν ἀ᾽» ἔα |16π 
ἢαῖ σοπιπιοπορᾶ σι} τ[η6 οοιπίηρς οἵ ΟἸτβὲ ἀπά ἐμ 
ἰουπαΐηρ οὗἉ τπ6 Ομ γἰβιίδη ΟΠ αγοῖ ὈΥ Ὁπ6 ΑΡΟΒΕ168 
- (48. ἴο νι ἰ ἢ γὸ τοίου, 6. 4.) ΟἸΪῪ ἴο [μΚ ἱ. 82, 
33, ψ ῃθῖα «68118 18. ΓΟρΓΟΒΘη Το 85 ἴΠ0 ΓΟδΙΟΓΟΓ οὗ 
αν ἀ᾽ 5 τῇσοπο, δηὰ οπα 086 Κἰηράοπι 8[1Ὰ}} πανα 
ὯΟ 64), -- Δηἀ [Π6 ροββοββίοῃ οὗ άοπι δπὰ οὗ αἰ] 
[86 οτἶιοῦ παιίοηβ ἀροῦ ΨΒοῖὰ 1116 Ἰμοτὰ γονθα}8 ἈΪβ 
ὨδΙΠΘ, ΟΟΚ [18 τἶ86 ἴῃ τΠ6 τοοορτίου οὗ [Π6 6 ΠῈ1168 
ἴηῖο ἴμ6 Κιησάοταῃ οὗ ποανοη βεῖ ωὮρ ὈὉγ Ομ γίδι. .. 
Το Ἰδηὰ ν Π ἢ} Μ{] ἤονν νὴ βύγθδιῃβ οὐ ἀϊνίηθ 
Ὀϊοεκδίηρ ἰ8 ποῖ Ῥα]οβπο, Ὀαὶ 1Π6 ἀοιμαίη οὗὨ {16 
Ομγιδείδη ΟΠπαγοῖ, οὐ ἴΠ6 ὀΑΥ, 80 ἴὯΣ 88 ἰΐ ἢ85 το- 
οοἰνοά (ἢ 6 Ὀ]οδοίηρβ οὗ ΟἸ τ βθδηγ. ΤῊΘ Ρἷα 
ὙΒΊΟἢ συ] ναῖα {Π|18 Ἰδπά ἰ8 τὴ6 Οἰ τ ϑίαπ ΟΠατο, 
80 [ἈΓ 88 1 δίλπάβ ἴῃ ᾿ἰνὶηρς (Δ ἢ δηὰ ῥὑγοάιοοα τῃ6 
ἔτ! [8 οὗ π6 Ηοὶγ ϑρίγιι." Απὰ --- τὸ ἸΔΔΥ δαὰ -- 
80 [ὯΓ 88 ἴπ6 6 ν78 δγὰ συπνεγιρά τὸ ΟἾγῖβὲὶ δηὰ ἰη- 
οοτροτγαῖοα ἱπῖο ἴ6 ΟὨ τ βεδη ᾿οτα πη Υ, {6 γα 18 
“4. Ὀγπσίηρ δεῖς οἵ [Π6 σλριϊνεα." 8561) τ 18 
“δγπηρίην ὕδοῖ ᾽᾽ 8 ποῖ ᾿ἰτιϊτοα ἴο [δγϑοὶ δογ [ῃ6 
β.8}}. [1 0] ΗΠ] πιο 8 ἴο 06 δουμῇξ τοῦ ζοΠοΥ- 
ΑἸΪΥ ἴῃ 1[ῃ6 γβείάοπι τ πίοι ΟὨγίβὲ 48 Ὀτουρδϊ, ἰη 
σοηδοαύρηςο οὗ ψ Ποῖ Ὀοονοθ ἴθ Ηΐ πὶ ἃγῸ πὸ 
ἸοΏοΥ ῥγιδοποῦθ ὑπάθῦ ἴ[Π6 σΟΏΓῸΪ οὗὁὨ 8 δ] θῇ 
Ρονοῦ. 'ΓΠΟΥ͂ ροββο58 “ τΠ6 ρ]ογίουϑβ ᾿ΙὈΘΓΟ ΟΥ̓ [Π|6 
σμΠάτεη οἵ ,᾿ ̓ νοῦ ὙΠΕΡ ΘΠ) ΟὙτοηϊ οὗ Θοτ}- 
ταυπηΐοη γἱ ἢ (σοά, --- Ἰποοταρίοῖο, ἱπάορά, 'π [86 ὅτι 
ἱπβίδηοο, }ι|80 45 [6 ΓοΙΌγ ἔτγοηὶ 6χῖϊο 18 ποῖ ςΟπλ- 
Ῥίοῖθ. Βὺ 10 νΨ}}} θ6 τιγουσὰ ΟΠ τίθει. Ηὸ ν}}} ομθ 
ἀλν σοηάιιος 411} τ86 ᾿ΕΥΠΒΊΠΟΙ τηθ ογβ οὗ ἀοὐ δ 
Ἀθορὶβ ουῦ οἵ οχίϊα δηα Ὀοπάαρο ἱπῖο τἢ0 ΒοΔυΘῊΪΥ 
Οδπδλη, ἀπά ΠῸ ΟΠ6 8}14}} δνϑῦ ἀραίῃ ἀγίνο 8:6 πὶ 
ουἵ, Βαῖ φεγίδί ΠΥ ὉΠ 18. ῬΓΟΠλΪ56 (0Γ [86 ΡΘΟρΪθ οἵ 
αοά ἤτγθι θασᾶπ ἴο Ὀ6 11ΠΠ16ἀ αὖ ἴπΠ6 ἀρρεδγίηρ οὗ 
(6 Μοββίδιῃ δηὰ ἴῃ ἴῃ ἀομιαίη οὗ [6 ΟἸιγβεΐδη 
ΟἸτοῦ, [118 οοπρ]εἰα []8]Ἰτχοπῦ 18. ἴοὸ Ὀ6 οχρθοιοα 
αἴ ἴπ6 ρμαγοιιία οἵ ΟἸγῖδι; δηὰ θη [Π6 Βριυ1τιι4] 
δ] ββίη, [16 δρί για] ρόνοῦ δηὰ Ὑδερισὼ [86 
βρ᾿ γῦα] ἔγοθάοτῃ ὙΠϊο ἣν ὯΠ6 ῬΘΟΡΙ]Ο οἵ ἀοα πονν θῃ- 
70Υ, Μη] οὐτδίη ἃ οογγοϑροπάϊην ουϊνναγὰ βοη 8106 
ΠιΒη ἢ οϑίδιίοπ. Ιηναγά ῬγΟΒΡΟΓΥ ΨΜ01 ποῖ ἰδοκ 
(δὲ νν ἰσὰ 8 οαὐπαγα, γαῖ ἴῃ ἃ ἈΠ ΠΟΥ βόα 86 ΤΏΔΠ 
τἢ6 ΟἹά Οονεηδηΐ πηἀογϑιοοά ἰΐἴ, βδίποθ [86 ἀϊβίϊηο- 
τἴοη Ὀδίνοθη ἴἢ6 ουὐναγὰ ἀπὰ τῃ6 ᾿πγαγὰ ν}}1} ἰπ 
1Π6 πηαΐῃ Ὀ6 ἄοποὸ ἀναγ. Τὴ ΠΟΡΟ οΥ̓͂ (Ὠϊδ ἤπ8] 
ΕἰΟΥΥ͂ οὗ {6 ρϑορὶς οὔ οἃ μᾶ8 8 τίρῃηϊν [0 ποι 
{80} σοη δύ ΠΥ ἔγοιη [16 χορ θοὶοθ τ Πίοῃ ρῖνθ 
Βο ἢ Ὀτίριῦ μἱοίαγαβ οὗ τὉ86 ιζαγα ρἼΟΓΥ οὗ Ι5γδεὶ. 
δο ᾺΓ τἰϊ6860 ἘΓΟΡ  εῦιεε Ὀδβοῦνθ ΘΟπβίβ ΗΓ] {ΠΕ} 
βσπἰβοδῆοθ ἴογ ἔμ τοϊϊρίουβ 116. ΒΥ {ποὶγ οοηῇ- 
ἄοπιὶ δηὰ δϑϑυγοά ἴοπθ ΓΠΘΥ σΤΟΔΌΥ Ορροβ6 δπά πη- 
ἀοτιιίπο ἴδ ἀου 5 αυνδκθηθά ὈΥ {Π6 ἀδγ οὗἉ διιᾺ}]} 
τηϊη 5 ἰὴ ψ ἢἰςἢ γα ᾿ἶνθ. 

6. ΤΠ ορίπίοη τπαὶ ΟὟΥ Ῥτουβο 15 0] Β]]οὰ ἐπ 
ΟὨγίδὶ 8 οὐπτγπιοά 'π τὴ Νον Ταοβίδιηδηϊ (Αοἰξ 
ΧΙΙ. 15) Ὀγ τῆ Αροβιῖα διιθβ. Ηθ δ668 8 {1}{Π]- 
ταδὶ οὗ ἔΠ6 ννογὰβ οὔ Απιοβ (νοῦ. 12) οοῃοογηὶῃσ 
[Π6 τοϊδίίουῃ! οὗ [09 πϑιίίοῃβ ξξ (86 ποδίμϑῃ, ἴο 1.8 
γοβίοτσθα [8γ86], ἰη Ῥοίοτ᾽ Β βίδιϑηθηΐ οὗ πὰ οἴἶξςοιδ 
οΥ̓͂ ἕΔἢ ἰπ ΟἸτῖβε δηλοῖς [6 Ὠοδίηθη, ϑῖπη00 ἴῆθϑ6 
Μποὺ Ὀοίην οἰτουτηςϊδοα μδὰ τροοίνοὰ [86 Ηοὶν 
ϑρίγς, δ ΚΠ 8 ΡΥΓΟΌΔΟΌΙΥ υπάἀογβίαπάβ ἴῃς ΡΉΓΘΆΒΕ, 
““πΡΟῚ Ψ ΠΟΙ ΤΥ ΠΔΏ16 ἰ8 (αΠ]6,᾽ ἰπ ἃ ργοχηδηῖ 
5686 Ξ-- ΠΡΟη Οπὶ θὰ ΠΔ8 ἰο80ἔρα Η!πλβο] ἃς 
Οοα, (ποτοίοσο 85 8 ῥγοπιῖ86 οὗ δῇ ἰπνναγὰ γοϊδ θη 
οὗ Θοἂ το δο μεοδίμοη, δὰ αὐ θοϊίοπι ἃ ργοσλῖθα οὗ 
1Π0 Ὀοδιουπιοηΐ οὗ ἴΠ6 ΗΟΪΥ ΟΠποϑῖὲ ἀροῦ {Πθι. 
Τμπογοΐογο Β8 τοραγάβ [6 δάἀνίοοβ οὗ Ῥϑῖοσ 88 δ ἴ]- 
ΒΙΙπθηΐ οὗὨ τπ6 ῥτορμεῖῖο ατήοταποθ. Τὶβ χα ῥ᾽ δηδ- 
το ἀοο98 ποῖ σοῃίοττα ἴοὸ [Π6 οτὶρ᾽ 8] δβθῆ88 οἵ [π6 
ΤΟΡ 618 ᾿νογάβ (866 δῦονο ἴῃ Οτ θοαὶ δηὰ Εἰχοροῖ- 

1041}, .8ὲ 88 ἴῃ6 τογάβ ἱπηπηθα ΔΙ 7 Ῥγθοθϊ πρὶ δτὰ 
ΕΠ ἢ ΟΥ̓ 7 81|68 ἰΏ 6 ἴογηι αυἷτ ἀἰδγεην ἔγοπι ἴδ 6 

Θοῦγονν. ΕῸΣ 8 ἴΠ6 ΟὨ]Υ ἱπιροτίδηϊ ροΐῃϊ ἰ8 ἐΠδὶ 
“8 1)68 σοπβίογβ {πὸ ΓᾺ] τ οῃ  οὗὁἨ 8 ργοπιῖδα 88 
Ὀεχίπηΐης ἢ ΟἾτῖδι, Βυΐ τὸ ΤΏΔΥ ἀγα 8. ἔδυ- 
16 Υ οοποϊαδίοη. [1 Φ81168 8668 118 βἰδιθαθηΐ οὗ 
Ατο08 φοηοογηΐηρ [Π6 ΒΘΑΙΠ θη πὰ {πον το τοι ἴο 
1βγ861 ἢ 6]1ϑὰ ἴῃ {Π6 Δρρθδάγδαηοο οὔ Ο(γίβε, ἴῃ 50 
[ἊΓ 88 1πδὶ οσϑυβοα (86 τροθρίοη οὗ ἴπ6 ϑρὶπξ ΒῪ 
Ὀ6]ΐανοῖβ ἱπ Ηΐπη, [θη ΟΟΓΙΔΙ ΠΥ δὲ τοραγὰβ [86 
τοπιΐβα ΟΥἁ ἴπ6 τοδιογδίίοη οὗἩ Πάν ̓8 [Ἀ]}16 ἢ μαΐ δς 
Ὁ]16]1οὰ πῃ Ομ τε. ΑἸ Βου ἢ [6 Ῥτοπλΐϑο, 116 Γ8}}Υ 
πη ἀοτβιοοά, ἐγοδῖβ οὔ δὴ ουϊναγα τοβίογαι οῃ, 8. Γὸ- 
ἴατῃ οΟὗἩ Οαὐναγαὰ ρυαδίηθββ ἴὸ ἴβγβοὶ 85 ἃ Κἰηράοχῃ, 

ς τμ6 ἴδθποῦ οἵ ἧς ἀἸἰβοοῦγβο 18. ἡ ΠΟΪ αἰ δγθης : 
ΔΙΏ65 [ὨΘΓΟΙΌΓΟ, δ'ποθ 6 ΒΑῚῪ 118 {μ|6 Π}πλοπὶ το 

οςοαυγγίηρ, οοὐ]Ἱὰ ἠοὺ ρΡοββὶ Ογ ἤδνθ σπου βηθαὰ δὴν 
ἀγεϑιηβ οὗ δῇ ουαϊνναγαὰ ρ]οτγίβοδίίοη οὗ (ῃ 6 Κη χάοιῃ 
οὗ [6γδοὶ τὸ θ6 ὀοχρεοῦθα ἴῃ [Π6 ἔπειγο οὐ ἴδ στουπὰ 
οὗ εἰὸ ρτορμοίίς πὐίθγϑηοθθ. ΤῺΘ ΟἾΪΥ Θογτροῖ 
γἱοῖν 8, [Ὁ ἴο πῖπὶ τΠ6 Κορ: οὗ ἀοἀ ἀρρβϑδασχγοᾷ ἴῃ 
ἴη6 οἰοβοβῖ πηΐϊοπ ἢ τ παιίομ 4] [5γϑοὶ, δὰ ἢα 
ΒΆΝ ΟἾ τί δηἃ ἢἷβ βαϊνδίίοη 88 οὐὈίδιπθα ἰὼ τἢς 
ἤτβὲ ἰμβίδηοθ [ῸὉΓ τῆς ᾿ἰδίίεγσ. 'ΓΠδ ἡδιοῦδ) 1στῶοὶ 
ἴο ἰπιὶ δ᾽ σαγβ βιίοοά ἰῃ (π6 οτερτουπὰ. Βπὲ Πα 
ΒΔ ἴπ6 ΡῬΙΓΟΠλίβ68 ἴ0 6 πδίίοη ἔμ 8]]οὰ ἴῃ τῆς 
βρ᾽ για 41 Ὀ]οββίησϑ νΠοἢ ργοσοοάοά ἔτοπὶ ΟἾγίϑῖ. 

αὖ ᾿ζ Μψὰ8 Ἰηοοηϑί βίοις 0 [ἌΚΘ (ἢ 6 ῬιορΒοι 8 Ρτοπι- 
1869 ᾿ΠΟΓΑΙΥ ἰῃ τοϑροοῖ το “ ἴβγϑβὶ," ἑ. 6.,) ἴο οἰ αἶπι 
[Ὠθπὰ ἴῸΓ [06 ὩΘΌΟΠΑ4] [βγϑο], ἀπ γεὶ ποῖ ἴο Κα 
τπθῖλ Πἰτογα ν ἴῃ τϑϑρϑοῖ ἴὸ τΠοῖγ πῃηθδηίηρ, θὲ ἴοὸ 
Ὁπάογβίδηἀ τἢ6ηὶ 858 ποίη οὐ Δ ΘΓ ΠΥ στοδῖ- 
688, ἃ ΠΑΓ0Π4] Ὁ] βδίηρ ; δηὰ ἤόποα Ὀοιῇ ῬΘίοΥ 
δηὰ Ῥϑὰὺ] τγοηῦ δ Ὀδγοηά (18 νον. Βαϊ 10 ἰδ Το- 
ΤΔΆΓΚΑΌΪΟ ἐπαῖ «Ψ4π|65, ὙΠΟ 'γ88 80 ργοπουποροὰ ἃ 
τεργοβοηϊδιννο οὗ [Π6 Φυάαϊδιὶς ᾿Θπάθηου, βῃου)ά 
τορδγὰ δι10}} ἃ Ῥγοπιῖβθ 88 6 Ὦδνα ἰῃ ΑΠΙΟΒ, 88 [1]- 
βΙϊοά, 80 αν ἃ5 τοραγαβ [5 τηϑπηΐηρ, ἰπ ἴ6 ἀρρϑδι- 
δῆς οἵ Ομιγίδὶ δηαὰ τΠ6 βρί γταδ] ὈΪοβϑίηϑ Γῆ δησδΟ 
τοδα προ, υἱτποῦϊ ούο ομοθ Γοίογτί πρ' ἴτ ἴο [16 5θ0- 
οηὰ οομΐηρ οὗ [6 ϑανίοιιγ. ἄνθη ἢ τπογοίοτε 18 
ἃ Ῥϑίτοῃ οἵ ἴπ6 5ο-Ὁ41164 δ8ρἰ 64] ἱπιογργοϊδέοη 
οὗἨ 186 Ῥτγορῇθεῖςβ ; δῃᾷὰ ἢ τΠ6 1ῃθο]ορίοδὶ ὀχ ρίδηδ- 
ἰἴοη με ἢπαβ 1086] ἢ Δρτγθοιηθης Μἰἢ ἃ ἀϊδοῖρὶς 
οὔ τμ6 1ωοτά, δηᾶ Ὠἷτὰ ἃ πλϑῃ οἵὗὨ βίγοηρ ον 5 }- ἢ γὶο- 
ιἴδη δο  πρ,, {πδὺ 18. ἃ ῥτγοοῦ παῖ 10 ἰΘ οἡ 186 τίρεἱ 
ἴΆΟΚ, ἀπὰ ΠκᾺ5 80 πῃ οἢ [86 ΠΊΟΙῸ ΓΟΘΒΟῚ ἴῸΓ αϊ5- 
οππηΐηρ ἴἰ6 ἀοοίτίηθ οὗ ἃ διίπτο ρΙοτ βοδιίοη οἵ ἐπ 6 
Ὠδιίοη 8] 1δγϑοὶ δ ζυδγαηθοα ΌΥ̓ [π6 ρτορἢοῖδ. 

7. [πὶ τοϊδιίοη ἴο 106 Ῥτοῃλχίβ68 οὗ ῬΓΟΡΒΘΟΥ, νὴῸ 
ΤΏΔΥ 8 ΚΘ [6 5810 ΓΕΠΊΔΙΝΚ 85 Ὀείοτα ἴῃ γοϊμβοη 
ἴο ΡτΟρμοιοδ] ἐπγοδίθηϊῃρβ ἱπ ΟΠ δρ. Υἱῖ., βος. 6, οἴ 
Π)οοῖγηδὶ δηὰ Μογὰ]. ΑΑ58 ἴπὸ ριορδεῖ ἰβ ηοῖ (6 
τοῖο ᾿πδίτατηοηϊ οὗ του διΐοη τιῖδουϊ ψ1}} οἵ δὲς 
ΟὟ, ΜῸ τηθδῖ, ΜΓ ὮΠ1|6 ἔ}}γ δοκπον]οαρίηρ 1[Π6 οἢ] 
ἔνο σιουπὰ οὗὨ 686 ὈΓοπιΐδοθ, αἱ τσ βαπης ΤῊ 
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τοραγὰ τμοπὶ δ8 ονυϊάθμοθβ οὐὗὁἨ 106 ῥγόρμοῖ β οὐχ (1ἴκ τ μθδῖ, δας [086 ὙΠῸ ΤΟΒΘΙΔΌ]6 ΟΠ, Ἡρηοὸ 
δΊΓΘησΊ οἵ ἔδίτῃ. 
156 ὈΓΟΥΔΙΠ Ὡρ᾿ δἰ Ια] Π688 8068 ΟΠ]Υ͂ Ῥαπἰδιπηθηῦ δηὰ 
ἀονηα}}, ἃ ΒρΟΟΟΥ ουὐἰθγοδκ οὗ ἀϊνίηθ τα ἢ, γοῦ δἱ 
10 δδῖὴθ {ἶἰπιθ 86 Π0]48 ἤττη 85 ἃ σοοὶς (ἢ ῃορθ ἴπδῖ 
ἔπ στασοο οὗ Θοὰ Ν}} τοίη πα 4 πθὺν 5 νδίίοη 
θορία ἴὸσ τπ6 ρϑορὶες οἵ αοὰ. ὙΠῸ ἀϊνίηθ Ῥτοπιΐβ68 
τοῦδ ἴο Ιβγβοὶ 85 [6 Ῥθορὶθ οὗ αοἂ δἵϑ δῇ δΏΠΠΟΥ 
οὗ 8 (ΔἸ δηὰ ἃ ᾿ίσῃς ἴο {Ππηλῖπα ἴΠ6 ρΙΟΟΙΩΥ ἴα- 
τατα Ὀσίοτο Ηἴπ, 80 {πὲ ἴ[Π6 πὶ] αἷπὶ οὐ ἴπ6 ὕτο- 
οϑπχΘ γοτωδὶπ 8 ἴ0 Ὠΐπὰ ἱπλτ οὐδ Ό]Υ ποῦϊθ. 1 ἴξ ἰ8 
{6 οἱ Ῥτοτηἶβοδ προὴ Ὑγϊοἢ ἢΪ8 ΤΠ τοδῖβ, [Π|686 
8Δ΄6 τεδηϊτηϑιθα δηᾶ ἔγθβ ἢ Υ οοηγηηθα ὈΥ τῃ6 ΠΟῪ 
του δου 5 πὸ τοοοῖγοθ Βαϊ [9 ΟΟΟΌΥΒ ΟἸΪΥ͂ ἡ ΠΘῃ 
ΠΟΥ ΔΙῸ δτπην Ὀο]ονοά, δηὰ τμοσθίοτθ ἴΠπὸ τζῖοῖ- 
δ:ιο6 οἵ ΓΠδπὰ 18 8Δη ουϊάθηςθ οὗ βίγεηρτῃ οὗ αὶ ἢ. 

ΗΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γε. 1. δϑηιίε τὴδ ἰορ, 5. Τδθ ἱπάρταθηῖβ οὗ 
αοὰ ψδοπ τῆν Ὀορίπ ΓΘ 1ἴκο ταὶ ἢ Υ δον 8, ὙΠ ἢ 
ΙΔ ΚΟ ουθσυ τ πηρ ΠΘΠπΊ ]ο, (ἢ ΠΟΥ ἀο ποῖ 8] 1 ΟΠ ΟΥ 
ἀδδ ἴο ρίϑοος. ΑΡοβίβϑή ἴγουλ αοὰ (ἰΔο] Δ Ὁ) ἰ8 
εἶἰἰδὲ τς ἢ ἀροίθ8 [86 6π86, δηὰ δἱ 1880 ΤΏ Κ68 1ἢ)6 
ἀϊνίπο ἡυπαἀρτηθηῖβ Ὀγθακ (οτίῃ. 
γε. 3, 8. Τῆδὶ ψΒοἢ 18 οὔτ᾽ ρτοδίοϑι οοῃῇς- 

ἄδῃοα πο αοἂ 8 οη οὔ 546, πδιηθὶν, [δὲ Ηδ ἱ8 
ὮΘΓΘ Ῥγοβθηΐ, ἰδ ΟἿΚ ὕΟΥΤΟΥ ὙΠ6Ὼ Ηθ 15 ἀρδίηδι 

6. [ΤῈ Ῥτορῇῃοὶ ἢ85 ποῖ οιρογϑᾶ ἃ δα ρογῇιιοιι 9 
Ὦδθαρ οὗ ψογὰ8. ΕΡΟΥῪ 80] 80 ]0 8 ἱτπηροτγίδηΐ, ουθη 
ἸοῸΡὮ δὲ ἢγβιὶ ζ ΤῆΔῪ 866Π| Οἴ ποῦ. ὙΠῸ ΗΟΙΪΥ͂ 
ϑρῖτς ΘΒ ,,Π|8 ἴ0 βηδίζο ΟἹ ΟἿν 580} ἢδύνοτίοβ πα 
ΤΟῦ86 ΟἿΓ ἱπηδίθ [ΟΓΡΟΥ, [Πδὺ τῦχὸῪ ἸΏΔΥῪ ποῖ τὨϊηϊ οὗ 
Θοά 88 οἵ ουγϑεῖνοθ, θα Κπον ἴμαῖ ἢΐ8. ῬΟΥΤΟΥ 6χ- 
ἴδηάβ ἴο 4}} Ὠἰἀϊηρ-Ρ 8668. --- (ΔἸ νη. 

γογ. 4. Απά 7 εἴ πιῖπε γε, οἴο. ΤῊΘ ὁγο οὔ ἀοά 
ροη [8 8 Οἵζ ὙὙΠ016 ΠΟρο δηᾷ βίδυ δηὰ 118. [{ 15 
οὐ ἴδ ΘΟ ίδ880Ὁ ἴῃ ῥγίϑοῃ, [ἢ 6 ΠΛΒΓΙΥΥ ΟἹ 106 ΤϑοΚ, 
16 ῬΟΟΓ ἴῃ {ποῖγ βιβογίηρθ, {π6 π]ΟΊΤΏΟΥ ἰῃ [Π6 
σπδοΓ οὗ ἀθαῃ, ἴοτ ροοὰ. ὙΒδῖ 1 [δῇ 6γ6, ἴΠ0 
δοΌΓΟοΘ οὗὨ 411] σοοά, τοβίβ οὔ 8 οὔγθδίασο ΟὨ]Υ [ὉΓ 
οΥἱ! 1 --- Ῥαδ6γ.] 

Μετθ. 5,6. Οοα᾽β οπμηϊἰβοίθησο δῃα ΟΠ ρΓΘ5- 
68ῃηο6 βαἴῃ τιοῖγ ὙγΠ016 δἰ ρτι  ἤσαποο ἔγοπι ᾿ἶδ οπιπῖρ- 
οἴεποδ. Βαϊ Ηθ 15 45 οογίδι ΠΥ ΔΙ πισῃγ 85 Ηθ 19 
Δ} ντἰ|830 δηὰ οὔογυ ΠοΥ̓6 Ὀγοθθηῖ. Ηο ΟοΙ Δ 8 
16 δῦ ποθ δπὰ 45 Ηδ "1, δὰ ἰζ πιιϑὺ ΟΌΘΥ 
Ηΐπι. 1 Ηδ ΟὨΪΥ τουςἢ ἰδ, ἴς ἰγοιἷο8. Βαϊ πὸ 
ποπάαγ (Πδὲ τῆ6 οατ ἢ οὔογϑ Ηπι, ἴον ἰἰ ἴα Ηθ στ ῇο 
ΤῊΪῈ5 δἷδο ἴπ6 μράσθῆ. [118 18 [26 Ὦορδ οὗ ἢΐ8 
ϑοῖυδηΐδ, (Π6 ΒΟρΘΙΘββηθ88 οὗἁ ἢ 18 ΘὨΘΠΊ168. --- Ῥα- 
ΒΩΥ͂. 
᾿ ο΄. 7. Ατὲ νὰ ποὶ αϑ (ὧδ δοη8 Οἱ (δὲ Οιιλί!εδ, οἷς. 
6 ἴο δἶπι ὙΠῸ σΟμβίογ8 ψῆδὺ αοά τῃτοῦυρἢ 

88 πηδάθ οὐ ἢΐπη, 88 8 οὐ τησῦῖξ, δηὰ 
το Ὀοδθῖι8! Ὕἀοὐἀ ν1}} Ὀ6 Δϑδηδιηθᾶ οἵ Ἡΐπι, 

δηὰ Πυπιδῖο πἰπὶ ππάοῦ [086 ΟΥ̓ΣΥ ὙΠΊΟΤῚ Ὧ6 6ΧΔ]15 
ἰσηθο  . 

ψετ. 8. Τ7ῆε ἐγες οΓ ἰλε Ϊ,οτά, εἴς. Νοιπίηρ 68- 
ξαρο6 186 6γ68 οἵ αοὰ ; ἐνϑὰ (βουρῇ [ῃ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ 

οἴδη βϑθθῆλ ἰ0 6 106 0850, γοῦ τὴ ἴΠ6 οηὰ ἰτ 18 
δῇ ἴδαὶ Ηδ 48 566 Δ]}, δΔηὰ πῃ ΙΒ ΟὟ {{πὶ6 

δὐπιϊηἰδίοτα ΟΠαββοπιθηῖ. Ῥ78ο0]ς Κίηράοπῃηβ ἃ 5 
ὑ7ὶ}} δ ᾿πάϊν π4}5 δγὸ οὐ͵ϑοῖβ οὗ σα 8 αἰἱϑητίοη 
ἴον 70Υ ΟΥ [ὉΓ βοῖτον. ΤΕΥ ἄοοβ ΤΏΔΗΥ 8 Κίπράοιῃ 
Ττηοοῖ 6 Πρ τ] ὁη41 ΤῊ ογα8β οἵ ἴπ0 1,οτὰ ὙΟΓΘ 
ἀροη ἰξ δηὰ προπ ἰζ8 βῖπβ, απὰ τβουσἢ ἸΏΘη ἩΨ6ΓῸ 
μον σοηδεΐουϑ οὗ ἰδ, Βη4}}γ τ6 ἴδοις Ὀθοδγθ τηδηΐ- 

Ψε τ. 8,9. 7 τοἱϊὶ ποῖ εἱἱετὶψ ἀεϑίγου, εἴς. Τμαῖ 
τὸ ἀο ἢοῖ ὈΓΙΟΓΙΥ͂ ρογδα 18. ἀπὸ ΟὨ]Υ ὑο [86 σοοά- 
Ὧδι οἵ Οοά, τΒοἢ ΠᾺ8 ΠΟ σπὰ. ἢο ἢ68 τϑββοη 
[Ὁ ἴδδν {π6 αἰνίπο ᾿πάρτηθηῖβ 1 Νοῖ τῇο50 ὙΠῸ 8Γ6 

ὝΒ1|6 6 δὲ ἤγδθϊς οὴ δοοοῦης οὔ] [ἴθ τᾶν αυοϑίίοη [0 ὁδοῦ οπ6; σοτλ ἀοὺ γοῦ 
ΤΟΒΟ]6 5 ΑἸ ΒΟυΡῊ ἰζ οἴτθη 866 Π18 85 ἱΓ ούθῆ τῇ6 
ὙγΠοας 181} ἰὸ [6 στουηά, γοῦ ἴῃ ἴΠ6 Θηὰ ἱξ 8 ϑῆονη 
ἴο Ὀ6 οἴϊιογνγῖδθ. Μοῆ β6ο8 ἴο ὃθ ὙΠοΑῖ, πὰ 15 
ἠοῖ, [Ι͂π 1Π6 8:π|ὴρ ρονγοῦ οὔ ΟοἀΒ ἡυάρτηθῃ δ 1165 
ΠΣ ΟὨἱ οΥ δ σηϊἤσδποα. 

γον. 10. ἀο δαψ, Τῆε ευἱ δλαϊΐ ποί, εἰο. []1η 
ὈΟᾺ ἀοϑιτιοιίοηϑ οὗ Φογαβαίθηι, [86 κὰν τῶ ΡΟ βδοα 
[Π6 ΠΊΟΥΘ ΤΙ ΒΟΓΘΌΪΥ Ὀαΐπρ Ὀυογοᾶ ἀΡ ΟΥ̓ {6 ἴΔ186 
ςοηδάθηοσθο {Ππᾶἴ (ΠΟΥ ἐμ υ] ἢ τοῦ ρμοτῖ8ῃ. 80 ἴοο ΠΟΥ͂, 
ΠΟΏΘ 81Ὸ 80 ᾿ἰκοῖγ ἤὸ ρου δὴ ΤΌΓΟΥΘΥ 88 ΓΠΟΥ Ὑ}10 ΒΑΥ, 
Τηθ οΥἿ] 8Π4}} ποῖ ονογίακε '8. “1 ν1}} σορϑὴῆϊ 
Βογοδίνοσ." ““ἼΠογο ἰδ πιὸ δπουρῇ γοῖ." “Οοἀ 
ὙΠ] [ογχῖνο [86 ΟΥ̓ΤΟΥΒ οὗἁ γουτῃ, ἴὴ6 Βοδὶ οὗ ρβ8- 
βίοῃ." “ Οοἀἂ ἴδ τηοτοὶ δ]. ΤὙΠὰ8 ϑαίδη ἀθ᾽ π68 
που Βα πα ὉρΟᾺ Τπουβϑη 8 τὸ {πιο γ᾽ ἀδΒι ΓΟΙΟΗ. --α 
Ῥαβογ. 

νεῖ. 11. Α8 ἴδ ρτορἢϑί μογθ ἀθοϊατοϑ [δαὶ ἃ τὸ- 
ἄθθπιοσ ἡγοῦ] ΘΟ 8πα ΓΘΠΘῪ ἴπ6 ὙὙΠ0]0 5188 οὗ 
πὸ Κίπσάοτῃ, γγχὸο 866 [δὶ [π6 ἔμ ἢ οὗἁὨ 16 ἔπκίθογ8 
ὙΔ8 Ἔν Ὁ ἤχοά οἡ ΟΠ τβι ; [0Γ ἰπ δ6 Ὑδοῖο που] ὰ 
ἴι ἰ6 Ης δ] οὔθ τῦδο [858 στϑοοῃο θὰ ἃ5 ἴο ἀοά. Νοτ 
οσουἹὰ [6 8116 ΟἸατοῖ ἤᾶνα Ὀθθη τοϑιογοὰ οἵποῦ- 
γεὶϑ8 (ὮΔη ἀπο Οη6 ΠοΔα. [ΙΓ ἤδη δὺ {118 ἀδΥ τγΘ 
ἀρβῖγο ἴο γαΐ8δ6 ἊΡ οὔῦ πιϊπ 8 ἴο Οοά, ΟἸιγίϑὲ τηυϑὲὶ 
ἐπηϊτηοαϊ αον Ὀοοοῖηθ ἃ τηοαϊαῦοῦ Ὀρίνγοθη τ18; [ὉΓ 
ὙΠῸ Ηδ 18 [Δ ΚΘῺ ΔΎΔΥ, ἀοδρϑῖν Ὑ71}} ον ογν ἢ 6]Πὶ 
ι6. Οὐ οοπῆδοποο νΥ1}} οοπ.6 ἴὼ ποιμίηρ᾽ 11η]688 ἱξ 
θὲ ουπάσα οἡ ΟἸ τὲ δ]οηθ. ---- (ΑἸ νη. 7αἰίοη 
δι. ϑιγδῆρο σοπηηθηξ οἱ ἢπτηδῃ ρ,οδίηθ585, [81 
[Π6 ΤΟΥ͂Δ] πο γγὁ8 ποῖ ἴο Ὀ6 οπχρίογοᾶ ἰῃ [Π6 βαϊν- 
οη οὗ [π6 ννογ]ἃ ἀπ} ἰδ γγὰ8 [4] 16} Ὑὴθ τογαὶ 
αἰδοθ δά ἴὸ Ὀδοοτηθ ἴΠ6 ἢιϊι! οὗὁἩ Ναζαγοιῃ, ογο 16 - 

ΘΘηλοῦ οὗ ἴΠ6 του] οου]Ἱὰ Ὀ6 ὈΟΓΠ, ἡνῆ086 Ρ]ΟΥΥ͂ 
δηᾶ Κἰησάοτῃ γογα ηοΐ οὗὨ (Πἷ8 τνοῦἱά, 0 σατηθ ἴο 
[ΔΚ6 ἴγοιηῃ τι8 ποιῃίηρς Ὀπ οὔτ παίαγο ἴπαὶ Ηθ τπαῖρδῖ 
ΒΆΠΟΙΥ ἐΐ, ΟἿΓ τη Β01Ὑ ([Πὰϊ Ηδ πιὶρΐ Ὀ6ΆΓ 10 [ῸΓ 18. 
οι βοὴ δηὰ Ὀϊοοὰ οου]ά ποῖ ἔοτοβϑο ᾿ξ 6γὸ ἰ σϑΏ6, 
88 Ποβῇ δηὰ Ὀϊοοὰ οουἹὰ ποῖ Ὀοϊῖονα ἰξ θη ΗΘ 
ΘΒ ΠΊΘ. --- ῬύδοΥ. 

Ψον. 12. μι ἐλεν πιαν Ῥο584688, οἰο. Νὸὼ ρἱῇῆδβ οἵ 
αοά επᾶ ἴῃ 86 ἐπηπχοάϊαιο οὐ͵θοῖ οὗὨ Εἶθ ὈΟΙΠΙΥ͂ δη ἃ 
Ἰονβ. 8Γ86] 85 τοϑδίογοα ἴπ οὐγογ ἴπδὶ (ΠΘΥ, 1Π6 
ἢγτϑι ο")]θϑοῖβ οὐὁἨ οὔ β πιϑοΐϑβ, παρ νη ΟΠΟΓΒ ο΄ 
(οά, ὑοὐ Εάοπι ΟΠἸΥ, Ὀαϊ 4}} πατ]ΟῺΒ ΠΡΟῚ ὙγΒΟΪΏ 
εἶθ ὭΔΠΊΘ 18 68}166. --- ῬηΒΟΥ. 

εν. 18. ΤΒο πιουηϊδίηβ δηὰ ἢΪ119 οὗ 9 πᾶ 858, 
ψὑὶ ἢ {ΠῚ ΤοΥγδοθα 81.465 οαὰ τι ἢ ἐπα νἱηθ, ΤΟΙ ἃ 
ὨδίυγΑ] ϑγιηῦοὶ οὗ γα {1 Π6 88 τὸ τπ6 ὅ6ν8; Ὀπι 
[86 Υ [Ὠοτλβοῖνοβ σου] ποῖ (κἰπκ τπδῇ πδῦατα) ἔγαἰυ- 
[688 88 τιοδηϊ πηᾶάονῦ τἰλ8 ἱτηαοτΥ. [Ὁ που]ὰ 
Ὦδνο ὈΘΘῚ 8 ὨΥΡρΟΓΌΟΪΘ 48 [0 {πίηρ8 οἵ πδίατγα, θυϊ 
Ὑἢδ1 ἴῃ παίαγαὶ Γϊη» 5 18. 8 ὨΥραγῦοΙο, 15 θαῖ ἃ ἰδίης 
ΒῃΔάΟΥ ΟΥ̓ τ1Ππ6 Ἰογβ Δηὰ ἀρ] ῃ 8 δηὰ ρ]λᾶ γαὶ[]- 
688 οὗ σΤδοο. --- Ιὰ. 

γεν. 14. Απα δεν δια οἰκΐδ8, οἴο. ΤῊΪΐ8. προάβ 
ὯῸ0 Θχροβίτοπ, βποθ Γῆτουρσμουΐ [6 ποτ]ά, δηνὰ 
πὸ ἀοδοτὶ οἵ Ηοαλιποπάοτῃ, πιο γγ88 Ὀσίογο (16- 
φογίοὰ Ὀγ αοά, σἤαγοθοϑβ οὗ ΟἸτῖβὲ ᾿ἰᾶνα δυίβθη 
τὶς [οὐ ἤγηγηθ58 οὗὨἮ ΤΆ: {ἢ τηδὺ Ὁ6 οΔ]]οἀ οὐδ, δηα 
ἴον γἰδάῃθ58 οὗἩ ΠΟρΘ, υἱπεγαταβ, δα [ῸΓ δυγθοῦ 6855 
οὗὨ ὁδοῦ, σαγάσπβ; ΜΝ ΒΟΓεΐη ΠΟΥ ἄν 6}} γῆ ἢᾶνο 
θα ]ἀοἃ το ὑπγουρὴ ἴ6 ηζροτά, ᾿βθῆοθ ΠΟΥ͂ 
ἀτῖηκ τῃ6 σὶηθ οὗ Εἰάποι ὙΠῸ ἰοττηοα [Ποῖ ὉΥ͂ 
Ῥιοσορῖβ, θηοΘ ΠΟΥ οαὺ ἔγυϊ 8 ψἢὸ δάνβηςοή 
τῆι ὈΥ͂ Ποπ Π86]8. --- ἘΠ ΡΟΓΙ8. 

Ψ εν. 15. [Ὁ 18 ἃ Ῥγοτηΐβο οὐ ρογροϊαϊν Κα τῆ] 
οὔ ουῦ [οτὰ, 1,0, 1 δπὶ τ γοὺ ΑἸ ΔΎ, οἷς. Α9 
δογοπιθ 884Υ8, 1Π6 ΟΠ ΓΟὮ ΤΠΔΥ 6 ΒΠΆΚΘη ὃν Ρογξὸ- 
συτίοπΒ, 5ὴ6 σαπηοῖ ὍΘ ρτοοίθα ; 5806 τηᾶὺ Ὀθ 
τοτηριοα, βδῆ6 σδηποῖ ὃ6 ονδύοοσιθ. ΕῸΓΣ ἴΠ6 ογὰ 
αοα ΑἸπιίρσνν παῖ Ῥγοπιϊϑοὰ (παὶ Ης σ«1}} ἀο ἱϊ, 
ὙΓΠΟΘΘ ὈΓΟΙΏΪΘΟ ἰ8 [06 Δ ἴ0 πδῖΌΓΟ. --- Ῥαδοτ.) 



0 ΑΜΟΞϑ. 

Οῆροη ἴπ ον τἶπηο [πὸ ΟΠατοῖ οὗὨ Ο ἢ τῖβι βϑοπηβ ᾿ἶἶκο [Βα ἃ ἀΔΥ ἰ8 οοτηἱηρ᾽ ποη τ86 ΟΠ υτοῇ 88 4]] ἰτατορὶ 
ἴο Τλαν 1 8 (Ἀ]]|6ὸη μαϊ, Ὀὰ ΟΠἸΥ νΠοη γγχὸ ἸΉοκ αἱ [8] 'π τη6 ἕδος οὗ [πὸ ᾿νοῦ], δπά βίαπα ἔουι στοδὶ δηὰ 
ουϊναγὰ οοπα  Ποη δηα ([Π6 ΤΊΔΠΥ ΠΟ διαῃ ἷτ; 50} ΠΟῦΪ6 ΟἸΥΔΓΑΙΥ 88 τ1}} 88 ἰὨγΑΡΪγ. 
ἴα, 88 στορασὰβ ἴπ6 βοΟΎΟΥ τ ἰοἢ ρο68 οὐἕ [ΌΤΙ : 
ΟἸγίβὲ δηὰ ὑδὸ Ὀϊοβδίηρ πνἢἱΐοὶὶ Ηθ ῥσγοσῦγεϑ, 10 ἰδ “Ατρθῃ, [οτὰ, δὶ! ἕὰῪ γοτά ἰς ἔστι : ̓ 
αοἵ ἃ (Ἀ]Π6η δι Α τεβίογοὰ Βαϊ. ἘΕῸΓ Ηἷβ Ὁ] εββίπρϑ Απιοῦ, ἴοτὰ, οοαλθ, σοσιΡ] οί ̓ξ δἱῖ : 
ΔΙῸ ποὶ 81:4}}. ΗΔΡΡΥ͂ δἴ0 4]} νο δα] ῖονο ἴῃ Ηΐηι. 



ΤΗᾺ 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΒΑΌΏΓΙΑΗ. 

ΕἘΧΡΟΌΝΘΌΕΟ 

ΒῪ 

ῬΑΤΙ, ΚΙΙΞΙΝΕΒΤ, 
ΡΑΒΤΟΒ ΑἹ ΒΓ. ΘΕΒΊΥΒΑΌΡ, ΑΝῸ ΡΒΟΥΕΞΒΟΒ ΟΥ ΟἿὉ ΤΗΒΤΑΜΕΗΝΊΤ ΤΗΒΟΙΟΟΥ ΙΝ ΤῊΝ 

ὈΝΙΥΕΒΒΙΤῪ ΟἹ ΒΕΒΙ͂Ν. 

ΤΗΑΔΝΒΣΑΤΕΡ ΓΚΟΜ ΤῊΣ ΟΕΕΜΑΝ, ΨΙΤΗ͂ ΑΡΔΘΙΤΊΟΝΒ, 

ΒῪ 

ΘΕΟΒΟΙ πὶ ΒΙΙ55, Ὁ. Ὁ, 

ῬΒΟΡΒΒΒΟΙΒΙ ΙΝ ΤῊΒ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤΥ ΑἹ ΓΕΙΒΒΟΒΟ, ΡῬΕΝΝ. 

ΝΕ ΥΟΕΚΙ: 

ΒΟΒΙΒΝΈΗΝ, ΑΕΜΒΘΤΈΟΝΟ, ἃ ΟὉ. 686 ΒΒΟΑΌΥΧΑΥ. 

' 1874. 



Ἐπίογοὰ δοοογάϊηφ ἴο Ασὶ οὗ ὑσπρτοια, ἰπ ἴδ γος 1874, Ὁγ 

ΒΟΒΙΒΝΕΗ, ΑΒΜΒΊΤΒΟΝΟ, ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ, 

ἰῃ ἴδ0 ΟΠἶοο οὗ (πὸ [ἐτατίδη οὗ Οοηστονο, δὲ Ἦ δδαδιξκμἰῃρίου. 

ΒΙΥΕΒΕΙ͂ΌΕ, ΟΑΜΒΒΙΡΟΚ: 

ΒΙΒΕΚΟΤΥΡΚΌ ΑΝῸ ΡΕΙΝΤΕΌ ΒΥ 

Ἡ. Ο. ΒΟΟΟΗΤῸΝ ΑΝΌ ΟΟΜΡΑΝΥ. 



ΟΒΑΘΙΑΗ. 

ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΊΟΝ. 

Οε ἐδ αὠΐλον οὗὨ [86 Ὀτίοῦ ργορΡ ΘΟ σοῃοογηΐησ (86 ἄοομι οὗἁὨ Ενοῦι, ΒΊΟΝ (μοδθ γῆ 8." 
γταηροὰ [86 Οδποῦ μᾶνο ἰπβογιϑὰ Ὀεύτγθοῃ Απὴοβ δηα «008, γ1χα ΤΘΔΙΪῪ Κηον,, τ] οογίδιηΐυ, 
ποιμίησ Ἔχοορὺ {8 ἢδπθ. ΤῊΪ8 18 γϑδα ὈΥ ἴπ6 Μαβουδῇ 848 Οὔβα δ ἢ [ΥΩ 9], ἑ, 6., ϑογνυδηὶῖ 
οἵ Ἰομονδῆ, ἃ ργορδὺ πᾶπιθ β'δαυθπιΥ πιοὺ τ ίτα, δηὰ το τὰ ὈΟΓΏΘ αἰδῶ ΟΥ̓ 8 γοδροοίϑο!θ 
Ζεοδυϊοπῖία οὗ (6 {ἰπλὸ οὗἨ ὅδ] (1 ΟἾγ, χχν]. 19), ἃ τηδ)ογ- ἀοηο οὗ ΑΠδ (1 Κἰ. χνυὶϊὶ. 8), 8 
Ιονϊϊο ἀπᾶον Ψοβὰ ΒΒ (2 (ἢν. χχχίν. 12), δῃα βοανογαὶ μθδὰβ οὗ ροβϑύ-οχ  δη μουβθβ. ὙΈΘΓΟ ἴδ, 
τπογοΐογσθ, πὸ σιουπα ἴον Βοίαϊηρ ἰδ, πὶ Αὐρυβοὶ δὰ Κύρου, 8ἃ8 ὁ βυῃθοϊὶς ῥβϑυοηγμι. 
Τηδῖ, ούσανοσ, [86 ργοπαηῃοϊδίίοη οὗ [86 ἡδὴθ οἴἶγεὰ ΌὉΥ {80 Μαβογοῖθβ νγὰβ ποὺ πένθ γβδὶ ἢ 
ἰι6 ὀαν] οϑῦ {ἰπ|68, 18 ουϊάθηϊ ἔτοῖὶ {80 λοῦ μαῇ [86 ΓΧΧ, σὶνο ἴον ἰΐ, ἴῃ ἀϊδογοηὶ ρῥίδοθβ, ποὶ 

ον Ονάϊΐδ8, Ὀυὶ Αναΐα5, Αὐυάΐα8, οἰς.Ϊ Ὑ͵Βμαὶ 76 νυ 8 ἰγδάϊ οηβ γοροσὲ οοποογβίησ [86 πιδῃ ῬθᾶΓ9 
ἴα ϑζδι:ρ οὗ οσοπ͵δοίατα, οΥ οὗὨ ἔδῃοι! ἱπνθηϊίοη. Ὑμὸ οἱάοβὶ οἵὗὁἨ ἴμθβα ἰγδαϊουβ ἰάθη 1868 
μὲ τ ἢ 186 Οἱ οΥ σουγιοῦ οὗὅἁἨ Αἰιδῦ, τοΐθστοα ἴο δῦονθ, ργοῦ δ] Ὀθοδυδο μ6 18 τηοημοηρὰ 1 Καὶ. 
ΧΥΪ, 8. 88 8 ὙΕΓῪ Ρίουϑ τϑ8π, Ὀαῦ ἰῃ 8ὸ ἀοίΐῃρ ονϑυϊοοκβ ἴδ δου ὑμπδὶ ΟἿΣ ῬγΟρΡΆΘΟΥ στον ποὶ 
ουὖὲ οὗἨ [86 οἰγουτηδίδηοοϑ οὗἁἨ (πὸ ἴδῃ ὑγῖῦ68, Ὀπὺ ΘΠ ΓΟ ουὖῦ οὗἁὨ Ψογυδβαίθῃ. ὙὍμ0 οΟἴβοσβ ἃγΓθ 
Α1}}} τότ συ οἱοῦβ. 
5. Τὸ ἀοιογπιίηο [86 {ἰπηι16 οὗἉ [6 ῥγορῇθου, γγὸ ἃγὸ ἰϑῆδ, ἐβογοῦυγα, βδίτωρὶγ ἴο ἰΐ8 σοπίδηίβ, ἕο ἰϊ8 
τοἰδιο8 πεῖ τ[ὰ6 ΟἴΟΓ ῥγορμοῖβ, δηὰ ἴὸ [6 μἰδίογῖοδὶ δοοουηῖθ οὗ [86 ΟΙὰ Τοβίδπιοηὶ. 
Το εἰϊυδίύοη ἴῃ ψ ῖς ἢ} {Π6 Ργορμοὺ δίδπαβ 18 βῃονγῃ Ὀγϊποῖρα! !Υ ἰὴ νον. 10 δ΄, βίποθ νυϑῦβ. 

1-9 οοπίδί ἢ ΠΟΤῈ ῬΓΌΡΒΘΟΥ (“ ἰῃ [μὲ ἀδγ," νγϑῦ. 8). Φεγυβδίθαι 18 ἀἰϑίγοϑβθα ὈῪ ἃ Βοβῦ]θ ἱπνδ- 
βίου, 5ΊγδηοΥΒ Βᾶνο ϑηϊογοὰ ἰηΐο ΠΟΥ σαΐθδ (γοΓ. 11 6), ᾶνθ ρὶυπάογοα δηὰ σανασοά, δὸ (δμδὶ 
(16 Ροραυϊαί,ζου μάν Ὀείδκθη ἱβοιλϑοῖνοβ ἴοὸ ἃ ἩΠ4 δῖσῃῦ (νοσ. 14 Ὁ, ὁ), αν οαυτοὰ οὔ 
ἸΔΩΥ ὨΘΔΒΊΓΟΒ (ΘΓ. 11 Ὁ), δηὰ αἰν! θα {π6 ἱπμδοὶϊδηῖβ διηοησ [μθιὰ Ὁγ ἰοὐ (νυ, 11 ἀ), ἴο 
561} τ 8.8 δίδνοβ ἴο αἰβίδηῦ ὑρθορίθβ (γ6γ. 20 ο)ὴ. Ὅμθ Εδοιηῖθοβ ἢᾶνα ποῦ ΟὨΪΥῪ οχμἰδἰϊοα 
8. ὈΠΌΤΟΙΠΟΥΪΥ δπὰ πιδιϊχηδηῦ ἀο σὺ ἰῃ (086 ἰγϑηβδοίίοῃϑ (γ γ8. 12; 104; 18 Ὁ), Ἀυϊ 
ἰδτὸ δοιϊίίνο Υ ἰδκθη ραγὺ ἴῃ {Π6 πὶ (γῈΓ. 11 6), ΒδΥθ ββαγϑὶ ἰη (μ6 ἰηνβϑβίοῃ οὗ [86 οἱτὺ (ν6ν. 
18 4), 18 {π6 Ρῥυπαογίης (νοῦ. 18 6), δῃὰ (80 τωδᾶ σϑνῖσυ οὶ [Ὁ] ονγθαὰ (τοῦ. 16 8), μᾶνθ 
ἰδίῃ ἴῃ παὶΐ ἕον ὑπὸ Πιχίεἶνο8 θὰ ὍΠΟΥ Θβοδροα ἔτοπι (.6 οΟἱΓΥ, δῃα 8]αῖπ [θη ἴῃ ραγί, ἴῃ ρμδτγὶ 
ἀεἰϊνετο τὸ πὶ ἊΡ ἴο βίανθυυ (τσ. 14). Τὴθ οδίδβίσορμο πίον (86 ργορμοὶ ψμγοδίθῃβ ἴῃ 
νογ8, 1--9, ἴβΒ 106 Ραῃίβπηοηὶ οὗὨἨ Εἄοτα [ὉΓ ἴ8086 ἀθθὰ8 (νου. 10), δῃὰ πῖῖ Β18. 18 1ἰηἸκοὰ [80 
τοι αὔοῃ οὗὨ ἴβγαθὶ (νυ 8. 17--21). : 

. Ετοπι τ ὲ}8 ἀοϑογίριίοη 1ὑ 18 οὐνίουβ ἰμαὺ [86 οἰγουμπηδίδῃοοθθ ΟΙῸ Β00 ἢ 88 ρῥγοδθηϊθα {δθπ}» 
δοῖνεβ δἴδσ {86 ἀοδίγαοσίίοη οὗ ΦοΓγυβ8] 6 πὶ ὉῪ ΝΟΌυΟΒδάηοζζαυ. Ὑμαῦ [Π6 οοπάυσὶ οὗ Εάοτα ἴῃ 
τοϊδιίοπ ἴο ὑπαὶ οδίβϑίγορηθ γγῶβ ἱποτουσὮ]} ΒΟΒΕ116, δη ἃ ΟἸΟΒΘΙΥ δ᾽ τα] τὸ τ μδὶ 8 ἤθτθ ἀ6- 
Ρἰοῖο (νον. 11 4), 18. ργονθά ὉΥ ὑπὸ ρῥγορμθοὶθθ οσοβδίοηθα Ὀγ ἐμδὶ οοπάυοὶ (Εξοϊκ. χχχν. 
δηιὶ 18. 1χ}11.). Ἧγο πιΐσῃῦ, ἰμογοίοσο, τοραγὰ [86 ῥγορμθὶ 889 ἃ δοῃίθιηρΟΓΔῪ οὗἁἨ [δ]8 ϑνυθηΐ 
(Αθδεη Ἐσγα, [αὐδὸῦ, Οαϊονίυθ, Τασγπονΐαθ, ΟἈ. Υ. δηὰ “2. Ὁ. Μιοβδοὶίδβι 6 Ὑγοίϊο, 
Κυοδοὶ, Δἴδυγον, Υίπον, Ηθηάστοτκ 3), ΟΥ 89 οὔθ οὗ (86 ἰδίον Ερὶ χοηΐ οὗἨ ργορβθου (Ε:σζίρ, 
δι Ἐσγρίίαδη 96», οἷν. 812 Β. Ο.). λυά ὉΠἀουύοαΪγ τὸ ταυδῦ ῥγοίδυ (818 τοίδγσθηοθ οὗ οὺν 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἴο ΘΥΘΥῪ Οἰ ΟΡ, ἱΓ 1 πογο ἴσυθ, 48 ΗΪ σὶρ πλαϊηἰδἰη8, ἰμδὺ ἰπ {80 ἔγβί ἔβη νθγβ98 οὗ μἷ8 
ἀΐδοουγεδα, Οὐβα δὴ πηλῖκο8 86 Οὗ, ΠΥ, Β'ΤΩΡΙΥ ῬΔΥΔΡΈΓΑΒΟ8 (Π6 Ββιγ Κι ΣῪ δἰ παῖ ν ἰδησυαρσο οὗ 
δετοιηίδῃ (οΒΔΡ. χ ϊχ. 7 4.) ἀραϊηδὶ Εἄοπι. 10 8 ΘαϑΥ, ἴῃ {μΐ8 νἱϑνν, ὑο γοργὰ ργϑοίΐβοὶ υ ἴΠο86 
ΡΘΟΌΪ αν ἔδαϊσοθ ἴῃ πϑῖοῖ ΟὈδαΐΔ ἢ ΘΧοθ]8 δ γθιιϊδῃ (νον. 11 4.), 85. οδ ]ϑὰ ἔστ Ὁγ [6 ἱπιπιθ- 
αἀἰδίθ ἱπιργθββίοη οἵ ἴθ οδίδβίτορμθ, πΒῖο «ογοτηΐδα μα ποῖ γοὶ Ὀθίογθ [ΐϑ ΘΥΘΒ: Ὁ 80 

1 [Αβδία, [Οβδία]. Αβδεια, Αβαδία. --- Τπ.} 3 [Ὁονῖθ ---ΤἈ.} 
ὶ 



4 ΟΒΑΘΙΑΗ͂. 

ΒΡΟΚΟ ΐβ ὈῬΥΟΡΉΘΟΥ ἴῃ (86 Ἰουγι ἢ γοασ οὗ Φϑβοϊακίτη, δῃὰ ἐπογοίογο Ὀδίογο {διὸ ἀρδιγσυσοη οἴ 
Δεγυβαίθα (οὗ Οδδρασὶ, ᾿. 1ὅ 4.). 

Νονοσίμο]οβα, οοποοσγπΐησ [818 υδ6 οὗὨ Φεογοιι δ ὉγΥ ΟὈδαΐϑη, ργϑοΐβοὶν [86 ΟΠ ΔΓΥ ἴδ ο ᾿κ: 
ὈΟΙΙονοα. Ασαϊηδὶ Ὁ θροαῖϊβ δ οὔδθ {πὸ οἰγουμπιδίδησσ, (Πδῦὺ {818 ὙΘΥῪ 56 γ166 οὗ δημπουποο- 
τοθηΐβ ἰῃ Φογοιίδη οοποοτγηίησ ἐογεῖσῃ ἰδηβ ἰο το (86 ρϑβδδρα χὶϊχ. 7 ΕἾ θοίοησδ, βθονε 
ποῦ ἸΏΘΓΘΪΥ ἃ οοπδίδηϊ 86 οὗ ΘΑΥΙ ΘΓ Ῥτορ θοΐθβ, θυὺ [δὺ Φογομπῖδιι τοροδύθα ϊΥ ΔΡΡ 168 θα γον 
ΡΙΌΡΒθοῖθα, τυῖῦ ἤθο ταργοάαοίίοη δηὰ Ὄχρϑηβίοη, ἴο Ῥγεδθηΐ οδοϑδίοηβ. 30 [86 ῬτΌρΡἤθοΥ 
αὐαϊηδῦ ΜοδΌ, [8. χν., χυΐ., ἴῃ σλδρ. χὶν". ; [86 ῬΠΟΡΏΘΕΙΘΕ ἴῃ Δ... 18 ἢ, νι], Β΄, ἔπ οδρ. χ]ῖχ. 1 
ΑΗ, 28 8. ὙΤδυβ δὸ Μ88, ἴῃ βοῃι8 βθῆ8β6 ουΐ οὗ 1118 οσγῃ ἐξουσία, οη (86 ρῥγἱποίρ!]ο [Πδὺ ῬτΌΡΒοον 
8 ϑρόκθῃ [ὉΓ 4}} ἰἰπ|ὸ δηὰ ὑπογοΐουθ τυ Ὅ6 Δρρ]Π]ΟΔὉ]6 αἰδὸ ἴὸ 1886 δνου- ΓΟ ΣΎ Ὀγδδβοπί, 
ςοπρ θα, ἐπ {}18 Βογίβ οὗ οβδρίδγβ, ἃ οᾶποη οὗ βδηοίθῃϊ ὈΓΌΡΒΏΘΟΥ [ὉΡ 1.18 ονγῇ {ἴπ|6. Απὰ ἴἴ 
ἴῃ 411 τ686 ραββδσθβ, ἰῦ 18 πάθη Ὁ]6 (δῇ Φογθιἶδἢ [45 δνδὶ] θα ̓ ἰπ:586] ἢ οὗὨἨ οἱ 6 ὺ ργΟρ θοΐθβ 
βῃου]α Βα ἴῃ υ8ῦ (86 ὁπ6 Ὀδίοτο υ8 06 {86 οΥτἱσίπαὶ, δὰ ΟὈδα δὰ πανὸ Ὀογγονεθα ἴσοι Ηἷπὶ 7 

ΤῊῖδ Ργαβυρ θη δοαίηδ ΗΠ χ᾽ νίθνν γἶβοβ 0 σοϑυίδί τ ὙΠΘὴ 6 ΠΙΟΤῸ ΟΔΓΟΙΌΪΙΥ ΘΟπν 
Ρᾶγο (8)6 ὕνο ρῥγϑάϊουουβ. “Οηἡ σοπιραυίησ ἴΠ6 νο οομμθο βϑοίοηβ τ ἢ ΘΔῸ ἢ} ΟΥΠΟΣ, μ᾿ ὸ 
πὰ {δαὶ ἰη Οὐδάϊδῃ ΡδΤΕΥ ΒΠΟΡΙΟΥ δπα τηοσὰ γαρία, ραγῸ Βοανῖου πὰ τοῦ δΌγυρίι, ρΡΔΌΙΥ 
ἸΔΟΥ͂ ΟἾΘΆΡ δηὰ ᾿ἴνοὶυ (πδλη ἰπ Φογοιη δὰ ἢ (ΟΑβρϑι). 11 οδπποὺ Ὀ6 ἀθηΐθα {μὴ [86 σγμοοα 
ἑπίοεγρτείυπι οἴοτοα Ὁν Οὐδαΐϑἢ, δβρϑοῖδ!ν ἴῃ νοῦβ. 8, ὅ, ΔΡΡΘδΓ ἴῃ Φογοπιΐδι βπιοοιμδὰ ἀονα, 

δηα {μαὺ [86 Βοϊ ᾶνγ αἰ Πα τ ΒΙοἢ Φογθαχλδῃ μ85 Ὀαγομαὰ Οὐδαΐδῃ ἷπ {πὸ ποτὰ ἘΠΕ ΞΙ 
(οΒαρ. χἰῖχ. 16), 88 αραϊπβὸ ἔθ πυχηϑγοὺβ οὐβουγί(ἀθβ ρβου αν ἰο (868 Ἰαϊέβσ, 18 οὔ πο δεοουῃῖ. 
Βαῦ ἰδ ἰδ σοπίΓΑΓΥ ἴο 41} Βογιπθηθυίί δὶ ργοσθάυγο ὕο ΒΌΡΡΟΒΘ (δὶ ἃ ἰδίδν ψυιϊοῦ, ἰὰ γοσαγὰ ἰὸ 
ἃ πἰϊυδίίοη τηοδη ν}}1}}6 Ἔχρ]αϊποά, βμου]άὰ πανα 811} ἀδυκοηθαὰ {86 οἶδαν ἰδησυδσο οὗὨ [6 Θαν ον 
ομ6, ψῈΐ]6, οα 1π6 σοπίγαγυ, ἰδ 18 ἃ σομηοι Δηα ΟΧΡ δἰηδΌἶα οσουττοηςο, π80 [Π6 ΟὈΒΟΌΓΟ 
ῬΓΟΡὮΘΟΥ οὗ δηιαυϊγ βμου ᾶ, ἴῃ [86 πδηᾶ8 οὗὨ ἰμ6 βυϊθβθαυθηῦ Β66ῦ, Ὑ1ιοὸ 18 ἂἱ [86 βϑιηθ {{π|6 
ἸσὮ Υ 8116 ἰπ ἀϊβοοῦγβα, Ὀθοοπλθ ποῦ ἤονίησ δηὰ ποτα οἷθᾶσ. ὅϑοιηθ, ἰο δϑοδᾶρθ {118 ἃΓ- 
σαπιροηΐ, ἔδίσῃ (Πδὺ [86 οὐδβουγὶ68 οὐὨἨ ΟὐὈδαΐδῃ ἀγα ἰηάϊςδίϊοηβ οὗὮὨ δὴ αἰοπιϊϑιϊς οοιηρὶ δίΐοι, 
ἔγοτῃ ἃ ροϊηϊ οὗ νἱθῦν δύ ὈΪ ΓΑ γ σθόοβοη, σι Βουῦ ἴΌΤοΘ δηᾶ νἱπουΐ ἀοβηϊθηθ88; δα 16 Ἔχοσο- 
518 οὗ 16 Ῥοοὶς ν» ἢ} πανα ἴο βου (μᾶὶ ιἷ8 ἀἰδοοῦσβο 18 οὴθ ψΒΟἢ ὈΘΑΥΒ ἃ βίῃσίὶθ Ὀαγάσῃ, ἰΒ 
δηϊπηδίθα ὈΥ οὔθ ἱπάοροπάρηϊν βοιΐ. ; 
ΤΠ σοι ραγίβοη τ ἱὯι Φογθι δ 18, ἐΒβογοΐοτο, οὗ πὸ να]ὰθ ἑονγαγὰ (86 ποῦ δοσυγαῖο ἀδίους 

τηϊηδίίοη οὗ [πΠ6 ἃρ6 οὗ οὺγ ρσορβοί. Οἱ [86 οἴδοῦ βαπὰ, γα αν [86 μοδί(ΐνο οἰγουπηϑίδηοδ 
(Βαὺ (86 ἴπηθῦ το] δυο’ Βῃΐρ Ρ]4 668 18 ὈῬΓΟΡΉΘΟΥ Θη γον τὰ ὑπ6 οἰγοὶθ οὗὨ υἱοῦ οὗ ἴδοβ8 
Ῥτορμοῖβ διῃοησ ὙΒοῖὰ {Π6 οΟἸ]θοίογβ οὗἨ [6 ὕβδποη βανὰ ρδοθὰ 10, {πδῦ 18, (86 οἰἄοϑί. Οἵ 
1(}6 ρτοδῦ πο ΔΙ ἢ ἴ65 οὗ [6 ψου]ὰ ΟὈδάϊδι Κηον 8 ποίησ. ὍΘ δηθιμΐοβ πο ἤᾶγα ἰηνδαρὰ 
ΔΦογιβαίθηι, 8.6 ἰοὸ ᾿ΐπὶ Β' ΠΠΡῚῪ τα σθΥΒ δηα δίγδηροῦβ (νοΥ. 11), δὰ Ὀοϑίἀθβ (86 ἘΞΔομλ 65 
6 Ὠδη68 006 ἀχοσρὺ {86 ῬἈΠΙβιΐπο8 (νοῦ. 19), δπὰ [86 Ῥμαιϊοίδπβ (νοῦ. 20), ὈΟΐᾺ οὗὨ πβοῖι 
ΔΡΡΘΑΡ ἴῃ “06] (ν. 4). 88. δηθπιΐθβ οὗ ἴ86 Κίηράοῃ. Ασδχ '8 ποῦ 80 το 88 ΟἿΘΘ Τη6ῃ- 
ἀοποά, 80 {Παὺ 8 μοτγίζοῃ 15 8.}}} παῦγονγοῦ ἴδῃ [παὶ οὐὗὁἨ ἀπιοβι Τ|ιὸ ὕνο ἰκἰπσάομιβ ἀγα ἴῃ 
δχἰβύθῃςθ βίδηαΐησ ΠΤΙΩΪΥ βἰά8 ὈΥ βδἰάθ. ὙὍὴδ βουϊβογῃ ομα οοῃβίβίβ οὗἩ [88 {τἴῦ68 οὗ Δυάδα 
(πο ἢ ἱμμδοῖϊία (86 Νερσοῦ δηὰ (86 Ἰον απ 4) ἃπὰ Βοη)απιῖη (νον, 19); (86 ποτίμοσγη (ΕΡρ γαίπι 
δηὰ ΟἸ|684) τηυϑὺ γοῖ Ὀ6 ροββαββοά, (δύ 4 υπἰίοα κἰησάοιῃμ ΠΙΔΥ 8186, ΟΏ6 ἈγΩΥ οὗ [86 ΟἈ]- 
ἄγϑη οὗ 15γ86] (νϑῦβ. 19, 20, οἷ. Π1ο8. 11. 2). ΤΠ οαρίνοβ οὗ “Φε6γιβαίθμη ἀγὸ ποῖ οαγτί θα ἅνσὰν 
ἴο ἴμ6 δαδβὺ, Ὀυῦ ΔΓ6 βο]ὰ 88 βίανβ ἰηΐο [06 νϑδί, ργθοϊβοϊυΥ 88 ἴῃ “οοὶ; ἴο (6 Φανδῃ (]οπὶδ) 
οὗ Φοοῖὶ οοσγοβροηάβ {86 ϑορμιαγαὰ (ϑραγί4) οὗἨ ΟὈδάϊδιι (νοῦ. 20). Τῆι τἀ] θγθη, ν]ιο 
δᾶνθ τηδάβ ὑγδῇῃς οὗὨ (Δ686 βανϑβδ, ἅγο ἀου θέ ]688 [86 βᾶπιθ 88 ἴοβα Ὡδιηθᾶ ἴῃ πῃ. ἱ. 9; Φοοὶ͵ 
ἷν. 6, ἰ86 Ῥμαηϊοεΐδηβ, ψ]οῖα Οὐδ ΙΔ} 4180 (νοῦ. 20) Ἔχρυθβδὶυγ τηθηθΐομβ. Οὗ ἃ ἀδδίισυοίοη 
οὗ Φεγιιβαίθπι, πογθουθῦ, μοὶ ἃ ποσὰ ἰ8 βαϊα, Ὀυῦ ΟὨΪΥ οὗ οἀρίυγο δηά τανᾶσθ. ἀπά ἰξ ἰβ ἴο 
Ὀ6 οὐβογνοὰ (δῦ (π6 Βοβι]θ αὐ οἵ Εάομλ 18 ΌΥ ὯῸ πιθλῃβϑ 8ἃ βίδίθ οὗ ἰϊησϑ γϑὲ ῥΐὸ- 
ἀυςοα ὃγ 16 Βεαρυ]οπίδη ἀοδίσυοιώοη, δηα Ὀθίοσο ὑπμοαγὰ οὐ [Ι]Ὼἢ 006] 8]βο (ἷν. 19), δηὰ 
Αμροβ (ἰ. 11 δ; ἰχ. 12), Ῥγθοίβοὶ υ 88 ᾿'ογο, Εομπι ἈΡΡΘδΥΒ ἃ8 81 ΘΏΘῺΩΥ οὗἁὨ Ψυάδι, ἀδβουνίησς 
ἀοιθα ομαββοπιοηῦ ο δοοουπῦ οὗ 118 οὐἱσίηα! ν ἤταΐογηαὶ τοϊδιίοπ ἴο 1ϑ8τ86]. ᾿1ὸ σου Ὀὲ 
ΡῬ αἰηὶγ ἱποοηστυοῦβ ἴο τοίου 4}1 {π686 ργθαϊοιοηβ ᾿αδὺ οἰ 6, ἀπὰ τ ΒίοΝ,, ἕον {Π6 πηοβὺ ραγῦ, 6 ΆΓ 8 
ΨΘΓῪ αἰεί Εν ἰβύοτίο8] δβρϑοί, ἰο (μ6 ἱποϊάθηίαὶ! ροβι(οα πο οι οοουρίοα ὕπνο οΘΏ- 
ὑατὶ68 ᾿ἰδίϑυ 'ἰῃ ἴμ6 ΟΒδ)] θθαη σαἰδβίγορμο ; [86 τἸῆογο ἱμοοηστυοιβ Ὀδοδαδα, Ὸμ {(π6 ἐπα οἱ 
Μοξοβ οὐναγά (Ναπι. χχ. 14 8..), 086 δἰιαά6 οὗὨ(μἰ8 ποῖ θοῦ παίου ὑοναγὰ 1ϑγϑοὶ τγ88, δὸ- 
οογάϊηρ ἰο [86 ἰδίογίςα] ΒοΟῖκΒ αἰβο, Ἀοβί! !] ἂρ ἴο [16 1}} πιδαβαγο οὗἁἨ (πεῖν βίσθησίὰ (1 ὅδηι. 
χὶν. 471; 2 ὅδιη. υἱῖ!. 14; 1 Κὶ, χὶ. 14 ΗἾ ; 2 Καὶ, νι}. 20, οἰο.). 
ΒΟ βδᾶπια 18 ἴο Ὀ6 5β81 οὗὁἨ Οὐδαϊδηῃ 4]δ0θ. Α8 86 Ὀδίοηρβ ἴο {πὸ ἢγβιὶ ρογίοα οὗἨ τυ θη 

΄ 
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ΡΙΌΡΒΘΟΥ, ηοῦ ΟὨΪΥ ἔγοια [86 οοττοθροηάθποοβ δῦονο ποίοϑά, Ὀὰξ 4180 ἔτοτα (16 ἰδοὶ {μδὲ [86 
ἰαίοσ ργορῃοϑίβ ργθϑαρροβα ἴηι 88 δβανίησ ροηο Ὀαοίογα (οἷ, απᾶον [6 ἢοδα οἵὗὁἩἨἁ Τμοοϊορίοα] δοὰ 
ἘΠΙς 41}, ΠΑΥ, ουθὴ δαργθϑδὶγ αυοίθ πἴἰπι (Φοοὶ 111. δ; 11. 82, οὗ, ΟΡϑά. 17), Β6 οδηβοῦ μᾶνθ 
Βα 156 Ομαιάφοδη ἀδβίσυοιοη [ῸΓ 8 ροϊπὶ οὗ υἱδν, ἴὉγ ψϑδῦ 6 β8γ8 οὗ ἀοναϑίδιίοη 18. τοὶ 
ῬΓΌΡΒΘου, Ὀαΐ ῬΑ]ραθῖθ, ἀοίβι θὰ ἀρβοσγιρίίοη, γος 8. Ρ] αν ἀϊδιϊησυΐδηθα ἔγου [86 ῥτο- 
Ῥμιϑεῖς νογεθα, δηὰ ὑπογθίοτο γοϊδῦθβ ἰο (6 ραϑὶ. Απᾶ δνθὰ ἰδ νὰ ρὶν ἃρ (16 Βουταθπθυϊίοδὶ 
ΤΌΪΘ (μδῦ ΘνΘΓῪ ργορ ιθίϊο αἰΟΓΆΠΟΘ ᾿π δῦ τἶ86 ΠΟΤᾺ ἃ ρίνεη ἰβίογι δὶ βἰζδίΐοη, θ6 ο4}164 ἑοντὰ 
ὈΥ βοιῃς τυδηϊοϑίβάοη οἵ ἀοα᾽β γυΐϊα ἰῃ [86 ἰβύουυΥ οὗ [6 Κίπσάοιι; 15 ψὸ οοηορᾶδ ἐμαὶ, 
ἰγγοδρθοξῖυθ οὗὁ ΔῊ ἰδίου δὶ οοοδδίοη, δα ραγοὶν Ὀγ (Πὸ ἴΌγοα οὗ ἱπβρίγδίΐοη, Φοϑὶ πᾶν ᾶνὸ 
ἴογτοϑθθῃ (Π6 ρεγιοϊρβίίοη οὗὨἍ [86 Ἐποπῖῦθα ἰη [π6 ἀδειγυςοη οὗὨ Φογαβαίθι, τ ὶτἢ 811 118. ρᾶγ- 
εἰσ ]αν δαίυγοα ; 80}}}, 10 18 σου αν ἱποοησοίνδοϊο ἐπαῦ μ6 βμου]ὰ ᾶνὸ ρἰαοοα (μΐ8 ἱποϊάοηίδὶ 
εἰγουπιδίϑποθ. 80 ΘΟΠΒΡΙ ΟΟΌΞΙΥ ἴα {86 ἰογθστοιυηα, π᾿ 116 [16 τηδίη ἴδοὺ το Βμου]ὰ μανα ἡδῦ- 
ὈΓΆΪῪ οδδὺ ἀονῃ ἶπι δη4ἀ ΐ8β ρϑορὶθ ἴο Π|ὸ στουηά, ἴὰ 180 ργοβρθοὺ οὗ ἰδ, πϑπιϑὶγ, [86 
ἀεβρισυςοη ἰἰ86 5 δηὰ {86 ομἰθῦ ϑηθωγ, ἴπ6 ΒΑθγ]οηίδηβ, πο σο ἰγοαϊθαὰ 88 δυο ΟὈγυϊοιβὶν» 
(Ἀτα  ]αν οἰγουτηβίδηοαβ, ἸΏΘΓΘ ΒΟΘΏΘΡΥ 8Π4 8. ϑβίδγιίπρ ροϊης ἴοὼγ [6 ἐμγοαϊθηΐησ δσδίηϑι 
ἙΕήοβ. Τῆυ8 [}1} αἷδὸ (π0 ορίηΐοῃβ σψβίος ρἷδοο ΟὈρδάϊδηῃ ἴῃ [16 οδυϊν ὑμθ8 ἱπαθοὶ 
(πον ὕὕζίδ), Ὀυΐ 8.}}} γν}} ποῖ σῖνθ υρ (π6 γτοίδγθποθ οὐ Ἷ8β ργόρθθου ἴο [πὸ σαἰΑβίΤορ ΒΟ οὗ 
δ88 Β. 6θ. (ἨΒθησβίδαθονσ, Ηἰνογπίοϊς, Οαβραν) ὍΤπὸ ὄνθῦ σϊο ἢ Ὀγ ἰὼ ἰηΐαυϊν μὴ 8 
ΘΑ] α 1ΤῸγ [Π6 Ἰυάσιηθηῦ Δηπουηοθα Ὀγ ΟὈ 86 14]} 18, Γαίου, Ομ δοῃ οι ΡΟΓΑΓΥ Ὑ 10} Αἰ πλθ6 1, οη6, 
τπογοίοτγα, δοσοι 5Πμ6α ἴῃ ἴΠπὸ ΘΑΥΠΘΡ ὑἱη68 Ὀγ {πὸ ἘἀΔΟηἶν69 ἀσαὶπϑί 6 Γι 58]6 1, το 6 88 
ῬΟΓΒΞΟΏΉΔΙΙΥ τὶϊη 8864, ἀπὰ οἡ ψὨΐο [π6 ΟΥΠΕΓ ρῥγορ]ιοῖβ οὗἁὨ ἐμαὐ ἄσα α͵βο Ἰοοῖς θδοῖ ἰῃ 186 δ8ρ- 
μοϑὶῖα μᾶδβασεβ οὗ [πεῖν γι σδ. 
ΒΘ ψὸ ἱπαυγο πΠΊΟΓΘ ΒρΘο  ἤ 8}}Υ ἰηΐο ὉΠ παίιγα οὐὗὅὨἨ {1.18 ὑγδηβδοϊίοη, ἰδ ἷβ ποὺ ἰδὲ τὸ- 

οοτ]οθά ἴῃ 2 ΟἾγ. χχν. 28 ἢ (γιιτίπσα, ὔάγρζον, Κίιρθυ), μοῦ 'π 2 ΟἾγ. χχνἹ!. ὅ Ε΄. (ὅπου). 
ἴῃ ὈοΓὰ οὗ [8686 ἰπβίδηοθβ ἢ ψγ8 ποῖ ἰογοίσπουβ 8ο ἀσβοϊαιοα Φογυβα]θ, 88 ΟὈ δα Δ ἢ ϑββυ 68 
ἴο μᾶανα Ὀθθὴ (Π6 ὁ886 (νοῦ. 11), Ὀυὺ ῥΥυὶποῖρα! γ [116 ΕΡὨΓγαἰπαΐνθ8. [Ὁ 8 γαίμον (6 σαρίαγο οὗ 
Φογυβαίθιυ. ὑπάον ογΆπι, τποπιϊοηθὰ 2 ΟἾγ. χχὶ. 16 ἢ, οἷ 2 Κὶ. ν. 20 δ. (Ηοϊπιδηι, Ρ)6- 
᾿Ἰἰζεο, Νάσοϊβῦδ. }). Ηργθὸ γ͵ὸ ΔΓ ὑο]ὰ [δὲ [6 Ῥμ δ μο5 δηὰ Αγὐδθίδηβ (8 οοἰ ον ἤϑιῶθ 
αἰ} [86 Ἰαύον ἰδίου! δ] τὶ ογ8, ἕο [6 ρθορ]θ8 ᾿ἰνίησ οδϑὶ πὰ βου οὗ ΨΦ44}}}, οᾶπηδ ὉΡ δηὰ 
τι ΑΥΤΑΥ στοδὶ ἰγθαϑυγοϑ, δηα ονθῃ ἰοοῖς ἀπιοηρ {116 οαρώνοβ [π6 ῥγίμοθβ οὗ (86 σογαδὶ ἔλιη- 
γ. ΤᾺ ΪΐΒ ὀνοπί, το ΒΑττωοηΐΖθ8 ΓᾺΡ Ὀοίίον δὴ [86 ΟΠ ΑΙ ἀξοδη ἱηνδβίοη πεῖ [ἢ ΟΌΓ ργορθου, 
᾿ἰπαϑῦο 8485 ἰδ, {κὸ ΟΡ δαΐδῃ, ἱπυϊπιαῦθβ ποι πίη οὗὁ 84 ἀδβίγυοίίοη οὗὨ Φογαβαίθπιὶ δηα δηη1}1}8- 
ἰοῦ οὗὨἩ {πὸ παίίομδὶ ὀχἰβίδποθ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ Ρῥἰυθάθν δηα ταρίηα, {π|8 ουθηΐ δίοηθ σϑὴ δᾶνθ Ὀθθη 
ἰὴ [6 (δοισμῖδ οὗ ὅθε] δηὰ Αἴθοβ ἤθη [6 Υ γϑργόδοὶ [86 ῬΆΣ ἰϑιϊπη68 (Φ06], 111. [1ν.1 6; 4}. ἱ. 
6 8.) ψ τὰ Βανίησ ἀο! νογοὰ ονὸν [86 οαριἶνο8 οὗ δυάδῃ δηὰ 8014 ἴμθαι ἰπΐο ἃ ογοίσπ ἰαπᾶ. Οἡ 
δοοουηῦ οὗἉὨ [18 ὑἰγϑῃβαοίΐοι ὑμ6 Ἐκ οπ 68 δγθ, ἴῃ (μα νἱονν οὗὨ [8686 ργορμῃοίβ αἰ80, παίζοῃδὶ) 068. 

1 πον, οὐ [6 οὔθ μαπά, ΟΡρδαΐδῃ οοἰποῖάθβ τ ΤΏ θη, Θβροοία! γ τι 906], ργθοΐβεὶν ἴῃ 
(686 δοπῃθοίζοπβ, πῃ βούογαὰὶ ρϑββαρθδ (γϑῦβ. 10, 11, 1δ, οὗ, 4061 ἰἰϊ. [1ν.} 19, 8, 7, 14), δπὰ 
{πδὲ ποῖ δ΄ 4}1} 88 ἃ θογττοόνοῦ, ὑὈαΐ 828 ἰϑδάάϊησ [86 80 (νϑγ. 17, οἵ, Φοβὶ 11. 82; 11. δ), δηὰ, οὐ 

(6 οἶδεν, 9061] 18 ἰο 6 τοσατἀθα 88 ἃ δοπύθι ρΟΓΆΓΥ οὗ Φοδβὴ (877 8..), γθ πιᾶγ, υἱτμουὶ 
ἀδῆσοσ οἵ δββθηίίαὶ πιϊβίακθ, Ἀβουῖθ6 ΟἿ᾽ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ὕο 186 ργοοοάϊηρσ ἀοοδάο (890--880), [4]}Π1ππσ 
ΠιΟ5.} 7 πᾶν ἴ86 τοΐσῃ οὗ δογαα. Ταῦ 18 ροβίἐἰοη ἴῃ [π6 ὕδῃηοη 8 βδυθβοηθθηῦ ἴο ὑμαὺ οἵ 

(6 δῖον Φο6] αβόγαβ Ἴο ἀγρυϊηθηῦ ἀσαϊηδὶ (ἷξε, [Ι͂η ἰδεῖ γα ᾶγὸ οὐ] ρϑα, ἔγομι [16 βίαγί, ὈὉΥ 

Ηροκολ᾿Β ἰοδ ἱην ρα ἷπ [1:6 βουΐθβ, ἰο δδηάοῃ (86 ὑπίθηδθϊο Πυροϊμοβὶβ ὑμαὺ δὴ δεοὺ- 
τδιοὶν οὐβογνοὰ ΘὨγοποϊοσίοδὶ ργίποίρίθ οδὰ θὰ ἀϊβοονογθὰ ἴῃ (86 βιιοοθββίοη οὐ [286 τλΐποῦ 

Ρτορδοῖβ ; δοὰ (86 οχδοῦ δἀδριδίοη οὗἨ οὐγ ριορμοῦ ἰὸ Απιοβϑ, οἷ). ἶχ. 12, ζᾶνθ βυβοϊθπί 

οορεβίου (848 ϑομηστγοῦ πδα Δἰτοδαυ ρογοοῖνθα), ἴον δβϑϑϊριΐπο ὕο πὶ α8ὺ {Π|18 ρίδσα. 
τοι {115 5ε Θαλοῦ οὗ [6 ἀαία 8 Ὀθδυι αι] δηὰ βοὶ οοηβ βίης εἰγωσίωγο οὗ [86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 

οἴἶξοτα [δος Αοροτγάϊΐησ ἴο [π6 ρϑου]αν ουδίοιη οὗἁὨ (86 ρτορμοβ ἰο θασίη 1} (λ6 ἐμγοδίθηΐης 

(ον [86 οοπϑβοϊαὐὔΐοη), δῃὰ δἤῇογναγάβ δάάδιιοα [86 ὀχρίδηδίίοπ οὗ ἰδ, ἴθ ἀἰβοουγβθ Ὀδίοσα 8 

(}16, ἄγει, ἱπῦο [88 δππουποθιιθηῦ οὗ ἴ86 Ἰυάσταθηὺ (νογβ. 1--9), Δῃα [Π|6 γθϑβθομβ (ὸγ ἰδ (ΥΟγΒ, 

10-16)  ἴο νι βίο (μδη [86 οοποϊπδίοη ἀδπιδηά θὰ ὈΥ 1π6 ῃδίαγθ οὐ ργορῆθου, [86 δηποιποῦ- 

τωθηϊ οἵ εαἰνδίίοῃ ἰο [βγβϑοὶ, ἰΒ ἀρροπᾶθὰ, Τμο ἰδησιασο 18 ἴπ6 βαπὶθ (πτουρμοαυῖ, ἀπὰ [86 

νίδη τουπήοα δπὰ οοπιρίοίθ. ὙθὰΒ {Ππ6 βαρροκι(ἰοηβ οὗἩἨ Εὐνα] ἃ δὰ ατδῦ (ϑογοπιΐῖδἢ) (811 ἴὸ 

(86 στουπά, Αοοογαΐηρ ἴο ἴμ6πὶ νϑῖβ. 1-9 βῃουϊὰ Ὀ6 γτοσαγάθα 45 ἴμ6 οἷά ρῥγορμοίίς Κθγηθὶ 

Ὑ Ἐς ἃ ριόρβοὶ οὗὨ [δ6 οχί!θ μαβ γθυγοῦσῃί, σοπιρ]οίθα, δηθὰ δαδρίθα ἴο (μ6 ἀθδίγυοίίοπ οὗ 

Φογιικαίδι. 

115 Βδιθοοῦ πίξὰ ἰμΐς οοποϊπαίοι. τὸ ΠΊΔῪ νϑηΐατο ἐδθ οουοοξατο, ἰμδὲ οὰν Ῥγορῃοὶ ἱδ ἰἀόπέισδὶ πὶτ (πὲ ρίοπα 

Ονεωβίδῃ πδοιη. πίττα οἴδιατα, Φοτδσ 8 ἤνίϊνον ὁ οοποδρμδὲὶ ὨδΔ δοωῖ ουὖΐ ἴ0 τονίνο ἴ9 πρίτί( οὗἨ ἴγὰϑ ὙογβΌρ ἴῃ ἴμ6 Ἰαηά, 

υγ ἴμο εχρίδηδιίου οἵ δ ἰδνν (2 ΟὩσ. χνἱ!. 7). 



θ ᾿ ΟΒΑΠΙΔΗ͂. 

ΠΌΤΗΕΕ : ΟΒδαϊδῃ σῖνοβ η0 δίσῃ οὔ {16 [τω ἰὼ ψ]ΐἰοὰ πὸ νοὶ, θὰ 5 ῬΓΟΡΏΘΟΥ τοϊδίδβ 
(ο 6 πιο οὗ [86 οδρεἰνίτγ, ἴογ Βα σουχέογι8β [Π6 ῥρϑορὶὸ οὗ 15γδὸὶ τ ῖ ἢ [6 ῥγοιαῖβο ἔδαὺ μὸν 
88}}8}} οοπμθ ἀσδίη ἴο Ζίοηῃ. Ἐδρθϑοΐῖδ ν ἀοθβ 88 ρυορἤοοΥ ἰαϑὰθ ἀσδϊηβὶ Εοια δηὰ Εἶπδιι, ὙΠῸ 
οδΒονβημθα 8 βρϑοείδὶ, δυθυ  δϑεέϊαρ ΘΏΥΥ δι ηδὺ {π6 ρϑορίο οὗὨ [δγδὸ] δπὰ Φυάδῃ, 88 18 υσοηΐ ἴο ὃ6 
[Ππ6 ο886 σι θὴ ἔγθη 5 {8}1 οὐδ τν ἢ} οδοὶ οἰ 6 Υ, δηα θβρθοῖδ! } ἤθη ὈΓΟΙΠΟΥΒ οολθ ἰηῦο δαίσοά 
δηά ΒοΒΕ ΠΥ ὑονγαγὰ ϑδοὶ οὐμον ; ὑπογ πὸ Βοβι ΠΥ Κηονβ ἢο Ὀουμ8. ὙΒμογοίοσο τοῦ (δ 6 
ἘΔοπιΐύοβ θθγοηα 4]1 Ὀοαπά 8 Ὠοβιῖϊθ ὕο {πὸ ρϑορὶθ οὗ δυάδι, δῃὰ δὰ ηο στϑδίδν ἰοὺ ἰθδῃ ἴο 
Ἰοοῖς οα {88 οδριϊνιτγ οὗ [π6 δενβ, δῃιὰ μονα ονὸν ἴμθπι, δὰ τηοοκοὰ ὑβοπὶ ἴῃ (μοῖγ στο 
δα τιΐδοσγ. Ηον {116 ργόρμοῖβ δἰπιοδβί 411 υρργδϊὰ {πὸ ΕἸοιαΐ 68 ῸΓ δυο Βαίθίι! π|8]}16 6, 866 
οὨ Ῥβδίπ)ϑ, Ἐσχχυχυῖ. 7. ΝΟΥ βἷποθ βυοὸἢΒβξ οοηπάυοί ἰ8 Θχοθθαϊησὶγ αἰδιγοβδίησ πθη οπ6, ἰη- 
βίθαα οὗ οοιμίογίηρ 88 Ο6 ΥὙΘΑΘΟΏΔΌΪ βῃου ά, ΓΟ ΤΟ ΚΒ [ῃὴ6 βογγον αι} δηὰὶ δβοϊοὰ ἐμ 
(δεῖν γτίοῖ, ἰδ ρ8 δ ἴμοαι, βοοσῃβ (Π60λ, σἰοτίθβ ονονῦ (μι, βοὸ ἐμδὺ ὑμοῖν δι} ἴῃ Οοὰ βυῆετε 
ἃ. ῬΟΝΘΓΪΪ δβϑδϊῦ, δηα ᾽8 βίσο συ ἰθιηρίοα ἴἰο ἀουδὲ δηὰ υηροϊϊοῖ, (ἀοὰ 868 ὑἃρΡ ἃ βροοΐδὶ 
ΡΙΟΡοὲ αραϊηϑὺ βυο ἢ} νϑχϑίϊοῦβ ἸΠΟΟΚΟΥΒ δηὰ δββδ  ἰδηΐβ, δπὰ οοπγΐοτίβ (86 αϑήίοϊοα, δπά 
ΒΓ ΠΘΩ8 {ποὶν ΠῚ πῖοὰ ἐπγθαϊθηΐησ δηα γοῦυϊο ἀραίπβί βιιο ἢ} Βοβίϊο ΕΧΟΩ 68, δὰ Ὑ1Ὲ 
ΡΓΟπιΐδ68 δη(1 δϑδυγδηοο οὗ διΐαγο 6 ]Ρ δηα ἀδ]ϊνοσᾶθοθ. Τὺ 8 ὑγυΐγ ἃ ποοάοα οοιμοτὶ δηὰ 
ἃ Ῥτοβίβ [6 Οὐδ ΐδῃ. Αὐ [86 οἷοδο 6 ρυορμθοὶθβ οὗ Ομ γβιβ Κἰπσάοηι, ὙΒΊΟ ἢ 84}} Ὀδ ποὺ ἴῃ 
Φογυδβαίθηι ΟὨΪΥ Ὀιξ ΘνΟΥΥ ΘΓθ. ΕῸΓΡ 86 τηΐϊῃσίοβ 411 ρϑορὶθβ ἰοσθῦοῦ, ἃ8 ΕΡηγδὶπι, Βοη)- 
τΐη, Οαἰ]οδὰ, Ῥ ἢ ϑιπθ8, Οδηβδηΐθβ, Ζαρα, τ ἰοὮ σδηποῦ θὼῸ υηβογϑίοοα οὗὨ [6 Θαγγ 
Κίησάοιι οἵἃ 1βγδοὶ, βίποθ βο ἢ} ρϑορία δηὰ ἰγίδθβ πλυϑὺ 6 βορδγαιίθα ἴῃ (16 ἰδηά, δοοογάΐηρ ἴο 
186 ἰὰτν οὗ Μοβοβ. Βιυὶ (πᾶὺ 1.6 26») τρᾶῖζο Ζδέρϑίῃ τηθδὴ ΕἾΆποΘ, δηὰ δορπαγαὰ ϑραΐο, 1 
ἰοί ραᾷ88 δηὰ μοὶ ποιμίηρ οἵ ἰδ ; γοῦ ἰοῦ ΘυθυῪ ομϑ μοϊὰ δὶ 6 υ7}}}]. 

1πἰοναίωνο, νὰ ἄἀθηθγαὶ Ιπἰσοδαοίίοῃ, Ρ. 45. 

ΞΡΕΟΙΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ. Ηύυρὸ ἃ δι. Υἱοίοσο ({1141), 44 ἀποίαϊί. οἰιιεϊἀαίογία ἴηι Οδαά- 
σηι, ἰῃ Ἠΐ8 ΟΡρ. Ὁ. 1626. 4. 1,ϑυϑάδη, Οδαά)αλ ἐϊωβίγαίυ. (στ [6 Ῥαγαρὴ. Ολαίά., ἴα ἵτο 
Μαβογαΐδ, δθιὰ ἴμ6 οοπμιηθδηίαγίοϑ οὗ Β.. 1882860, ΑὈσδμοσγα, Κι πιοῆϊ, ΔρΡ. ἴο ἔδὸ ὑοεὶ ἐπ μεὶ. οὗ 
[6 βϑῖῃ8 δυῖμου), {Π|τᾶ], 1657. Α. Ῥίεϊον, Οοπιπιδηί. θὰ Οδαάγαπι (πὶ ὥὦνο Οὐπιηθηῖ. οἵ 
ΑΡδυθδη6}), νΊΘΌ, 1666. 42. α. ϑδοβγύον, δὲν ῥγορλεὶ Οδαγαλ αὐ ἀ. διδί. υι. τυοῖεἰ. Η ἰιοτῖε 
Ενἰαϊιοτί, Βτοϑὶ., 1166. Φ. Κ. Ηδρρδοῖ, ζ͵εδενϑοίσιιησ 466 ] τορὰ. Οδαιϊ. ταῖ! Δπιπεγκξυησέη, 
Κοῦ., 1779. ΟΝ. Τ. βομηύττον, 2.58. μλι. ἴθ Οδαάγαπι, Τὰῦ., 1187, 4. 2. Ἐ. (. Ηοίχαρίι, 
Οδαά) αὐ περ ἀδεγδείσι, Βὶηϊ., 1798. Η. Υ᾽ ὀηθιηδα, ἰΖοοίΐοπος ἐη Οδαά)απε, ἰὰ Ῥεγκολυϊχιὶ Ορι5- 
σία, οἃ. 7. Α. 1[μῦϊζοα, {0ι., 1810. Ο. Π.. Ηθπάσποτκ, δαάας Ογασυίωηι πα Ἰάμηιαοβ, Ἀδς- 
ἰοι., 1886. ΟΟ Β. Οδδρατί, 1).ν Ῥτορλεὶ Οδακ() ἢ, 1,δὶρΖ., 1842. 

ΒΡΕΟΙΑΙ, ΤΉΚΑΤΙΒΕΒ. 5. Βανίυ, ὅρες. ἐπ Οδαά., 1--8ὃ, ἼτΆ)., 1757, 4. Ζοάάοὶ, Α ηποίαιί. 
ἐη Οαα., 1-4, Ηα]., 1880θ.Ὀ Κυδδπιον, Οὐδογυαίί. ἰη Οδαά., Τὰ ., 1887. τ. οἰ ἔζϑοῖ, Ἠλεη 
αἀἰὰ Οδαά. ργορλεεν 3 ἴῃ Βυάοὶ δοῖ δηὰ Ουονίοκθο᾽ Ζεἰολτί, 1851, Ρ. 91 Ν᾽. 



ΟΒΑΘΙΑΗ. 

ΤῊΕ ῬῬΕΟΡΗΒΟΥ͂. 

1 ΥΙΒΙΟΝ ΟΕ ΟΒΑΡΙΔΗ: : 
Ὑδυβ βαϊτ (μ6 1,ογὰ Φομονδὴ οοποογπίησ Ἐρίοχα; ἷ 
Ἧ)ο μᾶῦὸ μοασγὰ ὑἰάϊηρα ἔγοπι θυ, 
Απά3 δὴ διμθαββδᾶον 18 βϑηΐῦ ΤΌΓΒ διποηρ ἰδ0 ποίου 
Ατίβθ γα," δηὰ 1οϑὲ 18 αίβο δραϊπει μοῦ (0 Ὀαϊεϊο] 

Σ Βοβοϊᾶ, 1 τραβκο (86 5118}} διβοηρ (86 πδίϊοῃβ ; 
Ποβρίβοα αὐ ἴδοὰ ϑχοθθαϊργ. 

8 Ὑπὸ ρῥγίαθ οὔ (γ ἤϑαγὶ δίῃ ἀθοοινθᾶ (166, 
ὌνΘ!ον ἰὼ ἰδ τοδιμοθ οὗ (86 ΟΕ 
Ἡΐδ ἸΟῪ Βαδιίδίοι ; ὅ 
ΒΟ ββαὶ ἢ ἴῃ ἷ8 Βοδγί : 
ΠΟ ν11}} Ὀσίηρ τὴ ἄονγῃ ἴο (80 ϑϑυί ἢ 

4 Τπουρῇ δἰρι," 1 (0 Θαρίο, 
Αμὰ ὑπουρῇ διμοηρ {π0 βίδσβ ἐμοῦ ϑοὺ ὑπ ν θεῖ, 
ΤΆΘηοΘ {11 Ὀσίπας ϊθ6 ἄονῃ, 
ὙΒίθροσβ ΦοΒου δῇ. 

ὅ 1 υϑίονοϑο μαᾶὰ οοσὴθ ἰὸ {δθ6,} 
ΤΓ τόοῦῦθοῦβ ΕΥ̓͂ ἰσῃί --- 
Ηον ατί βου ἀοϑίσογοα ὶ 
Ὕγουϊα {π0Ὺ ποῖ βέθϑὶ πη} ὑπο Ὺ πδᾶ δϑῃου μὰ ἢ 
ΙΓ σταρθ ραδίμογοιβ δα οοϊὴθ ἰο ἰδ06, 
γου!ὰ {Π6ὺ ποῖ ἰδθανθ ρ᾽ϑδῃίηβ 

0 Ηον ἰ8 Εδδυ βϑδυομοὰ οαυἱ ] 3. 
ΗΪδ8 πάθῃ ἐμ ηρΒ βουρῆϊ υρ] 

7 Τὸ {16 Βογᾶθ μᾶνϑ βϑθηὶ ᾿ (66 ἔονίι 
ΑΙΙ ἰδ0 τπιθῃ οὗ (ἢγ οονθηδηῖ: 
ΤΉΟΥ μάν ἀθοοὶνθα ἔδθ0, ργθυδὶ θα δραϊμδί ἰ{θ6, 
ΤῊΘ θη ἐπδῦ ὙῸΓΘ δ ρϑϑὸθ Ὑἱ (ἢ 66 ; 
ΤΥ Ὀτγοδα ' Βανθ {Π6Υ ῥἰδοθὰ δὲ 8 Βῃᾶσθ ὑπᾶοσ ἰδ990 ἢ 
ὝΠΟΓΘ ͵ἴ8β πὸ υῃαογβίδπαϊηρ ἴῃ δΐπι. 5 

8 Ὑ1] ποὺ 1, ἰπ ἐμδί ἀΔΥ, 
Υἰδρὸτα Θο ΒΟΥ, ᾿ 
ὈΘΒΟΥ ἐδ νῖβο ουἱ οὗ Εἄομι, 
Απᾶ υπάογδίδπαϊηρ οὐ οὗ (Π6 τοουηΐ οὗ Εδδυ ἢ 

9 Απά (ὨΥ Πογοθδ 81}8}} Ὀ6 ἀϊβιηδυθᾶ, Ὁ Τϑιωδῃ, 
Τὺ δ ΘΥΟΙΥ͂ ΙΔΒΠ ΠΏΔΥῪ ὃθ οἂΐ οΝ᾽ ἴοι ἰμ6 τιουπί οὗἩ δα 
Βγ" β]δυρδίογ. 

10 ον {86 ν᾽ οϊθηοθ ἰονασὰ {ΠΥ Ὀγοίμοσ ὕδοοῦ, 
ϑ'δαιηθ 514}} οουοσ ἰδ 66, 
Απᾶ ἰδοὺ 8881} 6 ουἱ οἵ ἴΌΓΘνον. 

11 Ιῃὼ [ὸ δ σθῃ δου βιοοάδϑί ὁρροβὶίθ, 
ἴῃ Δ ἀΑΥ͂ ΜΏΘΏ βίγϑηρογα ἰ00Κ οδρᾶνο εἶθ δυτηγ, "δ 



8 ᾿ ΟΒΑΌΙΑΗ. 

Απα ἐογοίσπογθ θηίθγϑα ᾿ἷβ σϑίθβ, 
Απάὰ οὐϑὸσς Ψογυβδίοιι Ἴδϑί ]οίβ, 
Τμοῖι 4180 ταδί 88 οπθ οὗ ἔδμθπι. 

12 Απᾶ [γε] δου βμουϊάοδί ποῖ ἴδνθ Ἰοοκοᾶ οὐ ᾿ δ ἰ9 ἀδὺ οὔ {δ ὺ Ὀγοίδμοτγ, οῃ (ἢ 
ΑΑΥ οὗὨ ἢιϊβ ΟΔΙ ΔΓ ; 

Ἀπᾶ Ὡοὺ ἢᾶνο σοὐοϊσθα οὐϑῦ (6 βοὴβ οὗ Φυάδαῃ ἴῃ (6 ἀΔΥ οὗἉ [μοῖν ἀοβίτυσιίοι ; 
Απά ποὺ αν Θῃ]αγρϑα ὑμγ ταουτ ἴῃ [η6 ἀδγῪ οὗ ἀϊδίγεββ. 

18 Του βῃου άδϑι ποὺ πᾶν ϑηίοσοά ἰηΐο (δ σαίθ οὗἨ ΓᾺῪ ῥθΟρΪθ, ἱπ (6 ἀδὺ οἱ 
{Πποὲν σαΐῃ ; 

Νοῖ μεν Ἰοοκοᾶ, ἱμοὰ α͵θο, οὨ [ιῖ8 τηϊβίογίπηθ, ἴῃ (π6 ἀδὺ οὗ 8 ἀοϑίσπιοίοῃ ; 
Απᾶ ποὺ μαγνὸ ἰαϊὰ μαμὰ οἢ [8 ἉΓΙΩΥ, ἰπ (6 ἀΑΥ͂ οὗ ἢῚΒ γτυΐῃ. 

14 Απά ἰδοὺ βῃου]άοδβὶ ποὺ δᾶγνθ βίοοά δ ἰδ {ὈΓΪκ8, 
Τὸ σαΐ οϑ' 8 ἔυρινθ8 ; 
Απᾶ ποῦ ἰᾶνὸ ἀθ)σογθὰ ἀΡ ἷβ γϑιμηδηΐ, ἰῃ ἢ ἀΑΔΥ οὗἁ αἰδβίγθθϑ. 

1δὅ ἘῸΓ ΠΟΑΡ ἷβ {86 ἀΔΑΥ οὗἩ ϑοθουδ Ομ 811 [π6 πϑίϊομβ ; 
ΑΒ ἴποῦὺ μιαϑὲ ἀοῃθ Ὑ1}} (ΠῸῪ ἄο ἴο [66 ; 
ΤῊΥ ἀοοὰ ν}1}} σοίασῃ ὑρορ ἰδγ διοδᾶ. 

106 ΕῸΓΣ 88 γο δῦ ἀγιῃΐκθη οἡ (86 τοουπίαϊπ ΟὗἁὨ ΤΥ ΒΟΙΐῃ688, 
ΑΙ] (086 παίομβ 88}14}} αὐ Κ ΘΟΕ ΠΌΔΙΠΥ, 
Αμπάᾶ αὐηξκ, 8πα βνδι ον ἀονῃ, 
Αμπᾶ δ 88 ἐβουρῆ (Π6Υ Παὰ ὕϑνοσ Ὀθθῃ. ᾿ἢ 

17 Απᾶ οἱ τηουμπὺ Ζίοη 588}}4}} Ὀ6 ἀο]ἑγόγαηοθ, δηᾶ 1ὑ Ὑ}] ὍΘ ΠΟΙΐΠ688, 
Απά 86 Βοῦβο οὗ Φδοοῦ Μ1}1} ἰδῖκθ ὑπο ὶῦ Ῥοββθββίοῃβ. 

18 Αμᾶ ἰδθ μουβθ οὗ βϑδοοῦ 8}4}} Ὀ6 ἃ ΕΓοϑ, 
Απᾶ [86 ποιβθ οὗ ΨΦοβθρῇ 8 ἤδϑιηθ, 
Αμᾶ {6 ουδβα οὗ Εδδυ ἴὉΣ βίυ}]6 : 
Απᾷ (Π6Υ ν«1}} Κὶ πα] ἀροπ {δ 6πι, δπα ἀθνοῦγ (ἢ 6πὶ, 
Αμπᾶ {δμογθ ὙὙ1}} Ὀ6 ποῆθ σοϑιλδιηἷησ ἰο ὑη6 ἤουβθ οὗ δδῃ ; 
ἘῸΣΡ Φοθονδὴ παῖδ ΒΡΟΚΘΩ ἰΐ. 

19 Απᾶ {86 βου ΘΟΥΒΕΓΥ 81}8}} ροββθβϑδβ {6 τηουπίαϊῃ οὗ Εδδι, 
Αμὰᾶ ιδ6 ἰον]δηά ἐδ6 ῬὨΣ βι1:68 ; 
᾿Απᾶ (Π6Ὺ 8}}4}1 ροόββθββ {μ6 ἢ6]αὰ οὗ Ερδγαὶμι, 
Απά (6 ἤρα οὗἩἨ διιδγία ; 
᾿Απᾶ θη απιῖμ [8}}8}} ρο88688) ΟἹ] οδά. 

20 τὰς (86 Ὁ ΘΡΗΥΝῚ οὗ {π18 ΔΙΊΤΩΥ οὗἁ (86 808 οὗὨ ἴβγβοϊ, 
ἈΓΘ ΘΙΠΟΩΡ [86] ΟΔπδδηϊίθβ, 88 ΔΓ 88 Ζαγθρδίι, 18 

μέ (Π6 οδρνιυ οὗὨ Φογυβδίθιαῃ το ἃθ ἴῃ δϑρμαγδ, 
5[)Α11 ῥοββϑβδ {86 οἰδβ οὗἨ (86 βου}. - 

21 Απᾶ βδνίουβ 8.18}} 5ὸ ὋΡ οἡ τπιουπὶ Ζίοῃ, 
Τὸ ᾿πᾶρσο (6 πιοιιηίαίη οὗ ἔδβδαυ. 
Απὰᾶ πο Κίηράοπι 8}:14}} Ὀ6 ΦοΒονδ. 

ἸΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΪ, 

[ γα. 1. -- Νο διοίοῖτο τοδδοῦ δρροδγα ἕως δὺ ἀπυδυδὶ ἃ ἐδίωᾳ δϑ δβοραιδεϊηκ (ἢ 8 ἤιτ}}18. ῬΏταδο ἔσο ἔδο ζοϊοπίεκ 
οοιίοχὲ, δενὰ πιδκίηρ ἴ( ἃ δυΡρ᾽ΕβΘΌϊΔΙΥ εἶ6. ΤἘτοο, ἐὺ ἰδ δυροτβοία!}ν ἐμοοκιδίοιφὶ ἐμὲ Φοδονο σοουϊᾶ ὅδε ὕο γορεο- 
ϑοιοὰ δὸ δαγίως ἐμ δὶ 89 ργορμοῖ διὰ Ῥϑορ]θ δδγθ μδασὰ ἥγοτα ϑωῦονδβ. ΒΒ} ἐδ19 τμουοσίοδὶ ἀἰβδήοα!εν ἰδ τοιωοάδοὰ ὮὉΥ 
ἐπφ οὐνίουδ οχρίδυδίίου ἰμδὲ [16 τωϑδοΐηᾷ οἵὗὅὨ ἴδο ἔοειηυϊα, “ (ἢ δαὶ δοθοναῖι,," ἰ8, ᾿ς τπονοὰ ὈῪ Φοδόνυδν,  βαγ." 80 
ουτον, Ηἰἰσὶζ, δοά οἰδοτα. -- ΤῈ.] 

[3 αν. 1. --- ΟἿΣ δυῖδον ἰδοῦ ἢ --- “δὲ " οὐ πιο π|ῖῖ;} Ικιϊδοε: ἀαε:. ΤΪΘ ΤΏΔῪ ὃ9 60, οἵ, 666. ἴαχ., Ἀ. 298, 6, 

ναὲ Ὡοῖ Ὠροϑϑϑασὶ]γ. ΤΏΘ Ἷ ΤΩΔῪ ὃ --- εἰ γανι. “79 Ἀδγ9 Βοασὰ (ἀϊηξε ἔγοτα ϑοβονδὰ [(πλὶ Βἄσαι [6 ἰο Ὁ δἰϊδεχοὰ), 

«πα αἰνεαάν ἰα δ διιθαδοοίος δϑοῶὶ δοεῖ." ΒΥ ποι ἐδο τορϑδαηξος [28 ὑὕὈδϑὼ δοηϊ ἰδ Ἰο; ἰο οὰν ἰδουσὶιξ ; μεοῦδοὶυ Ὁ 
Ψοδονδὶ. -- ΤῈ.} 

[8 ας. 1. --- Βετίου!ν Δι! ἐθο Ὁ ἿΔ τοῖο βοδίδϑα ὑο ἐδ ὅϑνσβ, διὰ Ἡμοῖδας ἐῖ)6 ὑοτια οατόσα μή! 1ὲ 8 ἀρφοΐαί βϑῶωρο οἵ 
νταβιδοῦοθο δοὰ δασυδσν ἰδ ποῖ δἰ ταγα οἶδας. Ήστο ἴδοῖο 16 τὸ ΤοδϑΟΏ [0Γ δυρροασίηρ [ξ. --- ΤῈ.] 

[4 Υας. 1. --- ΤῊο ἰδηκῦδρο οὗ 19 πιθιθσηβον ὑο ἐδ τιδάοῃν. ἘΒΙΒΌΜΜΕΝ ΕΡῸΣ 5.85. ἘΘΟΜΨΘΑΝ ἘΝ ΤΟΚΝΝ τσ θα 
Ῥεορίιοί ἀῃὰ ἰδ οοποίεγιοθη (0 ὁδοὶ οἴδο. -. ΤῈ] 

[5 αν. 8. -- ἽΓΣΊΞΙ ὈΤΦ, με.“ μοῖφαε οὐ 8:5. Βαδιμβεῖοι," ἴα αρροσίείοα, σἱτι Ὁ ῸΠ, διὰ ἀϊξ. οὐ. οἱ 

τίσ. Τθο δυδάδη οἰδηδο ἴο ἐδο ἰδϊτά φοζβοῦ οἵ ἐδ συΐ. ἀχργοδϑοθ τῶοσο δίγου ξὶγ ἔδο ὑγορβοε᾽8 βοῦζω. -- Τὰ] 



ΤΗΒ ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. : 9 

[8 Υα:. 4. - Ὁ ω ἀοροπάδη! οὐ ἢ 2) ἰῃπ ἔδο ῥὑγονίουβ τρστη θο τ, 80 ἴδδι ἐδπο Ἰδεξασ δοῦῦοδ ἰ 9 ΡΏΓΡΟΔΟ οὗἩἨ δὴ δά- 

ψατῦ : ἔθ κο Ὠἰκῆ ἴο ΡΪδοο " ΞΞ ὼ" ρἷδοο ΒΙκὰ," οἵ, ὮΛᾺ ΠΙΝΣΔΤΤ 900 τ. 1, δοά θοβϑω. ἀτϑ. ὃ 142, 4, δὼ. 1. Ἰθδοὰ 

πογὰ ἸΔῪ ὃθ ἐπουαὶι 86 ἃ σοι ρ)διωθηξ ἰο ἔπ οἶδμα, ἰὰ [ἢ 6 ἐδοβεθεῖνο οἷδυδο, δοδὰάΐης Ἧ3η ἴῃ ἴμο ὅτεί. -- Τὰ.) 

[Π Υ͂ον. 4. -- δὴ Ὡχῶ. Τὸ Διὰ δὴ ὀχρσοβδίου ὧς ἰμιῖ6 ζοστλϊβ, πἈ]ο ἢ} 98.4}} Ὀ9 τἰιοίοτί δ! κα ίμοίοσυ, 5 δος ϑθδγ, 

δι γοὲ νὸ δῖοὸ Ὀδουῃά, ἰη ἰΣδυ ἰδίου, ἐὸ ἀϊδε δ᾽, 1 ροδεὶ]ο, Ὀοένοοι ἰὲ δρὰ ἔδοὸ Ὠϑασὶυ οαυϊγαϊοης Ὁ" ἘΠ ῸΣ αἴ. θο- 

66. 12Σ. δ. τ. ὩΣΟ --Τὰ] 

[8 Υετσα. ὅ, ἄ. --- ν. Κιορίηοτέ, δὸ ΜΠ] 90 δοϑὴ ἔγοε ἔϊο Εχος. Ὡοίοδ, ὀΘομηθοίδ ἐδ 686 ΥΟΣθ08 ἱ ΟὯ6 ΟΧρτοδαίοῃ, δηὰ ἰσγϑσιδ- 
Ἰεἰυδ δ ὈΘΙΔΠ ΕΔ} δὸ ΦΌΪΟΥΕ : - 

ον, ποὶ ἐΐονοδ ΒΔΥ͂Θ οΟλ6 ἐὸ ἐπ)96, 
Νοῖ χοῦ οΓ οἵ ἰ86 πἰξὰλ : 
Βὸν δχὶ ἴοι Ὀτσουκῆς ἰο πουφὰϊ ! 
ΤΟΥ δὲθ8] ΟΣΪΥ ΜΏδὺ (ΠΥ Ὡοοὰ. 
Νοῖ ζτδρο χοϊμοζοσθ ὨδΥΦ ΘΟΣΩ6 [0 ἐὖ)60 : 
ΤΟΥ ἰοδγο δι}}} ἃ κἰϑδηΐηξ. 
Βυῖ ΠΒΟῊ δἵο ἴδε οἵ ἔδαυ δουχῆϊ οἂϊ 
ΗἱΪ6 νἀ -ἔχοαξυτοο ἀϊδοογογοῦ 

θο οϊδο δοὰ Μουταν ἰσϑοδίδίο ᾿η (θυ δ νοὶ ἰδο ἤτεὶ͵ δοοοηά, Δοὰ Δ τοι θοτ8 θογο (τι ἀϊδοτοηοοα ἰω οἶδοξ ξ9- 

δροοία) : “δυο ἐμίουο --- δ τὸ βταρο μϑίμοτοσβ," οἷο. Δ, βότοναν, ἔμ ἰοἰοστορδείνο ὑδὸ οὗ ὮΝ, δηὰ δ[}}} τροσο ἐΐ 

δισου καὶ αὔιττοδέννο 080 (ἀραᾶτὶ οσι ΤΌτ 2 οὗ σποδτίος) δίο σᾶστο, δηὰ δίηοο Ὀοΐδ Ἀίδατος δηὰ ΚΙοίθοσε δάγηῖς ἰδδὲ ἐδο. 
ῥασεβοὶθ ΤΏΔΥ 6 ἰδΔΚοῺ δΒοτὸ [ἃ (8 Ὡ80}Δ] (ςοπἀ 0:8} δ6η86, 88 ἰῃ ὑὯ Ῥγϑοθάϊηᾳ ΥΟΣΆΘ, ἔμπα δϑοῖδ ἡ ὍΘ ὨῸ ὨΘΟΘΘΕΙΥ οἵ 

εἰδυκίος ἴδ9 οχργοδδείοη πῆ τὰ 8 νὸ δῖο 38 }}}8ὲ ἴω ἐμο πρ, ἴοι. πο Β΄ γοσϑθ [Δ γορζοδουῖδ ἰδ οοηάϊείοπ οὗ 
Βάοαι δᾶ πογϑὸ (Δ) ἰδπδὲ οὗ ἃ Ποῦδο, οΥ ἃ Υἱπογαγὰ, ἰδὲ δ Ὀθϑῃ μιυπάστοα ; διὰ ἔπο ἰπἰκὰ οἰδιδο ἰδ ἃ μασοηϊποιθαὶ ώδο- 
ἰδίου οχίοχίϑα ὉΥ͂ ἔπ Υἱὸν οὗ [μοὶ Ὑτοϊοπβοάωθοδ. ΕΘῊ οοεωπιθηΐδίοσα ΠΔΥΟ ραζοοίγοα ΔΩ ὨΘΟΘΘΟΙ 206 δοειηφοίϊίᾳ 
Τοῖδοδ ὅνο δεμὲ δἰχ ἰῇ οὔθ πίδηξσα. -- Τπ.] 

[9 Υεε. 6. -- Ἰ ΘΓΤΩ, Το ΡΟΣ. ΒΈ;ΟΥΘ δἰ ΡΥ ἐπαὶ Ἵν ἰφ τιϑοᾶ ἴπ ἰδ6 ὁ0]]66 Εῖ γ9 δοσιδο. --- ἘΚ.) 

[19 Υεέ. 7. -- τοπποω, Ειοὶ ποτὶ τοηάοε "" «ϑοοείφα,," Αδραζεξ οἰοἰς ξεξοδεν. --- ΤῈ. 

ΠῚ Υας. ἴ. -- Το Δζαταῖῖνο σοοηϊίου οἵ “ Ὀτοδᾶ " Ὠδτο 86 κίγοῃ ἐδ δοπαπισηίδίοσζα τ οἢ ΡΟτΡΙοχίἐγ. δισου αν ἴὩ- 

εἴη ἴο 6 οχροάϊοοϊ οὗ Μδυτοσν, πο πουἹὰ ἀοίον ἔμο Αἰμβοδοῖι, δὰ οομηθοῖ ΓῺ αἰ ἰδ ῥγοοθάϊηρ, “9 πιϑῃ οἵ 
ὮΥ Ῥάδοϑ, οὔ (Ὁ ὑγοδὰ."" Οἰδοσιῖδο ἰθθγο ϑοοῖωβ δρουὶ ϑῃ 0.4) σβθδοῦ ἴοσ τωδκίης εἶ Ὀτοδὰ " ἴδο δυδήοοὶ οἵ ἐδο ζ0]οπίηξ 
ψεσΌ, 86 πᾷ. ὕετθ. ΘοϑοΏ. δῃὰ ΓΟΔΩΥ : “ΠΥ Ὀτοδί,᾽) ᾳ. ἅ. "(ΠΟΥ ΜΐΠῸ δίϑ ἐδγ Ὀὑτοδὰ,," ““ἤδγο μίδοοὰ," οἵο., δηὰ Ὁ: 
ταρκίυς 1ἢ ἰλ6 οἰῤοοὶ οἵ ἰδδὲ τον, τί Ἠδπάονοτκ, ΚἸοϊποτί, δυ ἃ οἰδοτ: “ΤΟΥ δαγοὸ μίδοοὰ ἐπ Ὺ Ὀγοδᾶ,᾽" ᾳ. ἁ. “ (Ὦγ 
Βοδρεϊδ»γ δηὰ οουβάθῃοο,," “8 δηατο πος ἴ66.) ἘΕἸοίποτίὶ ἰσϑηδίδίαδ, “86 (ὮΥ Ὀχολὰ ὑΠΟῪ 1δγ (0. ἐΠ)ὁ0 ἃ δηδτο,᾽ πῇῃϊοὰ 
ΒΔῪ πιοδΏ, "45 (9 τονασαὰ ζον [ΠΥ ὑτοδ." --τἶπ.] | 

[12 Υας. 1. --- ΚΙοϊοσεί τοίδτα Ἷ: ἴο ἔπ δῆδσο, δηὰ ἰσβηδιδίδ, “τ Τὸ πμοϊι ποὺ κἰγοδὲ πὸ Ὠοοᾶ.} [ὲ [6 ξοΏΘΓΑΙΥ ὑἢ- 

ἀετοιοοιδ, ΤΏΟΪΟ δἰπιρὶγ, 85 ἃ δυάθῃ, Ῥϑγδρα ΘΟ; δταΡἑΠΟΌΔ σΔΏβΟ οὗ ρατϑοῦ ἴγσοιι ἴδ δοοοιμὰ ἴο ἐδο ἐδιέξά. --- ΤᾺ. 

[122 ας. 9. -- ἸΡΌΡ. ΚΙιοίηοσί [6 εἰπχυϊαν ἰὰ ἐταηδιδέδης “ 9η61}.᾽" .--Τὰ.] ᾿ , 

[14 Υαε. 9.--- ὈΤΟΙΩΥΘ 'α οστιποοιοὰ πῆει ἔδο δυοτίοξ νϑσφο ὉῪ τοοϑὲ διοίαηι! γοσαίοῃ, βιὰ ἐδ 9 Βοτο αἰϑὸ σουνδϑενᾶ 
πος," δσοδῦδο οἵ." Μδύτογ, τὶῈ οοηκίδογα Ὁ]9 τφϑδοῦ, 80 ἐσδηδιδίοα πίξμουὶ οὐδοκίοφ ἔδο φῬοαίίέου, πιλκίης ὉῺΡΌ 

[δο ατοιποά οἵἉ ἐπο Ῥγοοοάϊς ἰπτοαὶ. Ὧν. Ῥυϑου  οοιππιθης [5 οοὐχτοοὲ : ΒΨ εἰαιρίμεν, 118. νι δίαμᾳ ἈΓΕν, ΤΩΔῪ τθδὰ αἰἐδο; 
ἴδο ἱτοπηοάϊδίὁ οὐ ἰῃ 9 ἀϊοίδῃςξ οαὐδὸ οὗ ἰμοὶν Ὀοΐδας ἐμ οἵ εἰΐπος ἔμ σβθϑηδ πο Θοὰ αριρὶογοῦ, ἐμδὲ Ἰξάοεη να ουὲ οὗ Ὁ 
Φῶς ετοῦῖ οἰδυξῆθον ὉΥ ἐδὸ ΘΠ ; υΣ ἰδὲ πο πιονγοὰ Θοά ἰο κἴγὸ ἐμοί ονοὸς ἴἰο ἀσαϊσιούδοι, ἐδιαῖς ΟἹ δίαν κα» οἵ 
(μοὶς ὑτοίθτου ἰἢο .1.05ὸ.᾽" --- Τὰ] 

[18 ος. 11.-- ΤΠ. Κιοϊποτε ἐσδηδίδιδα ( ἰσοδδισοδ,,) ΠΟ. ἐδ πορᾶ πὶ ἨΒ6ΙΥ ΤΩΔΥῪ Θα0ΔΙ}Ὺ ΜΔ} ὈΘΑΣ; Ὀυϊ ὧὸ ἴΔΣΤΩΥ 

ϑεαῖῃϑ 4υἱϊο δυϊ δυο ἴο ἴὨ9 οοπίοχξ, '6 ΡΤΟΌΔΌΪΥ ταβιετϑὰ ἴο 1 τόν. 20, διὰ ἰῸ ιόσο οοῃδοίδα πὴξὰ ἃ γοχῦ, πιῶ, ΠΌΘΟΣ 
ἡἰσοοδὲ δἰ ΔΘ ΤΩΦΘΏΒ, δέσί οἰ γ, ̓ ΔΚῸ οἀρεϊνο,"" τὸ δάμποῖο ἴο ἰδο ως. τοσϑ., πτῖξ ἴδ τωργοεῖ!)γ. Τῶο βδῆχο τοιῃδυῖκ δρ- 
νἰίεο ἴο ἴδ δδῖὴθ ποσὰ [ἢ τοσ. 183. --- Τὰ.) 

[16 Υοσ. 12. -- Κιοίμοτε εἰνοα ἐξ ΠῚ, βόσο δοὰ ἴῃ ἰδο ποχὲ ψϑεϑϑ, Ὁ " ἔδϑὰ ρου," αἴθ τροίάσν, ἯΚο ος., “ἰο διοδὲ 
οὔδ᾽» 4γ66 ᾽" ὁ δηγίδπίηξ. Νογεα ἰσιηρίδιοσ, "' Ἰοοῖς πὶ ει ἀο και." ΒαΣ [δ}5 ἐπιογρνγείαιίοη, 1 οοστϑοῖ, ἸΏ δ Ὡδίυσοι!υ 
ὕο ευκκεοϊοὰ ὉΥ ἐμο αἰπιρὶο Βορὶἰδν οααϊ γαϊοπὲ τ ὕὈθῃοἱ ἃ," οΣ ““ Ἰοοῖς ρου, 8 Ὁγ ἐδ: 9 Ηφῦσον. --- 1κ.} 

[11 Υας. 18. --- ΟἹ ἾΠ οὗ, δῦονο Ὡοΐϑ 16, οῃ γον. 11. ΚΙοϊποσί σϑη δῦ ἢ Ἄν}, ἜΣΟΔΟΝ δον." -- ΤΔ] 

[8 Υ͂α:. 16-- ὙΠ ΚΣ Ὰ Ζύπε, ἈΔΡΡΙΙΥ : τοΐό Ἀεκειρέθενε, --- καθὼς οἱ μὴ ὑπόρξαντος : [826 ἔ0860 ἨΏΟ ὩΦΥΟΣ Μάξο. 

-Τὰ.) ᾿ 

[9 Υγα-. 2. --- ΕΙοίποεί, ἰὰ ἐπί ἐοομα σεχαῖεξ, ταϑῖκ 95 '"Ξ ἽΝ, διὰ δὲ ]οτρ, ἔδο δυϊγοος, δυρΡ γος ἔμ γοστὺ “ δο 

δϑῖβ6,᾽ διὰ ΓῸΣ ἐδο ῥτοάϊοαϊο, 86 ἰτϑῃδίδθθδ ἐμ: “Ἢ σδρέσνο οἵ ἐδ Ὁσπευ οἵ ἐδ δοιδ οἵ Ιεγϑοὶ 5}.8}} ἐο ῬΏοκοἰοΐοηδ 
Ἐν ΟΌΙΘ, Δ δι» δα βοατορίδ ; " ἢϊ. “ὑεῖ Ῥηοδη!οἶδηδ ἔμοτο δσὸ ποῖο ξασορία." ΤΏ Κοορα οἷοϑο ἴο ἰδο Ηοῦτον {{1} Ὅ6 ΡοΣ- 
καἰ τὰ [0 ΒΌΡΡΙΥ ἴθ ἵπο τοὺ "0 ὈδοοΙη9 ᾽ δὰ “ἴἰο Ὅ6,᾽" ποὶίδοσ οὐἨ ἩδίοΒ [6 οοππίδηδηοοῦ ὉΥ ἐπο οουίοχὲ. Νορίοοι- 
ἰὸς [16 (πμΐοῖν, Ὀοδίάοα, Ιοα ο8 ὯΔ ροΓρίοχοᾶ ΜὙΏΥ βατορίδ, ἴα μδσ 018 Γ᾽, δου] ἃ ὃὉ9 ἔ)Φ πὶ οὐὁ ἔο αΐατο οοπᾳυθείδ), τὸ 
ΏΩΥ οἷτποῦ ὈΟΙΙῸΝ ἰδ0 τοτὺ “ Ῥοδβδβοϑα᾽," ἤγουυ ἴῃ) 6 Ῥχϑοοάϊηξς σορίδηοθα, οἱ ἤγομι ἔδδιὲ πποὴ 90] ον, ἔπ: “ΤΟ ΘΔΡΈΨΙ 

“ν΄. [68.4}} ροδδοϑδ] τυμδὲ [δαϊοηξε ἰο [86] Ολαδδιίίοδ ποίο 3... [5 ποῖ οδδὸ ἔδ9 ἀὔδουοο οὗ ΓΝ ἰο τοῦ ἐδο οὐρν., ἴα 

ἀν φοιύνοιυ αἰόηο 07 146 φουεν δεΐονο αμὰ αὐἼεν, ἴῶ μετὰ ἰο οχρίδίη ; οἵ Τὸ ΤΩΔῪ, δαρρίγιης, ολ ὙΠΌΏΣΣ ἰὼ ἐδο Ρδσϑ)- 

Ἰοὶ κοδεηδεσ, ἔθ 9 ἤσορ. 2) νῆ 0). 2.2, πιδκο ἔπ|6 Ὑδοΐο οἰδδο ἃ μασὶ οἵ ἴδιο δυδήοοί οὗ ἰδο Ὅ]Ποπίης “ Ῥοδϑοδδ," δοὰ 
ἐραδοῖαίο δ 6 ἀοθο ἴω τῃ9 ἰοχῖ : δοὸ ΡατοΥ. Μαῦτγοι οοΐοϑα θα ἰξ ἴω ἰδο [281 6686. 



10 ς ΟΒΑΡΙΑΗ. 

ἘΧΕΘΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΣΙ, 

Ι, Τῆε 7 Ἑάοπι, σϑτβ. 1--9. --- ὕ 6γ. 1. 
ΤῊ Ὧ1|6 ἀρδίγηδῖθδ ἐμ σὨδρύον δ 8 ἱαίοσι οὗὕἁ 

οΟνοάϊῃ, ΓΤ ποὺ πΊ ΓΟ] ἃ δἰηρίο νἱδίοη (15. 
χχίχ, 7), Ὀὰϊ {Π6 Γ68}}Ὁ οΟὗὨἨ [0 Υἱδῦγβ οὐ [86 Ῥγορ!ιθῖβ 

(ΘΓ, Μις. ἡΐ. 7; 16. χχῖχ. 10), ἰπ 116 πίδροι 
8886, ΘΙ τδΟΐηρ ὈΟΪΠ Βροοῖθδ, (06 νυἱβίοη ἴπ (ἢ6 
ὙΔΕΚΙΠρ δίδίθ, ἀπ 16 Ῥτορἢοῦς ἄτοδη (ΝΠ. χὶϊ. 
6); ἢθῆο6 υδοᾶ 6ἸΒΟ ΘΓ 8160 ἱπῃ [Π6 ᾿Π βου ρτ ΟΠ 8 
ἴο ργορμϑές τϑοογὰβ (Νδ. 1. 1), δηὰ ὄθνθῆ ἴο δ πὴγθ 
το θοί στα οὗ ργορϑοΐθβ (18.1.1). ΤΊ] βοοοπὰ εἰ{]6, 
ΤΉσδ δι ἢ [89 1,οΥὰ σομ ον οοποοσηίης Ἀπάοσα 

(εἰ. Ὗ ““ροῃοογηΐηρ ᾽ δυάρ. ἰχ. 54), νὰ ΐοῃ δ]8ὸ 
διδῃὰβ Ὠηοοηηροῖδα τ (86 (ΟἸ]οννη ,, ἰδ 81 οι- 
Ῥμδείο ἐροχορϑεὶβ [0 [06 “ νἱβίοι. 

ΤΠ6 ῬγοΟρΡΘΟΥ ἱϊβοὶ  Ὀορίη8 ἢ τῆ6 ὉΠΟΥ͂ εαἰδίο- 
τησηΐ Ὁ δ᾽ οὐ [48 ἀφογοθᾶ : Α συσοος μανθ 
ἴχγο (ἱ. ε., (Π6 ῬΘΟΡΪΘ, ποῖ τη Γ Ϊγ (86 Ῥγορδοῖ, 88 ἴῃ 
ὅογ. ΧΙ χ. 14] ποασὰ ἴὥζοτλ ϑοβοόονδῃ, ἱπογείοτα 
ΚΤ γοῦχ ἢ [86 τηράϊαπι οὗἁὨ ΡΓΟΡΏΘΟΥ (ς, Απὶ. Σἰΐ. 7; 
ὡ Κ΄. νἱ. 12); δηὴὰἃ ἃ ΙΘΒΒΟΙΔῸΣ ἰδ βοΐ διωοὴξ 
Ὧ.6 ϑδέδθῃ σιδέέουδ ([ἰ6 οοππϑοιϊίοη ὮΥ “ δηὰ᾽" 
858. οἴδη Ὑἱἢὶ υὐ. δεπίϊεπαάϊ, Ζδοἢ. νἱ. 1): Ἐῤ2Φ6 γο, 
διιὰ οὖ τ|8δ σὶδο διχδίτιδί ΠΟΥ ἴο Ὀδι[196θ. Νοῖ ΟἡΪν 
θη αοἀ βΒαυπιηομδ (ἢ6 Ποδίμοη ἴο [86 ἀθροὶβῖνθ 
οοπῖθδι ἢ 818 ΡΘΟΡΙΟ (9 06] ἰν. 9), Ὀὰϊ αἷδο ὑιθη 
ἘΠΟΥ͂ δ΄ ΟὈἰϊρεοὰ ἴο ρογίοντῃ ἷ8 ἡπάρπιοηΐ δρϑὶηβὶ 
δ ΡθΟΡΪΘ Ὀοϊοηρίης νοῦ ἴο (πεῖς οὐσῃ εἶτοὶο, ἀοθ8 
[816 Ὑγ81- Τὰ ΨΥ ΠΙοἢ 8 δϑης [στ διηοης [ἢ 6 πὶ 
τοσροα πη 6Γ Ὠἷδ ἀἰτοοϊοη. ΤΉΘΥ ἀγὰ ουθη οδ]] οὶ 
κᾺ (18. 0386 156 δα που βοὰ Οἡ 68 (18. χὶϊί. 8), 88 Ογτὰβ 
ἷδ Ὠδιηθὰ ἴῃ δῇς β. 8 πιϊββίοῃ ἴΠ6 δηοϊηϊοα οὗ ἀοἀ 

(18. χὶν. 1). ὙΜο τείδγεῃοο οἵ Αἰ." ἴο Φοτγαβδιοτα 
ψΐοῖ, ἔγοπι 18. Υἱῖ. 1, ϑοοσ δ τῃ6 τηοτο ΟὈν ΟΙ8, 83 

ἔἶο οιηϊπἷπο οοπειτγαςσιίου οἵ Υ̓ΤΕΣ πον μογο οἶδα 
ΟΟΟΏΓΒ, ἷ5 ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ὁχοϊυἀοα ὈῪ 1[πΠ6 αυοϊδιίοη ἰῃ 
Ζ4ογ. χ]ῖχ. 14. ὍΟΓΒ6Β.1 δηὰ 2 βίδης, βοςογαϊημ]ῦ, 
Ὠοὲ ἰπ 8 σοϊδέϊου οὐ ορροδίτίοη, Ὀαὰΐζ οὗ οἰ πηᾶχ. 

Νοὶ ἰβ ρϑορὶς ἀοϑβ ϑεβονδῖι βυπημοη δρδίηβι 
Ἑάοπι, Ὀσὶ ΠοΔΙΏΘη πδίίοπθ. [ἢ {118 1168 (ἢ πιἷ8- 
ΘΥΔΌΪΘΙο85 οὗ Ἦϊδ ἔδίο, {πδὶ [6 8ῃου]!ά (γνϑγ. 3) ἴδ Κὸ 
ΔΙΏΟΙΡ ἰδ δδβοοίδίοδ [16 ρΪ]δοθ οὗ ἃ ἀθδρίϑεὰ δηὰ 
δυϊηδίοἃ ΘΠΘΙΩΥ ; ὈΘΒΟΪΩ͂, 1 τοδῖο 866 51: 8}} 

διρουᾷ (89 μϑδίβοι (ΓΙΣΓΤ πὴ τλ6 ραγιϊοίρ]ο, 
16 σοϊῃτηοῃ ἴοττῃ οὗ δροάοϊοις ῥγεάϊοιοη) : ἀ6- 
κρἰδοὰ ετὸὺ που ὁχοοϑαίηκίν. 

16 18 γἱοίαγα οἵ πυτ δύοη ὁ τὐροὺν Υἱν- 
ἼΑΙγ Ῥτοβθηΐ ἴο [86 ογ68 οὗἩ [Π6 ῥτορῃμοῖ, ἢ6 ψῖνεβ ἴο 
ἐς 16 εἰρπαῖησο: 086 υχσίἀθ οὗὅὨ ᾿ὮὯγ βοαχί μδίῃ 
ἀοοείνϑα 1866. ῬΙΌΡΟΙΙΥ ἴΠῸ ο ρ ἢ 518 1168 οἡ. {Π6 
γοτὺ ; δοίγαγοά [πΠ66 88, οἷο, Ὀαῖ τγοιρ τῈ6 
τοοδάσπορ ρίνθῃ τὸ {16 βἰῃ το ἢ 88 σπυδοαὰ {18 

86 οἰ δίοδὶ δἰοιηθηῦ ἱῃ [1118 σαἰ Δ τυ, (Π αὐ ἢ 18. ἰῃ- 
σαττοὰ ὮΥ σε, ἰδ το ἀνὰ ργοτηϊποηξ. Φ6γ. Χχ Χυ !. 
9. Τῇ ῥηὰθ οὗ Εάοπι τοβϑίθὰ οὐ πὸ ποιίοη οὗ 
ΔρΡρδγοπῦ ὑπ8588 1 8 Ὀ]ΘὯ088 : ὕἤδου ὑμδὺ ἀνγοθ!ϑαῦ 
(0.68. ἃ 90, 8 4.) ἰπ [29 γχϑἔαφϑεα (δον [πὰ Ατϑῦ. ; 
Δοοουίηρ ἰο ΧΧ,, Ψα]ς., ὅγγ. : οἷο) οὔὗἁἨὨ ἅϊθ 

ΟἿ, Ἠΐδ ΙΟΩῪ Βαδιίδείου (Ἰ3 σπίτι τη δοο. 
ΤΏ, δὲ ἰπ 18. χχχί!, δ; ἸΓΣΩΣ ὩΥΊΘ, Πκ 
Υ ΝΘ, 16. ἰχ. δ; Ἐν; δὶ 381 ᾳ.). “ ΤῊΘ τετ- 
ΥἱΟΥΥ οὗἨἩ Εάοτὰ γα8 ἃ ΤΌΓΘΚΥ πιουηϊαΐῃ πη488, [1}] 
οὗ ολυθγῃδ, δῃὰ [ἴ0 Ἑαοταϊο8 ἀὐγο]ῖ, ῬΑΥΟΪΥ, πὶ 186 
ὨΔΓΌΥΔ] ΟΑΥ6Β ἔπογο ἰου πᾶ (Π6η06 [ἢ ΘΑΥΠ ΘΓ ἱπῃ 8 Ὁ- 

ἐϊδηῖβ οἵ Μουπὶ ϑβεὶγ σοῖο οδ᾽οὰ ὩΣ, ὁ, 6.; 
(τοχοάγιοθ, οσανο- ἀπ 6 ]]6γ8, θη. χὶν 6; σαι. ἰϊ. 

ρεαεαεααχπσπααμαιο ττσεεαρδηρνῆ. 

12, 22), ῬαγΟΥ ἴῃ δυοᾶάθβ δε ἢςΐα!]γ πότ οὐ οὗ 
[π6 τοοῖς." δασράτι, ΔΦογοόῖιθ (οι ν. 6): “ ἤδυεγα 
οπιηῖβ αμδίγαϊϊς γεσίο Ἰάωμνιογιπι ἐδ Εἰειλετοροίῖ,, 
μασι αα Ῥείταπι εἰ Ἠαίαπι ἵπ δρεοιδιια λαδίξαέξξως- 

οἰἶας λαδεοὶ." ῬΊΗΥ: “ αίγα (Ξ:Ξ Ὁ, 186 οδμρῖ- 
[8],) “με ορρίἄμτι οἰγοιπιάαίμηε τιοηϊίδιιδ ἱνακσοεξεῖδ.᾽" 
Οὐταραγθ, ὁπ [86 ΒΑΓ Υ ΔρΡργοόδοδδθίο ρμοδίοη, δηὰ 
1Π6 ῬΘΟῦ ΔΓ τι ρτοεβίοη ρΊνΘ ὉΥ͂ {ΠῸ βίρῃε οὗ τῃ6 
εἰν δονῃ ουϊ οἵ {Π6 τοςκ, 4180 ἰϊοβοητη μ]οτ, Β δὶ 

ἐογλυπιδκυπας, δ. 16 Β΄. ; δηὰ βρϑοῖδιγ Ο. ΕΠϊι- 
ἴογ, Ετάκυπάε, χὶν. 1108 Η. [Βοδιηθοῦ, ϑιθνυθη δ]. 
ΤΗδ παγοδὺ ἰδ ἣν Βοατὶ : ὍἘῸ 1111 Ὀσέη δ τὴ 6 
ἄονσῃ ἴο ὑπὸ δασί ἢ ἱ. 6., ΠῸ τδῃ οδὴ ὅο ἱξ. Απὰ 
γοῖ {Π6Γ6 18 ὁΠ6 ὙΠΟ 68}. 

νεσ. 4. Του Βΐαῃ ἴκὸ 189 δαρῖθ, δᾶ 
βουὴ Ὀοίτνδοι [6 αἰδια ἵποι βοὺὶ ἐν σχιϑαὶ 

(ΟΝ ἴε δὰ ἰμῆπ. ἀδροπάδθης οὐ ΓΙ ΒΩ, δηά 

Ὁ ἵ Τ32 7, “το ρίδοο μίρῃι, {κὸ ΓΘ) 5ῈΠ 
““1ὁ ΨΑ]|} παρ ]γ,᾽ Ετν. ἢ 280 ς.), ἔοσω ἔπσῖλοθ 
Ψ111Ι Ὀσίως ἰμθ0 ἄοτσι, δαί Φομβόονοῦθ. Τῃ6 
ὨγρογΡΟΪο οὗ τῃ6 θγβῖ πιθοῦ οὗ [πΠ6 νεῦϑθ, δηὰ 6 
ἐπγοαϊθηΐϊηρ οὗ τ6 δβοοοῃά, Ὀθοδιηο, ἔσο ἐιἷ8 εἶτηδ 
ΟἹ, Βίαπαάϊηρ ἰὈττηι]88 ἴ0 ὁχ πυμδῃ ρῥγάθ δαὰ 
αἀϊνίης γοίγὶ θπιίοπ (Δ τ. ἶχ. 2 ἴ. ; 18. χῖν. 18 ἘΠ 

δίποθ ἴῃ0 Βυπι ϊδιίοη οὗἩ Ἑάοπι 16 ἀθοῦ Ὁ 
Οοά, ἰδ νεῖ] ὀχοθθα 4}1 [π6 Θχροσίθησε οὗ τηϑθῆ, δορὰ 
811] ΔΌΔΙΟΣΥ σι {πο ὶν Ῥγοοθοάΐημ. --- ὕογω. ὅ, 6. 
ὙΌΣ, ποῖ ἰμίονοα μδν ΟΟΙΏΘ ὧο ἰΏ66, Ὡοὲ 
ΤΟΡΌΘΣΒ οὗ ἐδ ἰρσμῦ; --- μονν ασὶ μοι Ὀεουσς 
ἴο δουχῃδ! ΤΟΥ δἴδϑ] ΟἿἹΥΚ δὸ τωυσδ δὲ ἘΣΟῪ 
ποϑὰ ; ψἘ16 τὨΐονοβ ἰοανα ππάϊδίυγθοα τ δὲ Ἡν ΒἸοἢ 
'8 ΟὗἨ ὯΟ ΥΑ]06 [0 {πο πὰ, Εἄοπι ͵8 αὐίοΥἹῪ ἀςβίγογεὰ. 
Νοῦ τορο- αίβοσοσε αν ΘΟ Θ ἰο ἴδ690, ἔδπον 
Ἰοῶνὸ εκἱδαηίηδε : Ὀνπὺ ΠΟῪ δΔ΄ΙΘῸ ἴδοδο οὗ Ἧσδιυ 
βοσοβοὰ οἱ!" ἷ6 μἰὰ ἐσϑδδυσοα ἀϊδοονοχοα! 
νηε ΦὈ]Ἰονγ, ἱπ 1π6 τῃαΐη, [Π6 νἱὸν οἵ ΟἾγο. Ύ. 
ΜΘ Δο] 5, ἐς πὴ Ἐν], Οδβρατί, σῆο (πὶ ορρο- 
δἰτίοη ἴο Κ᾽ πιοῖιὶ, Μάτοκ, Ἐοβοητω ον, Η οπάθιγοσκ, 
Ὡς ὙΥεοΜεῖο, Μδιυγογ, Ὀπαθγοῖς, ΗΣσὶρ,) τοσορηΐζε δὴ 
ΔΘΟΘΠ ΑΙ πρ᾽ ΠΟ Γαδδὶ ροῦνθθη [6 βεπίθηοοθ θερίηηΐην 

πὰ ὩΝΝ οηὰ μόρα πὰ Ἡ Βὺῖ ἐπϊ8 σϑπποὶ 
ΓΑἸΥ Ἀρρϑᾶγ ἱ γὸ τοϊδίη ἴμ6 σοπάϊτοη Δ] βοηβα οὗ 
ὮΝ, Ικἐ ἴδ ἴο θ6 τεραγάϑὰ 88 ἃ βίτεπριμοπίηρσ ματεῖ- 
αἷἶο οἵ δ τον (Εοςη. 8 856 «.; [665. εχ. 8. νυ. 
(1, ς. Οἵ Ἐδτ81]). ΟἷΥ ἐγαπεϊδίοη ποϊξδορα 4150 

[δι 1π6 τιοιοτίςαὶ αποβίοιϑ τυ ἢ λον βῖαπά ἴῃ 
Δη δίδττηδίίνο βοῆβθ. (1 ΓΑ], τὸ δου ἃ ἤανα 
ἴο ἸΓΑΠΑΪδίο: [Γ τηΐεγοβ δὶ σοηθ ἴο ἴδπος, ψου]ὰ 
Π6Υ ποῖ ἴδυθ ἰβκοὴ δὲ ἸΠΕῈῪ περ 1 οἷς.) ὙΠα 
τη οὗ Ἐάοπὶ 18 ἴοο οομῃρμίεῖο ἴὸ ὃὉ6 δδοσιθοὰ ἴὸ 
Βαϊ Δ ΘΑ Ὸ 54], ἴο [86 ἀορτοάδεοη οὗἩ το ῦοτγρ, ἴο 
δῇ ΟΥ̓ΘΓΙΉΓΟΥ 88 ἢ ΓΟΆΡΟΓΒ Πδα οΟΠῚ6 ΟΥοῦ 16 Ὧ87- 
γαοδβῦ ; ἴ 18 αοὐ᾽ Β ῥ᾽ 1688 ποτῖς. . 

Βυῖ ττὰ]Ὺ αοα Πιᾶ8, 88 γϑγ. 1 δἰγοδγ ἐπάϊςαιϑα, 
ἡυάροὰ νυἱιὰ αἰνίῃθ ἱστὸν ; 186 ποαίμοη, Ἐχκζοσῃ᾽ 8 
ΟὟ 8}168, Ὦδγὸ ὈΘΟΟΙῺΘ ἷ8 Ἰῃδίσυμμοηϊ: (Πο56 τε ῦο 
ψογο Ὀουπὰ (δη. χχν. 34) ἰο γοηάοῦ αἷὰ ἤδγυα ἔοσ 
δ κ ἢ [86 ΠΠΏΔΡΡΥ Ρθορίθ, ἀϑοοῖνϑα, θείγαγοὰ τι. 

Ψψογ. 7. 7ο [7586 Ῥοσχάοσρ μανὸ ἴδ ν δυοοσίδα 
ἴ886, 411 (ὮΥ οομΐζοδογαῖθβ “"μος ὧδ ροίεπαθ 
οοπίτα ᾿οδίοπι αὐτο ἰοφαίοβ πιϊίέδα, ϑοοῖξ τϑοιρα- 
δυπέ αὐἀπιϊίέετε, δείδια Πηϊδιιβ ἐποράετε Τωδοδιωπί. 
γιείμ λοδίϊωα ἱμογαηι, ἰαοοεϑαγα υεγοδωμεῖμγ." 
(ϑεδηστγτοσ.) “08 απίιφιιδ, φυὶ εἰΐανι πιρκο οἰκέπει, 
μὲ ργίποίρϑε ὀλοηποτγιβ σαιϑα ἀεαμοὶ ογαηΐ ἰδσαίοβ, ουπε 
αἰϊδοεαάοπὶ ααἱ {ϊπιϊϊδε αἰἰποπὶς δια." (Ὀταεῖπβ.) 80 
Ἑάοτα αἰ πι86} (18. χνὶΐ. 1, 3) ἰγυδίδ οἂϊ ΠΌση ἷς 
σδρ [Δ], 8614, τπ6 Μοδθίνοβ 0 ἢν βοιιρῆὶ τοδρε 
ἴδοτο, ὙΠῚῺ ἘΠΟΙΓ οδίο, ἱπῖο 1[Π6 τ ]άθγβοδ, δὰ 

1 [σέ ο Τοχίυαὶ δηὰ  Οτασαπιδίςδὶ Ὠοῦθ οὐ τὸσ. δ. --- πα. 



ΤῊΒΕ ῬΕΒΟΡΗΕΟΥ. 

υἱά8 τποτὰ ϑοοὶς ῥὑγοιθοίίοη ἰῃ δυλῃ. ΤΟΥ μδνθ 
ἀοοαοὶνοα [866, ὑχονεαὶϊοὰ δικαίηδὺ [Ώδ6, {86 τ 
ὍΠΟ ΨΟΣΘ δἰ βΡδδοθ 18 [866; ἱδν Ὀσχοδᾶὰ ἢδνθ 
[ἴὯ6Υ ὑ]δοδθὰ δα 8. Ββῖο ὉΠΔΟΣ 66; ΔἸ Πουσῇ 
Ρἰοαρεὰ Ὀγ ἐμοῖν δ᾽] αποα ἰοὸ ΠΟΒΡ ΔΑ Υ, ΤΠΘΥ ῬΓῸδ5 
1866 ἢ} ΠΟΒΕ]0 ἘΕΔΟΠΟΥΥ (οἷ, οα [6 ΘΟΙΡΘΙΓ ΒΟΉ 
μὶ ἢ Ὀτοδα, Ηιρίο! ἃ οα ἔβαϊπι ἰχ. 5); δου οοὩ- 

εἰάογοϑὲ ἐξ ποῖ. ὙΠΟ ἿΞ ἰδ ἴοὸ δ6 τοίοστοά, σῖτἢ 
Ηιϊζῖρ (δἰταλϊαυ!γ Γι τΠογ), ἴο ἐΠ6 ΒΏΔΓΟ. 

Ῥτγωάθρθῃοθ ἰ8 ννβηίηρ, ἴοτ, τοῦ. 8, ὯΙ ποὺ 1 ἴῃ 
Ἔμοξ ἀδΥ, ---ὑ 136 {8 νοχὰ οὗ ΦΘΒΟνΔΕ, --- ἀθ- 
δῖσου [86 πυεΐδο ουὖῦ οὗ Ἐάοσι, δὰ υπάοτείδηαἰπρ; 
ουξδ οὗ [86 χτοοιπὶ οὗἩ ΒΔ} [οἰ Οοἀ᾽Β ΨΥ ἴο 
οἴμδησχο [πὸ νυδάοτῃ ἡ ἰςἢ ἰ8 δβίγαημοα ὕοαι ΠΠὶ 
ἴητο 1ἴ8 ορροπὶϊο (18. χῖχ. 11] ; χχίχ. 14; Ψ6γ. χ ϊχ. 
1). τς Εογ ἔς ἔγβι {ἰπλ6 ἴῃ ῬΤΟΡΠΘΟΥ ψὰ ποῖα τηθοΐ 

τ [6 δοίη ΣΤῚΣ ΟΥ̓ ΤῚΊ, τΠ6 ἀοεϊσηδίοη οἵ 
ἰι6 ἡπάρτηοπὶ ἀΔΥ ; ποῖα, ἰς 8 ἴταθ, ΟἸΪῪ ἰπ ἃ ροῖ- 
τ Π8] (ΌΥΠῚ, 50 ἴ0 Βρϑᾶκ, ἰῃ ἤηϊῖϊο το δὔομβ, δπὰ 
σἰτουῖ τῃ6 Θϑοῃδίιοϊορ σαὶ δα ἀϊἴοπ, Ὑν ἢ ἢ ΘΟοτΊ6 8 
ἤγϑε ἰῃ ἘΠ6 ἰδ΄οθτ Ῥτορ ἢ Ι͂ς 4] ἀνθ ορπιθηῖ. 

ναι. 9. Αηὰ 868 [πὸ υνὴϑο Ὀοοοῖηθ [Ὀοἶβ, 80 {6 
Βοτοῦὺβ αἰδβρί θα ; Απὰ αἀἰπτθαγθὰ 681} Ὅ6 (ὮΥ 
Βογοϑϑ, Ο Ῥϑιχθσι. Τϑιηδῃ, δοοουάϊηρ ἴ᾽0 Φογοτηθ, 
πῃ 0 Οποπιαδί., ἀπὰ οἡ ΑΠπι. ἱ. 12, γὙ88 ἃ Βρδεῖΐαὶ, 
δηᾶ ἴπαὲ ἴΠ6 Βοπίθο γι, ρατὶ οὗ Εάοπι, νἢ ] ἢ ἤΘΓΘΟ, 
δοοογάϊπρ ἴο ΡΟΘΙΟΔΙ πϑαᾶρθ, οου]ὰ [Π6 ὈΘΙΟΥ βἰαπὰ 
ἴον {Π6Ὸ τσθο]ς Ἰδηὰ, βίηοθ (π0 8ββϑοοίαιοη οἵ ἰάθ88 
ἔπ τοῦ 8 ποιά Ἰοϑὰ Ῥυθοίβει Υυ ἢ πο Τοπιδηΐῦεβ 
οοϊουταιοα 0 τΠποὶν τϊδάοιῃ (6 Γ. χΧ]ῖχ. 7). ὍΠΗΙ 

ΟΡΘΝ, Ιἴκὸ ἵνα, ἱπ (6 Ν' Τι, βίαπάθ ποῖ δἴνγβγβ 
ἴῺ Ὁ ΡΌΓΕΟΙΥ ἤρα! βϑῆδθ, θαΐ ἰπϊγοάποθθ ἃ σϑϑα]ῖ 
Ὁ ΠΟἾ ΠΘΟΘΗΒΑΓΙΪΥ [0]]ονν8 τότ ἴΠ6 ἐπισαγά δίχα 
οὗ ἃ τιϊηρ,} Ηοβ. νἱῖϊ. 4; Ατὰ. ἱ. 7; Ῥε. }1. 6 
[4}}, ΘΥΘΣῪ τοδ ἰδ [[πδἴ ΘΥΘΓΥ͂ ΤΩΔΠ ΓΩΔΥ͂ Ὀ6] σι 
ΟΠ ἤοτο ᾽Ῥ86 τηουμπίδίη οὗ Ηδα, ΌὉΨΥ δἰδυχηῖος. 

ἿΘ οἵ τις οβήεϊαπι οαπιδ6, 88 πῃ αοη. ἰχ. 14 [6΄αδοη. 
απ. Ρ. 582 ἃ.]. ὙΠ 1Π6 ἱπιρτγεβδίνα ρίγαδβο, “ ὉῪ 
Βα ρ ΠΟΥ ᾿ἢ Ο]ΟΒ08 ἴΠ6 ἀρ] πεδίοη οὗὨ [πὸ ΤΠγοδίθηθά 
ἡπάρτηεηϊ : νοῦβ. 8 δπὰ 9 οοτηρ]οῖθ {86 ἀδηπῃείδ- 
ὕσοπ Ῥγοροσ, ἴοσ ψῃΐσ ἢ τΠ6 οροπιηρ ἰοτάιαα, “ ΤΠ ὰΒ 
ΚΑΙ ΤΠ Φο πονδῇ ᾿ (νοῦ. 1}, ἢΔ5 ργορατγεὰ 5, δηὰ ὙΠ] ἢ 
μα5 ἢθπρ δυδρεπάρα ΓΠγουρἢ 411} [56 ἰηϊογνθηΐηρ, 
ἀϊδοοῦσεο. ἤρθη [ΌὉ]]ΟΨΒ --- 

11. Μετβ. 10-16. 7Τῇῆε δἰαίεπιεπί ὁ ἐδ τοαδβοηδ τον 
αοὰ ν1}} δῃηὰ πιι8. ὀχοοιτα [5 ΤογΥ Ὁ] ἸΒάΠΗΘΌΕ, 
Α Ἰορίολ!]ν ἀὐρυμποπίαανο αἀἰβοοῦγβο νου ἤδνθ 
ἱπίοιτοὰ ἔγοϊῃ ἴθ ῃγοβεηῖ, ἰ οοηπροῖΐζοι 1 (ἢ 6 
ἱπίοτῖοσ ἰᾶνν8 οὐ αἰνῖπα ῥσγονϊάρηςθ, ἴΠ6 ἰγδρίςαὶ 
ζαΐατε οὗἁ Ελδδιι ; ῬΓΟΡΉΘΟΥ δ668 ἴΠ6 ἔυΐατο ἢγθῖ, δηὰ 
ἴτοτὰ ἴΠπδ΄ ἀοϑοθπα8, ἱπ ΘΧρΙ πο, ἴο [ἢ6 τΌΟΙΒ 
ΨΈΙΟΒ 1}18 ἡππαγο ἢδ5 ἴῃ [16 ἀνθ η8 οὗἨἉ [6 Ὀγοβθηῦ. 

Ἐ0: (86 νἱοϊοτοο (ἾἾὩ, 88 ἴῃ 18. 1111. 5,} ἑουγασὰ ἔῃ 
ὈΣοΟΥΒΟΥ “600 (ρβη. ΟΌ]., 88. ἴῃ 906] ἱν. [11}.] 19). 
ἴπ ερῖτο οὗὨἨ [ὴ6 οἱὰ ἔδυ δα, [Π6 σοπϑοϊοιιβηθοβ 
οὔ το ϊβθὔοηϑῃ!ρ Ὀεύπνοοη Εάοπὶ δα [5.86] ἢδὰ ΠΟνΟΥ 
Βοδα ἘΧστππθᾶ, πὰ 88 βαποῆθὰ Ὀγ ἴΠ6 1δνν 
(δαϊ. χχῖϊ. 7 .). ΒΒδσΩθ 5881} σου ὺ ἴμο6, διὰ 

Ἰποῦ βδ! Ὀ6 ουΐ οὔ ἴοσονοχσ. ἼΤΠὸ ποτὰ [9 
δ ἀδεϊ πον σἤοόθθη ; ᾿ξ ἀσποίοβ [Π6 οχιθγιηϊ πδιίοῃ 
ἀετοαπάρα ὃν (ἀοά᾽’ 5 νγ1}}} ἀπὰ Ἰανν (1ωμον. χχίϊ. 8). 
ἜὙΟγο, 9 Ὁ ἀπά 10 ὁ δῖὸ Ἰἰπιϊϊθα ὮγΥ 2 α ἴὸ [18 
ξ0Π86, ἴδλι ὁ ἔν ΕΟ 68 8}}8]}} γοῖ {(Ροτ 05 [Ποβ6 
Ὑ80 ᾿ἰᾶνὸ θείογομδηά ἀνοϊἀθα ἐἰ6 οοηϊοϑι Ὁγ ΕϊχὮϊ ; 
ἴον δἰ] τπόοδο ργρδοηῖ εὐ 106 (ἴτ)6 ΟΥ̓ ἔπ οοπίοοϊ 
ΚΠ 81}, δοοοταΐηρ ἴο 9 Ὁ δπὰ 18, (Ἁ}}] πὶ ποὺς οχοορ- 
08) τειδίη πὰ Ἴοοπειϊαῦθ [Π6 ΘΧΊΓοπιοΙν οηΐδο- 

δ] ροορῖίθ. Τμὸ ΠΥΊΖΥΤ 5 τῃοτοίοτο ἃ ἀσϑισυοιίοη 

1 Οὐ Τοχῖυλὶ δοιὰ αἀγδιοιδείοαὶ οὐ γος. 9. 
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οὗ [6πὶ 88 ἃ Ῥϑορῖὶϑθ, οἵ γδί ποῦ, βοοοσζάϊηρ ἴὸ νογ. 23. 
88 ἃ Πυτηθῖοιιδ, βίο ΡΘΟΡΙΘ; οἵ, 18. Υἱῖ. 8 ; ὅ6Γ. 
ΧΙΝΙ, 42, 47. ΟΑδρδυῖ. 

γογ. 11. 1 ψῆδῦ αἰά {πᾶ ἱπία ΠΥ ΘΟηβ8 ΤᾺ 
[86 ἀδΥ ΒΘ. [μου δίοοάασεὶ ορροδίϊϑ, δος. ἁψοϊηκῖ 

τὴν Ὀγοῖβοῦ ; 186 δβυῆ ἴῃ ἿΙ͂ τὸ δηϊεῖραῦρα ἃ5 
[πὸ οὈ͵οοῖ; ἐπ 186 ἀδὺ ψθιὶ ζοσοί Σ᾽ σαγτὶοὰ 
ΔΎΎΘΥ ἰδ ὑχϑαδΌγοδ (18. χ. 14; 2 ΟἾγ. χχὶ. 17), 
Δα δβίσδιβοῦδ δῃοχοα ΒΒ χαΐθα (06] ἱν. [1]}.] 
(11), διδιὰ οϑδὺ Ἰοΐβ ΟΥ̓ Φοσυβδθσω, ἡ. 6., ΟΥ̓ΟΡ {116 

Ρυϊδιίοη, νΒοτ ἔποΥ ἀϊπιγί δυο διηοπρ' {Π6 πὰ ὈΥ͂ 
Οἵ, [0 861} ἰῃηῦο 5ΒΙΑΥΘΥΥ (9006] ἰν. [112.] 8), ὕδοι 160 
νοδῦ 88 Οὐ οὗ ὑβϑιω. 
1 ἃ 56.168 οὗἉ ρΔΓΓΟῸΪΔΥ ΟἤΔΥΡο5 (γον. 12 8..), τη 

ποβῦ]α ἀϊδροδίοη οἵ Εοιῃ 18 ἀδρίοῖρα. ΤΟ ἰτὰ- 
ἢ δίδῃἀϑ 1π {Π656 σοι ρ] δίπίδ [0 παι ΜΙ Ο ἢ, 

ἴὴ (ΓΠ60 ταϊπὰ οΥ̓́ΪΠ6 ργορβοί, ουρᾷαῦ πὶ ἐμ ραβὲ ἴὸ 
ἴανο ὕθθη ἀοηθ οὐ δνοϊἠοὰ (τ. ὃ 136 μ᾿; οὗ Ψοὺ 

1Χχ.18; (θη. χχ. 9). Ηἰυσίᾳ, βαρροδβοβ μδὴ ἴῃ βιιο ἢ 
οοηποοίίΐου [6 πῃδυργονίαιοὰ ᾿πηρογί. ταυβὲ δυο 
διοοὰ; Ὀπῖ ἰῃ [Π|ὸ ΘΧΔΙΏΡ]68 οἰϊοά Ὀν Ὠΐηι, {πΠ6 οο- 
δοτγίδεϊννο (ργο δ εν 6) ἐγ οὗἉ [6 ἐπουρῆῦ ἴδ νδηῖ- 
ἴηρ, ὙΠΙΟῺ 8 ΠΟΓῈ 80 Ἀ]ΔΙΥ πιδηϊΐδεῖ. ΒΥ 118 

ἴἄγη αἶθο 186 ΠΝ ἰδ ἠαδείβοά, νοι Οαδρατὶ ἀγζεβ 
διααϊηδὶ ΟὟὐν υἱὸν. [Ι͂π θη. χχ.9, ΝΜ τοῦσὲ διαπά 

ἰπδίοδᾶ οὐ δ, Ὀδοδαβο τΠετο α ἰταηβρτοββίοη οὗ ἃ 
Ιὰνγ βαῃςοι θα Ὁ σαδῖοπὶ δηἃ ΠογΘ ΠΑ ΤῪ ἀογίνδιϊοη 
8 ΒΡΟΚ6π οὗ. 

[ΓΒογὸ 18 τοοτὰ [ὉΓ ἀοτθὶ δθουῦ [ἢ6 ΡΙΟΡΓΙΙΘΙ͂Υ οὔ 

ἐδ πδἰδιϊηρς ΝᾺ, δηὰ (}|ὸ ΟΥΒΟΡ διϊατοθ ῥτοὸ- 

ορᾶοα Ὁ “ΕΝ, τι (μΐδ δπᾶ ἐμ6 ἔνγο (Ὁ Πουσίπις νδγβθβ, 
85 1π [Π6 ρ]προγίοοϊ δα δ αποῖῖνο. [2 τ. ῬάβοΥ, ψἢο 
βΒίγΘΠ ΠΟΌΒΙΥ τηδί ἰδ πΒ ἐπδὺ [Π6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂, δ᾽ που ἢ 
ἀο]νοσεὰ βοο δέον τ[Π6 τἰπηθ οὗ 06] δηὰ Απιοβ, 
ΠΟ ἐθι }] 8168 αἰγθοῦν [6 ΟΠ] ἀξδαὴ οἰ ΑΒ ΤΌΡΒΟ, 
ἀθη1]98 {πᾶὶ ἴπ686 ρἤγαβο8 οπ Ὀ6 80 ᾿Γβηβ]δίθα, 
“ΕἿΣ ἴβ. δυβοϊ αἴθὶν οὐ αΐη,᾽ [0 88 γ8, “τὺ αἱ τὴ} 
ἴΠ6 διΐαγο ἰογ 48 οὐ ἀδργθοαίθβ ἃ τπΐπρ πιίατο. 1ὴ 
8}1 1Π6 ραδβᾶσθϑ ἴῃ ὙΙΟἢ αἱ οσουγβ ἱπ ἴπ6 ΗΘΌΤΟΥ 
ΒΙΌΪΟ ἴδ βρη 68 " ἀο ποῖ. 76 πιῖρῃι 88 νγ0}} ΒΑ 
[δΒαΐ “ ἀο ποὶ 868] ᾽Τη68Π8 “που Βῃοιυϊάοβὺ ποῖ ἢδνο 
5.016 Π,᾿ 88 58 Υ 1ηδὲ υεαί ἱδγοἢὶ απαὶ ἀἄο ποὶ ἰοοῖξ τηθδῃ5 
“δου βῃου]άοβῦ ἢοῖ πᾶν Ἰοοϊκοι.᾽.... 76 πιαδὶ 
ποῖ, 05. 8ΠΥ ῥτίπείρίο οὗἁ ἱητογργοίδιοη, ἰπ ἃ βἰηρὶο 
Ἰηδβίβηςθ, βου θθ ἴο ἃ οοτηπῖοῃ ἰἀΐοπη) ἃ τηϑϑδηΐῃς 
ὙΠςἢ [Ὁ 885 ποῖ, Ὀδοδαδθ {Π6 πιοδηΐηρ ἩΥΒΙΟἢ ἴδ ἢ88 
ἀοθ8 ποὺ δβυῖϊν 8. Δπον Ῥγορλείδ, νΡ. 328. Ἠδ 
ΔΟΟΟΓΟΪΠΡΊΥ {ΓΒ Π 514 068 : ““ΑἸᾶ Ιοοῖς ηοΐ οὐ [{π6 ἀΑΥ 
οὗ Τὴν Ὀτγοῖμοτ, οἴς., 88 ἱπου γῇ [Π6 ρτορῆοῦ 6 ΓΘ 
Β' ΠΡΪΥ ἀςμπογιίπρ τπ6 ΕἀΔοΟΙΉἶ 068, ΠοαΓ ὑνο αηάγοὰ 
ΘΑΥΒ 'π δάνδηζο, [ΠΌΤ ΟΥ̓ΌΟΙΓΥ ἴο {Πποῖγ Ὀτοῖῃσοη, [Π6 
αὐγβ, ἃὺ [{|6 ἀδδίγαςτοη οὗ Ὁποὶγ οἱἵγ ὉῪῚ ΝΟ ας 8ἀ- 

ΠΕΖΖΑΓΙ ΜαΠΙΟΥ ὑγΑΠβ]αῦθβ τὸ 1ὴ6 Βϑῖηθ ρυτροτγῖ: 
“Νδ δβρεοῖε5,᾽" οἴς., Ὀαϊ [ῸΥ ἀῃ ορροϑίϊδ τθδβοῆ. Ηθ 
ΒΌΡΡΟϑΘΒ ἴΠ6 ὑγορῆδί ἴ0 06 δβρϑακίπρ' δ 8 {{π|0 δαὉ- 
Βραιθηΐ ἰο ἐπΠ6 ἀδδίτυοοῃ οὗἨΙΠ6 ΟΥ̓, ἴο Ῥχγοβὲϊ 
ἔαγΈΠοῦ Οαὐγηρο5, ἢ ἢ γογα 11 κοὶν το ὕῦὉο οοππυθὰ 
Δηἀ τορολῖοα, Ιοης ἴον [Π6 τρδίη ΔἸ. ΖΌΗΣ 
150 ΓΘΠοΥ5 ἴῃ (Π6 ΒΆΠῚΘ Β6η86: “ Ἴπουῦ Βῃου]άοαςε 
τοῦ (αβαΐη) ἴδαϑί ΤΠ θγ68,᾽ οὖς. (Α4δν ἄμ οἰ εὶ 
αἰεὶ πιολὲ (ιοἱδαϊδ᾽) τιοεϊάεη, εἰς.). ΚΙεϊπογὶ, τ 8116 
πο γιηρ, ἴθ 1Π6 ΘΧορθιο 8} ποῖθβ, ἴΠ6 Υἱὸν 6χ- 
Ῥγθββοί ἰπ τὰ6 Επρ.  εγθ., δορί ἃ τϑπάθσίπρ' πιϊά- 
ΨΆΥ Ὀοίτγοοη {πῶ δηὰ [1)τ. Ῥυδογ δ: “Τοῦ 
Βῃου ἀθδὴ ποῖ ᾿ (ἈΡρΔΓΘΠΕΥ ἃ8. Δ σΘΏΘΓΑΙ ἀορσοοῦ» 
οπ) “ἴδαβὲ προ [ἢ6 ἅν,» εἴς. ΤῊ 8 ἷβ τοδαῦὴν 
ΥΟΥΥ͂ ὯΘΔΓ ἴΠ6 ρσΓΔΙ ΙΔ ΙΟ] 86η86, γοῖ ἀο068 ποῖ 
ΒΘ6Ιὴ ἴἰ0 ρῖγϑ [Π6 [ΓὰΘ Βρί τὶς ΟΥ̓ [Π6 ῬΘΒβΑρΘ 80 Μ00]] 
85 [6 νογρίοῃ τῚΠπ Ἡ ΒΊΟΝ τὸ ἀγὸ ἰαπιὶ ἶσ. Απά, 

τατα Δ ΠΥ, δἰ ποινὴ Ὁ, τ τῃς ἔπὶ., ΟΥ̓ΟΥΥ. 
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ἔσο γο 6156 πηεδϊ ἀδργοοδιίίοη οἵ νἢδὲ 88 ἴῃ Ῥτοῦ- 
Ῥοεῖ, 81}}} 10 δὴ ΠΔΓΑΪΥ Ὅ6 ἀδηϊοα {Πδῖ, ἩΠΔΊΘΥΟΥ 
ὙΓᾺ8 ὅπ ῬΓΟΡΠΟΙΒ δοῖιδ] τοϊδιίοη ἴοὸ [6 οὔ ΓΒΡῸΒ 
ὙὨϊοῆ ἢ6 ΤΟΥΡΙ48, Π6 νἱσισς τΠπ6πὶ 'ἱπ νοῦ. 11] ο, ἀπά 
πῃ γοῦ. 15 Ὁ, 89 ΔΓ υ ρμδβῦ; δηὰ νῆηδὶ 18. {Π|6 
δριτὶὶ οἵ ἀοργθοδιίίοη οἵ δηγιπίηρ τπουρῆςν οὗἁ 88 

τ Ὀιυϊὶ 8 ἀοοϊαγδιίου ὑπαὶ ἴ0 οὐμῆξ ποῖ ἴο ἢδνο 
π ἄοπο. “ποῦ βῃουϊάοθι ηοΐ ἀο (οΟΥ ἀο ποῖ) 

γννδιὲ τποὰ παῖ ἀοης,᾽ ἕΨἰΒ ἰῃ οἰδεῖ, “ ἴπου δου ἀκὶ 
ποῖ Βανὸ ἄοης ἰϊ."- ΤᾺ.]} 

᾿ς Υργ, 123. Απὰ γοῦ ἴδου βου οὶ τοί ἤϑϑαι [ὮΥ 

οΥϑα (ΓΝ Ἢ τ 3, θΘ ΠΟ] ἃ πὶ ῥ᾽ οαβατο) οἱ ἐδ 
ΑΔΥ (ι. 6., ΟΥἾ] ἀδγ, ΦοὉ χνυίϊ!. 30) οὗὨἨ ἔν Ὁσοῖδοσ, 
Θνθη ὈθοβΏ86 [Π6 80 ΓῈΓ γ8 ΤΥ ὈΓΟΙΠΟΥ; ΟἹ [86 

ἀδΥ οἵ Ηἰδ οαϊδσηῖγ (γ22), οἵ μἰθ ἔλθ, βίγδηιζο 
δηὰ ρῥτοοδεάϊηρ ἔτοπι [Π οβίγαηροπιοηῖ οἵἩ αοἀὰ (18. 
χχνὶ. 21); δῃὰ βῃουϊοαεὺ ποῖ ζοήοΐοθ οὐὸνρ 186 
δβοῃδ οὗ δὴ ἰῃ [πὸ ἀδγ οὗ ἐμποῖρ ἀϑειγυσοι, 
διὰ βῃουάθεί ἢοῦ σδῖο αγϑοδὶ Ὧν του, ἴο 
αΓῸΓ τποοκογίοδ (Φοῦ χὶχ. 5), ἐῃβ 86 ἄδν οὗ 
ἀἰοίτοδα; (νοῦ. 18) δῃουϊᾶοδοι ποὺ ϑηΐοΣ ἰηΐο 
1826 ἀοογ οὗ σὴν ῬῬϑοῦρὶθ ἐπ ἐδὸ ὅδ οὐὗὁἩὨ ἐδποὶν 
ἀοοϊσχιιοξίοι ; διῃουϊᾶθαι οὶ ἵἔδωπὲ τ ογϑο, 
δνοῦ ἰδοῦ, ΟἹ ἷ6 χηϊδίοτίυο πὰ [09 δ 
οὗ Ἠΐ6Ω ἀδαϊγοο οι ; δὰ δμουϊᾶθοΐ πο ΣΘδΟᾺ 

(Ρτγορουῖγ, βιγοίοιν οὐ {Π6 παηὰ; ἭΝ ἷἰβ οἵηἱτρὰ, 
ἃ ἴῃ Ῥδ. ΧυΪ!. 12, 2 ὅ8πι|ι. νἱ. 6;) αἵνοσ δ ἔσϑδϑ- 
τοα, ἐπ [826 ἀδγ οὗ δ ἀδαϊτιοίίοιι. --- ἘΠ16 ΌΤΙ 

ΓΙ ΓΑ, α' ππποῖ υϑαιΠδιοά ογιις ὑμετρταίιμης, ἰδ 
148 Επττ. ὑΡ. 435, 587 ἢ. ΥἹΡΏΠΥ τοπηδυκα, ποῖ ἢὸ δ6 
Γορασαθα 85 ἃ ϑ8α ἴδπι., δεοογΐηρς ἴο Ψπάρ. ν. 26; 
4. χχυΐϊ. 11; χχυΐ!. 8; δῃὰ δ [88 4160 τί μεν 
κίνεπ ὈΡ ἴπ6 Ῥαποιδιίοη --- ολαππαλ ρῥγανίουιβ! Υ ῥγὸ- 
νοβρά ὈῪ δῖπι, δῇοσ ἴΠ0 ΑτδΌ. πιοάϊμι επεγσισι. 

6 πὰ [Π6 ἐπαϊΐηρ, Γ3, δ8 ἃ οομβογιδινο βίσερίῃ- 
ομΐηρ ἀρρεπάθά ἴοὸ {πὸ ἱπιρεγαῖ. δίηρ, δί8ϑο (185. 
ΧΧΧΙΙ, 9), ψΠΘ6γῸ ἴΠ6 ἀδυρῆίογε οὗ Φογαβα]6 πὶ, 88 
Γοργοβθη τη; [86 ν᾽ Π0]6 ΡΘΟΡΙΘ, ἃγο δ ἀγοββοά ἱπ [6 

εἰπρυϊατ. ὙΒΘΙΠογ τΠ6 ΓΤ2, δβ ἰῃ ΤΊΣ, 2 Κίηρσε 

χχ. 8 (Ξ-Ξ Σ:--Τ ΤῸ δ), 1. ἸΔοποα] τῖτὰ τη6 οοδοσί. 

2, το οδῃ δἷθὸ (Ὁ]Π]ονγ τμ6 γογῸ τὰ πορδίϊνο 
ΔΡΡΙἰοδιίοπβ (Φυᾶρ. χῖχ. 23), οὐ Ὑμοίμου ἰδ 5 δ 

6 ΡΑΓαρορΊο απ Βιγοηριῃοηθαὰ ὃὈν [6 884] (πὶ (6 
δὰ Ρ6Γ8., Φοῦ χὶ. 17), πιυϑὲ τοπιδίη ἀηϑοι 6. 
Αὔδη ἔζγα (οἷ. Ὠυυβίαθ, ΗἸσὶ ) Πο]48 δῇ οὔἱιτῖοα 

ἮΠῊ ὦ 6 1ῃΠ6 80}]., δηὰ 106 ἔοττη δ 84 ροζγβ. ρ]αν. 
υδοὰ γεβοχίνεὶυ ; Ὀοῖ ΘαΌΔΙΥ ἤρτοθαῦϊθ. Νοῖ 
688 δ0 (δϑρεασγὶ 8 γθοοῦγβα (0 ἴΠ0 ΑΥδΌ. οπάϊηρ πα, 
οὗ πο 24 Ρεγβ. βίηρ. ζιτ.; ΟἸβὴ., ἃ 326 ο, συ (ἢ 

Κποῖ, δπὰ γοϑὰβ ὙΝ π Ὁ. 
γεγ. 14. Δηὰ ἴδοι δπουϊάδθοι ποῖ αἰδιιὰ δὲ 

ὕπο ζοσικ οὗ [πὸ τοδά, Ὑθογα, οἰοβο ὈΥ̓͂ (π6 ζχαίο, 
(0 ὙΔΥΒ ῥδγὶ, ἢ ἢ [6 βροείπν δενγα γου]ά ἰδκο, 
ἴο συλ ΟΝ δἰ6 ωκίενοε; διὰ δῃου θαι τοῦ 
ἄοιῖνονρ (οἴ οΓΒ: “δα: ἰη,᾽ ὃυ1ῖ εἶ. θαι. χχὶϊὶ. 
16) ἰὰοθο ἐμδὶ τοχηδίηδοα οὗ ἰδ ἐπ ὑπο ἀδν οὗ 
ἀϊδίσοδα. ““1ἼοἋ σγταυϊδείπιιηι εδὶ εἰ ξυπιπιαπι ππαϊευο- 
ἐδηπίίαπι ἀγσιῖξ, τηΐδεγος αὐ ἀδγ ΤΉ ΟΘοα αὐ νόθτοδε 

ὃ βισα υἱέατα δέγυατε σιαστιπῖ, ργοάεγε εἰ λοείϊδιι, 
ἘεΊκ ἀπε γμὰ ἰγαά εν." Ἀοβοπτη,, εἴς ΑἸ. ἱ. 9. ΤΠοτο- 
ἔοτο σδῃ ἴΠ6 τοϊγ δυο ἕον τΠ6 δαί υτο οὗἉ ἔγαίθγηὶ) 
ἀυΐγ ποῖ δὲ 8614, δηὰ (π6 πιδπηοῦ οὗἉ [8 Βοσοι- 
᾿βἤταθηῦ νν}}} 06 δοοογάϊης ἢ τὸ αἰνπὸ 74 ταἰ- 
το ἷς (ῬΒ. χυὶὶ. 20 .). 

νεγβ. 15,16. ΕῸΣ πιϑῶρ ἰδ 86 ὅδγ οὗ “0 Βονδῇ, 
φ δ ΐοῖ δἰ ναυβ 90]ονν8 τ1Π6 ΟᾺΥ οὗ [Π6 δἰπηοῦ (οἵ. 
οο] ἱν. δέκ ἢ αἷι. 1, 4}, ὑροὰ 411 186 πδίϊοιδ. 
ΑἸνοδὰγ πον [Π6 Δῃηποιπορηχοπὶ οἵ [πς ἀδγ οἵ ἀοά, 

ΟΒΑΌΙΑΗ. 

ὙΓΠίοἢ ἵπ γεγ. 8 μᾺ8 δπιογοᾶ ἱπῦο [86 ὈΓΟΡΉΘΟΥ, εχ 
[648 118 ΘΟΙΊΡΆΒ8 τὸ ἐπ οὗ ἃ ΠΠΪΎΟΓΒΑΙ γπάρτηθηι. 
Ἀ85 ἴδου πιδεὺῦ ἀσῃθ, ἩΠ1 ΤΟΥ ἀο ἴο ἴ866; ἢν 
ἀοοσὰ νεῖ} σοί στη ὑροῦ ὑἰὮγ Βοδά ; 1Π6 ἀορὰ Ὑἢϊοἢ 
οσραδ δρδὶπϑὶ ἀοά {8}}5 θὰ. κΚ ἀρδὶῃ ὑροπ 6 ἀοεγ, 
88 Δ ΔΙΤΟΥ͂, 8801 ρογροπ σα] ΔΙ αρπνδγὰ, οὐ τῃς 
δορὰ οἵ το ἀγοδοσ (Οοῖοσ οἡ ΡΒ. Υἱΐ. 17). 

γοτ. 16. ΒῸΣ 88 γὸ βδνὸ ἀσΩῖκ (1Δἰκοη ρδτὶ ἴῃ 
[πὸ τῖ]ἃ στ νου οὐ ἴῃς ἀδϑίγογοῦβ (9 06] ἱν. 8)} ΟἹ 
πο πλοπηϊδὲνι οὗ ν Βοϊέμιοδα, πηϊοῖ 1 ἤδτο τηδὰθ 
ἸΏ ΒΟΙΥ μοβδοβδβίοη (18. ἰχχὶγν. 2; 1ϊ, 6), βπὰ [6 
ἀεθεογηας!οη οὗἩ ὙΒοῆ 1 τηυϑὲ δοσογηρ Υ δυθῃρΕ, 
ΒΟ 88}8}} 41} 1816 χιδίίοσι --- [Π6 αἰβοοίγδο δΔρρὶ!Ὲ3 

ΠΟΥ͂, ἃ8 [86 ρὶιτα] ΓΖ 85 δ᾽γεδαυ ἱπάϊοδιοὰ 
Δ ὀχίοηδίοῃ οὗὁὨ ἴΠπ0 δΒο]ὰ οὗἉ νἱβίοῃ, ἴοὸ 4}} ἴΠ6 60. 
τηΐο8 οὗ Οοά, ἱποϊυἀΐϊηρ; [086 Ὑἢ0 ἢν δβοστοὰ 186 
ΒΡΟΟΪ4] ρίγροϑε οὗ οἸμδβιϊβοιηθηΐ ἰὸ Βάοπι (νος. 1) 
- ἀνίηκ, παπιοῖν, ἴπ 6 σρ οὗ ᾿γδίἢ πὰ (σε τ Ὀ]} 
ἤἄοπι (0 Ὠδηά οὗἩ ἀοὐ, νι ηϊοὴ Ηδ π|}}, ἰὰ (Π6 ἤπ 
ἐπρελαγρς οχίοπα τὸ πολ Ὀείογο [86 ν|ι}}6 οἵ 
ΘγΌ 5819 πὶ (ΖὌοὶι. χὶΐ. 2; 18. χῖχ. 17; χχῖχ' 9 ἢ; 

ἸΪ, 17, 22; Ῥβ. ἰχ. 4; Ιχχυ. 9). ὙΠ αἷθὸ [80 
ΟἸΒ4]4. ρδγδρῆγαθο: 4.8 γὁ δύο τεὐοϊοθ οὐὸσ [89 
Ὁ], ΠΟ [88 [Δ}161] ΟἹ ΤΩΥ̓ ΠΟΙΥ τηοπηιδίη, δ]} 
1:6 ῬΘΟΡ 65 νν}}} ἀπηἰκ [86 ΟΡ οὗ ρῃπιδηπιοπὶ ἴτοια 
η6, οΟοΟὨεΠΔΙΪν ; γϑϑ, ἴδον ἄσίηῖκ διά 
δυσ ον ἀονσῃ, ΝΣ [}} ἀτδυρῆϊ, “ δηὰ ἰδδὶ ποὶ 
Ὀοοδιιθθ (ΠΟΥ ἀοδῖγο ἰΐ, ἴογ ἴΠ6 αὐ κ ἰδ ὙΘΕῪ Ὀἱτίδῦ, 
δας ὑὈδοδῦδο [ΠΟῪ πιθεῖ." (880Ρ. ΑπὸῈὰ υἱὲ! Ὀ6 88 
7 τον Βδὰ τοῦ ὈΘΘΩ ; καὶ ἐσονται καθὼς οὐχ 
ἐπόρχοντ εν. ΤΧΧ.; δῖ)4}} Ὀ6 οοπηρίοιοῖν ἀοαιογοί. 
“ Οὐρροοῖι ἐμαὶ 6586 ατιδ8ὶ ΠΟη Τα] βδοηϊ, δζρομὶ μὰ 
φεπίζεινε σοηυεγδίοηεβ, φια «ρεοϊαίέια ἀεοίαγαπέμτ ἴῃ 
αἰϊὶ8 ρτορλείϊιβ, ἐπιρτιπιὶδ ἐπ Παπίείε εἰ Αροοαϊγρεὶ 
(Νυπι. χαῖυ. 34). ει οἰαταπι εδὶ, τη. ῥγυίουίδιβ 7γαπι 
τιδπογαΓὶ σεηίζιπι ᾿εἴοδω οἰ δρεοίαγα αυδδὶ ἢοῃ 
[υΐδδοηὶ αὐ ἔροαπι δἰδιίἰοπεια ἰαπχμαρε 6) ρα 
“{)}εοέϊιπι, ποῦ αὐέξηι πβοῦιιτὶ ΟΟΠΒΕ ΦΉΣ." ΔΙΌΚ. 

11, Μνέεγβ. 17-21. ΔΜεδείαηις Αρρίϊοαίίοη : ἰδ 
“καί καἰυαϊίοπ οΥΓἹ ἴαταεὶ. ὝΠΟΥΟ ἴῃ 18 5ίΟ ΙΏ- 
βοοά οὗἉὨ τῃ6 ἤπαὶ ᾿πύμπιοηϊ ψ.}} 16 αὐ ὃ61 τοῦ. 
17. Βαυῦ Ὁροὺ τοιπὶ Ζίοι Ὑγἢ}} Ὀ6 ἀοἸένοσϑοθ 
νοὶ ΧΧΥ. 835; ΟἸΠΟΥΒ : ἃ ΘΟΙΡΘΉΥ ΟὗἉ γοϑουοὰ ΟὨ 68; 

.«ἶν. 3), δρὰ ἰδ 88} 8}} 6 ΒΟΙΥ, οὐ Β δδῃοϊυδιγ, 
[πποϑὰ δδοιιϊξ Ὁγ αοὰ (Ζοςοϊ. 1ϊ. 9), 18 οὔοβ δπαὶ 
(Εχ. χίχ. 12 (.}, ᾿δρρτοδο δῦ ἴο 1Π6 δέγδηρεῦε 
(9061] ἱἰν. 17) τῖιο Ὦδνο ῥτοίφηοα ἰξ (νοσ. 16), 8 διΓὸ 
ὈΙδοθ ἴοσ {Ππο80 ὙΠῸ ὑοίοπρ ἴ΄ὸ αοά (20ο8] ἰἰΐ. 5). 
Απὰ {80 Βουδο οὗ ὅδοοῦ, τἢ0 εν, 1Ππο86 οὐεῦ 
βοτὰ ἴἢ6 ἰοῦ μαὰ θδοπ οαϑὲ ὈΥ τμοὶγ ἀδβιΓΟγ οΓδ, 

88.411 φοββοδδ ἰδμιοὶς ροαδοαδίοῃιβ : Ὁ ἴ5 
σποϑθῃ [ῸΓ [Π6 ΡΪΔΥ ὕροῦ ἴΠ6 πδπιθ Φογιβδ]οτὰ  ΞΞ 

Ὁ ὥγ, “ Ῥοδοοίαϊ ροββοββίοπῃ." ἘὩὙπΠδὲὶ ελιῖ8 
᾿δ6 Ὧ0 ταίδυθῃοο ἴο ἴπὸ ὁοσ ρδύοη οἵ μοβ]θ ἱεττί- 
ὍΟΓΥ (“ψἄρμο:), 106 βυῇς ὑἱυγ. Ὀοίης τοίοσγδθο Ὁ 

ΓΞ ταῖμογ, δηὰ Μογαβομίπιη τῃ6 ΠογΘἸΔΥῪ Ῥοῖ- 
Β65510η8 οἵ [βγϑϑὶ, δβϑροςΐδ })γ οὗ 7 γ86]θ, 18 ΒΟΥΝ 
Ὀγ 186 ὙΒΟΪΟ δγηΐαχ οὗ (86 γογβο, δηὰ ὈΥ ἴδιο οοπ- 
ἰΟΧΙ. 

Ὑμοη τ Βδὴ ἴδγϑεὶ 8118 Ὁπι8888 116 ἴῃ ἢἷ5 ἰδ ἃ δρβίῃ, 
86 Ὑ}}} γίδο δραϊῃϑὲ [ἷ8 Θποσαῖοβ ἴον ἴπ6 ἀἰνίπο γυὰκ- 
τιθηὶ. αν. 18. Απὰ ἴδ Βουδβο οὗ “δοοῦ, ἐ. ἐ., 
ψΦυάδἢ γὙῇο βἰδῃαβ ἰῃ {Π6 τηοβί ἀἰγθο  Υ Πο5:1}6 ΟΡ ΡΟ" 
δἰ οι ἴο ἴπ6 υπὑτοῖΠΥ Υ Εδδα (οἴ. νοῦ. 10 συ 11), 
ὙΠ} 6 6 ἔσο, Ὡδπιοῖγ, τπτοῦυρ τῆ6 Ὀυτηὶπρ Σααὶ 
οἵ ἀοὰ νῆο ἰκ ἴῃ Ηἰπι (2. χ. 17).; δηλ [89 Βουθ 
οὗ σοδβορῇ, [1:6 ποὺ ϑονογοὰ Κη οὗ ἴδὸ ὑξ 
ἰγῖθοα (Ζεςῆ. χ. 6), Ὑβοϑα μοδὰ 18 1π6 Ψοδερδμο 

1. [θὺυ ἴδο ἀοεϊγαδθοη δοά εἱκτιίδοδίου οὔ ἐβ9 ὕδιοο ὁθευ- 
δοϊοτη, υἱάς οὨ Ζ2σδὶι. Χ. 1. ἰὼ 6 Οομισοθη δε, διὰ βερίεδ δ 
διοιίομαγν ὁ ἰλε Βιδίε, Ατὶ. Φοταφαϊοι. --- ΤῈ.} 



ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΟΥ͂. 

Ἀταῖτα, δὰ ΟΝ δὲ [86 ἐπι οὗ (π6 ἀν ΓΑ ποα 
γὙ7}}1 πδνο γοϊυιττιθὰ τὸ [16 ὉΠ οὐ ἐΠ6 φονογηπιθοϊ 
(Βοβ. 13. 23), ἃ βαιηδ; δηὰ [86 πουδὸ οὗ Εϑδὰ 
Βι ΌΡ}16 ([3. ν. 24), νοῦ, 28. 1τὴ0 νἱτ8] ἔογοβθ δῶβ 
Τοσβδίκοη τ, νν1}} ὉΪ420 αὖ (ἰδ ἤτθε τοποἢ οὗ ἥγο; διὰ 

Ὅλον ἱἱιὶ κί α]6 ὍΡΟΣ ὑμϑ δὰ ἀθνοὺν ᾿ΘσΩ, 
δηδ πόσο τῇ θοἃ ὍὈ6 ὨΟῚΘ ἸΟΙ͂ τοχηδιὐα τὸ 86 
Βοτῖι29 οὗ Εθδδιι; 8.3 ἰΐ δἷδὸ αἷἰὰ ποῖ 5ρ6Γ6 ουθῇ [ἢ0 
φἰσαροά [νεγ. 14]. Οὐοηίνγαδβὶ ἴο τπὴ6 οἈδθ οὔ ἁπά δῇ, 
νοσ. 17. Ποηος 41} 1181 ΒΌῸΣ ΘΒ δ 
δροῖικκϑῃ ἰδ (νοῦ. 1). ὙΤὴθ δχϑουϊοη οἵ [6 ἡάρ- 
τοοῦΐ ὙΠῚ τοϑίογθ ἴβγϑθὶ ἴο Ἦΐ8 [Ὁσίηοῦ ὀχίθηςξ οὗ 
ΚΟΙΤΙΟΓΥ. 

Ψοεν. 19. Αῃὰ ἐδ δου 5881] Ῥοδδοδα --- οἵ 
ΧΧ. οἱ ἐν Νεγέβ, τῇ ἱπη Δ Δ πτ8 οὗἩἨ 6 Νοροῦ, 
ἴδ δου Ποτπ ρογίίοη οὗ Δυάδῃ, Ἔχιθπαϊΐηρ ἴο 1άυ- 
ἴπδα (ςη. χχ. ἰ; Φοβῆ. χ. 40; χν. 26) --- 86 
τοοαξαίϊη οὗ Ἐδδυ, δηᾶ (6 ᾿ηῃδυϊαπῖ8 οἵ ἔμ6 
ἸΙονϊασιᾶ, Ἡπιὶο ἢ διγ 68 ἰῃ τἢ0 νοδὶ οὗἩ Φπυἀ δὴ 
τοναγὰ τ[Π6 ΡῬἢ1ΠΠἰϑι1Πη65 (ΨΦο9ἢ. χ. 40; χν. 838; ὅ6γ. 
χχχίΐ. 13), [89 ῬΒκοθ5; [Π6 ρῬθΟρ]0 ρμῃΐ [ὍΣ 
τα ἰαπὰ. [δτϑοὶ μι }!} ἐπ π5 ποῖ τλογοῖὶν τϑοθῖνθ ἢΐβ 
πποταϑολίτη, ᾿ἰθ8. Ποτϑάϊατν Ἰαπαὰς (νοῦ. 17), θὰ 4180 
θα δαὐδοθης σουῃιγΥ ΜΒ ίοἢ ὈοΙοηχοὰ τὸ Ηΐπι ἀπά ον 
Βανία (οἴ. "ὴ»5. ’Ιχ.). Απὰ ὑπο υ, (Π6 58Π160 ἴο ὙΠΟΙΩ 
τῆς δοπῖ δηὰ τΠ6 ον] δηκὶη ὈΟΙΪοηρ, 186 τηθη οἵ 
Φυάδη, ννἱ]} ρουδοδα ἐμὸ δοϊὰ οὗ ΡΒ ραίτο, διὰ 
ἢδο δοϊά οὗἩἁ βασωδσία; 80 ἴΠπδΐ, δοσ [πΠ6 υπὸπίοη οὗἁ 
ἴθ τ ῦθ5 ρτεδρ ἷη 18 8, [6 ἀοπιϊπίοη στὸ- 
ἴωτγηθ8 ἴ0ὸ Ζυάαϊι (θη. χὶΐχ. 10), δὰ Βϑυζθιῖτι 
Μ{1] μοϑθθ88 ΟἸϑδᾶ. ΤῊ σΠποἷ]ο ἰδ ἰβ Ὀγουμῆς 
ὑδοῖκ ἴὸ τὸ πουδο οὗ αν ὰ Ὁγ ἴπ0 ἔτο {068 ΜΠ ΙΟῊ 
ἶανοὸ τοπιδαϊ πο ἵγτιθ ἴο 'ΐ (76 Γ. χχχὶὶ.' 44). 

γεν. 30.. Απὰ, τὸ σσοννῃ ἴΠ|6 ΠΡ, οδρεϊνοι 

υπῖο [ΐ8 ΔΣΤΩΥ͂ (152 δπὰ ὉΓῚ τὰ 106 το αἷς δῖν]ς, 
αἱ ποῦ νόοννοὶ ἰδοῦ, ΟἸδβἢ. 8 39 ἀ.) οὗ ἐμ6 βοχδ 
οὗ [πτδ 6], [ἢ ἔνεῖϊτνο ὑγὶθοδ αηϊτοὰ ἡ άογ (ἢ ἰοαἀ- 
οὐδ οὗ Δδιυάδ)ι,, τ} θδοοσῶθ [86 Ῥμοθιλοαίδχια 
ὙΠΟ (ΠΟΣΥΘ ΔΣΘ ΘΥ̓ΘῺ ἴο Ζδγορῃδίῃ (βΒαγορία) ; 
τἰια ῬΒοβη οἶα π8 ὙΠῸ πάνθ ἴδ θη ρᾶτὶ ἴῃ [86 Βἢ δ Πο- 
ἔμ} αἰιοηρὶ οἵ Ἑάοιῃ ἀραίπδὶ “ο 84] 6, ὈΥ ἴδ 6 
4416 οὗ “96 Ὑ18}} ΘΔρΡΟΥ 68. Ἰηἴ0 δ΄αν ΥΥ (ἤσποο ο8 16 

Ὁ τῆο δαπίτοοδὶ πα 2923, 906] ἱν. 6; Απι. 
ἱ. 9), ἢ} πον τθοιπιϑεῖνοθ ὈΘΟΟΠΊΘ ὈΥΘΟΠΟΥΒ, 80 
ἴπδὲ τῃ6 Ὑ}1016 ἀἰδίγίοἱ 88 ἴδ 88 ϑδγερία, τὸ Ὑ εἰ 
ρΡυΐπε τὴ6 πννογά οὗ ργοΡἤΘΟΥ τγϑ σδυτιοὰ ὃὉγ ΕἸ) Δἢ 
(1 Κι. χνῖϊ. 9, 10), ννῖ!}} 6 οἰοαγεά οὗἉἩ ἐπ ποαίμοη. 
Απάᾶ (ἴδ οδρυινιν οὗὁἩἨ ϑοσυβδίθσχα, ἱ, 6., [Π0 σδρ- 
εἶνοα ὅοπιὶ ΨΦυάδῃ, το δῖ ἰπ βορμασδᾶ, τὴ} 
Ῥοδβϑοβ πο οαἰὐζίοα οὗἁἩἨ 8 δουΐῃ, τῶοβο ἴῃ ἢ 8Ὁ- 
ἰϊδη δ τροδην 6 πανο δϑεϊζοα ἔπ πιοιιπιδίη οὗὨ ἔεδα 
(τεσ. 19). ϑορδδγαᾷ ἰὼ ἃ γτορίοῃ πὶ ἴπθ νυϑϑὲ νυ! ἢ 
'φ πιο τοποί 4150 ἴῃ τῆ6 οὐποὶοττη ᾿πϑουρτοη8 ; ὈΥ 
ἴ6 δηοΐοπϑ Βαρροθθὰ (ὁ Ὀ6 ϑραίπ, δι ΓΑΙΠΟΤ, ροτ- 
᾿αρϑ. ϑαγαΐδβ ([β5θη, Ηἰ Σὶρσ), οὐ ϑὅραγία (611 Ζ86}}}. 
πὸ δὲ δυρροβίτοη ἰ8Β [ανογοὰ Ὀγ τῃ0 ἥκοι τΠπδὲ 
ὅοο] πδηῖοβ ἴμὸ Ιοηΐδηθ, [ΠπΠ6 Ομτὑὔαοκβ ἰἱπ ρϑπογαΐὶ, 88 
τ6 Ῥοορ]α ἴὸ ψῃοπὶ ἴπὰ ῬΠορΠοἶδπ8 ἤλνα 8ο]ὰ τῇ6 
δρΏνο 96 0018; 848 4150 οὔ {Π6 οσυποὶογπι ἰπβογὶρ- 
ἰἰυπ5 αἱ Βίβδαίυη, ϑραγδὰ δηᾶ Ἰοπΐα ἅτ πιοπῦοποα 
ἵπ ἱπιπποάϊαϊο οοπηροιίοη. Απιοπρ ἔα ἰγαηβ]ι- 
τἰοπβ ἈΠ Βεγο ρτοροϑο οὗἉ 118 γἈΓΙΟΌ Β] ἱπιογργοῖοα 
γοτῖυο, ἴ  ῥγιηςῖρ.}}Ὺ ἀσβεσνο ποις; (1.) “ΤΠΘ 
ἐπρίνοϑ ΟΥὗὁἉ τη ΔΥΤΩΥ ΟΥ̓́ΙΠΟ 9018 οἵ Ιδγϑοὶ (πδιίοὶυ, 
1056 πιο ΤῸ ΠΟῪ “ΔΥτΘὰ ΑἸΥΔΥ͂ ̓) 5118} ΡΟ 55688 
ταὶ απ δη 68 {ΠΟΓΟ ἈΓῸ Ὁη10 ϑαγορία.᾽" Πρ. 

Βυς σα ΠΝ ουρῆς ἴο οἰαπὰ ὑείοτο ἽΝ, (4.) 
“Ὑ{ΠἘπκῈ σδριῖτοβ οὗ [ἢ }85 ΔΥΤΩΥ ὙΠῸ αὐγ6}} διμοης [{πἸ6 
Οὐκπδαπίιος (οσ, δῖ Οδηδδηΐθο) ππῖο ϑδαιορίδ, δὰ 
ιῖνο σδριΐνοβ οὗ Ψο πβ] 6 πὶ," οἷο. Οἀαδρασγὶ, [7]πὲ- 

1 (800 οὐ (ὲβ Ὠλπιο, ϑαμεν Β ιοίίοπαρῳ ο7 ἰΔλε Βιδίᾳ, 
6. ν. -- Τὰ.) 

18 

Ὀτοῖς. Βυι ὭΣ) πίτῆους αὶ νογῦ σδηποῖ, [κα 

ἼΘΌ, ἴῃ "8. εχχ. 6, 6 δὴ δοςιβ., δῃ4 τὸ ἴδε ἰξ 88 
8 ρΓοαϊολίθ σοϑ}} 8 ἴῃ ΠΟΠ56η86.2 
Με . 23]. Απὰ ἴοσο Ὑ011}} ΘΟσθ ὮΡ βϑ υἱοσβ, ποὶ 

ἀϊνίηα Ὀοϊηρϑ, ἴον [8686 ννου]ὰ ἀδβορηὰ ἴτυπ δΌΟΥΘ, 
δυῦ 6 ἢδιοαβ πο, [Πγουρἢ τπ6 ἀοοάβ βροκϑη οὗ 
ἴῃ νοῦ, 17 Ξ΄., ἴανο σαὶ ηθα [ὉΓ [πὸ ΡΘΟΡ]6 1ποὶγ τ 18 
(εἰ, Μίςεδῃ ν. 4, 5; Νϑῆῇ. ἰχ. 27), οὰὰ τιουμῦ Ζίοῃ, 

ἴο ἡυάχο ἐδ πιουῦ Οὗ Ε5δ. ὯΟΌΪ ἰδ τς πϑιαὶ 
ΘΧΡΓοβδίου ἴῸγ ἴπ6 ἀϑροπβαίίοη οὗ αδιϊοθ πῃ [ΠπῸ 
πδὴθ οὗ Φομονϑ ; [80 πάρε ῦὸ οδ ]ϑὰ ἴῃ ίδγ- 

ΟΠΒΠρΟΔΌΪγ, ΘΟΘ δπὰ ΘΙ (“αάρ. [᾿. 9, 
15; 1. 16, 18). Τῆι δοσυβ. βίδηβ Πότ ποῖ, 88 
τἰϑ4}}γ (Ῥ5. χ μ. 1), ον τῆδί ἴο ὙΠῖςΝ τίσ 15. 86- 
οσὐτοά, Ὀπὲ ἴον {πᾶ ἴῃ Ἡ ΠΪΟἢ Δ ΟΧΘΙΏΡΪ]Θ οὗ 5116 6 
ἰ5 Θχ θ64. Απᾶ [86 κῃ σάοσῃ 58}}8}} Ὀ6 ὅ68ο- 
ν 885. ΟἿ] ά. : Απάὰ πὸ κίηράοπι οὗὨ Φοθονδ ν ἢ} 
ὑ6 τηδηϊεδβιθα ονοῦ 8}1 (πθ απ 48 οἵ ἴδ ϑαγῖ. Ῥϑ. 
Χχίϊ, 29; 16. χχὶν. 28. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

Το ἡπάρπιοηὶ οὗὨ [Π6 τοῦ] ρΓοδαρροδβοβ [ἢ6 80 
αγδίίοη δοΐνοοη ἀοα᾽ δ ΘΟοΠρΤΟΖΑΙΟη δπὰ (Π6 νγοσ]α, 
Δηὰ ἰδ, 89 δῇ Οὐ)θοιίνο οΓ1818, {Π6 ἢ ΠΔ] ΘΟΠΒΘα ΠΘη06 
δηἀ πιδη 5 θοη οὗ [18 ἰΠ6 . ἰδοῦ] δι ο 8]- 
τον οχροτγθηοοῖ (ςξ, ὅομα {1.18 (.). ΤῈ που] ά- 
ῬΟΥΘΥ ͵ἰ8 1.6 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ σΟΙΡἰθΙ ΘὯϊ ἴ0 Π6 ΘΟΙΏΙ- 
πῖῖν οὗἁ {[Ἰὸ ϑανθά, [{ ἰβ ποῖ γίνϑη ὈΥ δῇ οὐμὶπαὶ 
Δ 6518 το [06 Κίηραοπι οὗ ἀοὐ, πὲ ἢΔ9 ἀδνοϊοροᾶ 
1561 τυ ῖτἢ [Π6 Δ ῖοσ ΤΌπι [Π6 Βαπ)6 πδίαγαὶ ρτουηά, 
δηα δἱ (6 ἤγϑι ϑἱοοιὶ ἴῃ ἃ ἰγδύθυπ αὶ το διίοη χἱἢ ἰϊ. 
Νονν, Πού ΥΟΓ, ἰδ δἰδηἀ5 ἰπ δὴ ἱπάδροηάοης ἰδοϊ δι οἢ 
ΟΥ̓ΟΥ ὩΡΑΙπδὺ 1; 8η4, δϑ 1198 ἱῃ 1ἢ}6 ΥὙΘΥΥ͂ ἡδέιτο οἵ 
1:6 οη860, [16 οΥἦρτπ δ] οοπηθοτίος, 1Κθ ἃ βίης οἰθὰγ- 
ἵπῷ ἴ0 186 Θοπβοΐθηοθ, μ88 βεγυβὰ Ομ ἴῸ ᾿πογθϑθ8 
186 αἰϊεπαιίοη. Τῆθ ορροβίτἰοπ πα5 ἴῃ 41} ροΐηῖδ 
διποιπίδα ἰὸ ροϊατί χαιίου : τῆ Κίηράοτη οὗἉἩ (ὑοὰ ἴῃ 
ΡῬιοσίσδῦοη, ἴπ6 νγου] ἀ-ῬΟΥ Γ ἴῃ δϑοιγο ἀἰοῆκηοθ; ᾿ 
180 Κἰπράοιῃ οἵ ἀοάὰ ἱπ δατ 1 γ, {π|8 ἦπ ῥτίάθ; 
[15 ἴῃ ροδϑοβδίοῃ οἡ ἴ88 θαυ, ἔπδιὲ νυ ποῖ! Ροϑ- 
8088]008 Οἡ οαγίδ, θὰ: Παυϊης ἃ σοΐωρο ἰπ τἢ6 
ΠΟΑΥΡΗΙΥ͂ Φογάβα θη; {Π|8 ΟἾΪΥ δὴ οὔ͵θος οὗ {δ6 
ἀϊνὶπο ἀθοτοοϑ, θαῖ (αὶ ροβδουδίῃρ [6 Κηον]οαρο 
οἵ 1686 ἀθογθαβ {πγουρὶ Π6 ᾿πίοτιηδιίοη οἵ ἴἢ6 
ΕΌΡΠΕΜ Οοα᾽Β ἄθογοθ 18 1πΠ6 οοτηρ]οιΐοη οὗ ᾿ἷ8 
ἰπσάοῃμι, δῃηά 80 [6 ΓΤΟΙΏΟΥΔΙ οὗ ἁ [185 δηοπγὶοϑ. 

Ηρποθ {Π60 πΘΟΘΒΒΙΥ [ῸΓ τ06 Ἰυάσηηοηξ οὐ ἴπ6 
νου] ὰ νοι Δ Κ69. οἷδοο 1 τ86 ἰδρὰ} ἕοττα οὐὗἁἨ 186 
ἰαίϊο, τὰ Ῥοηδ Υ σχϑςοῖὶγ δἀοησδῖθ ἴὸ ἐΠ6 ΟΥΠῚΘ: 
1π6 ρμαηϊδιηπηεηὶ οἵ [Π6 νου] ἀ-ροῦσον Θογγοδροπ 8 [0 
118 51η8, δηπ ἰ(8 σοπάπιοϊξ ἰονγαγὰβ 0 ΘΟ ὕοη 
οἵ ἀοά. {16 ΠΔΥΠΙΟῺΥ ἰπ [16 ΟΥοΥ οὗ δ6 ννοτ]ά 
ἷς ἴο Ὀ6 Γοδίογρα, ἃ γονοϊῃοῃ οὗἉ ἴΠ6 οχίβιηρ τηοϑῖ 
ὈΠΓΘΙΒΟΠΔΌΪΘ ΓΟΪ ἤθη τηθϑῦ ΔΚ ρῥἰδοθ; [6 νον] ά- 
ΡῬΟΥΤΘΥ 8 ϑιτΊρρεα οὗὨ ἰζ8 ροϑβϑθββίοῃβ, [6 σοῆστορδ- 
Ὥἤοῃ Ἀξησ τος 16, --- τ[ΠΔὲ ἀοπρίϑοι, εἰνἷ8. ΒΙΡΉΪΥ 
οδοπιοα,. ΤΠὶβ ἡάστησηϊ ἰ8 αἰτοδὰγ ᾿μαϊοδιθὰ ἴῃ 
τη Ὠδίωγο οὗἉ βίῃ; 10 Ὄχϑοιῖοβ ἰἴϑϑὶ 50 5ΟΟῊ 89 
ἀαοὰ οποβ αἰ] ον ἐξ ἀονα!ορπλθηῖ ἴο 1.5 ἥπαὶ τόϑα]ῖ, 
δηὰ ἢἰβ ΒΑ ΥΪΟΥΒ ΟἹ Ζίοη 6518 015} δὶ ἢα5 Ὀθοη 
ΔΟΙ 4 }γ ρσίνοη. ὙΠδὲ 8 ὑγ6 [ὮΘΥ ΘΒ ΔΌ 180} ἰῃ 
ςοππηπαηποο; ὙΒδῖ 15. πδυρῆἢϊ, ὈΘΟΔΏδ6 ἴξ 18 Ἀραϊηβὲ 
ἀαοὰ, {πΠῸγ οὐδὲ ἱπίο δῃηπἸαῖοη. [}ἢ ΡῥΙΟΡΏΘΟΥ, 
εν18 Ρ᾽ αΓΑΙ ΠΥ ΟΥ̓́ βαυΐοῦβ, οσοπηραγοά ἢ τπ6 οΠ6 
ϑδυϊουγ, ΓΟργοϑθη δ ἴΠ6 5816 ὈΓΟΙ ΠῚ ΠΆΓΥ ΒίΔ ΡῈ 88 
ἷδ εἰρηἰδοά ἰπ (86 ἰδίοτγ Ὀγ [86 ῥγονίουβ ρμογίοά 
οἵ τὸ ᾿υάραϑ, οοπιραγοὰ πιῇ τΠ6 ἸΠΟΠΑ ΤΟΥ. 

Οὐδάϊδῃ {Ὀ0 0 ὅμ6 [πιτοά.) οοσπρίοβ ΟΠ γοποϊορί- 
ΓΔ} [9 ἢγθι ρΐἷδοο δπιοηρ [16 ῥιΌρ οι τυ αΓ 8, 

3 [800 Τοχίυ δ] διὰ αγδαιπχλοδὶ οὐ ἰλΐς γοσϑο. -- Τ8.} 



1: 

δηεὶ αἴ ομσς 16 ᾿ηἴο {Πα ἰοἰΔ] ογρδηίβηι οὗ τοοογἀ θὰ 
ΡΙΌΡΘοΥ. ΕῸΥ ἴῃ τΠ}8 γα πᾶν ἀἰδβιϊηρσυΐδι, δοοοτά- 
Πρ ἴυ τἰ6 γοϊδιίίου θεΐννοοη Οοά δηὰ τὸ ᾿ΟΓΙά- 
ῬΟΥΟΥ, ἴΌυΓ ροτοάβ: (μδὲ ἴῃ ψ ἢ σοι τ πΟΥα ἰδ 
Γοργοδοηϊθα ὃγ (Π6 πείφλδοτίμφ ναζίοηα (ΟὈδά., 906], 
ΑἸλ08) ; ἴΠ6 Αἀξευτγίαη (Ήοβοι, 1βαΐλῃ, ΜΊςδ, Νὰ- 
Βπι}; πὸ ἰοπίαπ (ΗΠ αυκκιακ, Φ6γ.); τῃς 
εμιυογϑαὶ, ἐἰδν, τοϊϑυίται (1ὑχοκ., Ηαρ., Ζαειι., Π δη- 
61). [ἢ ὁδοὶ οὐ (οϑ6 δβίαροβ 1Π6 ργεοθάϊηρ 8 
ἱποϊυθἀοά ὅπονν, ἃ5 Βάομη Ὁγ ἰβαϊαὶ) ; δπὰ τὴ8 
Αβδυγίδ δὴ ἈρΡΟΑΓ 581}}} (0 Ζϑεμαγίϑη 85 ΓΌρτσο- 
δοηϊαιῖίνο οὔ τδ6ὲ ψοτϊά. Κμγυγρὲ ρμοθβ ἔγοτι [δὲ 
ῬΔιγΓίΆΓΟ ΠΑ] ἀρὸ ΤὨτγουσἢ 41} τ ρεγοαδ 88 ἴυρθ. 
οἵ 186 νοῦ, δἀπὰ ἴῃ δ] πϑίοη ἴὸ - ῬΥΪΠΙΙν 6 ἢϊ5- 
τοΥν (θη. χί.) Βα γ]οα ἀρρόατβ 88. βὰς, 'ῃ οοη- 
ποοῦοῃ ψ ΠῊ Αβδυγία, ὄνοι τη [δαί ἢ 5 τὸ. ὙΤΠδῖ 
1 16 Εγδί ἐπ εσθη, δηιους ἴἢ6 ποὶρ! θοῦηρ ΡΘΟΡ]68, 
Ἑάοπι, 'ἰπ ραγιου]ασ, βία μα β ἔστ ΘηοΥρ ΓΔ] ἴῃ 
16 (ὑτοεντουπα, μ48 115 Γοδδβοὴ (ἀραγῖ ἔγοπι ἴΠ6 ὅρ6- 
οἶδ] ἰδίου δὶ οσοδβίοηβ βίαιοι 1 τΠ6 [πιγοί.) ἴῃ 
τΠπ6 Θητἶγο δεῆοπια οὗ [86 πδι]Ο.}4] ἢἰεῦοτγ. Εάοπμι, 
8 8 τιδηπίίοβι ἔγοτῃ [Π6 ονϊάσποοα Ὀοίοτο ρίνθῃ, 18 
ΟΧΘΟΠΥ διιοά, 88 τ1π6 Ὀγοίποῦ πδίίοη οὗ ΙἜγδοὶ, ἴὸ 
ἈΡΡΘΑΣ ΟΥ̓ ΡΓΘΓΘΠΟΘ ἃ8 Γαρυθϑοηηρ ἴΠ6 δἰ τὰς 
οἵ τ86 ποτὰ ᾿Ἰοπαγὰ ἐΠ6 Κἰπμάοπι οὗ ἀοὰ ; δῃὰ ἴῃ 
116 τοϊατίοη οὗ 186 ραιγίαγο 8 ἔϑαυ δηὰ ὅδοοῦ 8 
μῖνθη τπ6 φγοϊοῖγρο οὗ τΠ6 ἰδίοτ 4] ἀδνυοιορτηθηΐ 
ὙὨΐοἢ 68. ἐπ τΠ6 το τ κα ]6 δἰ τπδιίοι τ᾽ ΠθτῸ {ἢ 6 
Ἑάαοπιΐῖο, Ηοτγοά, τπγουρὴ δΐ8. τῃδ] οἷουβ ΤΟ ΚΟΥ 
οὗ το ἔτσι ἴβσϑοὶ, 9688, ἱηνοκοθ [86 ἡπάρτηρηξ οἢ 
ἢΐ8 οὐσῇ μοδὰ δῃὰ γϑοθ. 

{1165 ἴῃ τς παίῃγο οὗ (πὸ σδεο, [δι (ἢ6 Ὠἰβίογίοο- 
ἀορντηδοδὶ ἰπτὶπχϑτίοπα ἱπ Οὐδ 8} γοτο οἵ ἔπ ἀδ- 
ΤηΘηἴ41] ἱπηρογίδηοο ἰὉΓ {ΠΔ ἰδἴεῦ ἀσνοορηιθηϊ. 
1,βανὶπρ ουΐ οὗ Υἱθὺν πυιλογοῦ 8, ρου 8085 ΔΟςΙἀΘΉΑ], 
ΔΙ 8, γα 8(1}} πὰ δὴ οχιθηδίοι οἵ τπ6 ἰάθαβ οὗ 
Οὐδαϊδῃ ἰη 16. χχχὶν. 68 ; Φ6γ. χιίχ. 7 δὲ; ἘζΖοῖκ. 
χχυ. 12 ἢ, 85, ἴῃ 4}} νυ ῃίοα [ἢ 6 ὕΤΟΤ ΤΟΥ 
οὐηοογηὶπρ; Εάοπι, γοβο ίηρ ὈΘγοπα {Π|6 8ἰ 1 016 ἢἷ8- 
τοτῖςἃ] (ταπηθνουῦῖς, χαϊηβ ποῖα δηὰ τηοτὸ οὗ δῃ 
οϑο ΟἹ] ον Ίς 4] σπαγαοῖοῦ, δὰ άοπι ὈΘΟΟΠΊ68 ἃ ἴγ0ς 
ΟΥ̓ ἀττοζαπὶ ἀδῆἤδηςς ἀραϊπδὶ αἀοα. Ηροποῦ (ἢ 6 ἴατ- 
τῆον οοἰπείἀοηοοϑ : [6 πᾶ ρπηθηῖ Ὡροη ῥγἀθ (Οὐ δα. 
2, ΤΟ Ρ. τὴ 168. 1]. 12 Εἴ; χὶν, 2 6.) ; τὰ6 ᾿πηροε- 
Β᾽ ΘΠ ΠΥ οὗὁἁ ἐβοὰρθ ἔτοπι Οοά (Οὐπά. 4, ξοπιρ. νυ ἱτἢ 
Απι. 1χ. 931 Η.); [πὴ6 σοι] ίθηθ88 οὗ ἢΪ8 ἡπιαρτηοηῖ 
(Ονκά. ὃ φοιῖρ. υἱτ Μίοβῃ υἱ. 14 ἢ. ; ὅογ. ΧΙ. 
15 (ἢ) ; 88 ἀοριγαςστίοπ οὗ νυ͵ϑάοπι οὔἱ οὗ ἃ ῬθΟρ]θ 
ὙΠ ςἢ αοά ἡπάροθ (Οδδά. 8, οορ. Ὑῖτἢ} [8. χιχ. 
1 Ι΄. ; Φογ. Ἷ 86). ΤΊ ἀδηπποίδιοη : ἴοι ΠΡΔῚ 18 
(Π ἀδγν οΥὨ Φεπονδὴ (νοῦ. 15, ἴῃ 906] ἱ. 15; 1.1; 
ἷν. 15; [8. χἰϊὶ, 6; ΖΘρἈ. ἱ. 7; Εχοκ. χχχ. 80). 
ΤΊΙο ΔΟσΌΓΑΙΟΙΥ σΟΓΙΟΒΡΟΠ ἀὴρ ΡΘΠΔΙΕΥ͂ ῳ 15 
σορ. ΨΠῊ {6γ. 1. 15, 29; Φοοϊ. ἱν. 4,7). ΤΕ 
σὰ οὗ ἐΓοπλ Πρ; (νογ. 16 ἔτοπι ῬΒ. ἰχ. 5. σοι. 
ψῖτἢ 18. 1]. 17 αἰ, Ψοῦ. χχν. 26 εἶ ; Ζδοῇ. χἰίϊ. 2 ..). 
ἼΠ6 ἀο]νοταηοθ οὐ Μουηὶ Ζίοῃ (γοτ. 17, οοΙ Ὁ. 
νυ ἱτῇ 906] 1. 5; ἱν. 17). Ιβτδϑὶ ἃ εοπϑβυτμηὶηρ ἢγα 
(νοσ. 18, σοπιρ. νὰ Απὶ. νυν. 6). ΓῊΘ δυϊηποῃβ: 
(ον Φοβονδὴ δίῃ βρόκθὴ (νοῦ 18, ἰπ δοοὶ, ἰβαϊδῃ, 
δηὰ Μίοδῆ, πἰπο εἰπ|68). 
ΗΟΕΜΑΝΝ : ΑἹ] ρϑορία 5}.4}} βυισςοοὰ ἰῃ οδρῖατ- 

ἰηᾳ ἀπά πιϊβιιδῖίπρ Ζίοη, θὰϊ τΠΘΥ 5114}} 8180 ὃὉθ 8]] 
πιδᾶς το ἰμβίθ τἴιο ὉΠ ΘΓ 88. οὐ τὨ 6 [Ὁ πα Υ, δηά 
Ὀοσοπιο ἀσαηκ τἱτἢ τΠοῖν ἱπτοχὶσδτης τϊπο. 
ἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: Τῇ παῖαγο οἵ Εοπι 16 Ὠαῖτγοα 

πραΐπει 116 Κίπράοπι οὗ Οοά, ννΠΟγΟΥ {πο ὶγ 68]}- 
ἴῃσ ὕροηὴ τπ6 τὰ δηθὰ τπὸ [γά᾿ 8 ΟΔΠΠπιρ’ [Π6πὶ 
ἰᾳα ὀχοϊυάρά. ΤΠδ ἱπάϊνίἀ πα], πΠοννανοῦ, σδη ᾿οανο 
{ἴα φοτηπι απ Ὑ οὗ ἷβ ΡΕΟΠΪθ, δπὰ 80 7,88. ΟΥ̓ΘΓ 
ἰπῖο 1Π6 ἀοπιλίη οὗὁὨ βανίηρ ὑτδοθ, ἃ8 ἴῃ ΘΧ δ} ]6 
οἵ ΠΆΠΔΡ βῆοννβ. Τῆὴὸ ργομῆοὶ ἰ5 ἴο (Α}} ουἱϊ ἴο 
6 Ῥοορὶο οὗ ἔπ οονθηδηῖ: θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα 
τὸν κόσμον. Τα βαρταηῖν ἀἰδογερηπον Ὀδον θη [Π6 

ΟΒΑΘΙΑΗ. 

Ἰάθβ, δοοογάϊπηρ ἴο σοῦ 16 Κίπσάοιῃη οἵ αοἀ 
δου] ὕδ πηΐνουβαὶ, δῃὰ [ἢ ΤΌΘ] ΠΥ, ογο ἰΐ ἰκ 
τηγιδῦ πο ἃ ΘΟΥΠΘΓ, ὙὙ}}} Ὀ6 ἀνθ ἢ ἀργγανδῖοα Πογο- 
αἴϊογ. τότ {{|9 ΘΟΥΠΘΓ 4150 01}} τῇ 6 ρμοορὶς οἵ 
ἀοά ὕὲ ἐγ. Βυῖ ἀοαίῖ ἰβ τὰς ράδβαρα ἴο "δ, 
τὸ ΟΧΊΓΟΙΜΝΕΥ οὗὨἨ μουβθοι 0} 8 [Π6 ῬΓΘΟΌΓΞΟΙ οὗ 
τοἀΔοιῃριίοι. 'ΓΠα ΡΘΟ}]6 οὗἩ Οοά 5}}4}} ῃοῖ τηθΓΕ 
ὀχρογίθηςθ Γοβίογα οι ; [ΠΟῪ 81Π4}} ροββοϑθ ἴμ6 ἀο- 
τι ΐοη οὐ 16 νοῦ. Εον τῃ6 πηροάϊγ Βοδίμοη 
ΜΟΥ], οἡ ἴδ6 σοηίγαγυ, ΓΠΟΙΓ Ἔχ ἃ] ατίοι 18 ἴῃ6 Ῥτο- 
σΌΤθΟΓ οὗ ἀοδίτυοοη. ΤΠ Κίπράοπγ νὰῖ}} ὕὸ τς 
[τὰ 8, ἑ. 6., ἢ18 ῥγονουδὶν ἰάθη ἀοπιϊηΐου Μ}}} 
ὯΟΝ Ο0Π16 Ρ]ΔΙΏΪΥ τὸ Ἰζι ; νΟΙ ΠΙΆΓΙΥ οὐ ὃν σοχ- 
Ριι]δίοπ τπὲ ρθορΐὶθ οὗ {Ππ δ ττ Ὁ }}} δεκπον οι μα ἱς. 

ΟΠ ιλε γε γίημεμ : Ἠλεπονυμυβ : “6 Αβϑυτδῃβ 
δὰ ΒΑΌΥ]ΟΠ Δ Π8 πᾶνὸ Ποϊά δι ]εοῦ ὀνογυτπ πη 88 
ἴᾺΓ δ8 6 Ῥχγοροηῖβ, δηὰ ἴο τα ϑενεδίδη ϑπὰ 
ΖΈΚεοαι 868. ἴξ να τοϑδὰ (ῃ6 βίου δηδ οὐἨἉ πὸ 
Οτὐεῖκβ δηὰ τπὸ ὑδγθαγ 8, ννὸ 6[}4}} βαὺ ταὶ τ 8 
ὑόογὰ οὗ Οἀοὰ (νοῦ. 15) γγδβ [0] ]]οἀ ππάογ τὰς 4 ε- 
βγτίδπβ πὰ ΒΑΟΥΪ]ΟΠΙΔΠΒ. 

Κειν: Τῇ Δ] ΕΠ] πποηςξ οἵὨ [86 τοι τητοδιίοηρὰ τὸ 
τ Εαοπιῖῖοβ Ὀαρδὴ ἰπ ἴπ6 ΟΠδϊάδδη ροτοά, ΤΟ 
ἀοναδίδίοη οὗἩ Βάοτῃ Ὀγ ([Π6 (α] ἀδεδιι8 ΔΡρΘΆΓα ἰῃ- 
αἰθραϊαῦ! Υ ἔτοπι Ψ76Γ. χ] ϊχ. 7 Εἰ; Εζεκ. χχχν. ὀορ. 
Μ} 0 96Γ. χχν. 9,21; Με]. ἱ. 8. ἼῈ ἀξεβιγυσίοη 
οὔ τ6 Βαάομῃιἰοθ 88 ἃ Ῥθορὶς νψγὰ8 ργοραγοὰ ἰὸσ 
πγουρἢ τπ6 Μδοσολῦθαβ (1 ας. ν. 8, 65; Ψόβθρῆ.» 
Απὶ., χὶϊ. 18,1; χῆϊ 9,1; χὶϊ. 15, 4). Ηανίης 
τ 19 ΔΙτοδὰγ ἰοδὶ ἐμοῖσ πδιοηδὶ ἱπάθροηήσπος, ΠΟΥ 
οχρογίθησοά {δοὶγ οί] γαΐϊῃ δὲ [Π6 πιδπὰβ οὗ τὴς 
Ἰλοπίδηβ. ΑΒ σορδσαθ [Π6 τοϑὺ οὗ ΟἿΤ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 
Ἑάοτῃ ἢΠ]οὰ ὉΡ 186 πηϑαβϑιγο οὗ ἢΪ8 Ἰηϊαυγ δρδῖηοξ 
ἴ5τ88], 106 ρϑορίὶθ οὗ ψόπαάοιβ, δἱ {Ππ|ὸε οαρίατο πα 
ἀδδβίγιςτδη οἵ ΨοΓα 84] 6) ὈΥ (6 ΟἸ]Δ] ἀδεδηβ (Εζοῖ.. 
χχχν. δ, 10; Γι. οχχχυΐ, 7; ὅδπ). ἱν. 392). Βυϊ 
τπ6 [ΠῚ πη οὗἩἨ ΌΠ 6 ΓΠγοαιθηϊης; Καὶ] σληποί ἤπά, 
γι} Ολδρατὶ πὰ οἴδογβ, ἰπ ἴη6 δι 0} πρϑιίοη οὗ τἢς 
Ἐκοπΐτο5 τπτουσ ἢ 1π6 Μδοσαῦθοβ, δηἀ τῆς ἀσβίτγις- 
τἶνα ἀχροάϊτίοηβ οὗὁἩ ϑδίπιοη [Π6 ἀδγαβοης {(ΨΦοβορἢ. 
1) Βείί(. μά. ἵν. 9, 7). Ἐοτ τῆ ἀοειπιοοῃ οὗ 
Ἑάοπι δηὰ {πὸ οοοπρδίίοη οἵ δεῖν ὈΥ [5γ86] τηιεῖ, 
δοοογάϊηρ ἴο Ναηυ. χχὶν. 18, ργοοθοὰ ἔγομιν [ἢν 
Εα]ον τπᾶῖ 5}}4}} δυῖ86 οι οὗ Φεοοῦ, τ Μρεβίδῃ : 
δοοουν ἴῃς τὸ Ατι. ἰχ. 11] ἔι, ποῦ πη:}} τ[η6 βοῖπηρ τὶν 
οὗἩ 1ΠῸ τὰ ὈΟΓΏΔΟ168 οὗ δ άδῃ ἴπδὲ παν ἔ] ]}οἢ ἀν, 
δηά δοοοτάϊηρ τὸ ΟΡαάΐϊδῃ, οἡ τΠ6 ἀδγ οἵ Φοδοταῖι, 
δ΄ πα δἴδὺ {πὸ Ἰυᾶρπιοηΐ πρὸπ 411 ῬΘΟρ]ε8, ψν}}} τ 
ἴο] ον. Δορογάϊν ἴο [18 νον, {πὸ [Δ] ΠΙΠ τοις οὗ 
Υ6 18. 17-ὦὦ} οδὴ ὑθ]οης; ΟἿΪΥ ἴὸ {πὸ Μοβεϊδηὶς γμὸ- 
τοά, 8ὸ τὰ ᾽ν ὑοκδῆ 1 [Π6 Ὁ5Ι Δ ἰΒητηοηῖ οὗ 
τις Κἰπράοι οὗ {Πιτὶδὲ οἡ οαγίπ, ργοοθοὰβ ψ ἢ ἰτΣ 
ΘΧιθη βίου δπιοηρ [Π6 ρεορίεβ, πὰ Ψ}}} θὲ {Ὰ}}ν 
ΔΟΘΟΙ ΡΠ ΠΟ νὴ 115. ΠπΑῚ σοι ρ] εἴθ δὲ (ἢ ξθο- 
οπὰ οοπιΐηρ οὗ οὖν [οπ. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τλε 7μασπιοηὶ οΥ ἰλε τοοτϊά. 

Ιπιτοδαοιίοι : αοὦ 88 δῃπουπορα ἐΐ τὨτουρἢ 
ἢΐ9 βογυϑδῃῆϊβ [6 ΡΙΌΡΠοῖκ (νογ. 1}. 

1. 1ἰ 8ΕΥ Κο8 τὴς ἤδιΥ οπο8 ΨῆΟ ἀσοερίδο αοὰ 
(ἃ ἃ, 6) διὰ ἐτγιιϑβὲ, (α.) ἴο ΠοΒὮΪΥ δαρροτγῖδ, ϑΆσΒ]ν 
γόϑογνοθ, ἡ Πἰσἢ ψν1}} ποῖ ϑιδηα Ὀοίοτο αοά, αι ὃς 
ἀοϑίτογοὰ αὐτοῦ (γοΓ5. 3-6) ; (ὁ.) ἴὸ απιδη Ποὶμ5 
Ποῦ ὁπ δοοοιηῖ οἵ τ6 586] ἤβῆπθεβ οὐ δἰ ΠΟΓΕ 
ΑΓΘ σοπνοτῖρα ἱπίο τῇ οἷγ ὀρροβίτο (να σ. 7); (ς.) ἴο 
πυπίδη πἰδάομι νυ αἷς], 88 ὁρροδεὰ ἴο αοά, Ὀδοοπιο» 
(0}}]ν (νεγβ. 8, 9). 

11. 1018 ἀναγαοὰ θοοδῦβο οὗ 186 ἱπΊ ΟΠ Υ ροτμο- 
ἰταϊθὰ δρδίηβ᾽ [ῃ6 ρθορὶβ οὔ αοά : (α.) οὗ ἴδε πια- 
ἰἰσπαηῦ ἸΟῪ (νοῦ. 12); (δ.) οὐ τοΌΌἘΓΥ δηὰ οὔἹ- 
γαροοῦδ νἱοΐοποα (τοῦ. 15) ; (ς.) οὗ μαϊγοὰ 50 πηι ἢ 
186 ΠΙΟΤῸ δηδΌ081} 88 ἰΐ Ὑγ88 ΤΏΟΤῸ Οδι1861685 (Ὁ6ῈΣ. 
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14); (4.) οΥ̓ τπὸ βευδίηρς οὐἨ σοηδβοίθηςθ τῆγοιρἢ [αἷδοὸ ἔπ ἕβος, ΟὈΔ Δ ἢ 8, ὦ. 6., βϑογναπῖβ οὔ σοά (1 
πιο ρεγαῖο ἈΡρΟΙ 65 (νογ, 16). (ον. ἷν. 1). Νὸὼὸ οπα [οι] ἴα ἴο ἢ 86} [86 

ΠΙ. Τὰ ὁπὰβ νυ τ {ἢ 6 βαϊνατίοη ΟΥ̓ (6 ῬΘΟΡΪΘ οὗ 2 βου "6 Γ ἴὸ τϑϑόϊι ἴῃ 1π0 σατο, υ 1058. μ6 Ὀ6 Τα] 
Οοά: (α.) Ηοὶγ Ζϊοη Ὀδοοπιθβ ἴἢ6 σαι τ πρ ροΐπτ 1πΠ 8 ΟΓΔΘΥΙΥ ΠΊΒΠΉΘΓ. 
οἵ 16 βανοὰ (νογ 17). (ὁ.) Οἡ θασῖῃ αὶ ἢγο ἴδ 
κιπαϊοὰ 'π τ(ἢρ Πποατῖβ οὗ {πὰ ΑΙ Πζα], νυ ΟΠ ὈΏΓΠΒ 
ΟΥ̓́ΘΓ {πῸ ὙΟ]6 φαγὶ (νοῦ. 18). (ς.) 6 πιθοκὶ 
Ὑ{ΠΓΠ]Π Ροβάθθβ ἴἢ6 Κιἰησάοπι οὗ 16 ϑαγ (νοσ. 19). 
(ἃ) Τῆα πα δπῖ8 οὐ [6 δαγῖῃ Ὀδοοίηθ 6 
Ροϑδεϑβίοῃ οὐ (108 ροορὶθ (νοσγ. 30.484). (6.) θη 
ἴδε τ Πο]6 οαυτῇ 6 ΟΠ ἄτοη οὗ οὐ ατὸ ραυμογοά ἴο 
1:6 οοηρτοραίοη οὗ ἀοὰ (νοῦ. 20 ἢ). (7,,)) ατϑαὶ 
εἰδδ τὸ Ὀοϑίονοα οἡ (οὐδ οοηρτοραίοη [ῸΓ (ἢς 
Κυϊάλῃοο ἀπὰ ἀθ᾽ νογδηςα οὗ [0 συπρτορειίοι (Υογ. 
21 ἃ.). (σ.) ΤΠοΓγΟ οοπιθβ ἴο Ὀ6 050 ἤσοκ ὉΠἅΘΓ 
0η6 ἰῃτ ϑ: 0]6 ΘΠΟΡΒΟτά (νογ. 21 Ὁ). 

γεγ. 1. ΤΠὸ ρθορ]ὸ οἵ αΟοἀ αν Κπον]οᾶρο οὗ 
15 οουπβ6]κ, ον σοποθγπίηρ [ἢ 6 ΠΟΔΊ ΠΘη ΠΔΙ]ΟΠ8Β 
(εί. Απι. ᾿ἰϊ. 83-8). Ηδηοο ΡΥΩΌΡἤΘΟΥ ἀπά (6 ΠΟΙΥ 
νον δι γασο [Π6 Ψ|016 νοῦ] ά. --- ΝΟΥ. 2, ΤῊ 
ὁδιιδ6 οὗ της αἰν πο: πὐρτηθηὶ ἰ8, ἔγσοτα [ἢ6 Ὀορίη- 
πἰπρὶ [16 Ῥγῖά 6 τυ ἢϊο} ποῖ8 1056} ἀραϊπϑί αοα ((ἀοη. 
χὶ. 4, οὖ, χ. 8-10). -- γον. 8. ΤΏ 8 [0 118 τοοί 
1ῃ6 ΡΓΒΟΙΓΑΙ ἀδηίεὶ οὗ ἁ (σοά, ἴπ6 ορίἱπΐοπ (ἢδὺ ΤΠΘΓῈ 
5 πΠοπὸ βῦογο ἰΐ (Ἐ 8. χὶϊ. 14). -- ον. 4. δῖη ἰδ τς 
ΒΟΥΘΓΊ ΠΟΘ οὗ ΠυΠΙΆΠΙΥ ; 501Π5 655. τ Κ68 ΒΙΠΠΟΓΒ 
16 τοῦ Ὠσπτιδ}] ΘηοΙηἶ68 ἴὸ σας οἵμοτ. (οὐ 
ποοραβ ΟΠΙΥ ἴο Ἰεῖ ἴπεπὶ ἀο0 88 τον ρίθαβο, δῃἃ ΤΠΟΥ 
(0161 πρόὸπ ὁδοὶ ΟἿΠΟΡ ἢἷ8. ὑιιά οἷα] ν᾿. 1}}, --- Ν 6γ. 8. 
Ὑεάοπ,, τ] ἢ ποῖ ἐῖ56 1 ἀοαϊηβὶ αοἀ, οοπΐουηἀβ 
ΠΔΟΙΥ; τόδ ὙΠῸ Γαρο σαϊπδὲὶ Ηΐπι, Ηδ τηδῖκος 
δ πὰ (ὕδη. χίχ.). -- ὕογ. 10. ἘΠ Ἰυάρτηθης ἰη- 
ΟΓΡΉΒΟΒ ἴῃ ΒΟΥΟΓΙΥ͂, ἴῃ ὈΓΟΡΟΓΠΟΝ 88 ἴΠ6 Βρες]δ] 
δὶ ἀρσαῖηβὶ ἴῃς σοη [οι Δ΄ ΙΔΟΓΘ γΓανδίοα 
ἴῃ τποὶρ ᾳυδ]ϊεγ. οὔ, 858 “9600 8 ὈγοΟῖθοΓ, 68 
ἐτοϑίον σα ἴδῃ ΟἿΠΘΡ παῖοῃβ; «“πἀαῖθπλ ἢ88 
ἔπε τον 116 τῆγου ἢ ἀηὈ6) 6 ΓΠ8πη τῆα Βοαδίμθη, 

ι.86 (Ἰτίβὲ ν8. ὈΟΓῚ ἃ 76 νν. --- 6 γ, 11 ΗΕ ΤῊ 
ἡπαστησπὶ ν}}} ἰδδὺ ανγᾶὰν [6 νοὶ! ἔτοῖὶ [6 ἀδροὰβ 
πῆ ϊοἢ πιδη [81}18ἴ68 ἴ0 ἢῚ5Β Ο νἱθῦγ, δῃ Βῇον 
ἐποῖ ἰπ [ΠΟΣῚ ὈΔΣΘ πακράποββ, --- ον. 15. οὐ δ 
δοηύδηοο ἱπα νἀ} 1265. τῃ 6. Βροςοΐα] ἐς άἀθποίοϑ οἵ 
("6 οὐρα 16 τό ἢ ΤΠΘΙΓ ΤΟΘΡΟΟΠΥΘΙΥ ΟΟΥΤΟ- 

παϊηρ ὁη.ἰ8. ΕῸΓ θοΙθνογα (πὰ ἡπάρτηθης ἀΑΥ ἰδ 
ἀὐὸνα ΠΘΆΓ. --α νον. 16. 6 Ἰὰνν γϑϑίβ οὐ (18: 1 

δῖ ἴῃς [οτά [ΠΥ (ὑὐοά ; Ῥτορἤθου ὀχρδπιὶν [Π6 νἱονν 
οὐ ἴπ6 τ μοἷς ποτ]. [πὶ ἴβοα οὐ πὸ ᾿ανν, ΘΥΘΤῪ 
οὔς [485 ἴο ἴ3:Κ6 ᾿ιϑοὰ τὸ δἰ πηβ6 1; ἴῃ τῆ6 ἡπαάριηθηΐ, 
ἴ0.6 το] οη5 οὗὨ τὸ σοηστοζδίοη ἰὼ ἴῃ Ὑ0ΟΪῸ 
ποῦ] ὰ ψ}}} Ὀοσοῖηθ ον άδηξ; ἰδ δἴοπο οδὴ Ὅο ΟΟα 5 
αθαγ. δίη, ἴῃ 1Ὰ Οχίτοιηθ οχαρρογδίοῃ, ἰ5 [86] 
λιάρταηεπι; ἢὶβ Οὐ αἷπ Ὀθοοπιοθ (0 116 βίῃπεγ, ἴῃ 
15 ΘΠ Οντηθηῖ, ἃ οί, δηὰ γοὶ νν}}} ΠΟΙ ἃ ἴηι 
τῇ πον! τ 0]6 (οΓΓ6Υ5, ἴ0 γοπηαὶπ ἴῃ {{, {1 ἢ ἀο- 
ΒΊΤΟΥΒ δῖ). --- εν. 17. Ζίοπ, τς μἷδος οὗἉ ἀθ! ν  ν- 
ΔΏΠΘ; Ὀαϊ ΟΠΪΥ 88 ἃ ΒΔΠΟΓΠΔΙΥ, ποῖ (ὉΓ [086 ὙΠῸ 
ΔΙ͂ΟΣ σϑγπ δ] ὑπ, δας ΤΠ 086 ΟἾΪΥ ννῆο0 τῆγουρἢ 
Οοά᾿ 8 στδοὺ, μάν ἃ οἱδῖπῃ ἴο 10. [π ὙΠ6Πὶ 18 (Υ6Γ. 
18) τὲ ἤδιηθ τ Βἰοἢ ΠΟ ϑι1π|68 ΟΥ̓ συ Πηρ ἤηϊῖο; 
ἔἴγοπι ἴβδγδθ] ὑγοοδοάβ ἴῃς ἡπιάριηοηῖ. [πηκὶ δηὰ ἀο- 
πιϊπίου οὔ {πὸ τγῦς [ΒΓ66] τηιιϑὲ ὕθοοόπιο ᾿ι8, ὈΘσδιι86 
ἴς 18. ῥγοιηϊβοα ἢίπι. --- Υγ. 206. Ηθ ὙΠῸ Ὀο]οηρθ 
ἴο τἴῆ6 Ποιιδο οὗ ἀοά ἰ8. ἰπ (ἢ νοῦ] 88 ἃ οδριϊνο, 
δηὰ σ{}} τοίαση. ([8. χ δ). -ς γον. 21. (ὐσοά᾽ 5 
ΒΕΟΙΌΘΞ ΔΙῸ αν οῦβ, ποῖ ἀοβίΓοΟγοβ. ΤῸ Ηἰϊπὶ δο- 
ἰοηρβ [86 Κίπραοπι ΑἸνσαγβ. ΝῸ ΟΠΘ ΤΩΔΥ͂ ΡΓΘΒΙΙΠῚΕ 
ἴο Ὀεοοιης ἢΐ8 ν᾽βὶ 016 δι δ τατο ἢ [Π6 Κιηράοτη οὗ 
Οοά οὐ οβυ. 
ΒΤΑΒΚΕ : Τῇα οἰγουτηβίδησοθ οὗ Οὐδ ἢ Ἑ οοπη- 

ΤΥ διὰ [ἈΠΉΠΥ ὅτὸ ἀΘΒΙ ΡΠ ΘΑΪΥ ραβ9οὰ ονογ, [Πδὺ νν6 
ΤΏΔΥ ποῖ Γοϑὲ δῃὰ ἀθροπά οἡ ἴπο οὔατα τοβροςῖδ- 
ΠῚ οὗ ταοπ, δαῦ ἀοτῖνο 106 δῦ ποῦ οἵ βοὴ 
ῬΙΌΡΠΕΟΥ, δηά (ἢ6 ΘΟΥΙΔΙ ΠΥ οὗἁ ἰΐ8 88.685, ἔγοπι ἀοά 
δίοπθε. .ΟΒΟ ΠΟΙ τηϊϑὲ Ὀ6, ποῖ 1π ΠΕΠ16 αἰοηθ, Ὀμὲὶ 

ΑἸΕΠΟουρἢ ἴδ ἂν ἃ 
ἴο ΠΌΠΙΆΠ ΟΥ̓ῸΒ ΤΠ δύ ΔΓ ΘΓΙδ68. οἂϊ οὗ Ἐμδα μαι 
σϑυβο8, αοά ἰδ δὲ τνοῦῖκ τῃδγοίη. --- ὕοσγ. ῶ. ΑΒ δι- 
ὑΠΟΥΥ πὰ τοβρθοῖ ἃγὸ ἃ γῆ οὗ Οοά, 50 18 οοῃ- 
ἴαπιρὶ ἃ Β᾽ ΠΟΊΑΥ ῬΌΠΙΘΠΙηΘΠΐ. --- ογ. ὅ6. ὙΤΠοβα 
ὙΠῸ ΚΌΠΟΥ ΠΡΙΥ ΜασῈ πη) α8Γ ὙΑΓΒ ἈΓΘ 0 ὙΠΠ 
Ὀοῖῖοῦ ὉΠᾺΠ πον ο8 δηἃ ΠιΠΓάΘΙΟΓΒ. --- ὕογ. 6 ΠΣ 
Ττῦο ἔγθπ8. πᾶν ΔΙνναγ 8 Ὀ6Ὸπ ταγΘ ἰὴ 186 ννοτ]ά. 
0 Φυπη ΠΟΥ ὨΆΡΡΟΠ58 [πᾶῦ. οὐ Ὀτπρδ τπρ ἴΠο56 
ΨΟΓΥ ΟἿ 8 10} ψ ΒΟ πο ἢν οπιοτοὰ 1ηἴο 8]1- 
ΔΏΓ6 δρδὶηϑὶ ἢ18 ΡΕΟΡΙο, ἐπᾶὶ που, οὐἱ οὗΥ̓ αοα Β 
᾿8ὲ Ἰυάοπηθηῦ, ΤΏΔΥῪ Ὸ ΘΟΠΡΟ6] 6 τὸ ἀνοησο ἴΠ6 
ἸπὶαΣ τ τ ἢ οἢ πα5. Ὀθοὴ σοτημ 6 ἀραῖηδὶ Οοα Β 

ὈΪο. - εν, 8 ἡ ΤΠ οἰ] ἄγη οὔθ που] ἃγὸ 
᾿Ἰπἀορὰ τῖβοῦ ΤΠ {ἰδ Ομ] ἄγη οὐἩ ᾿ἰρηϊ, ἴῃ τη Ὸν 
δοπογδίίοπ, Ὀαὰϊ ΠΘη ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΘΟ ΠΟΥ͂ ΓΘ υγ θα δὲ 
ΟΥ̓ 411, οὐ ρμοιγβ οοπίοπιρε οα {π6ὶΓ δ ἀθανοῦϑβ. 
τ 18 αἶδο ἃ γσιῆ οὗ (οά, πὸ πη τῃο56 0 66 δὲ (ἢ 8 
μοϑὰ οὗἉ ἰδῃὰ ἀπὰὶ ρϑορὶθ ἃγτὸ Ὀγανθ αηὰ ῥγαάθηῃ!. --α 
εγ. 10. Οοὰ [15 ἢΠ] ρμ]δδβθά ἤθη ΟΠ6 ΓΕ)ΟΙ ΘΒ 
ἴῃ ΔΏΟΓΠΟΙ Β δῇ] οῖίοι ; 8111 ΠΟΤ δὸ θη ΟἿ6 
ἤθΔΡ8 προ ἴῃς 5 Βογπρ ππογὸ ἴσοι Ὁ]6 δητὶ βούγον. 
Μϑῃ βἱιοιιϊὰ ποῖ τπποοῖκ εἴ πιϊβοΓΆ Ὁ]6. ---- Υ οΥ. 1]. 
Αἡ οΪά, ἀδορ-τοοῖοι ΘΉΠΝΣΥ ἰ8Β ποῖ ΘΕΒΙ]Ὺ δἰ ανοϑ : 
Δ᾽εδβοὶξ πιοίαηι ἱπυείοταίαπι οαΐμπὶ -«-- τ. 15. ὙΠῸ 
τοῖδ! ἴοι τνΒ]ς ἢ 18 δα πη ἰηἰβίογοα ὈΥ͂ ΟἿῪ θα αοἱ 
'8 ἃ ΒΙΤΟΠ πα φοπιίογΔὉ]6 ονϊάθηοο οἵ 118 μΓ69- 
6Π06. -- ον. 16. ΤῊ ΠΟΙΥ πιοπηϊταΐη ἰβ τὴ6 ΟΠ ΥΟἢ 
οὗ τΠ6 ἴγυς ὈοΙονοσΒ. ΤῸ σδγοῦδα προῇ [ἢ]18, 18. ἴο 
[ ΤΟΥΟΙΓΥ ἴῃ βἰπηΐησ ἀραίηδὶ ΟΠ ΓΙ δ᾽ 8. πιθηη- 

ΓΒ. (Οοὐ᾽β Ἰυάρσπιοηί Ὀορίηϑ δὴ {16 Πποιιβα οὗ 
σοά; ἐ. 4., αοἀ βορκ8 ἢγει ἢἷ8. οἰ] άγοη πὰ τῆ6 
ἙαρΡ οὗ αἴὐήλχΙοτίοη ; δ ὉΠ ΘΠΘΙΗΥ͂ τιιϑὺ βιγα ον [ἢ 6 
ἄγερβ, δηὰ 6 ἀδδίγογοί., --- ΥοΥ. 18. ΤῊΘ μόοννογ οὗ 
186 ΠΟΙΪΥ͂ ζΌΒΡΟΪ 8 'Κ ἃ το, δηὰ (οὐ β νογά 
ΒΘΘΡΘ {{Κ ἤδτπηθβ, Ὀοίοτο ὑσὶ τα βυα Ὁ0]6 οὗἁ 
ἢ ΤΊΒΥ δηᾶ απιδη οταἀϊηϑηοοδ σληποῖ διαπά. 

ἜΕΑΕΕ: Ὗεῦ. 6. Νὸ ρμῥιυῃηὶβηπλθπῖ ΘΟΠπΊ68 αἰοπθ 
θη οὐ δὐἴβοκβ πθὴ ὙΠ 8 παρ. [Π ἸΥΑΓ 
ΤΊΒΠΥ ἡπἀρτηθης8. ΘΟΟΤΩΘ ἰΟροῖΠοῦ, 85 ὑπ βρίγῦ οὗ 
Αοα Πογο τοϊβίθϑ; τιῦγαθυ, στοῦθοσν, ᾿Π ΒΕ] οὗ 
[ἰἸομα8, ΓΥΘΔΟΠΟΥΥ, ὑπ γ186 πὰ ἔμ] 6 ΟΟΘΏ86]5, 
ἀοΒροπάσηοῦ οὗ [16 8ο]άϊογυ, οἴς. --- Ἴογ. 15. ΤΠ6 
1μοτα 8 ναΠρΌΒΠΟΘ ΠηΘΑΒΌΓΟΒ Ὑ71Ὲ [6 5ΔΙ16 Τη688- 
αγὰ ; ἴδ κα μορά τπδῖ ἴποῖϊ τηοϑϑησο ποῖ ἢ δὴ ον]] 
ΤΑΘΑΒΌΓΟ. 

(ἢ. Β. ΜΙσΒΑΆΕΞΙΑ : Ἄγ. 1. [τ 5. ὯῸ ΘΙΏΡΓΥ τὸ- 
τί, Ὀπὸὴ [Π)0 πιοϑί σογιαΐη οὗἩ 411, ὯΣΥ νὸ πᾶν 

δατὰ ἴζ “τοῖὴ ἀοά. --- ,εγ. 4. Αοὐ πιϑκθ5 ροβϑὶῦ]8 
ΜΠαΐ [0 ΤΊΘΠη ἴδ φἰ ΠΠ ρΟΒ581 Ὀἰ6. --- τ. 16. Οαοα ἢ 88, 
ἴῃ Ῥυπὶ δ! πηθηῦ, 88 Μ)6Ὲ}} 88 πῃ Κἰπάποϑϑ, ἢΪ5 λογαδ εἰ 
ἸΠΟΓΑΒ. 

Ε΄ ΓΑΜΒΕΕΤ: ΙΓ ΔΩΥ͂ ὁΠ6 {ΠῚ} Κ8 (ἴ6 ὈΟΟΚ οἵ 
ΟΡ Δ ἴοο 8118]]}, ἧι ἷπι, πΠαονογί 688, ποῖ 
ἀοϑρί86 1, ΟἶἴἶξΤδη, 1π6 688 ΒΟΥ ἴἢ6 γυρϑβεεὶ, 
ἴπΠ0 ΠΊΟΓΟ Ῥτοοίοαβ ἴῃ6 Πσοηίθρη 8. --- π τ. 3]. 
ΝΟΥ ΠΑΝ πιϊπ βίο οὔ (οὐδ πογὰ ἴδκ ποτίοο 
ὙΠΟ ΠΟΥ ἃτο, δηὰ Ὑπᾶΐ (ΠΥ Οπρῆῦ τὸ ἀο. [τ 
νου ]ὰ 6 πιοϑὺ Δρρτοργδίθ ἴου τῇοπι ἴοὸ ᾿ἷνο πὰ 
δαὶ σΟΠΙΟΥΙΠΙΔΌΪ 10 [ΠΟΙΓ παπιθ (“ ϑαυϊον ᾽᾽), ἀπά 
[Πδὺ σλπ [ἴ8Κ6 μίδοθ. ΟΠΪΥ ὈΥ Ῥυγο, ἴθ ῬτοΔΟ ΠΣ 
οΥ̓͂ 1π6 νοτὰ οἵ οἀ νι ἔδαγ απαὰ τγοι ὉΠ ; [ὉΓ 
τπτοῦ ἢ τπαὺ δἰοπὸ πᾶν νγὸ βαϊνα τοι ἰπ ΤἈΪΠΉ. 
ἤφηπος τΠΘΥ̓ Βῃου ἃ 866 Ὑγ0}] τὸ 1ξ, τπαὶ [ΠῸΥ δα ποῖ 
Ποῦ ΟὟ ΡΘτΨ, σΑΥ Ὁ] ἱηνθη ἤοΠ8, ἰοδῖ ἡ Ὀ6 

{λ{π|. ἰου πα οοΥΓΠρΡΙΟΥΒ ΓΑ ΠΟΥ (Πλη κανίστβ οὗ [ἢ 6 [αὶ 
γ͵ουά ἐθαῖ τὸ ΠΟΙΓ οΓΘ σοπιὸ ὙΠ6Π, ἰηδίοδα οΥ̓͂ 
ἀοϑίτγογετβ, ἴΠ6Γ6 βου Ὀ6 ποιπίπρ Ὀὰϊ αν οῦΒ ἴῃ 
Ὁ} τῃ6 ψοτὰ. ΕῸΓ ψ ἤοῦθ βσ ΔΥῸ τοσοϊὶνρα πὰ 
ΒΆΡΡογιοί, ἴῃ 6 τὸ 18 ποι ῖπρ θυ Ὀ]αβδίηρ. ΕῸΥ {ΠΟΥ͂ 
ΒΑΌΠΟΡ 4}} τῆς οἰδεῖ ἔπ [86 ΠΟΙ͂Υ ἐοηρτορσδίοῃ, ΟἹ 
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Ζἴοπ, βὸ {πὶ {Π6 ἀοπηϊηίοη δπὰ 41} γΊΟΣΥ ὈΘΙ ΟΠ ΡΒ 
ἴο τΠ6 ογτὰ δηὰ ἰδ δῃποἰηιοα. 
Βυκκ : Οη νοῦ. 18. 1 δὴ ουἹ] εἰ ΟΥΟΓΥ ΟἿΘ 

τοῦδ, 88 Βα ἤπὰϑ ορροτγίμ εν, ἀπὰ {π6η (Ὠγοντβ τΠ6 
Ἀ]ΑΠΊ6 οΥ̓͂ ἰξ ὁπ τῇ 6 {1Π|68. 

ΒΟΗΣΙΕΕ : Οπ νοῦ. 10 ΗΕ, “υάδη δὰ ἀθορὶν 
(Ἀ]Π|}6 πη, δηὰ [||6 ροοὰ νγᾶβ ἴο θ6 Ὁππηα ἴῃ Πίπι, ἀπά 
6 τὐἰς ἈΪΥ ἀοβογνθα ἢ18 οπβ βοπιθπῖ. Απά νοὶ οἀ 
ΜΠΠονν 8 ποῖ Ὠδαρ ἢ Ἶ Π688 ἴ0 ἤδγυς ᾿ἴ8 ΨΑΥ ΠΡΟΏ οὐθη 
ἃ ἀοορὶν Δ]16 ἢ Ῥοορὶα; Ηδ οδι.508 {Π 6 ἴο 6 “ἢ 85- 
τ:ἰ5οα, δη ἃ β6η15 ΠΑΓΟΠΒ ἢ5 ἢΐβ ΒΟΟΌΤΜΘ; νοΐ ἩΏρΘη 
{ΠΟΥ ΘΧΟοοα 1Π6 ΡῬΙΌΡΕΓ Ὀοππαβ, ἀπά ῥτβοιίςθ ἰηΐα- 
υἱἵγ, Ηο τυπάογίακοι [ῸΓ ἢΪ8 ἰο ; Ηδ τϑηινδῖῃ8 
ΠΠἢιϊ ονθη απ (ἢ6 απίαί ἐμαϊποιε οὗ πποη, δηὰ 
γἱκῖ.. ΕἀΔοτ 5 νυ κοάποθβ προ ἢἰπι, ονοη ποι ρἢ 
Φυάδῃ ἀοβογνοα {Π6 οἰ ΔΒ ΓἰΒο πη6 η. 

ἘΓΕΟΒΕ. --- Οπ νοῦ. 2 .: ον ἴδ πὸ ὑγῇοπὶ ἢΪ8 
Βοδτὶ ἢ88 οὔςθ ἀδοοϊνοα βδηὰ βοάἀπορα ἴὸ Παιρἢ - 
Π658 [ππ8 Ἔχροβιά [ὁ της ΟΥΠΟΓ ἀΕΟΕΡΙΟΠΒ; 
(ὉΥ Δ}} τ1ὴ6 ἡ Ὑ ΜΠ ἢ ϊοἢ Ὧ6 ΒυρροΥῖθ ἢ18 Πἰρἢ 
του ἢ 8 Μν}}} ΒΟΙΓΑΥ ἤδη, ἀπαὰ σλπποῦ βᾶνο ἢΪΠῚ 
Ἀραϊηδὶ οὐ, Ψ 0 τοβίβῖϑ πὸ Ῥτγομά. --- Οἡ νοῦ. 
17 . Ὑγῶῇαῖ Πδ5 ἴπ6 Τωογὰ «6518 γεῖ ἴο ΔΟςΟΠΙΡ]15}} 
ἷἰπ ποαυθὴ Ὀοίοτο Αἱ] νν}}} θὈ6Ὸ Ὀτγουρσῆς ὕδοκ δὰ 
τοϑίοτοά, 8ὸ 88 (σοὰ ἢΔ8 ρυλοίουβ!υ ργθαϊοϊοιί τὸ ἢὲν 
βογυδηῖβ, ἴῃη6 ργορ οῖβ! ΙΠ ργοδῦ ΒΟΓΓῸΥ τηϊ5ῖ 
Οὐ δ06 ἴπ6 οοηδιβίοη ὙΠΟΝ ΠΟῪ ΔΡΡΟΔΓΒ οἱ ἴΠῸ 
ὀατιῃ, δπὰ ΠΟΥ οι μηρ δαὶ ἡπάρτπεπίβ ξοαπὶ ἴῸ 
ΑΥΑΙῦ π8; δαΐ ἀπά 11 411, [Π6 Ῥτγοπηῖβε οὗ ἢΪ5 
Κιπράοιῃ ἰβ ΟἿν {τπι8. 
| ΑΤΤ. ΗΕΝΕΥ. - Οἡ νου. 3: ΤΠοβο (Πα1 {πὴ κ 

γΚ6}} οὗἁὨ ({Ποιπβο]νοθ, δύὸ δρί ἴὸ ΠΟΥ {Ππαᾶὶ ΟΥΠΟΥΒ 
{ΠῚΠΚ τν6}} οἵἩ τπθπὶ ἴοο ; δα 6 πη ΠΟΥ οοτὰθ ἴο 
πιῖκα {ὉἰᾺ] οὗἉἨ ΤΠοπη, [ΠΟΥ ψὉ'!}} ἤπά το πον 68 τη 8- 
τἌΚοη, ἀπ τη8 {ΠΕΡ »γίαθ ἀθοοῖνεβ (6 πὶ, ἀπά ὉΥ 
ἧς δἰαγδ (ἢ Π|. --- ὕ οτ, 83,4: ΟἝΥΠΑ] ΒΟΟΌΓΠΥ 18. ἃ 
εἴη ἴδ τηοϑὲ δαβὶϊν Ὀοβοῖβ πηθῃ ἴῃ [ἢ6 ἀΔΥ οὗ τἢεὶτ 
ῬΟΠῚΡ, ΡΟΥΤΘΓ, Θη ὦ ρτοθρεγίν ; δα ἀ068 ἃ πηθοἢ ἃ 8 
ΠΥ πρ ὈΟΓἢ το ΠΡΟ τη 6ῃ (ΟΥ̓ ταΐῃ απ ἀρρταγναῖς 
[τ Ποη ἰδ σΟΠι68. --- ον. 6: ᾿ΤΥδαΒΌΓγοδ οἡ οδυτῇ, 
ποῦ ἢ ΘΥΟΓ 80 ἰαϑβὲ ἰοοκοὰ πρ, 8ηἃ ἜΥὐοῦ 50 δ ΠῪ 

ΟΒΑΘΙΑΗ. 
πιο, 

πδίΐοπ 8 {ΠπῸπ πηαγκοὰ (Ὸγ τυΐη, νη (ὐοὰ ὨΝΙοὲ 
το Γηρη ἴπδῖ Ὀοϊοησ ἴο 118 ἤοπῇ {πὸ οτὸν οὗ 
{ποϑβα τπ81 ἅτ ἰηϊγαϑιοαὰ ΠῚ 105. σου 8615. (μων 
]ειιδ υἱἷνΐ ρογάεγο, οο8 αδηιοίαὶ : Ασα ἰιατιιεῦοα 
τοδ0 Ηδ ἀσβὶρηϑ ἴο ἀοκίτου. --- ὕαγ, 9: Τῆς ἀολιῃ 
ΟΥ̓ ἀϊδυαπίεἰπρ οὗὨἨ ἐΠ6 παρ! Ὑ οἴϊοη Ῥγονοβ τ ἀοδδι 
δηΐ ἀοδιτιςίοη οἵ ἴῃ ΤἸΏΔΗΥ ; ἀηα ἴξ ἷ» ἰπ ναΐῃ τὸ 
ἀδροηά Ὡροῦ τ ἜΤΥ ΤΟ Π (ὉΓ οἵνν ὑγοϊεοήοηῃ, { τε 
αν ποῖ δὴ δἰ πηίῃιν Οοά ἰὺγ τ, πντοὶι [688 ἱἴ να 
ἔδυ δ8ῃ δἰ Οοα ἀραἰπεὶ 18. --- ογ. 111-14: 
[τ τοῆροι πη ἸΡΟῚ Οὔ Γβοῖνοβ, ἰδ 8 σοοα ἴ0 οοιη- 
ρΡᾶγΓΘ ψῃδὲ νγὸ λαῦό ἄοπα Ὑἰ δὶ γὸ δλουά ἐατε 
ἄοπε ---- ΟΌΤ Ῥγβοῖῦοθ ἢ ἴΠ6 στυ]ὸ, τπαϊ τὸ ΠΑΥ 
ἀϊβοονοῦ ψ]ογοΐη τὸ ἤλνο ἀοη6 ΔΠιΪδ8: ἤδυο αὐονε 
ἰλοβε ἰλίποαε ωοὐλιοΐ τοῦ οιισίμ ποί ἴο ἤατε ἄοπθ; πὸ 
δυλοιία ποὶ Ὦδνο ὈΘΟῚ ὙΓΠΟΙΘ 6 ὙΓΘΓῈ δ διιοἢ 8 
εἴπη ; δλοιιὰ ποὶ ἢανα Ὀδοη ἰπ βυοὴ δη(ἱ ευςὴ οοτ- 
ΔΗ͂Σ; Βῃοῦ ἃ ποῖ παν βδϊἃ ὑπαὶ ὑγχὸ βαϊ ἃ ἢ ΠῸΓ 
ἃν ἴακοῃ τἴῃ6 ΙΡογῖν τιδῦ ννὸ το0Κ. δίη {ἢ 

Ιοοκοὰ ἀροῦ ἱπ τ ρ᾽α88 οἵ τῇ οοπητ) ἈΠ ἀπιεπί, 
ΜΠ ἀρροδῦ επενεον δἴπλι!.. --- Ὑὼ τημκῖ ἴδκθ 
ποοὰ ἢ νυ Π 81 ΘΥς τνὸ ἰΙΟῸκ ἀροη ἴπὸ Δ] οἸο πο οἵ 
οἷν Ὀτοίῆτοη ; ἢ νὸ σαπποῖ ἸοΟΚ ἀροῖν {θὰ Μ ἢπ 
8 ΠτΔΟΙΟῸΒ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΒΥΤΏΡΑΙΠΥ δηὰ ΘΠ άἀθ πο 85, ἵν ἷ5 
ὑοῦ ποῖ ἴο ἰοοὸῖκ ἅροπ ἵἔποπὶ δἱ 4)}]. - Ης τἢδι 
Ἰοη8 ἴῃ ἢ ον] - ἀοοῦβ, δηή 5 δἰ ἶπρ ἀπὰ ἀροιηρ 
ἰῃ τηοὶν οΥὐἢ] ἐθοάϑ, 5841} ὕκ γεοζοηφα, ἀπ 5}.}} ὃς 
γεσκοπεα ιοἱϊά, ἃ5. ὁπ 97 ἰδεηι. --- ΤΏ οες ἀο δυῖ ἱπι- 
ρονυοτϑἢ {Πποπιβοῖνοβ τππι της ἴὸ οητίοἢ τἰοην- 
Βοῖνοβ ὈῪ ἴῃ τα ἢ ΟΥ̓́Τ ΡΘΟρΪΟ οὗ ἀοὰ ; ἀηὴ ἴπονε 
(ἰἰοσοῖνο {ποτ βονοβ 8Ὸ τῆ κ (ΠΟΥ πᾶν (Ἀ}} 4} 
τῃαῦ βιθβίδηοο {ἰΠποὶῦ οὐσπ νον ΤΟΥ ἈΠ ἐπ ἐλρὶγ 
ἠαπάξε οη ἴῃ ἴϊο ἄν οΓ σαἰαιπιΐῳ. 

ΠΕ. ῬΌΒΕΥ. ---Οπ νεῦ. 291]: Απαὶ {λ6 ἐἰηρφήονι 
Ὅλα]! δε ἰλε Ζογα 8. Μα]εβιῖς, σουπιργοῃοπεῖνα εἰπι- 
Ρ] ον οὗ ΡΤΟΡΒΘΟΥ ΑἹ] τἰπια ἀπά δἰογηΐν, [86 
βίαι ρρο οΥ̓ 3 τπιθ, απὰ τς τεκὶ ΟΥ̓ οἴογηϊν ΔΙῸ 
Κα ὦ τ. 'π (πόθο τῆγοο [Π|.}..] ννοτγής, Ζίοι δηΐ 
Ἑάοπι τοῦτο ποτ εἰρῃι; ὈοΤἢ ἀγὸ σομιργοποπαοά 
ἴη (ἢ δὶ ὁπ ἰησήοῃι, Δηὰ σοὐ ἷκε αἱ ἐπ αἰἰ. ΒΟ 
Βιγ 6 18 ἐπάρὰ ; ποῖ ἴπδὶ βδηςίεπι βίο ΟἸΪΥ ΡΕ- 

Δ ά6η, σϑῆποῖ Ὀδ 50 βαἴοϊν Ἰαϊὰ πρὸ ὑαττηδι τ εν 5 !τνθοη τῇ ον] δηὰ τΠ6 ροοά, {Π|πῸ Ορρῦθϑβου ἀπὰ (Π6 
ΤΑΥ͂ ὈτοΔκ τῃγοι ζῆ ἀπά εἴσοα]; ἰξ ἴ8 {ΠΟΓΟΙΌΤΟ ΟἿ ᾿ ΟρΡργοεπθά, τῆ6 βυθπογ ἀπὰ [ἢ πυϊκϊ πο ; δι [Π6 
νυἱβάοπι ἴο ἰαψ ἢρ 70 οιιγβοίυο5 γδιδιινο5 ἐπ ἤδαυδη. [ΠΟ] δυσί δηὶ ἀϊϑοδοάΐοηςο οὗἁ [86 στολίιγα ἴο- 
-- νοῦ, 7: Τῆοβα ταῦ τᾶ κο ἤθκἢ τΠοὲῦ ἀγπι, ἈτΊη 
ἰϊ αψαϊηβὲ το. “ΓΠοθο βῃον ἋΠπὸν αν 6 ΠῸ 0 46Γ- 
κτα πα ηρ ἰὴ τῆθπι, πο, πο {ΠπῸν ἀγὸ ϑησοιγαροά 
10 {τπἰδῖ 1π το Οτοδίογ, ρυῦ ἃ ὁποαῖ προη τΠο- 
κοΪνο8 ὈΥ͂ τοροβίηρ ἃ ςοπἤοηςε ἱπ ἴΠ6 σγολζιιΓο, τας 
ον, 8 : ἀοὐ ΜΠΗΠ 7}. 8}}γ ἄδην {Πο580 ἀπά ογεταπάϊηρ, 
ἴο ΚοΟΡ οπῖ οὗἉἩ τῆ ΨᾺΥ ΟΥ̓ ἀδΔηροτ, {πᾶ νν}}} ποῦ π.50 
(πεῖν ἀπαἀογβιδηἀΐηρ τὸ ΚΘΟΡρ ουϊ οὗ [Π6 νῶν οἵ βίῃ. 
ΕἸ΄ο τπδὶ τ ἢ}} Ὀ6 ΓΟ] }, 1οῖ ἢΐπὰ θο ἴοΟ ͵ 85}} 5111}. --τ α 

νδγὰβ (0 ΟἼΓΟΔΙῸΥ τος πδπ ἀραίπει ἢν Οὐσοά. -- 
ΒΙοβκοῖ, ροδοοίι! Κἰηράοπι, ονοπ Παγα π᾿ {{|8 ναἱ- 
ἸΟῪ οὗ ἰοαῦβ παπᾶ οὔ "ιγδ, ποτα Οοά τι εβ τΒς 
850}, [το πρ ἰἴ ἔγοπιλ ἴΠπ  ΤΥΓΔΠΗΥ οὗ τ 6 ποτὶὰ δπὰ 
ϑηΐϊλη ἐπὰ ἤ: ΟΥ̓ ῬδΗΒΙΟἢ 5, ἱπδρί τίν 1 ἴο ΚΠΟΝ 
Ηϊπδο] ῦ, 61ὲ Ηἰσηοϑὲ στη, δηὰ το Ἰονα Ηΐπὶ τθὸ 
5 Πον6, ἀπὰ ἴο δάογο Ηϊπι γο ἱβ [πῆηΐϊτὸ Μα͵οϑ 
1γ}- ΤᾺ] 



ΤΗΝ 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΟΝΑΗ. 

ἘΧΡΟΌΝΟΕΟΣ 

ΒΥ 

ῬΑΌΙ, ΚΙΙΙΝΕΗΤ, 
ῬΑΒΤΟῚ ΑἹ Ε1. ΘΚΕΤΕΛΑΌΡ, ΑΝῸ ῬΠΝΟΡΕΞΒΟΚ ΟΣ ΟἿὮὉ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΤΗΒΟΙΟΘΥ ΙΝ ΤῊΒ 

ὈΝΙΨΕΝΒΙΤῪ ΟΥ ΒΕΒΙΙΝ. 

ΤΑΑΝΘΙΑΤΕΡ ΑΝΡ ἘΝΣΑΚΟΕΡ 

ΒῪ 

ΟΗΛΑΒΙΕΝ ΕΠ110Γ1, ἢ. Ὁ. 

ῬΕΟΡΈΞΒΟΝ ΟΥ ΒΙΒΙΙΟΘΑΙ͂ Υ̓ΤΕΒΑΤΟΒΕ ΙΝ ΤῊΕΞ ΡΒΕΒΒΥΤΕΒΙΑΝ ΤΗΞΟΣΟΟΙ͂ΟΑΙ, ΒΕΜΊΝΑΞΒΥ ΑἹ ΟΗΊΟΛΟΟ, 11. 

. 

ΝΕΝ ΥὙΟΞΚΚΑ͂: 

ΒΟΕΒΙΒΝΕΈΕ. ΑΕΜΒΤΕΟΝΟ, ἃ (Ὁ., 6δὅ4 ΒΕΟΛΔΌΜΨΑΥ. 

1811. 



Ἑπίοτοά ἀοοογάϊπο ἴο Δεῖ οὗ Οομμγοϑδ, ἰῃ τῃ6 γοᾶγ 1874, ὈΥ 

ΒΟΒΙΠΝΕΕΗ, ΔΈΆΜΒΤΗΟΝΟ, ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΧΥ. 

ἰὰ (ἰἰὸ ΟΥἶοο οὗ [6 [Ὀτασιδη οὗ σοηρτοββ, αἱ ΤΥ δϑῃίηρίοῃ. 

ἘΙΝΞΆΒΙΌΕ, ΟΑΜΒΕΙΓΘΟΒ: 

ΒΥΤΚΕΕΒΟΤΥΡΕΌ ΑΥΤΌ ῬΒΙΝΤΕΌ ΒΥ 

Ἡ. ὁ. ΗΟ  ΘΟΤΠΤΟΝ ΑΝ ΟΟΣΜΡΑΝΥ. 



ΦΟΝΑΗ. 

ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

1. Οοπίοηίε. 

ΤῊΣ ῥγορβμοὺ Φοηδὰ, ἴπ6 δοη οὗἉ Αἰαϊτίαὶ. γοοοῖνοβ ἃ ἀἰϊνίμθ οοιμπιδηα (0 δηποῦποο ἡ σ- 
πιθηΐ δσαίηβῦ {ΠῸ στοαῦ οἷΐγ, ΝΙπονθα, στ οϑ8 τ] Κοάῃθββ μδὰ οοπθ ἃρ Ὀοίογο Φθβονδῆ. Ηδθ 
ἈἰΘΠΙΡ 8 ἴο δνϑθ [μη6 οοπμιηδηὰ Ὁγ ΗἸσῃι, ἀπὰ δι αγκα ἴῃ 8 βῃΐρ ἴο σὸ ἰο ΤΑγβ ἰδ. Α βίογηι 
Τίδοβ οὔ ἴπ6 βορὰ. Ὁ 116 16 ΟΡΓΟῪ ΔΓ ργαγίησ, δοηδ}ι δἴοθρβ. Βαΐ Β6 183 αιννδκοηρα ; δηὰ 110 
ΚΆΠΟΥΒ ρογοοίνίς ἴῃ {π6 ἔαγγ [ὕὔπδι] οὗ 16 βίογιῃ ἃ ὕοίχθῃ οἵ {6 ἀἰϊνὶπθ ψγδίι, οδϑὺ ἰοῖβ, ὈΥ͂ 
ὙΒΙΟΝ ΠῈ 18 (ἀοδἰσηαίθα 88 186 συλ γ ρόγθοῦ. Οπἡ Ὀοίΐησ ἰηϊογτοσαίθα ὈΥῚ {86 οὔον, 116 
80 Κπου]θ με ἴο (οὶ 5 σοῦ, δα δά νῖβθβ [Πθπὶ ὑο οδϑὺ ᾿ΐηι ἰηἴο (Π8 868, [0 [Π|6 ῬΌΓΡΟΑΘ 
οἵ ἀρροδβίπσ {86 αἰνὶπθ δῆοσ. ΤΏΘΥ Ρυΐ ἔου ἱπεῆδοίυδὶ οἴἴοτίβ ὑο ὀβϑοᾶρθ ἴτοιϊῃ ἀδηρον, 
πὶϊπουῦ ανίησ ΤΘΟΟΌΓΒΘ ἴ0 {μὲ8 ΟΧίγοπι  Ἰηθάβαγο, Ὀὰΐ βΠΑΙΪγ [Ὁ] ον 8 λα νίοθ. (Ομιδρ. 1.) 

Α ἴαγσὸ δὴ 9! )ονν8 Φουδῃ. Ηδ (πη Κ8 οὐ ὑπδῦ ΒΘ 18 ργθβογνυϑὰ ἴῃ 11; δηὰ ἴδ, οι τ.6 
τὰ ἀφ, γομϊτοιὶ οὐ Ὀγ [πὸ ἤ8ἢ οὐ {πὸ ἰαπά. (ΟβΒδρ. 11.) 

Ηδ πον οὔουβ {86 σοπιμδπὰ οὗἩἨ (οὐ, ἡ ϊς ἢ οομθ8 ἴο ἰυΐπὶ {16 βθοοηα {{π|6, δῃὰ σο68 ἴο 
Ργοοϊδίτι ἴο Νίηονοι, (παῦ ἰὴ ΤΟΥ ἄδγβ, ᾿ῦ 814}} Ὀ6 ἀαρίγογοαἃ οἡ δοοουηὶ οὗ 118 Β1}8. 
Βυι 186 Νιίπονίϊοα, νὰ (6 Κίηρ αὖ (μοὶ μοδὰ, οὔβογνο ἃ σγοδὶ ρυθὶὶς ἴδβί,ἱ ἀπά Ψοϊονδὰ 
ἀρυονηιΐηθβ ἴὸ Ἡλι Πιάγανν ἢἷ8 Ὀπγοδίθηϊησ, (ΟὨΒΔρ. ἰ1}.) 

Φοπδἢ δανίησ τναῖτοὰ ἴον (6 ἰβϑβὰθ ἰῃ 8 θοΟῃ ον ῦ διζαϊηϑὺ [86 οἰζγ, πχαϑὲ Ὠανο (60 ἐμδι 186 
εἴθοι [οἵ ἴμ6 αἰνίπθ ρύγροβο ἴο τοπιὶϊξ ἴ816 δϑἰδιη Ὁ. --- (4, Ε..1 νου Ἱὰ δ ὕο πιϑκα ᾿ἷ5 ργοοΐδ- 
Ἰδίοη ἈΡΡΟΆΓ ἔαϊς6θ. Ηΐβ8 αἰδβρίθδϑυγθ, οὐ }}18 δοοουῃῖ, 18 οἰ σμίθηθα ὈΥ δὴ ἱποίάθῃηί. Α 
νίδης [8 ρϑιιπογ 15], τ δῖ ἢ πΔ γαρία]νγ βοῦ ἀρ, μδὰ τοβοϑμοα Ηἰπὶ τῖτὰ ἐτ8. 588κ46. Βαὲ 
ἀπτίησ ([ἢ6 ηἰσαῦ 0 18. ἀρείγογοὰ ὈῪ 8 ποῦ; 8παὰ θη, οα (86 ἀδγ [Ἰ]]οστΐπος, ἃ Βοογοίηνσ 
πὶπ δυσιηθηῖβ ἴ[π6 Ὀυγηΐηρ οδι οὗ [86 διη, Φόηϑδῃ ἀθδρδὶγβ οὗ [18 [“ πιεὶπί ψοπαΐ ανὰ Ζ,εδόη 
τεγχιοεὶ οίη, τὰ πιίϑδον,,᾽" (0 Κ8 ὑμδὺ ᾿ὸ τηϑὺ ἀδδραὶν οὗ 116]. Βιιὺ ἀοὰ μαὰ δρροϊηΐθα 19 
ἰηείάοηὶ ον {86 ρυγροβθ οὗ ββοινίησ πἷπλ [86 ἀμ ΒΟ  ὈΪ6 Π6858 οἵ 1,18 ἀἰβρίθαϑαγο. “Ὃ Ποϑίὺ 
το πᾶν ΗἿΥ οἢ δὴ ἰηδισηϊβοδηῦ ῥἰδηῦ, δὰ 888}} ηοῦ 1 ἢᾶνὸ ῥἱγῪ οὐ (06 σγοδὺ οἱΐγ ὃ" 
(ΟΒαρ. ἰν) - 

Π. Το Ηιειογίοαὶ Οἠαγασίον' ὁ ἰλε Βοοῖ. 

ὟῊο παντδίίνο ἱπαάϊοδίθϑ Ὠἰβίουσυ ; [ῸΓ ἰὺ ἀδϑισηδαῦθϑ. 18 μότο, ποῦ ὈΥ͂ ἃ ζ,ΘηΘΓΑΙ ΟΥ ΚΑΥ̓ΤΔΌΟΪΊοΔ], 
ναΐ ὈΥ 4 ἰδύογί δὶ ΠΆΠΊ6, ---- [μᾶὺ οὗ Φοῦδῃ. Απὰ ποῦ πιογοὶΥ ὑ818; Ραΐ ἰΐ Βα )οΐῃβ ἃ ρϑίγο- 
Ὠγτηΐς αἶδο, ἐ' {π6 βοὴ οὗ Αὐταὶ." Φοπδῃ, [Π6 ργορξοῦ, (Π6 βοῃ οὔ Απιῖιδὶ, 18 ἃ ἢἰβίου ὁ] ρϑύβοη. 
Ἧε ΙΘὰτὰ ἴου 2 Κίησϑ χίν. 2ὅ, (πὰϊ Ὧ6 νγᾶ8 ἃ ἡδίϊνο οὗ ἀδιμ- ρον, ἢ το γᾶ8, δοσογά- 
ἴπσ ἴο Φεπνίβα ἰγδαϊίοη, 88 σίνθη ὈΥ Φθγομπιθ, πῃ .ιῖ8 ργοίδοθ (ο (ἢ ΐ8. ὈΟΟΪΚ, ἃ 8πι8}} νυν] σθ, ὕπνο 
τηΐ 65 ἔγοπι ϑορρβοσῖβ, οδ δὰ ἱπ ἰδ πη Ποοεβαγία, οα πὸ τοδὰ ἰὸ ΤΊ ουαβ. [“Ὃ Οίλ ἴῃ 
«οομπάο ϑορλογίπι πε ἑαγίο, φμα λοάϊε ἀαρρεἰίαίων Ζἰοοαδβατῖα, ομπίίδυια Τιδοτίαάσπι λαμα σγαπαὶβ 
δεἰ υἱουίι."-- ΗἸοτοπγυ 5.) ὙΠ 8 ἀδϑοσιρύίζοη οουγθθρομβ ἴο ὑπ βιὐυδίϊοπ οὐὗἨ [86 ργϑϑϑηΐϊ 
νι Πρὸ οὗ Μοβηδα, που οὐἠἨ Ναζδγοίι, μ ΓΘ ἴῃ ἔδοῖ ἃ στᾶνο 18 ροϊηϊθα ουῦ 88 {1|δῖ οὗ ΦοηΔ}. 

[Θυδγεβιαίαβ, 13, 8556; Βοβίηδβοι, αἰοϑιΐπο, ιἰϊ. 449 ; Βιὸ. Π εδοαγοῖέδ, Ρ. 140.1] Ἦρ ἴογοίοϊα τὸ 
δοτοῦοαπι 11. (Β. ο. 824-788) [86 βυροθβθ οὗ [ἷ8 ὍγὙ8γ8 0 γ (16 οχύθηβίου [[Π6 γϑϑιογαώοῃ οὗ 

ι [ΤΖεν εἰπε σγόῦξε Ὁ) επείἰελα Βωλερ,," Ῥοτίογιι ἃ στοαὺ ρυ ὁ [89ὲ οὗ] γτοροῃίδῃοο. --- Ο. ΒΕ] 
2 [786 Βορί σι νοταίου οἵ 2 Κίημε χίν. 25, ψὨΐϊοἢ τοοῦδ. .. . “9 οΩδ, ἴὴ6 δοὴ οὗ Αταἰίδὶ, ἐπθ Ῥσορῃοῖ, πο σας 

υ Θδι"-Πορθοτ," ΤΏΔΥ Ὅσο υπαοτναίοοι 48 πιδαηΐης ἔμδὲ σουλὴ 88 το ΣΟΪὙ 8ἃ τοαϊάσηῦ οὗἨὨ ἐπδὲ γ᾽ "Πρὸ : νυ (6 ΗΘΌΓΣΟΝ 
ρτεροει ὥσο "π͵η, τϑοηδογοά οὐ, πδὲ, διμοὴρ ΟἾΠΟΣ αἰχοϊδοδιοῦδ, ἐδδξ οὗ βοῦτοο, οὐ οτἱχίωα. 8.66 Θοδοηίυλ᾽ ζζεὺγειν ἔκαίοονι, 
ΔΥ͂. --Ὁ. ΚΙ] 



2 ΦΟΝΛΗ. 

(86 δηοίθης Ὀομπαγῖοβ. -- (. ΕΜ] οὐἨ 06 Κίησαάοπι οἵὁἨ [βτγδο] ; δῃηὰ νᾶ σοῃβθασθηο! Δ δατῦὶν 
ΟΠ ΘΠΙΡΟΓΑΓΎ οὗ [π6 ργορμοῦ ΑἈπιοβ. [ἢ {6 το δίίοπβ οὗἁὨ {86 Ὀοοὶς ἰο {π6 ἰδίοτγ οὗ (δ (ἰπιθα, 
(Πογα ἰ8 ποίμίηρ ἴο ἐοητγδαῖοῖ (λ6 ορὶ πίοπ ᾿40 118 ψα8 6 ρογοα οἵ Φοπαἶ᾿ Β πιἰηἰδίγν [ἢ ν- 
ζιηφεζεί. Αββυγῖα, νμϊοῆ, δοοογάϊησ ἴο {Πα εἰδιοπιθηῖ οἵ Ηοτγοάοίυδβ, ταῖοὶ Ηΐδπὸν Αεἰα ἔνο 
Ὠυπάγοὰ δηὶ ὑνθητνγ γΟΔΓΒ, Ἀ8 {ΠΡ π᾿ 84 μον ΟΥ ὮΙ οιηρῖγο ; 8η4 845 Φογοθοδηι ΒΒ τοῖση (Ἀ}}Ὲ 
αἰ (πὸ Ἰαδὶ ΘοηζγΥ ΟΥ̓ [6 Αδαγτγίδη ἀοιπίπίοη, Νίμονοι πιιδὺ σογίδί γ μαναὰ ροδδοββοι, 
δῦ (δι πιο, (Π6 στολῦ δχίθηῦ σι ἢ ἰδ δβδισηδα ἴο ἰδ ἰπ 0}}18 Ὀοοΐκ, δπα νΐςὶι 18 αἰθο δυο βία 
ὈΥ Ρῥγοίδῃθ δυΐμογα. ΤῈ βαραγδίθ οἰτθα οὗ νη οὶ [818 στοαῦ πιοίγορο  β [Π οἰδιαα] ττὰ8 πιδεὲὶς 
Ὁ}, ΟΥῸ 130 οὗἉ ἃ ν ΥῪ δηεΐϊθπῦ ἰουπάδῦοη. ((ορ. πῖϊ 1, 23.) Αμά, ἰἔ ὑπσθηΐν γϑϑῦβ δἷἶεγ 
{π6 ἀόβίἢ οἵ Φεγοῦοδιι, Μοπαμοπὶ Ὀδοδθ ΕΥΙΘΌΪΆΓΥ ἴο 16 Αδευτίδη Κίησ, Ρὰυ] (2 Κι. χν. 19), 
ἰς 16 ΟὈν ΟΊ Β]Υ ΠΟ γαϑἢ ἀϑβυπιρίίοη ἰο ἀβέττη πὶ ὄνθη ἴῃ (π6 πηι οὗ Φογοροϑ (86 Αδβευτίδηξ - 
οουϊὰ ποὺ ανὸ Ὀδθη 8 βίγβησο ρθορίθ ἴο [6 [πγϑθ] 168. 

ΤῊΣ πηοσὸ ΒροςοΆ] ἰβίογςαὶ ομαγδοίοσ δι]. β, τ ἰς} δὴ ἰυἰβίουοαὶ ἱπίογρτγοίδοῃ, βοπηθιλιῖπιν 
τη ἴδδη δουΐο, Ὀο Ι ν6 8 τπᾶῦ 1 8858 ἀἰβοονογοὰ ἴῃ 6115 ὈοοΟΪΚ, πδιλοὶγ, τδὺ Φοηδὴ ποπὶ οὐ ἃ 
ῬοΪοδὶ πιϊδϑίοη ἴο Νίπονοι, {Π6 παΐαγα οὗ ν οι ἢ0 ἀπ ογίαϊκοβ ἴο ἀοίοττηῖπα (Εοτγοίσονγ, Οο}ε|- 
Βογη), Ὀοϊοπρ οἵ οουγβα ἰο {Ππ6 ἀοπ)δίη οὗὨ δοίίζοη δπὰ ᾿νροι!δδὶβ. Τὸ 186 κδιῃθ ρἷδοθ να αδβδῖσιι 
[86 [Ἀ0]68 οἵὗἨ ὑπὸ Βαθϊπα, {πᾶὶ σαη Ὀ6 σίοαδποα ἴῃ (ἀγρζον ({πισοὼ. 11. 346), σοποοτγηΐην {1}: 
ῬΟΓΒΟῺ δηά Ὠϊδβίοσυ οὗ Φοηῃδῇ, ἱοσοῖμοῦ νὰ 16 ἱπσυπίοιβ σοι ἰππίίοηα οὗ [16 δδ)θ ιἰβίογν 
πῖἢ ργοίδπο Μυυποΐοσγ ἰπ Εογοίσον, Βοβθηπ] ]ογ, ΕΘ ἀτοβαη, Βδογ, ἀπά, ἴῃ ρατί δἷδο, Η1 σιν. 
80, θη, ἀνθ δ 8ηῃ ϑαυΐγ ρογὶοά, {πὸ παιτδαῖνε οὐ {μὶ8 ὈοοκΚ ψ88 σοῃβιἰογϑὰ Ὠἰδίογιοαὶ. (ΤΒΟ 
Θδυ] δὲ τοίδγθησα ἴο ἱξ ἰβ ἰουπὰ ἰῃ Τοῦϊν χὶν. 8, ,ΧΧ.)ὺ) ΤΠ δυρυμοηῖβ ΒΟ ἤᾶνα Ὀφὸπ 
Γαδ ἀρσαίηδι {Π6 ΒΙδίουοδὶ Ἑομαγδοῖον οὗἩ πὸ γϑοογάδιὶ δνοηΐβ, γθάσοθ ὑμοτβοῖνοβ (οι. 8 
Ὀοΐον) ἴὸ 6 ἱπονθα! Ὁ} ὴΥ οὐὗἨ [Π6 τοροῦιοα ἱποϊάθηίϑ οὗὅὁὨ Φοῃδ᾿β |Π ; ἀπά οἱ ἃ οἴοβοσ δχαβϑι)- 
ῃδίϊου (οοιῃρ. 8, 7; 4. 6), ἴο 186 ἱποοιι ρθε ηβ᾽ ΠΥ οὗὨ [16 πιΐγϑοϊα οὗ 186 ἥβη, ψϑῖο, 'π νοῦν 
δαυὶν (ἰπη68, ργονοκοα ποσοῦ δηα 168. (Ἰμποίδη, Μέγα Ἡΐδί., ἱ. ὃ 80 ἢ οἀ. ΒΙρ.; « ωσιμρίϊπὲ 
Ερ. 1023, ορρ. οἃ. Μίσηο, 11. Ρ. 382.) ὙΠΘΥ 8γ οοηδοαυθηιν οΥἁ ἃ βυδ)θοιίνα παίατο. Τδὸ 
δηδίοσίοβ δαἀοοὰ ἴῃ βυρροτῦ οὗὨ {Π|8 τηΐγϑοϊα την Ὀ6 δαδρίοα ἰο ἐδοϊαῖθ Ὀθ ἰοῦ ὼς 0818 
ὨϊδίονΥ, οὐ τ1ὸ ραγί οΥὨ ᾿ΐων σποὸ 18 πο θὰ ἰο Ὀο]ΐονα, οὐ ΨῈο αἰγοδὰν θεϊϊθνοδ, σου δυςὰ 
δά ; δυὺ ἴον ψ}}} παγάϊν δοηνίηοο ([Π6 ἀπρθοϊΐενοῦ [Οτρπεῦ]:; δὰ πον τοῦ ον ἀθηογ ποὺ ἴῃ 
τὸ πιϊηά οὐἩ (6 δυίίον, Ὑ]1ὸ υππου αν ᾿πίοηἀοαὰ το γϑοοιχὶ 8. τηΐγβοϊθ, δὰ ποῖ 4 πδίυγαὶ 
δνθηῦ. [“ῆ6 ἴδοὶ ουγεθῖνο ργθοϊυάθα ἴτοπι δὴν ἀουδὲ οΥ̓ {Π| γοϑ]γ οὗὨ [86 ἰγδηβδοιοηϑ 
τοοογήρα ἴῃ {πΐ8 ὈοοΚ, ὈῪ 16 αἰ ρ] οἰτγ οὗἁἨὨ ἴ86 ἰλησιυδσα ᾿κ6 }; ὈΥ (86 ἰδίογιοϑὶ δ] υδΐοιβ ἴῃ 
Τοῦ χίν. 4-νὶ. 15, δὰ Φόβορμιυβ, Α4πηΐ., ἰχ. 10, κες. 2; δηὲ Ὀγ ἴπ6Ὸ δοοογάβδῃσοα ὙΠ οὗλον 
δυϊπουγίτϊθβ οὐ [86 Βἰδίονοα] δῃὰ σθοσυάρῖοϑὶ ποίϊοεβ; ὈΥ ([8ὸ ᾿πουρῃς τμδῦ γγὸ τπῖσῃς 88 νγῸ]}} 
ἐουθὺ 4}} οὐ ν πιϊγαοίθα ἰη ϑογιρίυγο 856. ἀοιδὶ {ἰθεὸ (΄ Ουσώ αμὶ οπιπῖα αϊυΐπα πιτασωία ετε- 
ἄδπαα ποη δἰπί, αὶ ἂος σὰν ποη σγθαάαίων σαιϑα πίία 511. Αὐρ. ἘΡ. οἷἰ!. ἴῃ Ομαεί. 6 Ὧε ὕοπα, 
11. 284; εἰ Ογτῖ]. ΑἸοχ. Οοηιμιθηΐ. ἐπ ζόπαπι, ᾿ἰϊ. 801--889) ; αὔονο 4}1, ὉΥ 186 δχρὶϊοϊς ποσγὰε 
δηὰ (τοδοιίηρ οὗἩἨ οὖσ δεβεθὰ μοτὰ ἰπιβο (Δίαι. χὶϊ. 839, 41; χνὶ. 4: [κὸ χὶ, 29). δπ Ὁγ 
[π6 οογγοβροηπίοηοο οὗ [86 πιΐγδοϊθβ ἴῃ [26 Ὠἰδίογίθβ οὐὕὁἩἨ Φοπϑῖι δηὰ 186 Μοβδίδῃ." --- διμίλ᾽ 
Πιοιοπανῃ αΓ (δὲ Βίδίο, 5. υ. “ Φοῃ ΔΗ." -- Ο, Ἐ.] 

[0. ΒΕ. Ηενινὶσ δ Ταδῖεα : ΤΉ Ὠἰδίογίοαὶ ὑγι}ῖ οὐ (ἢ παιτδίῖνο, 8888116 ἃ 85 ΘΆΣΪΥ δὲ 1}16 
εἰμὴ οὗἔἨὨΎ 1ψποΐδη, ἰ5Β ἀοίδηἀ6α ου {πὸῸ ΓΟ] ον ς στοιπα8 : ---- 
(1.) Το πυπηθγοιιβ ᾿ιἰδίοτίοδὶ πὰ σοοσταρ ιῖοδὶ βἰδιθπηοηῦβ Ὁ6ΔΓ ἴῃ {ΠΘι ον 8 ἃ ζοπυΐπο Ὠϊ8- 

ἰοΥῖςα] ἘΠ Δοίου ; [ῸΓ 
(α.) Τα κπαϊβείοη οὗ Φομδὴ ἰο ΝΠ ἢ Θη γον ἀρτοθβ τὶ [Π6 Ὠἰδύογ! 4] εἰγουπιδίδησοε 

οὗ ἷ8. εἰπια. 
(δ.) Ὅμα ἀφβογίρίϊοη οὗ [ὴ6 εἰζ οὔ Νίηδνθῃ δυιηοηΐζεβ νἱ} [86 οἰαδβίςδὶ δοοουηΐδ οὗ 

ἰ. (Οουρ. ͵οά. δ8ἰς. ἰἰ. 8.) 
(5.) Τῆνο ἀθθρ πιογδὶ οογτιιριίοη 8 διδεῖ ᾿γ Ναλυπι. 
(4ἃ.) Πα πιουγπίην οὗὨ πιϑὴ δηὰ οαὐ0]6 ( ΠΡ. 11}. ὅ-8) 18 σοηβγιηοα Ὀγ Ἡδετοάοία, ἰχ. 34, 

88 8} Αἰδίϊς ουδβίοῃι. 
(2.) Το Πιπάδιηοηίαὶ ἰάθα οὗὨ 116 Ὀοοῖ, δὰ (16 ρϑυοδβοϊοσίςδ! Υ ἔα 1] ἀδβοτγὶ ρίίοη οἵ 186 

ῬΟΥΒΟΏΔΙ ΠΥ οὗἁἨ [Π6 ργορδεοῖ δῃὰ οὗ [86 οἰ ῬΘΥΒΟΏΒ, ---- ΞΡ ̓ Β ογδνν δὰ Νίηον 68, - 
ὀηγοϊγ ὀχοίυάα βοιίοῃ. 

Οοραγο Ηδυΐθβα (ἴῃ [ιἷ8 Ζεἰσοήν. 7" νοίδει. 1δδι, χχὶ. 2) δὰ Μ. Βαυμπιρατίθη. 
(3.) ΤΒα οοιπρίϊοτθ οὐ {π6 (ἰἌποη ὑε]ονοαὰ ἰπ [Π6 ἰκίωγ Ὁ] ὑγυῖῃ ΟΥ̓ [Πη6 παγσαῖῖνο, δηὰ ἰὸν 

{παῖ γόδξου γοοοϊνο ἰῦ διμοησ [86 ργορδοιῖοαὶ! πυιτίησε. 
(4.) Τὸ μἱεϊοσίοαὶ γα οὐὗἩ πὸ Ὀοοὶκς 18 ρἰδοθά Ὀεγοηῃὰ 41} ἀουδὲ Ὀγ 1π6 πογὰάβ οἵ (σε, 

δι. χὶὶ. 839 ΑΔ: χνὶ. 4; ἴχὑΚὸ χὶ. 239-89, 



ἹΝΤΕΟΌΥΟσΤΊΟΝ. 8᾽ 

Οοαρασε ὅδοκ (Ολγίβεὶ. 4 Ροϊ.) διὰ Ῥο ἢ ζβο. Ὅλα Ὀ6]167 οὗ 118 ιἰϑυογίοαὶϊ ομδγδοίου 
ὉΠ ΟΓΒΑ ἢ ρῥγονδὶϊθα, ποὺ οὐΐγ ἴῃ (86 Φον 8ἢ ϑΥμδρόριο, Ὀυΐ 4'80 ἴῃ {π6 ΟἸ τ βίδη 
ΟΒυγοῖ, ὑπ} [86 πιϊά 416 οὗ ἰδ80 ΘΟ ΡΥ. (Τοῦ. χὶῖν. 8: ΧΧ, ; Φοβορῃ. Α4π|.) 

ἴῃ 186 ᾿αβδῦ δῃὰ ργεβοπῦ οδθηϊυγίοθβ (86 νίενν (μαὺ τὰ6 Ὀοοκ ἴδ ἃ βοείου ὙΓ88 δὴ} 848 Ὀδ6η 
πιδἰπίδίποά : --- 
(1.) 4Δὴ δἱ!θσοῦυ : νυ. ἀ. Ηαδτάι, ΕΞ ῬΑ θοΥ, Εσηλ Γ. 
(3.) Α Ιεσοπὰ : ΕἸΘΒΒογη. Α (816 : Αυριιδιῖ, Βοπιδη, ΜΊΙ]ΟΣ, ἀπ οἴΠ6ΓΒ. 
(8) Α πὐγίὰ, νι Οτεοίΐδη (Εονθίσον, Βοβοημι., ΕὙίθἀ 86}, οὐ ἢ ΑΒΥΤ.- ΒΔΌΥ]. οἷο- 

πιθηῖ8 (Βαυγ). 
(4.) ΑΑὄππογϑ] αἰάδοιίς [30]6, οὐ ραγϑῦϊα (Ῥάγοδιι, ἅθβθη., μη, ἀ6 γ͵οίία, πον, Εποθοὶ. 

Νίδιιογον, Ραυΐαβ, Εὐγαὶ, ἀπὰ οὐ μ6Γ8). 
(6.) ΑΑ Ρχγορμοίὶς ἀϊὰαςοιίς δειϊίοη (Κοείον, Φάσον, Ηἰυζίρ.) --- Ο. Ε.] 

ΠῚ. δϑυπιδοίϊσαί Ολαγαοῖον οΓ᾽ ἰλε Βοοΐ. 

ΤῸ τραΐῃ αυοβίίοη 18 ὑμαὲ βίο τοϊδίθβ ἴο ὑμθ υὑπάογβίδηίπρ οὐὨ 18 θοοκ, ποὺ ἐπδὶ οοη- 
οογηΐηρ ἰἴ6 Ὠἰδίοτῖοα! οοπίθηίϑ [ἝΟὐελαί(, νυ ΐο ἢ τι }}} Ὀ6 δρβυγογοα αἰ ὉγθηΟγ, δοοογαΐηρ ὑο [86 
ἄοστος ἱπ σις [86 τϑδάθῦ οοπβίἀθγβ ᾿ἷ8 οοπβοίθηθο Ὀοαη ὈΥ (μ6 Μιε8 ἀὐδίογίσα οἵ ἴμ6 Ηοὶΐγ 
δοτίρίυτοβ. ὙΒΟΙΒοΡ [16 ὀνθ δ δα ἰδίκθη τοι δοιαὶ 118 οσ ποῦ, [Π|8 τη 18 ον ἀθηὺ, (Βαὶ 
(δ6 τϑοογὰ οὗ ἰμθαὶ 18. ποῖ {86 ῥγορϑὺ διὰ [πίολί ϑοἰδειξιυθοῖς ἰδ] οὗ [86 Ὀοοκ : ἰδ 18 ἱπύοπασι 
ἴο οοταπηππηϊοαῖο ἃ ἀθοροῦ ἱπβιγυοοη ἴῃ Ὠϊβίογί 68] [ΌΓΠι. 

Τμαὺ [16 ὈΟΟΙ τγδβ τ ἐΐθπ [Ὸν 6 ρυτροβο οὗ σοϊηπιαπίοαίίηο, βιοὶι ᾿πϑιγυσίίοι 18 ργουθϑά: --- 
1. Ετοιι 18 ροβίτἴοη διιοησ [86 ρτορμοίϊοαὶ τυϊησβ. ΤΏ ἀϊτϑοῖ οὈ]θοί οὗ [8686 νυιυηρ8 18, 

σἰτπουῦῖϊ οχοθρίίοῃ, ὑο ΘΟ ΘΥ ἱπβιτποιίοη ἴῃ ἀἰνίπο ἔσῃ. ΙΓ ἰδ 6 βαὶὰ, ἐμδῦ (8 Ὀοοὶς 8 ρἰδοοὰ 

αοπσ [86 ὑνοῖνο Μίπον Ῥγορμοίβ, θθοδυβθ Φόοπδὴ νγδ8 108 δι μον, ἰῦ πιδὺ Ὀ6 ΤΘΡ] 16, ἄγβῦ, ὑπ οἵ 

ἐξ5 Δυϊπουβηΐρ ὈὉῪῚ Φοπδὴ σα αν πού γ6 ΔΩΥ ππθηοη ; 8πὰ {πμδῦ, δοοογάϊΐησ ἰο {818 τι]6, {πὸ 

1ματαθη δι οη8 οὐ ῦ αἰδο ἴο Ὀ6 ρἰδορα δπιοσ [Π6 ργΌρμοοαὶ θοοΚ8. Φυϑὺ νὲτἢ 88 1016 ργοργίον 
68π 8ῃ ἃγσιτηθηῦ ὃ6 απ δὰ ρου ὑμ6 ἔλεῦ (μαῇ 6 Ὀοοῖ ὑγθαὶβ οὐ [86 ἐοτίιῃθβ οὗὨἨ δ ργορβοῖ, 
ἴον δοοογαΐϊησ ἰὸ {πῖ8 τι]θ, Μίοδῃ. απ Μαϊδοῖὶ ουὰ παν Ὧ0 ροἶδοθ διλοῦρ ἴμ6 ργορβμοίϊοδὶ 
πτιπσε; τ 116 οὐ {π6 οἴμοῦ μαπᾶ [Π6 ὈοΟΚΒβ οὗ Μοβϑϑβ, οι Εἰχοάυβ ἰο 1) δα Θγοποπιῦ, δη ἃ 
ψΠοΐΪα δβογίθβ οὗ ομδρίθγβ ἰῃὰ {Π|ῶὴῚ Ὀοοΐκβ οὗἨ Κίησε, ψου]ὰ Ὀ6 δυο ἴο ἃ ρίδοθ διηοησ [680 
πτὶπσϑ. ΙΓ ἰπ {πΠ6 ρτοροίβ, [βαϊδἢ δηὰ “ γθπιῖλ, Ὠϊβύοσι οὶ] ραββᾶσθα, ΟΥ ποίξοθϑ, δα ἰπβογίϑα, 

ἰς '6 ἄοπο ἐἰμδὺ ὑπ6 Ὺ ἸΏΔΥ ἴογα ἔπ ἴγϑαπιθ- χοῦς οὐὈὁ 1.0.6 ρσόρβθου, βοῦν ἴο πιᾶῖκα ἰῦ ἱπι6 1 ]0]ς, 
δηὰ ρμίδοο ἴὑ ἴῃ ογσϑηΐα οοηποοίίοη τὴ ὑπ6 ἔλοῖβ ἢ Ὀὰῦ {πχουσβοῦῦ {μ686 ᾿τορ μοὶ [6 ὑγὸ- 
Ρδμϑιῖςἃ] οἰθαιθηΐ 18 Ὧ86 πιδίπ Ρᾶγῦ, οὐ σι μὶσ ἢ (86 ΜΒΟΪΟ Βΐπρθβ. [Ι͂ἢ {16 ὈοΟΚ οὗ Φοπδῆ, οη 1 
οἰο μαπά, ἐμὶβ οου]Ἱά 50}}} 1685 Ὀ6 [86 οἰ]θοί, 88 18 ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἰδ ταυοκοά, δῃά ἰδβ ἴογημβ, ἴῃ 
1.6 ΚΝ οὗ [86 Ὀοοῖϊκ, ΟὨΪγΥ 8 τπίησ οὗὨ ραββίπσ πιοπιϑηῦ [σον δεγφολεπ65 οπιοπι]. Ἥοτγε- 
ΟΥ̓́ΟΓ, δὲ ἰϑίοτίοα] δάἀαϊομβ 5δοι ἃ ὕ6 ἰθυπα ἴῃ ἃ ἰοῃς βοτῖθβ οἵ ργορμοίίοδὶ ἀϊβοουγϑοβ ἰβ 
οδϑ (δίησ, Ὀυῦ [μδὲ 8ηὴ δηίγο ἱπἀδρομάθηῦ θΟῸΚ ἡμου] ἃ Ὀ6 ρἰδορα υπᾶθγ [πἰ8 ροϊηί οἵ υἱδϑνν, 8 
ηυΐί6 δοοίμον πα. Ἐν] ἀθπεγ 086 Θοπιρὶϊογβ οὗ (μ6 βδποι οοπβίἀογθαὰ (μ6 ῬοΟΚ 8 Ῥυγοὶγν 
Ργορδοιῖςδὶ οὔ [646], τ μοβα ἰβύοτυῖοαὶ Ἰϑῆποῦ οὗὨ τοργοβθηϊαοηῃ 88 ἴπ6 οὈ͵)θοῦ οὐὗὁἨ Ὀγϊησίηνς 
18 ἰηξίγυστίοη τ] 1 ΓΟΔΟΒ ἀπά οὗὨ πιδϊκίηρ 1 Θ45}}Υ τοϊδίηθά. 

2. Ὗε Βπά οοπβτηηηδίίΐοη οὗὨ (Π|8 ὉγΥ ἱπβροοίζου οὗ [86 Ὀοοὶς 1056}, ἰὼ ΒΟ ἢ σογίλίη ἰηβίγας- 
εἶν Σ1}}8 ----οὗὨἨὨ ὙΠΟ Ὦ τογὸ δ᾿ γοδίνου ---- ἴογοο (Ποπβοῖνοβ οὐ ἰδ6 ποίϊςα οὗ [86 γοδάϑυὺ, δηὰ 

πἰδληᾶὰ οὔ 60 ῥγοιαΐμοπὶΥ (μὲ (Ππ6 ἰπίογοδὺ οὗ [16 παυτδίου θυ: ἀθην ἀο68 ποὺ αἰΐβοι ἴο {80 
Ροόγϑοη οὐἩ πβοπὶ π6 βρϑδίκβ, θαὺ πιδη 8] ἴο [86 δνθηίβ οὗ μἷβ 116 [Ἐγφελεη αἰθθεγ  ΕΓδοη]. 

Ῥτγοοίβου (δδὶ, τ ΑΙΘΒ, Αἰ βίον! Θ ΘΠ Ϊν νἱονοα, τυϑὺ Ἀρρθαᾶγ (86 ομϊοῦ ραγίϊοαϊαν οὗἨ ἰδ Ὀοοκ, 
πϑιηοῖὶγ, [Π6 Ββραγίηρ οὗ Νίπονοι, ἰδ ταῦθα νγὶθ ργορογιομ ΠΥ [δ 1οαϑῦ οι ρμδϑἰβ. 

8. ἴῃ δὰάϊιίου ἰο ἴπ686 σοπείἀθγαίίοῃβ, δὰ ἴῃ δυο ὙΐῸ [Π6πὶ, 18 [Π6 β0γ}6 οὗ (86 ὈοοΚ. 
ΤῊ 185 δηγιβίησ Βυν (6 ἰδύοτί 4] βέγῖθ. Ὅμθ δαίδμοῦ πορίθοίβ 8 ταυϊάϊαἀς οὗἁὨ ὑπΐησΒ, τ Βῖοἢ 

.α σουἹὰ μβανο ὑθθϑη οὐ] σοα ἰο πιθπίίοη μδα ἰδύονΥ Ὀθθη 8 ρυϊποῖραὶ δἰ. Ηδ βγβ ποίησ 
οὗ 186 εἰῃ5 οὗ πο Νίηονο νγαβ συγ, δὰ πο ταϊσὶῦ αν ἴοσιηθα {86 τηοῦϊννα [ὉΓ ἐΐ8 
ἐεδίισποῦοηι ; ποίμίησ οὗὨἁ ἴμ6 ἰοῃσ δηὰ ἀἰβέοι ὺ ἠουτποΥ οὗἉ [πὸ ργορμοῦ ἰο Νίπονθ ; μ6 ἰ5 βἰϊθηΐ 
δϑοαῦ [6 οϑυὶγ ἀνοὶ!ϊησ- δοο οὐ Φοπδῆ, δϑουΐξ 186 ρἷδοθ σοῦ ἢ6 ψῶ8 νοι ἱτοά οαῦ Ὀροὴ 
186 ἰδπᾶ ; μΒο6 ἀοθβ ποῖ πιθῃηοι Ὑβοίμου δηὰ βοὴ Φοηδ οἴθγοα απ ρϑυγπιθα ἴΠ6 οἰδγίησ 
δηᾶ νον, πρΐο ἢ6 ῥγοπιϊβοά δηὰ πδάρ (1ϊ. 10); ποίου ἀοθβ 6 πιθηϊίοη {π6 πᾶπιθ οὗ {86 
Αδαγτίδη Κίησ, ποῦ ἴδ δὴν ῃοίίοβ οὔ ἰδ βυϊθβοαποηΐ ἐογίπποθβ οὗἨ [16 ργορμθῖ. [Ι͂ἢ ΔΩΥ 6886 
186 παττγαίϊνο, ἐγ τ τοῦ ἱπίθη θὰ ἴο Ὀ6 ἰβύογῖοαὶ, πσουϊὰ Ὀ6 ἱποοπιρίοῦθ ὈὉῪ [86 ἐγοχυθηῖ 
οσούστοηου (π8ὲ οἰγουπιδίαμοοβ, το ΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ Ὁ. ἰδ6 οοπποϑοίίοη οὗὨ δνθηΐβ, ἃγθ τρθῃ- 



4 ΨΦΟΝΑΗ͂. 

(ἰοποα ἰαίθγ ἴπδὴ [ΠΘΥ ΤσσυΤΘα, ἀπ ΟἿΪΥ ΒΘ δὐνθπυίοη 8 αἰγοοῖθά ἴο {ποθ 86 Βανίησ 
Αἰγόϑν Βαρρομθά. ϑΒουϊ ἃ {86 ορβεγυδίίοηβ ἸποβϑῪ ργθϑθηῦθὶ ὑγῪ Οο᾽ἀβόσῃ δηὰ Ηϊζὶσ Ὀ6 
ἀγροὶ ἰοῦ {πὸ ρυσροβο οὐ ἀθηγίης δ᾽υοσοί μος τμὺ ἴμ6 Βοοὶς οὗἨ ΦΔοπδὶὶ γοϊδίθα Ὠϊδίογι αὶ 
ὀνθηῖα, [ΠΟῪ πλιδὺ Ὀ6 ἀδοιῃθα ἱπδάθασπαῖο; Ὀὰΐ ΤΠΘΥ ΘΟΓΙΔΙΔΪΥ ργονὸ τ μᾶὶ Ηθηρβίθη θοῦ δὲ 
ἔ}1Υ ἀοπο, ὑπαὺ τ186 δῦϊμοῦ δοπιμαυηοδῖθβ Πἰϑύογ 968] ουθη8. ΟἿΪΥ 50 ΤΔΓ 88 (86 οὐ͵θεῖ γτοηχυΐγοι. 
ἴο ἔαγηΐδὰ 8ῃ ἰη δ! 1 0]6 Ὀδβὶβ (ὉΓ [116 τεργθβοηϊδοῃ οὐ 4 ἀοοιγί αὶ οὐ͵θοῦ ᾿γίησ οὐἰδί ε οὗ 
[6 παγτδίϊνε ; [πδΐ (μ8ὸ δυΐδογ, ἵἢ ἢθ δνϑὶ]β Ἀἰπη86} οὐὗἩἨ (86 ἔλεϊβ οὗ ἰβίοσυ ἴον Ηἷβ ρυγροβο, 
[88 86}}} βιιρίογθα ἰβύοσίοαὶ ἀδία νῖῖ ἀβοτιϊπαίζοι, ἰὰ {86 ᾿ἰσιι οὗ, Δηὰ δοοογάϊησ ἴο {}ιὸ 
ἰάθα, τσ Πα ᾿πίοπάθα ἴο τοργοδθηῖ. 

4. Οἰτγουπιδίδησοβ ᾶγὰ ἰουπαὰ 80 γϑοογάθα, [μδὺ πίϊμουΐῖ ([μὸ βυρροβίοη οὗ 8 ἀοῆηϊϊε εἰοεῖση 
δηα Ὀοδγίηρ οὗἩ (86 παγτδίίνθ, [818 οστη οὗ παιταιϊοπ πουϊὰ 06 ἱποοπιργμθηβῖθ]θ. [16 ΦομΔ8 
Οὐύουβ ὑμδηκ8 πῃ (86 ὈΘ6ΙΪΥ οὗὨ ἰδ ἤ8.), απ ποὶ δον δα 8 βαίθ. ου βῆογθ, ἰἤθη ἴῆϑτα 'β, ἢ] 6869 
(18 ἀτγδησοπηθηῦ οὗ δνυθηΐβ ἰβ γτραυϊγοὰ ὉΥ ἃ ἀδβηΐία ἀδβίζῃ, ἃ νδῃὶ οὗἨ ρμγβῖσαὶ συ, Ἡ Β ἢ 
σδηποῦ Ὀ6 σοησθαϊθα ὈΥ ΔῺΥ Θχουθίϊοδὶ δ  γ. 

Βυὺῦ {86 αιυιοβύϊοιβ ΠΟῪ αὐίβο, νμδὺ ἃγὸ ἴῃς ἀθαῖσῃι δα ἰθϑοίηρσ οὗἁἨἁ [π6 Ὀοοῖς ἢ διὰ ΠΟῪ 8ΓῸ 
[86 πιδάς νδὶ Ὁ] 6 ἰὴ 806 πδγγϑίῖνο ἢ [8 10 ἃ δίησίε πιογαὶ ἰό88οη, οὐ πο [6 οπυγο ἢδγ- 
ταῖν 18 ἴη6 ἰυυπαάδίίοη, δῇ [86 τὰ δηηον οὗ 8 ἀϊάδοις (8016 ὃ Οὐ 5. [86 νοΐ ταργοβθηίδ- 
τίου Ὄὐπιδοίϊσαὶ, ΧὨ Ϊ Ὀἰἢσ ἃ οοτμρ]οίθ βγβίθιῃ [ Ζωυθαπιπιεηδαη} οὗ ἀοοίγίποθ δηὰ ἰάθδα, ἃ 
ἀο!ποδίοη οὐ δὴ θητγο ἀσυθϊορπιθηῦ ἰῃ [86 Κίπσαοπι οὔ αοὰ ὃ ᾿ 

Ιὴ δΏΒΥΟΙ [0 {πὸ ὅτβι οἵ {Π|086 βυρροβιοη8 ἰξ οδῇ Ὀ6 88], [Πδὺ ἃ βίησὶθ ὑδηοὶ οὗὨ γονυοϊδιΐοη, 
ΟΓ ΟΥ̓ τῃηογϑ]Υ, 18. ἱποοησταουβ τ (86 οοηύθηϊδ οὗ [86 σμοΐθ Ὀοοῖ. Εδοὶ οὗὁἩ πὸ ἱπαϊνίἀ 4] 
ἰ6πάθηοῖοβ δ ἰνϑηςθαὰ ὈΥ Εχοροῖθβ ποσίθοῖβ Οη6 ΟΥ̓ ἴ86 ΟΥΟΡ ρϑᾶγῖ οὗἁὨ [Π6 ὈοοΚ, δηὰ σϑδῃ, ἴἤοσο- 
ἴογβ, ποῖ βιβηοοπεν ὀχρί αίπ (86 ρῥϑου αν ᾿ἰυδτατν Ὁμαγδοῖον οὗ (6 σβοῖθ. ““ΤΏΘτα ἰδ ἢ0 
ἀἰάδοις ἀπῖγ ἰπ [86 Ὀοοκ. (β4οκ.) [Ια [Π6 πιδηϊο! ἃ Δρρ]!οδΐοπβ τηδ46 οὗἁ [88 Ὀοοϊ, [ἢ6 
ἀοοίγίηθ μ88 Ὀθθηῃ ἀἰβοονογοὰ ἴῃ ἐξ, [μδ΄ (ἀοά σαγὸβ [Ὁ οἴ ν παίϊοῃβ 8180 (θοῦ) ; [μδὲ Ηδ 
8 ποῦ {6 ἀοά οὗ [π6 9678 ΟἾἾΪΥ, Ὀὰΐ αἷϑὸ οὗ [86 ιϑαίμθη (ἢ. ΜΙοΝδοΙα, ΕἸσΏΒοση, ΒΟΉ της, 
Ῥαγθδι, ἀσεθηΐα5, Π6 Ῥ͵ οἴίθ, Υίπον, πορθεῖ, ἀπὰ ποβὴν ΟἴΠ6 8); δπὰ {Π6 νἱονν οὗ ἀγαθοῦ 
διὰ ΕΥαγἰ βοὴ διμουηῖβ [0 ΘΒβοῃ 8 }}} [6 δ8π|6 {Ππῖησ, δοοογάϊηρ ἴο ποῖ τ86 σοπάαοὶ οὗὨ 
[π6 Ὠραίποι δηὰ ἰμοὶν ἰγθαίιμηθηΐ βμου ἃ βοῦν 88 δὴ δχϑηιρὶο οὗ γοροηίΐίϑδηοο ἰο ἰϑγδοὶ. Βυΐς 
δΔοοσοχάΐησ ἴο {π686 νἴθνγβ [86 βδοοηὰ σμδρθοῦ 18. θη ΙΓΟΙΥ δι ροτῆσουβ, απαὰ Ετθα τυ οἤδοη, υῖἢ 
ξιοδὶ αἰ βίου γ, δοοοιημοάδίοδ [86 ἢγδι ἰοὸ (θη. Τθθ τηδίιεγ ἰδ ποῖ ἱπιρτονθὰ Ὀγ αϊβοουθσίησ 
ἐπ 186 Ὀοοΐ,, ἰὰ δα ἀἰίοη ἴο ἱπείγυοίίζοη ἕον [πὸ δον 8, δὴ δα πηοηϊζοι ἴο ἰοϊογδίίοη ἕον ἴ86 Ὠοδίῃοη. 
(Οτϊθαϊπσοσ). 8611] 1688 δα: ἰϑέβοιουυ ἀγα σθπογαὶ γα 8, βαο 88 ἴμο86 ἴπδὲ Νὶοθιηογον, Ηθζοὶ, 
ΜΌ]]ον, Μογογ, Ῥαυϊυβ, δηὰ οἴδβοτα ἢν ἰουπα ἴῃ ἴπ6 ὈΟΟΚ : παπιοῖν, “ ἀΠοα Β ὟΔΥΒ δ΄Ὸ ἢοΐ 88 
ΟἿΥ τγ8." “Ὅδα οβῆῖοα οὗ ρτορμοῦ '8 ἀγάυουβ, Ὀυΐ οὗ στοδαῦ σοῦ " [1 δϑιἰἰολ]. ““Φ.Βονυδὴ ἰβ 
Κίηὰ δηὰ γον ἰογρῖνοβ." “ (οά 18 ΓΟΔΑΥ͂ ἴο ἀύθῆρο δηᾶ ἴο ἰὀγγῖνο," οἷο. Απά, 1 οοηνοσί- 
ἵπσ [πὸ ἀοσίγίπο ἱπο ἃ βρθοΐᾷὶ δἰ [7 πάρης], Ηἰσὶς 88 ἀδνοϊοροα [116 βυσσοϑδιίίοηϑ οὗ Κδβίον 
διὰ Ψᾶάσον ἴο {Π6 νίονγ, [πὸ 186 ὈΟΟΙ νγὰ8 σεις θη ἢ τιον (ἢ ἀουδῖθ τ ΒΙΟΒ ταϊσῦ δἰίβοῖ 
{Πππιβοῖνοβ ἰὸ ἴὴ6 ποῃ- ἢ ]]πηθηὺ ΟΥ̓ ΡΥΓΌΟΡΏΘΟΥ (δ6ΓΘ, δοοοναΐϊης ἴὸ ΗΪΖὶσ, τὰ δροοΐα]! γοίοτ- 
Θῆρε ἴο ὑπὸ δἰϊεσοα ποη- Ὁ] ΗΠ] πηθηΐ οὗἁἨ [116 ργόρῆθου οὗ Οὐδά 8), {μθὴ (6 στοδῦ ργορδγβδεοι" 
σ Ὡς ἢ  γο ἀσνοῦθα ἴο 80 ἱπείσηϊβσοδης δὴ οὐ͵θοῖ, γα ποῖ ἰὴ ἱοορίησ σὴ ἰ. ΤΏΘΩ οἜΒαρῖίογη 
δἰϊ. δῃὰ ἷν. πσουϊὰ Ὀ6 Δι: Ϊν βυβοίοπί. [Ι͂ἢ 86 δου] 104] δπα σαύθο οι δ] ἀδ6 οὗὨἨ [86 Ὀοοκ, 
οπ0 τὲ ποῦ ἰθᾶνθ ὑυπηοιϊοοὰ 411 ὑποβο ὑσυϊῃ8 ἀπὰ ἀϑῆπιϊο ρΌΓΡΟΒΟΒ; δηὰ μὸ π|}} αἷἰδο ἀδίυν- 
πιΐπθ, ου δοοουπὶ οὗ ὑμοῖν τυ] τά, ἴο Ὀοθβίον ἱπογθαδοα θδίθοιῃ δηὰ οοπβί ἰδίου ὑρο ἐδ6 
οραΐϊθηςο οὗ {ῖ8 ᾿ 0160 Ὀοοῖκ, ψ ΒΙοἢ, ἴῃ ἸΌΌΡ ββογὺ Ἵμδρύδγβ, αἀἰβοῖοϑθβ ΠΟῪ δοῃίθηϑ ἤο Θδοὴ 
ἰπαυήγοῦ ; Ὀὰϊ ἀνθ [Π6 ταῦ Πρ] οἰ τγ οὗἩ (πὸ δοπβιγυοίοηβ ραῦ ρόαι ἰδ [Δοδἐπιπιμη θη. ὈΤΟΥ͂ΘΒ 
{π8ὺ ποπὸ ὀχῃδιβίβ [π6 οοηίθηϊβ οὗ 186 ὈσρΟΚ ἴο ὑπὸ ἀθστθο δαὶ οὔθ οδϑὴ δἰγιυαΐθ ἴο ἐξ 186 
οΒαγροίου οὗ δ ἀϊάδοιϊο {Δ0]6, ΟΥ τηόγαὶ δυσίν. 

ΤΉΘΓο ἰδ 8. 51}}} τῆογο οοσθῃΐ ἀγσυπιθπῖ. Το ὈοΟΪΚ δ, 88 Ὑὸ Βδνθ βθθῆ, 8 Ὀγορβθῖῖςδα) οπο. 
Βυϊ ἴῃ 4}} ργορῇθου, {}||8 Κἰ πὰ οὗἁ πδτιταίίνο 15 πουγβογο ἴο ὃὉ6 πιοὺ 1}. Νο δγγδινο ἰβ ἰϑαπὰ 
{ποτο, τ] οἢ βῃουϊὰ βο οἷν ᾶνὸ ἴΠ6 οὐ͵οοὶ [δὲ (6 ἈΘΑΓΟΓ, ΟΥ̓ ΤΟΒΘΓ, ΠΙΔῪ ἀγα ἴγοι ἴδ δὴ 
ἱπαἰνά4] γαῖ 88. 4 πιογαὶ. Οπ ἴπθ οἴμονῦ 1ιδηά, ἰῦ 18 υϊῖθ ἃ ἔγοραυδηΐ Κὶπα οὗὨἨ ργορδβοῦ- 
ΟἈ] σοϊηροδίϊίοη ἰο βυπιῦο  1Ζ6 ἴπ0 μϑβί, ργϑβθηΐ, οὐ Πιΐυγθ αἀδβίϊπθβ οὗ ἃ στϑᾶΐ σοπι1γ 
ἴῃ δ βἰησίὶ σοπογοῖθ 19Όγπὶ, 80 ὑπδὺ [μ8 τοργθβϑοηϊδεῖνο σοπογθῖθ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴῃ 8 τβοὶὸ βοσὶθδ οὗ 
τοϊαϊίομβ 88 ἃ δυηοὶ οἵ [δ σοιπιααηἰῖν. ΟΥ̓ (δῖ8, τ[η6 Ψιπογαγά, 1βϑ: 8}, σΒρΡ. ν., 8. ἃ Ἀπ} ἢΠ18 Ὁ 
δχϑρίο. ἘΖοϊκῖοὶ, ραγιϊουϊανγ, 18. 411} οὐἁὨἨ βοἢ αγπιθοἶδ, ἀπιοὴσ πο [86 συγδιῖνθ τορτὸ 
βοηί(ϑίϊοι οὗ 186 ἴλι6 οἵὨ Δογυβαίθη,, ομδρ. χνὶ., δπὰ [πὸ δἰ ὀσογίζίησ οἵ διάδῃ δηὰ ΕΗ γδϑίτη ὮῪ 
ἐδ6 ὕπο βίδίογβ, Ἀμοϊδιὰ δπὰ ΑΒ ὑ, ἀγὸ Ἵμαγδοίθυϊδος οἵ (ἢ 18 ϑρθοῖοϑ οὗ ργορβοιὶς βίγ]8. 
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Απὰ 5.}}} Ἡδᾶγὸσ ἴο ΟΡ ρύγροβο διδηδβ (86 τοοϑὶ ρσοίουπα δυτθο οαὶ ἀΐβοουτβο οὗ ἴμ6 ΟἹά 
Τοδίαπιθηι, θα} χὶ].--ἰχνὶ., ἴῃ τ οἢ ὀνοσγιίην, ἀθϑοσίβ, γϑῦθυ, Ὀγοδα, ᾿ἰσμῖ, Ζίοπ, τῇ βυιι 
Βοἶβ. ἀπὰ ὑπάθγ 8}} ἴλιθϑα βυπιθο]β [86 οομμργομθπβίου οὐ [86 15γϑθ 18} πϑίομϑὶ σοιμαπιαπὶ νυ, 
απᾶον [μ6 ἱπε ἰνίάυ8] ἀεί σπδίίοη οὗἩ 186 βογυδηὺ οὔ ἀοὰ, οσσυρίο8 (16 Ηἰσμθδὺ ρ]δοθ, βίποθ ἱΐ 
ἰδ ὀχρίαἰπθὰ ὈγῪ ἴλ6 βρίγὶῦ οὔ ργορΈθου 88 ἴδθ {γρ6 οἵ ἐμθ ἴγυθ 1βγϑὸ] πιδηϊεϑίθ ἴῃ ΟΒγίβι, 

Τρδὶ (ῃ6 Ὀοοῖκ οὐὗὁ Φοπδὴ ἰβ ἴο Ὀ6 ὀουπίορα διιοηρ {1686 δυιαθο οδὶ Ῥγορ θοὶθβ μ85 ὈΥ πῸ 
068 η8 Θεοϑροα [Π6 ποιίςθ οὗὨ ἱπίοσργούοσβ Ὑπὸ δου οίρδάου οὗ ἰΐ σἰθϑι8 ὕπγουσ ἴ[Δ6 πογὰβ 
οἵ οἷά Μαγοκ : “ δόγίρίωπι ὁδὶ πιασπα ρατίε ζιδίοτίουπι, 5 ἑα εἱ ἴηι ᾿ἰδιοτία ἰρϑδα ἰαίθαὶ πιασὶνεὶ 
ναιϊοϊπϊὶ τηνϑίοτίωπι, αἰφμθ ἴρδε 7αϊϊε δεῖ ποπ τες φυαηι ἐγ αἰΐ8 "υαίδηι 86 υεγωπι ἀσπιοηδίγοί.᾽" 
[ς (ὑγ8 430 786 πιἱηϊπιαπὶ οὐὗἨ δὴ οὐχί πδ!γ τῖσαι βἰδγιϊπρ- ροὶπὶ ἱπ (86 Ῥϑου δῦ οοῃοοὶίβ, 
ΝΜ πιδίοδ! ]γ Θπ θ6 115 θὰ ὈΥ [86 {Πϑοϊοσίοαὶ παγίμυθ, οὐ ὕοη ἀθν Ηαγάϊ, αὺ Νίπον μ σορτο- 
ϑθηΐ8 ϑαιηδγῖδ, θὰδ (Διὶ Φοῦδ ἰ8 δ πὶ στηδίϊοαὶ παῆθ ΤῸΣ {86 Κίηρβ Μδῃβββοῃ 8παὰ «“οβίδδ. 

Ηδετο Ὀοϊοπρ δἰδο ΗθγάθγΒ διϊοιηρὺ ἴο γοργοϑθπὺ Φοπϑὴ 88 ἃ βυτροὶ οὗ [τὸ Ὄγάογ οὗ [86 ῥγορ- 
618, 8 ΕΔΒ ΠΟΥ υἱοῦ ἰΠδὺ ΦοΠΔΒ ΜᾺΒ ἃ τδυπίπσ ΘΧΘΙΏΡΙ6 [ὉΣ ἰ8 ΘΟ ΘΙΩΡΟΓΆΓΙΘΒ. 

Οπ ἐδ β8πι6 ᾿ἶἰπθ, δῃὰ θαυ} σοιῃονθα ἴγουι [86 ρυγ οὶ ῬΑΓΘΌΟΙΪΟΑΙ ἀηα ρυγοῖὶγν ἰδιογί δὶ 
νίαν, ᾿θβ [26 διίθιιρὶ πιδὰθ ὈΥ ΒαυθγαΪ τηοάθγη ἀἰϊνίποβ ἀπά δομημμδπίδίογθ, δῦ (86 
ὀχϑιηρμίο οἵ δδοκ (ἴῃ Βδγιηοην ψ|}} 6 σοποῦ οἴδογὶ ἴὸ συϊάθ (16 οχοροϑβίβ οὗ ἴμ6 ΟἹὰ 
Τοδίδιοηΐ ᾿ἰΐο {86 ῥγοΐουπα τιηθδηΐηρ οὗ δογίρίαγο, δπα ἰηΐο (86 ἀθθρ απθοϑιίοηϑ οὗ ἴλ6 οἴοδθ 
ἐοπηθοίίΐἼοη Ὀούνοου (δ ΟἹἀὰ δηὰ Νεου Τϑβιδιηθηῖβ), ἴο γοργοθθηῖ Φοπμδὴ 88 ἃ ἰνρα οὗἨ Ομ γτίβι. 
Ηργε βαγιϊσυ αν, τὸ δῪ πιθηοη Ηθηρσδίθηθογω, Π 6] ΙΖ Βο ἢ, δὰ Καὶ. (866 ὈεΪον). ΤᾺΪ8 
᾿ὐρίοδὶ νίονν οὗ [86 Ὀοοὶς ὰ8 ἃ βίγσοης οἰαίμι ἴο Ὀ6 τοοοῖνοα, ᾿ἢ τὸ σοηδίαον (86 ἀθοϊαγἃ- 
(ἰοη οὗἩἨὨ Οὐγ ϑανίουν (δι. χὶϊ, 40). Βαὺ ποὐνπιμδίδηαϊησ Ὁ ΤΔΥ ὍΘ βαϊά, Βγβὶ, ἰ(δδὺ [818 

Υἱοῦ ἀοο8 ποῦ διῦῦγδος [86 γι μοΐθ Ὀοοκ, Ὀὰὺ τηυδί, δοησ τι οὖν ϑανίουτ᾽ β ἀθοϊγαίίομ, ὈΘ 
Τοϑι οὐρα [0 σΠΔΡΙΘΣ ἱϊ. ; δηὰ δραίη, [μδὺ 1 Βαγοβ [6 ἀοίδοιβ οὗ θυϑσγὺ Ὄχροβί(οη οὗ (μ6 ΟἹά 
Τοβιδιηθηῦ ρσίνθη θηθγο Υ ἔγοιι (86 ροϊηὶ οὗ νὶον οὗ {16 δον Τοβίδιηθηῦ; δὰ ἐμαὶ ἴδ 18 ποῖ 
δυϊϊοα ἴο [80 ρΡΘΟυ ΡΥ οὗἩἨ [86 ΟΙα Ταβίδιηθηῦ βιίδηαροϊηί, δὰ ἴο ἴδ ἱπάδρβηάθης βἰσηϊῆ- 

. ᾶηδ6 οὗ 6 ὈοΟΙ ἴῃ {πὸ οοἰϊοοοι οὗἩἨ [188 ὕδποῃ. [10 18 ἰῇ ρᾶγΐ ποὺ δπουσῇ, Ὡδιηοΐυ, [86 
ποῖ Νὸν Ταεβίδπιοης ο]θιηθηῖ; ἴῃ ρᾶγῦ ἴοο τῃποῖ, ἴο νῖξ, {86 ἀἰδοονθσγ οὗἩ 86 {] 8] πλθπί 
Δἰγοδανγ ἴῃ ἰδδὺ ΜΉΪΟΒ 18 ᾿γο ηδΓγ. Ιζ 18 οογίδ νυ ἰσὰθ τπᾶὺ 186 τοῖς ΟἹα Τοβίδπιθηὶ 
τενοαἰΐοῃ γϑοοῖνοϑ ᾿ἰσῃς ἔγουυ [86 Νονν Τϑϑίδιμθης ἔτοπὶ ἢγϑί ὕο Ἰαβὶ, τ δος ΘΏ8ΌΪΘΒ ὰ8 ἴο ρ6γ- 
οοἶνο ἰζ8 ΘΙ ϑοϊοσίοδὶ οοπποοῦοι ἐἰθηίησ οανγαγὰ {1}} ἰ0 γϑϑοθοβ [6 σοδὶ; δῃὰ γοῖ ϑϑοὶ βιδίθ- 
τηθηΐ δὴ δδοβ Ὀοοκ οὗἩ ἴδ ΟἸἹά ᾿Τοβιδιηθηῖ, 88 ἃ τὰ .Γ οὗ [6 ογχδπίβπι οἵ (9 ΗοΪΐγ 
δογρύιγοα, μμ.8 8ὴ δὴ ρΘοῦ αν ἴο ἰδεῖ Απά ἰδ 1} δυϊμουῖγ οὗ {86 ὑγρίοδὶ ἱπιθγργοιδιίοη 
πὶ}} (6 ἔγϑι οοπθ ἰηΐο (86 ἰσὰθ Ἰ᾿χμΐ, τ μθ οπ6 ῥἴδοθβ [86 σϑηυΐῃθ 8686 ΔΙΤΟΔΑΥῪ ἀγανγῃ 
ὕζοῃη ὑμ6 σοπίοθηϊβ οὗ ὑπ6 Ὀοοϊ, υὑπάϑὺ (πὸ Ἰἰσιὶ οὗ (86 οπά, πδιηοὶυ, (6 Δ ]Β]] πιθοῦ. 1,6 ἃ 
δοιηρὶ δὴ ἱηιογργοίδιίίοη οὗ ὑμ6 βυῃθοὶ, δὴ ἰμίογργοίδ' ἰοῦ δβίδηαἀΐησ ἀροι 118 οσῃ, 8η4 ἐμαὶ 
δῇ ΟἹα Ταβίδιηθηΐ ἰουπάδιίοη. 

ϑομδὰ ἰ8 ἃ ργορμβῦ ; [ιἷ8 βρθϑοΐβὶ τηλβδίοπ ἴῃ ἴμ6 Ὀοοὶς 8 ἃ ῥγορβϑίϊς ὁηθ6. ΤΏΒΓΘ ͵β ἰῃ [86 
ΟΙά Τοβίαπιθπῦ ΟἿ οπὸ Θομμιη ἴὸ οὶ {π6 ρτορμοίίς γοσδιΐοῃ ὈΘ]οηρΒ, ---- πϑδιηϑὶγ, [86 
Ρθορίο οὗ βγϑθὶ. Εν [86 ριγροθο τδμδὲ ἴῃ Ὠΐπι 4}} 116 ὑγῖθοβ οὗ [16 δδῦι} ββουϊὰ 6 Ὀ]685θά, 
ἴ5γδθ] τᾶβ ουπάθα 88 ἃ ἠδίίοῃ ἴῃ ἷ8 δησοβίον, Αργαθδη (θη. χὶ!.), δια αοὰ οἴοϑθ πὶ 88 
8. βογυϑδηΐ, ἴο αἰββοιιίηδίθ ἰδ Ἰίρμς, (λ6 Κηονίθασο οὗἩἨὨ οα᾿Β ἰδνν διβποὴσ [πὸ μοδίμοπ. (18. 
ΧΙ, 1). ὠοπαὴ ἧς ]ϑγαρὶ. ΝΙΏΘΥΘΆ ---- ἰῃ [86 νἱον οὗ {π6 δυΐπον οὗἁὨ ὑμ6 Ὀθοοὶς (δ6 ἴγρα οὗ ἃ 
“τοδὶ μοδίμθη Οἷ(γ ---- 15, ἴῃ ἃ 5᾽ πλ} 8 γοϊδίίοη, {π6 τοργοβοηϊαίινα οὗ [16 Βοδμθα που, 85 ὯΓΘ 
ποσοῦ Βδθυϊοη (18. χὶὶ!. (.), δηά Εοπι (15. ἰχἰἸϊ.). [0 16 βαϊθοῖθα ποῦ, Ὀθοϑῦβο [86 οου- 
ἰδεὶ ἢ ΝΙΊΏΘΥ ΘΟ τπᾶγκ8 {πῸ ἀθοϊδῖνα ἰυγηϊησο-Ροΐαῦ Ὀοῴγθοη [86 οἷά {ἰπ|6, ἤθη [βγϑθὶ, )0γ- 
Ὁ] ἴῃ ἢϊ18 βίγθησίῃ, βα)οοῖθα [Π6 πρὶ ΒΟΥ ης παιίουβ, θὰ 16 ἢθνν Ἂἰπιο, ἰῇ ἩΒΙΟὮ ΡΓΟΡΏΘΟΥ, 
[Ὡγουσῃ σοπίδοῦ τὶ (ῃ6 Μαοβοροϊδιιίαπ ρόνογε, Ὀθοδπιθ οὗ ἃ ὑπίνυθγβαὶ ομδγδοίου ; Ὀθοδιιθθ 
τοῖν σαρνΥ διιοης ἴἰ6 56 πδίϊοηβ, (μουρὰ ἂἱ ἔγϑξ 8 βϑηδὶ οδἰϑδιλυ ἀοίογιαί θα ὑροη ἴἤθηι, 
δδὰ [μ6 υἱεϊταίθ ΡΌγροΒο οὗ ἐγθοίησ ἴμ6 Κίπράοιῃ οὗ ἀοὰ του [86 ΠΑΙΤΟΥ ἰἰπιϊΐ8 οὗ ἰΐ8 πδοηδὶ 
ἰδυπάδώοῃ, δὰ οὗὨ ρῥτγορδγίηρ ἰἐ8 ἀἰββθπιϊηδίίοι ονοῦ (πΠ6 σοὶ Θαγίι. 

Ιρτϑθὶ 88 {86 πιϊδϑίοπ οὗ ργοδοβίης αοά᾿Β ἀοοίγπθ δηὰ ἰδνν ἴο {πὸ Ὠθδίμοῃ που], Βυὶ 
[6 Β88 ἃ σγοβϑδίοσ ἀθϑῖγα [Ὁγ σϑίῃ δηὰ 18 ρυγβυϊϊϑ. Ηδ βῃιηϑ Ὠὶβ δ] ηρ δὰ ζο068 οὐ Ὀοδγὰ 8 
πιετο βαίαδῃ. Ηθ δρϑαπάοηβ Ηἷθ ἱπιϊπιαίθ τοϊδιίοη ἴο Ζίου ἀπ ᾿ιαβύθῃβ ᾺΡ δ'ΔΥ, ὙΠΘΓΘ ΠΟ 
τοἰβϑίοῃ 15 δϑδίσπϑα ἴο πη), Ὑμοσο 6 [8 1πΠΚ8 ἰμαὺ πο γιὰ οἵ σοά οδηποῖῦ τόδο πἷπι. ἘΕῸν ἰΐ 
αἷδὸ Ὀοϊοησβ ἴο ᾿ΐ8 ὑποοῦν ρῥγοὐυάίςθ8 ἴο Ὀο]ῖονα ἐμαὶ οά᾿ 8 ἀγπὶ δηὰ πουῖκ δγὸ᾿ ̓ ἰπιϊιθα ἰο 186 
μοὶν ἸΔηἀ --- ἃ ργο)υάϊοα ἩΒΙΟΔ ἀἰγοδγ ἱῃ Ψδοοῦ, (886 δποθβίοῦ μοδο ομδγδοῖοσ γοργθβϑηϊΐδ 
ἰγρίοδ!γ τ.6 παιϊοηδὶ ἔλι}8, νγαβ ὑο 818 βῃδιηθ στο υϊκοά (θη. χχν !, 16 4). 



6 ΦΟΝΑΗ. 

Βυὶ Οοά τέργοόνοα ἴδ ἔπριεἶνο. Ιῃ [πὲ ἰδστοόγα, ΒΟ ἢ τασδὶ (4}} ἀροὴ Ἠΐπι, δοοστάϊησ ἰὸ 
(86 ἀϊνίηο ἄδογοθ, Φοῦδ ἀοαβ ὑοΐ βοοὶς ἀοὰ, Ὀαΐϊ βἰθβθρβ, μι θ (6 Βοδίμθη ῥγᾶγ. ΑἹ] 
Ἰιοαίμοη ῃδίϊοηβ --- (δὲ ἱπάϊνϊάτιαὶ ποι ροσβ οὗ ὑμ6 σγον σοργοϑοηῦ ἡδίϊοηβ, ΤῸ {ΠΘΥ ΡΓΔΥ 6ϑςὶ 
ἴο [ιῖ8 αοά (. ὅ) --- πιϊσῃ, Ὀγ {πεῖν δίῃοοτο Ἰάοἱ- που ρ, δατγαὶη βία ἃ γοῦυκο [Ζμγ βεκολἄπιωος 
ἀϊοηοπ ἴο (6 σοάϊοββηθαβ οὐὗὁὨἨ (ὐοἄ᾽ 5 ρϑορίο, ἰῃ {μοὶγ οχίγοιπο αἰδίσεββι ΤΏΘΥ οϑδῦ [86 ]οῖ, 
π16}1 Ὀτίησβ ἀθαιῇ ἴο εἷπὶ ; {πῖ8 (ΠΥ ἀο ἠοῦ οὗἉ {μοῖρ οση ομοῖςο, θα ὈῪ [Π6 Δρροϊπίσμοης 
οὔ ἀοά, ψμΐο ΓμοῪ πἀποοῃβοίουβ)υ ἕο ον. ΤΏ Ἰοὺ {4}18 ὉΓ ἃ γὺ οὗἁ δχιογιηϊηδίδοη ασδίμει 
Ϊεγαθὶ. Φοπδὰ τηπαῦ δῃπουηοθ Ἠΐ8 οὐ Δ[6. [δγαθὶ 85 [86 ἰανν, ψ ὨΪΟ ΟΑΓΓΙ68 ὅπ 6 ΘΌγΑΘ ἴῃ 
ἰίβο! ς δηᾶ, Κὸ ἃ βυογὰ βυβρεπάρα ΌὈῪ ἃ μουβθ- δδῖγ, βδησβ οὐδοῦ {μ6 ποϑδα οὗ {86 πίοι (Θοιηρ. 
οὗ Μι|οδῃ νὶ, 16): [6 [88 ργορῆθου, τῆ ΐῖοῃ, οοηβησα ἴο Βῖπι, ργορμθοΐθβ ἃ δ πλϊουβ ὁπ τὸ 
[6 ψΠΟ]6 παύου (Μίοδα 11}. 12 1. 8). Φοηδὴ ἰβ τγτοπῃ ἱπίο (186 868 δῃὰ δινδονθα Ὦγ ἃ 
᾿ηΟηδίοτ. Τῃι6 β68-ΠὩΟΏ δῖον 18, ὈῪ ΠῸ τθϑῃ8, 8ὴ υηυδυ8] μΒοπομιθποι ἴῃ ργορθῖο ᾿Υ̓ΡΟΪΟΟΎ. 
Ιε 'ἴβ 186 βοσυΐϊαδ ΡΟΎΘΓ δρροϊπίθα ὈγῪ ἀοὰ ἴον 86 δοουγσο οὗὨ ἴβγδοὶ δπὰ οἵ [Π6 οαγι. ([ε. 
χχνῖϊ. 1 ; σοῃρ. ου ἴϊ, 1.) [ΙδἜγ86] ἰβ δϑδηάοῃθα ἴο {Π6 πἰσ]ιῦ δπὰ ρίοοιῃ οὗ 6χὶθ, αθδὺ [π6 οδίβδε- 
ἴΤορΒῈ οὗἁ {86 παιοηδὶ ονογίγον, Ὀθοδδα ἢ6 πορίθοίοα ΐδ γοοδίίΐοη. Ηδποθ ἴμ6 ἔδοϊ πὶ 
ομδὰ ργϑγβ πὰ ἰυγηϑ ἴο ἀοά, Ὀοίοτο ἷβ ἀδ]νογβῆσοα ἴτοπιὶ (πὸ ΠΕ ἢ ̓5 Ὀ6ΙΪγ, γτθοοῖνθα δὴ 1115- 
(σαϊΐοη. [πὸ δάἀνογδὶτυ [δγ86] 58}4}} ασαΐῃ βοοῖς αοά. [Ιὴ {μαὶ τσ θὶο ἢ Ργοροσῖν ὈΘ]οησβ ἴο ρΡϑηδὶ 
βυδονίησε, π6 8814}} πουθγίμο θββ, αἱ [Π6 βᾶπι6 {ἰπ|6, δοϊςπουϊθάσα ἐπ στϑοίουβ βδπὶ οἵ ἀοὰ 
(Πος. ἰϊ. 16). Ηδα ε[ι4}}, α]βο, πῃ ᾿18 πηῖβογαῸ 6 δχ βίθμοο ἰπ ἃ ἰογοίσῃ ἰδηά, ηοΐ ἔοτσοὶ 18 ΠΟῪ 
οδ] ησ. Ηδ 4114}} ποὺ ἐογροὺ {μδὺ 1ν18 ργθδογυδίίοῃ 848 ἃ παίίοη, ὑπουρῃ 88 ουϊοαδί, 18 8 βδυϊησ 
δοῦ οὗ ἀαοά. Τῖΐβ Ὀδοοπιθβ β6}}} οἰἴθαγονῦ ἐμγουσ {πὸ οἶοβα σοϊδιίίου, ἴῃ πὶ [818 ῬΓΑΥΟΥ οὗ 
Φοόπδὶ δἰδπᾶὰβ ἰο (86 Ἰοησίπς δηα Ἰαπιοῃίδίίοπβ ἰῃ οχὶϊθ, οὗ {π6 ρϑορὶβ οὗ ἀοά, 6. σ. Ῥβδὶπμβ χὶὶὶ. 
δηὰ ᾿χχχν. ἴῃ το 480 [π6 ἄθορβ οὗ (Π6 868 βγυῃθο ῖσθ (Π6 ταΐϑογῪ οὐὗὨ [δγϑεὶ. 

ΤΠογο [πη [86 ἀ6607 Φοπδᾷ τοιηδίπβ ἴ{πγθ ἀδγβ δηὰ ἴἄγθα οἰσμΐβ, α ἀοἤηΐϊνο, θὰ δὰ 1464] 
ἀπι6 (σοπιρ. οὐ ἷϊ. 1); 8 βἰ αι αγ εἰπια 8 δ] οἰθὰ ὉΥ Ηοδοα, αἷθο, ἴογ (πὸ ρυπιβητηθηὶ οὗὅὨ Ιβγϑοὶ 
(Βοε. νἱ. 2). ὙΒοη 86 ἢδβῃ νοιἶῖ8 ᾿ἷπιὶ οαῦ; 186 6Χχῖ]6 τηϑῦ Ὥδνα δὴ ϑπὰ, ον ἀοὰ δβ85 
δρροϊηϊοα [πὸ βεἢ ; ποῖ οὗἁ 1ϊ5 οσῃ ρόνοῦ δηὰ μπ|}} ἀἰὰ 1 βισδ!ονν Φόηδ}. 

Βυΐ νὰ τῃ6 ποροα ἴτ᾽ γεβιοσδίίομ, ἴμ6 νοσδίίοη οὗ ἰβγαϑὶ 'β ποῦ σθνοϊζϑά. Φοθδὰ ἰδ ϑαπῖϊ 1Π6 
βοοοῃὰ τἴπη6 ἴο Νίπονθῃ ; δῃὰ ἢ τηυδῦ ργθδοῖὶ {μαὺ [16 Βοδίμοη σου] 8}}48}} Ῥουιβῃ ; ἴοσ ἐμιδῖ 18 
[Π6 Μ}}} οὐὗὁἨ αοά, οοποογηΐησ [86 πδιίοηβ ἰμδύ ἀο ποὺ οὔον Ηΐπι (Μίοδῃ ν. 14). Βυὶ [δβγϑὲ] βᾶγε, 
ὙΥΒδὺ 8}}4}} ργθαςβῦ [ε ἰδ {ΠΥ σϑυβα [Ὸγ ἀδδραῖν, πδῦ 8ὸ τηυςὮ [88 ΦΙΛΟ Ὀθοη Ῥγοροβίθα 
οοποδγηΐησ {πὸ ἀοδισυςίίοι οὗἁἨὨ [86 μοαίμοη, δπὰ τμδὶ 0 μᾶ8 σοῦ ἴο ποι ἶηρ. ὙΏΘΥ ταπηδίη 
ΡΘΔΟΘΗ͂Ι ἀπά αὐἱοῖ. 1 παν ργοδοβίηρσ δοσοιΏρ] 18}65 ἰΐ8 οὈ͵δοῖ, [ΠΥ ννῦ}]} Ὀ6 βανϑά, ἕο ἀοὰ ἰς 
το ΓΟ Ὁ] δπα σταείουβ. (Οομρ. ΖΘΟΙι. ἰ. 11.) ὙᾺΪ8 ἱπβίδμος [Μοπιοη] [οἵ ἀουδὶ δηὰ ἰγγθϑοὶὰ- 
ὕἵοη οα {π6 ρᾶτῇ οἵ Ιαγ86]. ---- Ο. Ἐ,7 18. 415δοὸ ρογτίγαγβα ἴῃ {86 Ὠϊδίογυ οἵ δομδῃ.. ἱπάθϑα, ϑόομδλ᾽ 
Ῥτγοδοπίησ τοῦκα τοροπίληςο, πα, Θομβοαυθηῦν, ΤΟΥ ὈΘΆΓΑΠΟΟ; δηα ΤΟΡΓΟΔΟᾺ ρῥτοσοθὰβ ἔτοπιὶ ᾿ἰξ 
που. Οἱ οοτγτθοῖβ μΐπ Όγ {Ππ6 ἱποϊάοπῦ οὗ {86 ρα πο σὶϑι. ὙΒΘΓΘΌΥ 1Βγϑοὶ, ἴοο, ἰ8 ἰηϑυγυοῦδα. 
ΤΠπογὸ Ἰΐρβ ἴῃ 6 πραγίησ οἵὗἨ Νίμονθι, θεΐογα [π6 οοστοοίοη οἵ Φοηϑδᾷ, {πὸ ἴγρ6 οἵ ἴ(λ6 διζυτὸ 
ἱπσαιποτίησ οἵ (6 πιι! τα οὗὨἨὨ [πη 6 Βϑαίμθη οίοσα {π6 Δεν ῥϑορὶθ, τ ΒΙΟΝ πιαδὶ ἄγϑε ὈῸ 
Βῳπιθ]οὰ απὰ Ὀτόκοη. (Οομρ. Μίοδα ἰν.) Απά [6 ρτορξμιδῦ σψμὸ σγοῦθ [}6 ᾿ἱδίογγ οὗ Φόῃδὶ, 
88 οχμίδίτοα [86 στουπὰ οΥ̓ {115 ἕαΐατο, πιοπιοπίουβ ἴο [ιἰ8 ρόορ]ο, αἃϑ οπα ᾿γίῃνς νι ῖα ἴδ ς 
ΟΙα Τροείαπιοηὶ Κπον]οᾶάρε οΥὗἁὨ Οοὰ δηὰ εἶδ κίησάοπι; ἴῃ [86 πηογου οὗ σοα ἱπ νον οὗ τϑρϑηί- 
8ης6, 8η4 'ἰπ {Π6 οδάυγδογ οὗὨ Ιεκγϑθὶ ἀραϊπαὶ {86 ἀἰνίπ σοοάποββ, συμ ῖο ἢ αάττοὶδ τ αοά 
ἰπβίθδά οὐ γσορϑηϊησ. ὅ8ὅ0. πιυεὺ ἰδ ΤΌ] οοπιθ ἴο ρᾶ88, δ 1βαΐῖδἢ βαγ8 (ἰχυ. 1), {δῦ ἀοὰ ἰξ 
[ουπὰ οὗ ἴᾷοϑβα τβο βουρλΐ Ηΐπι ποῖ, ἀπὰ σῖο σσογο ποὶ οδ]]θὰ ὈΥ ἷβδ παπιθ6. (Οοιρ. Βοπι. 
χ. 20.) 

ὕροπ υμὲθ τοἰθοϊοσίςϑὶ ργορβθου ποίησ ποτα οδπ ΤΌΠΟΥ ; {π6 ὈΟΟΚ Ὠδίυτα! Υ οἰοβοα τὰ 
ἐῖδ δοοογάϊηρ ἴο ουὺν νίαν. [0 Ὀδοοηθ8 δνϊἀθηΐ, δοοογάϊηρ ὕο {818 νΐονν, {δῦ (86 ῬοΟΚ 15 οπὸ οὗ 

πηΐνοσβαὶ ἰθπάθπου, 8η4 γταΐβοβ ἴ86 ἰάθβ οὐἩ 1βγϑϑὶ ἴο ἃ μοίσιιξ βί παν ὕο [μὲ ἀθβογι θα, 1βϑ δὴ 
χὶ. Εἰ; ον μὲ ἰΒογὸ {86 Ὀτίσμί εἰά6 Δ] 6116 ἃ ἴῃ Ομ γίϑὲ ἀθνϑίορβ ᾿ύβο!  ἴτοτὰ [86 πιϊβδίοη οὗ 
[86 βευσνᾷπί. ὙΒουρῈ Π6ΤῈ [86 αἰρη οὗὨ [86 τηϊεβίοῃ ἰ8 ποῖ 1688 πικρὰ τἤϑη πόσο, γοὶ {διὸ 

πδίαγαὶ οὈβίϑοϊθβ ἰπ ἴμ86 ομαγδοῖον οὔ ἴπ6 ρϑορὶθ δὰ Ὀγουσιῦ ἰηῦο ἴπ6 ἰὈγοστουηά, ὈΥ συ ἢ 
ὁ8126 ἴο ρ888 ἰπαὶ ἴ8μ6 ἔτι Ἰβγϑοὶ, δὖ ἰδβῦ, νγαβ ποὺ τϑοοῖνθά ὈΥ .ιΐβ οση, ἀπὰ νγβ ογυοϊβοα ὈΥ͂ 
ΘΟΠΙΘΠΙΡΟΓΑΥΥ [εγαϑὶ, ΕὙγίμογ, {π6 τϑοίργοοδὶ σοϊδι οι 18. ἤθποθθ οἰθαυὶν Θχμὶ ἱνε, τ ΒΊ ΒΒ 186 
ΒΥΤΩὈΟΪἰο4] σΠαγαοῖοῦ π88 δα ὕροῦ ἴπ6 ἰγϑδίπιθηΐ οὗ [86 ιἰβίογ! 8] μαυταῖϊνθ ; δῃὰ [86 Ἀϊς- 

τοί 8] βυϊδίγαϊαπι ἀροη {Π6 ϑυταθο 64] ταργοδοη δου. ΤΏρτα ἰβ πὸ ἀουδῦ {μ80 [86 γαῖ ἴὸ 
6 Χμ ἱιοὰ οουἹἱὰ πᾶνα ὈΘΘῃ πιοτὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ δηα ποῦ αἰγοοῦν οχρίαἰπθα ἴῃ δηοῖθοῦ δῪ (83 

[λι18. ΒοϊΪ4 8 σοοὰ φΘΠΟΥΔΙ}Υ ἐπ [Π6 ο8866 ΟὗἨἮ ΡΑΓΔὈ]64) ; Ὀπὺ {π6 διίμον Τουηα, ἰπ ἃ ΒΙΒΊΟΥΥ ΤΟΥ ἴο 



ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. . 

μα βαηᾶ,} [86 ρῥγοίουμπα ἰάθα, νυ ἢ [86 ϑρίγιι τηονοα Ηΐτῃ ἰο ἰοδοῖ, δπᾶ ἴῃ οὐδοῦ ἴο ἀο υδιϊοα 
ἴο ἴπ6 μἰκίονίο!: Β6 πιδάβϑ οἽδϑβιιὶ] "θηϊάοη ἰπ [Ὧ6 παγγϑίνο, οὗ οὶ τ ϊσῆ, δῇ (06 ἔχοι Βἰδποο, 
ὐσηῦ Ἀρρθαγ, ἤοτ ἴπ6 ροϊμὺ οὗ νἱον οὗ 8 ἀϊάδοῦς οὐ]εςῖ, ἃ8 πηϊτηρονγίδηϊ, 

Βιιξ οῃ (μ8 οἴμδσ Βδης, 10 σου]ὰ ποὺ [81] ὑπαὺ 8 ἀθείση ἴο τὶ λα βυιῃθο]ῖο ὨἰδύοΟΥΥ τλδα6 [νἷπ| 
ἱπαιβογθηῦ ἴο [86 ρῥγασιημδιῖο οομπθοίίοη οὗἩἨ ἴδ6 Ὠιϊδίοσί 8] βυθδίγαθαπι ἴῃ 186]; Βοῆσο [Π6 
οἰ ϑὴ5 δη {Π|| ἱπεοοιιρίοίθη688 οὗ βίδιίθιηθης ποϊθα Ὀγ ΗΘ ΒΘ ΌΘΓΟ, 88 ϑοοη ἃ8 {π6 σὰ Ϊα οὗ 
[86 Ὠϊδίογ!ς 4] δ0γ]6 18 δρρ θὰ ἴο ἰϊ. 

Ηδηςο, μα! ϊγ, νγὰ ἰθᾶγῃ ἔγοτῃ 86 Ὀοοὶς ἱϊκο } , 118 ἐγρίοα] δἰσηϊβοδησα ἴῃ γοϊδύϊοη ἴο [16 ΝΟΥ 
Τοβιδιθοηῖ. ΤὨδὺ ἴβγδο], 838 μ6 ᾿ῖνθδ ἃ ὉΠΠΥ ἴῃ [86 οοιμρίοχ οὗἩἨ ἀοα᾿Β ἰάθδ8 [ἐπ ἀδγ 7]14δεπισοί! 
Οἰοἰ651, ἴδ 1886 ἴγρ6 οὗ ΟἸγίβι, ἰ8 ἐπα υθεδ 0]6 ἴο ΘΥΟΥΥ οη6 Ψ0Ὸ 888 ὁμοθ ΘΓ ΘΒΌγΥ γαβοοϊοα 
Ἰροῦ 186 ποῃάογίι! ΒΑστηοηΥ Ὀδύνθθῃ [ἢ6 ἱπιᾶσὸ οὗἉ [86 βογνδηΐ οἵ ἀοὰ (13. χὶὶχ. 8.) δὰ Ομ γβο 
Ἀεὶ στο [88 βδοισῃΐξ ἴο Θχρίογθ [86 δοποθδὶθὰ νϑίῃ οὗ ΟἹὰ Τϑβιδηνθπὶ μἰϑίονγ, δοοογαΐησ ἴο 186 
ΟἸΟΆΓ Θχροβίιοη οὗ [6 Αροϑβί]θ Ρϑυὶ (6). 11. 160). 10 Φομδῖὶι 18. ἃ ἴγρ8 οὗἩ 1β5γδ8}, δῃὰ 13γδυ] 
ἃ ἴγρε οὗἩ Ουῖϑβί, (θὰ 1786 ὑγρίοδὶ τσϑ]διίου αἰγοδάν ἰγασθὰ ουῦ ἰῃ ὅδοὶς (806 Ὀ6]ον), 18 βυρ- 
σεδίοα Ὀοΐνθοη Φόηδ δὰ ΟἸγῖϑυ ; ἃπα τ1Π6 γϑίθγθμοο ἴο (115 ὑγἀῷθθ, Ῥγου ΠΘΏΟΥ ρῥγοϑθη θα ἰῃ 
Μδιι. χῖϊ. 40, σορ. χνὶ. 4; ΜΙ. νυἱῖϊ. 11 ἢ; Τὰύκὸ χὶ. 29 ΠΠ; Φοδη χίϊ. 28 ἢ, 8 ΟὨΪΥ ἃ βἱησο, 
τπουσα [Ὠ6 πιοδὶ ἱπιρογίδπξ ἰπϑίδποο [ ἠοπιθηῖ)]. ἰπάθοα ἴἴ 18 δοοογαΐϊησ ἴὸ {Π6 ἰηπηδίίοη οὗ 
ἴπ656 ρβ88ασθβ. {π8ἴ 848 ἰδ Βραγίησ οἵ Φόοηδὰ ἴῃ [86 ὈΕῚ}Υ οἵ ἴ[Π6 88} δπὰ [118 δυβοαυθηῦ ργθδο}- 
ἰηρ οὗ τοροϑηΐίδηςθ (1μΚ6 χὶ. 82), γογὸ ἃ βίστπι ἰο {π6 Νιπον θα, ΤΠ ]ΟὮ πχυδὺ τίη ὕο ἴποπὶ 10} 
ΟΥΓ υάσπηοπί, 80 [6 ῥγοβογνδύοῃ οὗ “688 ἴῃ ὑπὸ στᾶνθ, δὰ {π6 σοπίϊπυθα Ὀγοοϊδιιδίίου οὗ 
6 Βίθοῃ Οηθ, ἅττα ἃ βίγζῃ ἴο 186 ποιῦὶὰ οὗ Ἰιάρτηοπὶ δπὰ οὗ ἔβ[{Ἰι, ὈῪ πιο [16 βορατγδίζοη οὗ 
δ Κὶ πα ρῥγοσθοᾶβ σου! Υ ΜῈ ἰμοχόγαῦϊα ρόσγοσ. Οὐδὲν τοϊδίίομβ οδῃ 501}} 06 ἀϊβοονθγοά 
ψἰτμουΐ ἴογορὰ ἰηϊογργοϊδιίοη. [Ὁ βθϑῖῃβ 0 τὴδ ρδυου ΑΡΪΥ τοῦ οοπβι οτίησ ποὺ [86 νοϊμη- 
[ΔΓῪ ΆΌΟΥ5 οὗὨ (πὸ 5}1ρ᾽8 ΟΥ̓ (1. 18) ἀἰὰ ποὺ σαίη [πο βῆογὸ; ἴμετθ 8 ὩῸ ρθδοθ ὑπῺ}]} (80 
επ-ΟἸουίην, οομϑοογαῖθα ὈγῚ οὐ 'νγὰ8 οβεγϑα. 
[ΤῊ ταϊββίου δῃὰ νοοσϑδίϊοη οὗἁὨ Ιβγδϑὶ ἅτ βοὶ ἔοσίῃ ἴῃ 15. χἹ δ. 6: “1 (86 [οτὰά δγὸ οδ]] δὰ 

1866 ἴῃ τἰσ ιδουβη 688, δη ἃ σ1}} μο] ἃ [γ Βδηά, δπᾶὰ ν}}} Κοθρ ὕμ66, δηὰ γῖνο {Π|06 ἕο ἃ σονὸ- 
πδοΐ ΟΥ̓ [Π6 ρθορῃῖβ, ἴον ἃ Ἰίσμὺ οὔ [6 θη ε]68.᾽ “Ὑμῖβ ἀοδοτίριίοη ἰβ θη ΓΟ αρρτορτίδϊο, 
ποῖ οὔΪἷν (0 ἴπ6 Ηδδα, ὃ ἰο ἴπ6 Βοαγν 4ἷ8βο, ἴῃ βυδογαϊηδίϊου ἴο μῖπ. Νοῖ οπἱγ ἰμὸ Μοββίαῖι, 
ναὶ [86 βγθ] οὗ οᾶ νγδϑ βαπί ἴο Ὀδ6 ἃ ᾿Ἰῃϑαϊδῦοσ οὐ οοπηθοίίησ ᾿ἰηκ Ὀούπνοοι Φοθονδ δπὰ ἰἰλ0 
ηδιίοη 5." ΙἜΒΓᾺῸ] νγὰβ “ἃ δονθηδηῦ Γᾶ ΟΥ̓ πὶ} 16 ρΘΟρ]ὸ ἰνδίπθοη αοὰ δῃῇ [86 δροβίδϊο 
πδιΐοηκ." (ΑἸοχαπον οὐ ᾿βαίδῃ, οὔδρ. χὶδ. 6.) Φομδῃ οοιαπιϊβοίοηοα Ὁγ Οοα ἴο ργϑβ0} 
δσαϊηδῦ {πΠ6 στοῦ ποϑίμοη οἷν, ΝΙΠΘΥΘΉ, 18. ἃ ἴγρθ οὗἉἩ ἴβυϑδϑὶ ἴῃ ἷβ τηϊββίρῃ. δημα νοοσδίλοι. 

“ΤΏδ ὈοΟΚ οὗἩ Φοπδὶι δοηϊδὶῃβ ἢ0 ῥγοαϊ!οϊίοη οὗ ἃ ἀΐγθου ΟἸυϊϑδη ἱπροσ. Βαῦ ΒΘ ἰδ. ἴῃ ᾿ 
μἷθ ΟὟ ΡΘΥΒΟΠ, ἃ Υ̓06, ἃ ΡΙΌΡΒοΙΪςο 5'σῃ οὐὁἨ Ογίδι. Ὅμὸ ταίγϑοϊθ οὗἨ 018 ἀοἰλνογαηθοθ ἤτω Αἷδ 
ἰἤγοο ἀδν8 οὗ δαί ἴῃ {6 Ὀοὰγ οὗὨ [86 πα]α, ἰδ [6 Θχργθββίνβ ἱπιᾶσβ οὐ (6 σϑϑβυγστοοίλοα οὗ 
ΟἸγίδι. Οὖυν ϑανίουν }ιὰ8 ἤχοιὶ {πὸ γα απ σογίδιΥ οὗἉ {18 {χρ6.. Μαῖῖ. χὶὶ. 40, 

“ Ἐυσίπον, [μΠ6 τιμο]6 προτὶ οὐὗὁἨ ΦΨΔοπδ ἢ 8 τιϊβδίου. ρδγίδκοβ οὗ {86 ΟἾγ βίίδη ομδγδοίου. ΒῸΣ 
ὙΠΠΘῺ ὑσὸ 5866 1Πεὺ ὮΘ 18 βθηῦ ποῦ ΟὨΪΥ ἴ0 ΘΑΓΤῪ [86 ἰλάϊηρσβ οὗ [6 ἀλνλποα ὑπαστηθηΐ, Ὀαΐ 4190 ἴὸ 
ΘΧΘΙΏΡΙΗΥ {ἰὸ σταπί οὗ (0 αἰνίῃθ ΠΙΘΓΟΥ ἴοὸ ἃ γστοδΐ μοδίμθη οἱδυ ; ἰδδῦ 1β, ἴο Ὀ6 ἃ βγϑϑοῖον αἷ 
τερθηΐδῃςοο ; δηὰ [μαὺ (86 σοροπίδποθ οὗ ἴπ6 ΝΙπουΣίθϑ ᾿γουσῃ ἷ8. πιἰβϑίοπ, Ὀεΐησβ [ΒΘ τὶ ἴὸ 
Κηονν “4 ρτασίοιιβ ἀοὐ, πᾶ τηογοΐζα], Εἰονν ἴοὸ δρον δὰ οὗ στοῶῦ Κἀπάπθ88, δὰ γορϑηϊης Πΐη 
οὔ ἐδ6 δον] " (Ψοπδὰ ἰν. 2); --- σἱοὰὺῦ βίαγίπσ ἴο ἀδουβδ τ μοίΠο Γ᾽ 8}} (15 Ὀ6 8 γιω:μαὶ ἱψρ οἵ 
ἐμ6 φεπίμα οὗὁἨΤΠ6 ΟΠ γβύδη τοὶ σίου, ἰδ 15. μἰαίΪγ ἃ γεαὶ ἐχαπιρίθ οὗ βοτῃρ οὗ 105 οἰϊϑῦ ργορϑυῖλθβ, 
ἴῃ ἔδ6 τιδηϊ βίο οἰοδο οὗ τοροηΐδῃσο, 16 στη οὗ ρδγάοῃ, δηὰ {π6 οοιηπλαμίοδίίολ οὗ 
Οοὐ δ τρϑγου ἴὸ ἴ6 Βοδίμοη ποσὰ." (Βανίβαη οπ Ῥτορλέον, Ρῃ. 200, 201.) ---Ο. Ἐ] ᾿ 

[Ο. ΒΕ. Ἠογυν 8 ΤΆ]: ὙΠ πους ργο)υᾶῖοα ἴο 1[8 μἰδίοσῖ δὶ βθηβο, 86 ΦὉ]Ἰοντίπρ δαϊμοσβ 
δάπϊ 8 Ἔγτῃ δ ο] ἴοο ἐγ ρίοδὶ Ομδγδοῖοῦ οὗὨἩ 86 Βοοϊῖτ: --- 
(,.) ΚΚεὶ, θεὶ., Βαυπς., Ηδησϑί. : Φοηδῆ ἰβδ 8 ἴγρε οὗ ΟἾγίδι. (ΑἸβο 189 ΟΒυσοὰ Ἐδίδμοτβ, 

Μαγοκ ἀπ οἴδιογβ, ου δοοουηὶ οὗ Μαῖΐι. χὶϊ. 40.) 
(3.) ΚΚΙεοϊποτῦ : Φοηδῃ 18 ἴῃ6 τοργοβοηίδενο οὗὨἨ Ἰδγαθὶ πῃ ἷ8 [{15γλο]᾽8] ργορδοιίο γοοδίίου ἴο 

156 ποδίδμθη που]. --- Ο. Ε.] 

ΙΥ. ῥααίε. 

Οὐ {18 ροΐηῦ ἔτο ἀϑάυοιίοηβ ὥ]]ονν ἤοτα ἐμ Ῥγοοθθίης οχροβιϊξου : ὅγϑι, (μδὺ Φοηδὴ Ὠἴτ- 
86} σου]Ἱὰ οἱ παν πυλῖθη (15 Ὀοοὶς ; βοοοῃά, ἴμδὲ 115 οοπιροπίϊίου 18 δοραγδαίθα ὈΥΓ ἃ ἰοὴς 

1 σοιαραζο Η. Ἐν). οὐ ἴδο Ῥοοεέοαὶ Βοοῖκα οὗ ἔδο ΟΙὰ Τοοίδιιδοΐ ἴπ [Ὧο Τηἰροδυοϊίοη ἐο ἐμο Βοοῖ οὗ “2οὉ : ἔδφ ᾿ηγοῦ- 
εἰοα οὗ ἃ ὨϊδίοΟΥΥ ἤγτοιι [16 ᾿ποοριΐοη, [πὸ Ῥτοἀποσιίου οὗ 6 ροτϑοῦ ἰηἰοηἀοα ἴο ὃ6 ἰδίοτίοαὶ, ΒΟΟΣ ὥσοσι ἴδο ἱπιδρίηδιίου οὗ 
ἔνε νοοῖ, δὲ επιεσγοὶ Υ ἕοκοῖχη ἰο δ ΠΥ, Ὀδφοδυβο οχισοσιοὶυ ἵοσοεὰ πὰ σουϊοῖδ. 



8 ΦΟΝΑΗ. 

Ῥογοα ἔγουι ἴμ6 ὥπιε οὗὁ Φεγθῦοδπι 11.) ἰπ τ ο86 τοΐσῃ ἰ(8 δοίοι (8115. Ἐὸγ ἀἰϊεγεσαγάϊπσ [86 ποι 
ταῦ (118 Ἰαϑῆηον οὗ βρϑακίπ οὗ οὔθ᾽ Β 86} ἴὴ 086 υμϊνὰ ρϑγβοῃ, ἀοθβ ποῖ θοῦ δἰ βοσθοτο ἱπ 186 
Ργορ μία, τῖτἢ (86 Θχοθροι οἵὗὨ βαἰδὴι χχχυῖὶ.--χχχῖχ., ἰάθη ΠῸΠι δ Δ πη] 1βιϊς βουτοο, ᾿Βουρα 
τι 6 ὈΥ {86 ργορμοῖ, δηὰ πὶ 116 Ἔχοθρίίοῃ οἵ ββμογί ἰπιγοάυσίοῦυ μοδάΐϊησβ ἴο ρῥτγορβοῖὶς 
Ῥδββᾶσϑδ (ΘΟ ρϑγο οἢ (ἢ6 Οὐ δηά, 6. σ.,) Εζϑκίο]), δαπὰ ὑμαὺ ᾿ξ μ88 αἷ8ο 110{16 ρτοθδ ον, 
[86 διἰδίογς 8] βίγἶβ 5 σδηθηρ ἴο [μλ6 θοοῖὶς, δηὰ 8{}}} πιογο, ἴμογο 18 σσδηίληρ [16 Ἑμαγϑοῖοσ οἵ 
[δΐησβ ὀχρογίθποθα ὃῃ (16 τυῦῖϊον [ποἰδεὙίογίοὐίοτ' Πίπσε, 86} ἀχρογίθπορὰ τη σβ]. Απὰ ἱπμάοοὰ 
ἴς ἰθ ποῦ Μ6}} 0 δβϑιπιθ οἰ μοῦ (μαΐ ἃ τηϑδὴ ϑῃουϊὰ πιᾶκα ἷβ οὐ ἰογίπῃθβ {π6 βιυθ)θοῖῦ οὗ ἃ δγιη- 
μοΪἶ αὶ παγτϑίίνο, οὐ ἐπαὺ Φοηδἢ, δοοογάϊπσ ἴο {π6 {ἰπ|6ὸ ἴῃ π ἰσὰ μο ᾿ἰνοὰ 8δη (μ6 ἀσστοραῖο 
οοπαϊῖοπ οὗ ρῥγορμϑς Κπονρίβασο οὐἁὨἨ {π΄ {ἰπ|6, ἘΕου ἃ 866 80 οἰθαυΐγ, ροτίσαγθα ἴθ (μ6 ποη- 
ἀον} ἰογίαποβ τ πο Βαρροηθα ἴο δΐπι, δοοογϊησ ἴο [π6 παγγαίνο οὐ 1.18 θοοῖκ, ονθῦ 118 ρϑὺ- 
Β0η8] βἰσπὶἤσαπου, (Π6 Ἰΐη68 ἴον ([Ὡ6 ψβοῖο ἔαῦαυγα ἀδνοϊορπιοπὶ οὗἩ [86 Κίησάοπι οὗἩ ἀοὰ δηὰ 118 
τοϊδιίοη ἴὸ 186 Ὠθδίμθη που, 8ἃθ {μ6 Ὺ αν Ὀθθπ πογὸ ὀχ ἰϊθα ἰπ ΒΑΥΠΟΩΥ πῖἢ (86 ῥγοὸ- 
Ρδοιϊς γϑυβὶ διίοηβ, το ἀθνοὶορθὰ ὑποιμβοῖνοβ Ἰοησ 86 [Π6 (ἴτηθ οὗὁὨ Φόοπδ ἴῃ [16 νἱβίοῃ οἵ 
186 ΒΑ ]οἑϑἢ οχὶϊθ ἢ οϑρϑοία ν Ὀθοδιβο {Ππ|ὸ ὈΟΟΪΚ ον θην ἄοθβ ποὺ δάναποο {πῸ οἰαίτα οἵ 
ἰηϊοπάϊησ ἴο δ Κο ἴΠ6 δηπουποοιηοηῦ οὗὨ ἃ σογιιϊπδηΐ, [που σῇ ποῦ Ὀοσαη στα, δὰ ἴο δυγηξκῃ 
80 πη ογβίδπαϊησ οὗὨ [86 νψᾶγϑ8 οἵ ἀοά δ {λ6 [ἴπὸ ὑσθβθηὶ. 86 ἤπα {πὲ ρογβοηϊβοδίίοη οἵ 
βγδοὶ, 108 τ δίζοῃ ἴο {Π6 ργορβοίίς πιϊββίοη δηα ἴοὸ {16 οχῖϊο, ἄγϑὺ 'ῃ 1βαΐῖδἢ χ]. ἢ, ἴῃ τπ6 Π,δηγοθη- 
ἰϑομβ οὗ δογθιλίδι, πὰ Θβρθοῖὶ Υ 80 ΒίΓΟΏσἾΥ τπδγκοὰ ἰπ ΕΖοκίοὶ, ὑπ [6 διῦθοῦ οὗὨ {115 
Ὀοοῖκ σδπηοῖ Ὀ6 οἰοναίοα ἰο ἃ γτϑάθ οὔ ργόρῇθου {κα 18. [0 δῦτϑοβ πιὰ τη ΐδ, {πὶ {πῸ6 ποχὶ 
οὈ]θοὶ οὗὨ {π6 ὈΟΟΚ, δεοογάϊΐησ ἴο [86 ἀῦονο δοεκπον)θαάσθα τηϑδηΐησ οὗ οἤδρ. 1ϊ., 15 οσπαυβιε ἴπ 
τουβίπρ δηὰ Ὀγηρίησ ἴΠ6 1Εγδο] 168 ὑο (16 οοηβοϊουϑηθ88 οὗἩ [Ποὶν νοσβίίοη, δοοογαϊησ 85 ἴδον, 
πη (86 Οδρυνν δηὰ δον ἰδ, σόα βἰτυαῖθα τὶ τϑίδγθησθ ἴο ὑπ Ἀθϑίμοη. 10 σβῃηοῦ ὁσθη ὃς 
ἀδηἶθα ὑπαὶ 106 1 ΘΥΑΣΥ ἙΒαγδοῖοσ οἵ [10 Ὀοοὶκ αἶδο ρῖνϑβ ἰξ [μ]8 ρἷδεθ. Ὑπδῦ (Π6 ρβαῖπι πη τ8ὸ 
ΒΘΟΟΠΑ͂ ΟΠ ΔΡΙΟΡ ͵8 ποῦ ἃ ΡΓΆΥΟΙ σοροαϊοα ᾿ἰῦαγα! γ ἔγοτῃ τπθιλογυ, Ὀυῖ ἃ ἦσθ σοργοάδυςοη (νυν βοβὸ 
Τοϊδιίοη ἴο 186 οὈ͵θοὺὶ δῦουθ δίαϊθα, οδῃηοῦ ϑδοᾶρα [1:6 ποίίςβ οἵ [6 Τεδ 67), 18. ργοῦν σϑη- 
ΘΓΔ ἢν δοκπονϊθάσοά, “ Νοῖ ὑμαῦ μ6 υαἰἱζογϑα }ι8ὺ [6868 ΟΡ 8 τ 1 Ὠἷδ του, ἀπὰ ρ]δορα τθηὶ 
ἴῃ δύο} ογάον, ἴῸΓ 6 νᾶ ποῦ ἰῇ 80 ὨδρΡΡΥ ἃ βίδίθ 88 [0 ΘοιρΟΒΟ 80 πὸ ἃ γπιη. Βυΐ 10 ἰκ 
{πογοΐῃ βῃοσνῃ μον π6 810; σι δὶ που 8 σογο ἴῃ 18 ποατῦ, 116 6 88 δηρσασοαὰ ἴῃ [86 
μαγὰ βίγυσο θ τὴ ἀθα. (06γ.) Ὑῆνα σοργοάυοίοη ἱπάοοὰ ἀθροπὰβ Ὁροὴῦ Ῥϑββδσθϑ ἴῃ 
[6 Ῥρβαὶίθσ. Απὰ {πουσὰ ἰῦ πὐϊσῃῦ Ὀ6 οοῃοοᾶάρα (Πδὲ νϑῦ. 2 18 ποῖ, 88 σουϊὰ Δρρεδγ δ᾽ ἔγει 
εἰσί, θογγονθα ἔγοιη Ῥβδ]ηλ Ἵχχ. 1, υυυϊτϊΐθη αἴογ [6 οχὶϊο, Ὀὰϊ ἔγουι Ῥβαίταῃ χυἹῇ. 7, (Π6Γο 51}}} 
ΓΘ ΔΒ ἃ Β0Γ68 ΟΥ̓ Ο ΒΕΓ γρῦθδὶ οοϊηοϊάθηςο8 τὶς Ῥβ8]} 18 χ᾿ ὶὶ., ᾿χχχυ., ἀπά οἴμογβ,  ΒΙ Ὦ, Κὸ 

᾿ς ἴδιοβα Ῥβδ]μηβ {πϑιηβοῖνθβ οδὴ ΟὨΪΥ Ὀ6 οχρίαϊπθα ἔτοπιη [86 βἰ46 οὗἩ [86 Οδρίϊνιῖγ. ΦΔιυδὶ 50 15 
[86 ἀοβογίρίίοη οὗἁἨ [6 τορθηΐβηοθ (ομδρ. 111.). Ὑυῖο ἢ 66 ΝΙπονιῦθ5 οησαρσοαὰ ἰῇ ὈΥ ογὰθσ οἵ 
τοῖν Κίησ, δᾶδ υρ ᾿τουρσβδουϊΐ οἵ τοοο]]θοομβ οὗἩ π6 ρῥγορμθίῖς ποάδ οὗ Ἔδχργθββίου ; γεδιίησ 
ποῦ ΟὨΪΥ προῦ Φ06ὶ 1. 20, θυϊ 418280 ὑροὴρ ἘΖαοκίθὶ χυὶ, 28; δπὰ ἴῃ φοπογαὶ ἃ γϑϑ !] ζϑιίοη οὗἁὨ 
ἘΖΟΚΙΟΙ δ. 6, Νοῦ ἰδδὲ {που ΌΥ τἢ6 Ἰιϊδύογίοδὶ ομδγαοῖον οὐὗὁὨἨ {Π||Ὸ ταρθηΐδησθ ποῦ] ὃς 
ἀοβιγογοϑὰ : νὰ πὰ ΒΓ, 88 ἷἰῃ [π6 ργδγὸν (ομδρ. ἰ1.), νίονσβ ἃἀπὰ βρϑοΐαὶ γϑίδγοποοβ ἴμδὲ ἄο ποῖ 
δ τ οὗἨ ἃ σοηογΆ)] βοϊαϊοη. Βαῖ [Π6 πιοάθ οὗ δχργθϑβίοῃ ἤχϑβ ἴ(μ6 πη οὗἩ [86 6χ]θ ἃ5 {116 
ἀδῦο οὗ 186 Ὀοοκ. 

Τὸ {18 τιδὺ ἤπ8}}}γ θ6 δἀἀ δὰ βοπθ δχίουπδὶ ρϑου γι ο8 οὗὨἨ ᾿δησυδρα δηὰ τοργαϑοηίατίου. 
ΤΊΘ τίς πη 688 οὐὗὨ ἴπ6 ἰδῆσυδσα δηὰ ἴπ6 ι.86 οὗἩἨ πνόογάβ, ᾿κουῖϑο ρἷδοο (Π6 Ὀοοὶκς ἰὰ ἢΠ6 (ἰτηο 5. οὗ 
τ1λ6 ἰαῖογ Πεθγαΐβμ. [ἢ οοπιπιοη τὶς ΕΖο Κι] δα δ ογοιηΐδἢ, Ὁ 88 [6 τγογὰβ ποὺ ὁσουγτὶης 

Θἰβοννπογο: ΓΙῸ, ἸΔΥΪηον, ἱ. δ (ΕΖ. χχνὶϊ. 9, 27, 29); ΓΝ, ἰ. 6. (ςοπῖρ. ον. ν. 28); }1ὸ 

ἴογπι Ἷ3Ἴ, ἶν. 11, οοιοραγο σὰτι Ετα, Νομοηναὶι, ἀπά ΟὨγοπίοϊοδ; (86 πογὰ Ἴσυ τη, ἰἢ. 6, τ ὰ 
[86 εἰσηϊβοδιίίΐοι ἴο γϑίθονθ, ἴο ἰδὺ δβίἀθ, σοιραγ ὙΣ ΟἸγοπίοϊοβ δηα Εβίμου. Εὐχίδον, 

ΜᾺ, [ἢ 7, ἴῃ 1.6 βθῆβθ οὔ ϑάϊοι, δῃὰ ΓΊ) Ὁ, εΐρ, 1. ὅ, ἅτ σγογὰβ ὙΒΟΪΥ Ἰογοῖσῃ τὸ {86 

Ηοθγον σομηπιοηγΘΆ Π} οὗὨ Ἰοιίοτβ δὰ οὐ Νογιῃ- ϑοις οτἱσίη. Απᾶ Πθῆσθ, αἷβο, οἴδιοσ ὑδὸ- 

Βοϊηθη8 οὗὨ ἰδησιιδσθ, ὕπδὺ τ ΓΘ ποῦ ἱπιροββί Ὁ]6 ἰῃ [86 ἐπα οὗὁἨ Φοηδῆ, Ὀυϊ γεὶ ἰογοίσπ ἴο [88 
οἷά ρτορμιοίίς 8:}1]6, ραὶπ ἱπιροτίδῃσθ, 88 1ἴ0γ ἱπβίδποθ, [π6 οομπθἰμδίοηβ, δήθ [86 Ατγϑσηδίς. 

δ ΠΠοΓ, οὗ Ι, ἱ. 12; ὭΣΤΟΣ, ἱ. Τὶ δηὰ [μ6 βἰπιρίθ τ ̓ι86 1} τὸν ΖΝ, ἵν. 10; δηὰ α͵50 18 

ῬΟΙρΡηγαβο οὔ [16 οὐ͵]θοι-δοσυβαῖίνο ὈΥ πιθϑη8 οἴ Ὁ, ἷν. 6. [πὰ ΒΟΥΘΥΟΓ ΒΏ1.}1 ἃ ἄοστοο ἃ 

ἀοϊοστηϊηδίο τηθδηΐπρ' δα Ὀ6 δϑογί θα ἐο βυοι ρμθῃοπιθπᾶ ἰῃ ἰδησύδρθ ἷπ [86 8π18}} οοταρα88 

οὗ [86 τϑαϊπι οἵ Ηθῦτον Ἰἐνογαίαγο, γοῦ τὸ [ΠΟῪ ἴῃ πονὶθθ ποσί }]6 88, Θβρθοίϑ!νγ ἴῃ 8 ὈοοΚκ 

ὙὮΟΒ6 ΔυΐΠΟῦ ὙΥΠΟΪῪ οἰιϊῖβ ὑο ᾿θᾶκθ ΒῺΥ τηδπίίϊοη οἵ Ὠἰπιβοῖῖ, Τὸ {818 πιὰ  ὍὈ0 δἀάδἃ {86 

ὅκου ταῦ δὴ δυίμον ἰπ Φοραλ᾿β εἶν, ἰὼ τοηοπίησς [16 εἰ οὐἨ ΦΝίπονθι, ποῦ ΒΑΡ ΪΥ 
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δυο Ἰουπα ἴδ ποοθββαγγ 10γ {π6 ἱπίουιμδίίοη οὐ ᾿ἷ8 τοδάθυβ, ἴο βυδ)]οϊῃ : “δηὰ ΝΊπαυθ ἢ 88 ἃ 
στοϑὲ οἱτγ, 111. 8; 80 ἤπδιν, [86 ῬΒοποιιθποη οὗ ουν Βανίπσ οὐνίοιιὶν ἴῃ Τομαρίουβ 11]. δη 
ἦν. ἔνο δοοουηίβ, ΓΙ Οἢ. δίϑια ΘΒ η ΓΑ ΠΥ {π6 βαια (πΐπασ, ὑμ86 Ομ ἴῃ Ἰδοοπὶς ὕουοθβ, (86 ΟἴΒ6Γ 
ἴῃ τηοΥῈ τηΐπυΐα ἀδία 18 (8 οἰγουπιδίδηςςα ἴθ 186 Κπονῃ β0}]6 οὗὨἨ ογδηΐαὶ απὰ ρορυ]αῦ πατγὰ- 
νο, {πᾶ ἴῃ σοπογαὶ πθοὰ ποῦ κυγργίβα 118), δηὰ πΐο ἀστθα νυ ΌΔ ΠΥ δηὰ ἱποπιδίοὶυ Ὀ]οπὰ 
ὙΠ οπ6 Ἀποίμοσ. ΕἸἾγϑὶ δοοουηΐ, (.. {ἱ., 1--ὖ,. 10; ἰν. 1-ὅ. ϑϑοοπά δοοουηί, ἰϊϊ. 1--4, 686-10 ; 
ἶν. 1-8, 6-11). ὙΠ οὐβογνδίοη ργονθ8 ὑνὸ ἀἰβογοπίὶ τὨϊηρβ: ἤγδῦ (λδὺ τγθ Βανὸ ἴο ἀο, ποῖ 
ὙΠ ἃ ῬΑΓΘΌΟΪ 6 Ποιίοη, θὰῦ ἢ ἃ δοὺ ἰδίογ ΟΠ} Ὀραπδη θα δουθγὶ {ἰπη68. ϑθοοηαν, 80 
Ἰοπς ἃ Βρᾶθβ "38 ἰηϊογνθηθά θοίσθοη ὑμ6 ὀνθηΐβ δπα [86 τϑεοογά, (μδῖ ὕπο ὑγδαϊτοπβ οοαϊὰ 6 
ἰοτταθὰ ἴῃ 1.6 πιθδι {πὸ : {πδ΄ ὑπΟΓΘΙΌΤΟ ἃ ἰδίθυ δυίμονῦ, δὰ ἠοῦ Φοπϑῆ, 888 σοπιρὶϊοα [ἢ ΐα 
δοοουηΐ ἴῃ βγβίθπιδιϊο ἔοσΏ. ὙὉὍμὲ υπὶΐγ οὗ τ1π6 ὈΟΟΚ, πῖον Π88 Ὀδθη ἀθηϊθὰ Ὀγ ΝαΑρδρα), 
νΓἢ ταθ οἷν ἱπσοπυΐεν, 8. ᾿πίΘΓΏΔΙΪΥ δηὰ Ἔχύθγηδ!νΥ ααΐα ἐπα νεῖ 16. ὙἘΒῸ ποσὰ ΓΛ οοη- 
πθοῖβ. Ὀθ(ἢ τπ6 στοῦ μαΪν 68 ἔπ [Π6 τηοβῦ ᾿ηυἰϊπιαῦθ ἸΠΆΠΠΘΡ ; ΘΥΟΓΥ ΘΓ πα τηθοὺ τ ιτ ἢ} οογίαὶα 

εἰδπαϊης ἰοττηι] (ἸἸΏΔῚ, 1ἴ..1.; ἵν, 6 δὲ; (1ὲὼ στοδῦ εἰζγ, ἱ. 2; ἢ]. 8, οἴ6.), δηᾷ ἰάϊοπιβ (ΘΟ. 
ἐβρος αν τὸ Ροσα 8 ν Ὅσα οὐὗἁἨ {Π|ὸ Ὠγειογοη-μτοίθγοη ἱ. ὅ--10 ; 11, 6 Ζ; ἱν. δ); δηὰ {86 ἴη- 
ἴΥΠᾺ] ὩΠΙΓΥ [Ὁ]]ονγ5 δίυγα  ν ἔγοπι [πὸ πη ογργουδυίοη σίνθη ὑηάοῦ 3. 

Τὸ δύπῃη ὍΡ, οὨδ οὀδηποῦ Ὀὰΐ Δδουῖθα {{|ὸ οοιηροκίτίοη οὗ 116 ὈΟΟΚ ἴο ἃ ΘΟ ΘΠΡΟΓΆΓΥ δηά 
[61οὐ -ϑυ γον οὐ ἘΖοκὶοὶ, ἴο ποπὶ Δ] ]δἰοη 8 τηοϑὲ ΠηΠ1}0] 1 ἢανα τοὶ ἃβ πῃ (Π6 οουγβα οὗ 
ὀχροβί(ίοη. Βαΐ {86 ρμοδέτοη πο 1 οσουρίθβ δηιοησ [16 οἱ 680 ρῥτορμοίβ, 18. Θϑ δ οχρί αἰ πο 
ἔτου) [πὸ αἰγουιηβίδηοος [μι [86 οὐδ͵οοῖ οὗὁἨ [Π6 πανυγδίῖνο, δηὰ ποῖ {πὸ δον, 18 Κορὶ ἴῃ τἱον, 

81 τπογοΐογο Φοπδῃ, 88 (86 οὔὸ ὑὙο ἤγδι δια ἴῃ οοηΐδοί σι Αϑεγγία, ῬΓΟΡΟΥΙΥ ργοοθάθβ 
Μίοδμ, ἰπαὶ ργτοριιοῦ ψηὸ ᾿ἰνθὰ ἀη ον [6 Αβδυτίδῃ ορργοββίου, ἀυγίησ 18. πν]14}6 ροτὶοα, δηὰ 
ΝΆΠυπι, 80 δηπουπορα ἀοβηϊίοὶν {πὸ (δῖα οὐὗὁἨ ΝΙπονυθῃ. 

Γαῦβοῦ: δόμα νου]ὰ τηδὶ ἰδίῃ, 88 Φογόπια βθον 8, (ἢδὺ (818 ῥγορμοῖ, δοπδῆ, νγαϑ [π6 βοὴ οὗὨ 
[6 σίάον δι Ζδγερμδίι, πθὰὺ δίάοη, 110 μουγβῃοα [86 ργορμοὶ ΕἸ] 4 ἀυγίπσ {16 18 π|ῖη6, 
θη ομοὶ ἴῃ 1 Κὶ. χνίϊ. 10, δὰ 2 Κὶ χὶν. 28... ΤΏ σϑϑβοῦ {ΠῸῪ δβδῖσῃ ἰδ, (μδὺ 6 ς8]}8 
δ᾿ 56] Πότα (Π6 βοὴ οὗ Απηυδὶ, {Ππδὺ .8, ἃ. δοὴ οὗὁὨ [πὸ ἔσο οὔθ, Ὀθσαυβο Ἶ8 τοῖον βαϊὰ ἴὸ 
ΕἸ) 4}, το 6 ταὶβθα πὶ ἤοα ἴπ6 ἀθδὰ : “Νον 1 Κπον ἰπδαὺ (Π6 ποτὰ οὗἨ ΤῊ ποι 18 
ἴα " (1 Κὶ χνὶϊ. 24). Βοϊῖονο ὑμαῦ ψγ8ὸ 111,1 ἀο ποὺ Ὀοϊΐονα ἰδ ; Ὀυΐ 118 ΤΏΡ γα οΔ]]6ὰ 
Απιΐιῖαὶ, ἴῃ Ταῦ Κέγας (ἴΓὰ6), ἴῃ φτδὴ Ῥαλτγίϊοἢ (υ{86). πὰ νψὰβ οὗ δι} -Ηρμον, πνοῇ 
οἷν πᾶβ ἴῃ τπ6 υἷδο οὗ Ζοθαϊαη (ΦόΌ8ἢ. χῖχ. 18; 2 Κὶ. χῖν. 258). ΤῈ νἱάον οὐἁἩἨ Ζαγαρμδῃ 
ὙΔ8 8150 ἃ Βοδίδμοη, ἃ8 ΟΠ τὺ ἱπΌ 8 8 (0 ἷν. 26) ; Ὀὰΐ Φοπδὴ δοηίθβ868 ἤθγο (ο ΒΡ. ἰὶ. 9), 
(δῦ μα νγᾶϑ ἃ ΗἨθῦσον. : 

1 Βδὺ {Πϊκ, (πον ίογο, ἐμ ΠΟΤῈ τὸ πᾶνα (Π6 τηθδη8, ἰδ 18 ΤΟΥῪ γγὸ]} ἰο Κποὸν δὶ σι ῆδὶ τἰπλὸ 
δᾶ ἴῃ Ὑμδὺ σου ΠΤ ἃ Ῥτορμοῦ ᾿ἰνρα. Ἐδγν ἰδ 5 118 δΔἀνδηίασο, [παὶ γα δὴ Ὀδύϊου ὑπάονῦ- 
βίδῃἀ ΐ8 θοοκ, 1 γα Καοὸν {1Π|6 {ἶπ16, ΡΙδ6θ, ρόγβοη, δηά Ἰιἰϑίοτυ [οὐ τ[πλὺ ρογῖοα]. γε Ηπὰ 
{πο (μδὺ Φοπδὰ ἰἱνθὰ δ ὑμ6 πη οὗ Κίησ Φογοθοϑι, ῃοβα στη αμου γᾶ Κίησ ὅσοι, 
ὙΒδὴ Κίης ὕ2ΖίΔ ἢ τοϊσποα ἴῃ υἄδῃ, στ ῆθη αἶβο {π6 ρτορμοῖβ, Ηοβοα, Απιοβ, δῃὰ 06] Ἰϊνοῖ 
ἴθ {Π6 βαλ Κίησάοπι οὐ ἴϑγϑοὶ, ἰὴ οἵου ρἴδοθβ δηὰ οἰτ68. 6 οδῃ 1ηΐ8 πον οι ον 
ὈΟ]ον α ἃ πη Φοπα νγδ8 ἴῃ (86 Κίησάοπι οὗἁὨ ἴϑγϑϑὶ, ἀπά ον ἀοά πγουρῆν Ὁ Ὠΐπι ἃ στοδῖ 
ψοσκ, ἤοτῃ (Π6 ἴδοὺ {πδὺ τοῦς} ἢ18 ργοδολίης, Κίησ Φογοθοδπι νγ88 80 ΒΟ ΘΒ51.} 85 ἢ0 γοσαίη. 
4}} δι Ηδζϑοὶ, Κίησ οὗἨ ϑυγία, μδὶ ἀθίδοεα ἤῸμι {π6 Κίησάοπι οὗὨ 18γδοὶ, ἴο σψ]ύοι μ6 δά 
ἄομθ 8ὸ στοῦ ἀδηιᾶσο, ἰμπαῦ ἴ[Π6 ῥγορμοὶ ἘἸ15.).8 σαρὺ ονὸῦ ἰῦ, Ὀδέοτο 0 σᾶ ἴο ρα88 (2 Κὶ. 
ὙἹ11. 11). 
ΒΟ ΟΡ Φοηδ σουηβοϊ θὰ δ πα αβεϊϑῦθα Κίησ Φογοθοδαι Ὀοίοτο 1}115 ὀοχρουίθησο ἴῃ [86 σι μᾶ]ὸ, 

ΔΠα δἱ Νίπονοιι, οὔ δι 18 γδίαγη ἔτοπὶ {πα οἰ, οδμποῦ Ὁ6 5βῃοτνῃ Ὸϊα βεγίρίυγο. Βυΐ 1 
18 ΡΙΌΡΔΌ]6 ἐμαῦ Ὠ6 ἢγβὺ βογνθα πᾶ αἰἀθὰ κΚίησ Ψογοθοόδηι ἴῃ ἷ8 σου ηίΓΥ, ἀπ} ἢθ μδὰ δρδΐῃ 
δοῦ ὌΡ πε Θβίδ Ὁ εμθὰ (πΠ6 Κίησάοηπι οὗὨ Ιεγταθὶ. Αἴἶϑν {18 ἢ 18 βοῃξ οὐὔὗἨ Οοά ουἵ οΥὮ ἈΪ8 οὐγιι 
σου ΠΥ ἴο Νίπονθι. ΕῸΓΡ ἴῃ ἢΐ8 οὐσῇ σΟΙΠΙΓΥ πο πδαὰ ᾿οαγποὶ ΠῸΠπι Ἔχρογίθπος μὸν Κιηα δπα 
σταοίουβ οα νγὰ8β ἴο 1.6 ἰάἀοϊαίτουδ Κἰησάοπι οὗὨ Ἰεγδϑὶ; συ πογοίοσε ᾿6 οχροοίοὰ ἐμὲ Ηδ σουἹὰ 
8.150 δ6 88 Κἰπὰ δπὰ ρστδοίουβϑ ἰονγασὰ ΝΊπονθη, 80 ἰμδὲ 1218 ργοοϊδιπαῖϊΐομυ τσουϊὰ 6 ἰῃ ναὶ δηὰ 
ἔγυ 1658, 88. μ6 Εἰ πη56 1 δοῃ 8868, δπα 18 Δ στ ὑμογοαὶ (οἰ. ἰν. 1, 2). 

πῃ βἰιογῖ, βιιο ἢ νγὰ8 [8Π6 βίδιβ οὗ (86 που]ὰ ἴῃ ὑΠ|6 {ἰπ|6 οὗἨ Φοηδὴ, ἰμαῦὺ [86 βαρτγοπιο Κίησάομι 
ΟΥ Θπιρῖγο ἴῃ Ὁ, γ88 ἰῃ Αβευγῖα, δὶ ΝΠ νθῆ, ἃ8 Ὁ ψγὰ8 βου αγὰ δ ΒΑΌΥ]οη, ἀπά ϑ Ὀβοα ΘηΕ}ν 
δὶ ἤοπιθ. Βοβϑίάθβ, [ῃογθ σοῦ δ {πὶ8 {ἱπιὸ [86 οἰμαν Κἰηρσάοπιε, ϑυτία, ἰβγδοὶ, δυάδα, Εάοηι, 
ἽὝοδῦ, ὁδοὶ ἱπάθροπάθπο. ΤΏ Κίησάοιῃ οὗἉ 5γαθὶ ργοβρογθα ὑπᾶάοῦ Κίησ Φογοῦοδπι Ομ 9 0Π8}}}8 
Φοοουηΐξ; 50 ἴδπὸ κἰησάοπι οἵ δυάδῃ γγἃ8 Ργόβροσοὰβ ὑπάοὺ Κίησ ὈζΖΖίδῃ. 

ὅδοϊκ : Φοπ8ὴ νὰβ βανϑὰ ἔγοιῃ ἴμ6 ἀδρίδ8 οὗὨ [}6 βθ8, διὰ ργϑβογνοὰ ἴῃ {πῸ ὈΟΑγ οὗὨ [86 868- 
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ΤΏ Β[6Γ, [ὉΣ [86 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ Ῥῥοδομίηρ τορθηίΐίδηςο ἴο {πὸ Νίπον τα, 8 ρθορὶθ τ [η6 σομητηοα 
ἸΏΘΓΟΐο8Β οὗ Ῥχγονίάθποθ ἰπγοννη ἀγουπὰ ἔποπα, ποῦ ὃν {ποιηβοῖνοθ, Ὀὰϊ ὈΥ Φοῦονδῃ. ὙΠΟ 

τδογθαροῃ σοροηῖ. ΤἘΪἷ8 πσοηάσγι ργοβογνδίίοη ἕοσ {πὸ οδδοῖϊνα ργθδομίησ οἵ γοροηίδηοα ἴοὸξκ 
Ρΐαοθ, ἀπὰ νγᾶβ γοοογάθα 780 45 ἰξ Ἀδρρθηθα, ὑπᾶὺ ἰξ τιΐσ ιν ΒΘ ἃ ἴγρο οὗἩ [μ6 ο]ΐνογογ οὐ [πὸ 
ΠΑΛΟΠ, Ὑ710 8180 δηΐοτοά [π6 ἀδθρίβ οὐὗἩ ὑπ6 ϑαγίδι, δὰ γϑὶ γγῶ8 ργθβουυϑᾶ, δπὰ πὶ πη ἴἄτοα 
ἀδγϑ γγὰβ τη846 δΐνθ, δηὰ ψἢῸ 8 ἴο ρουοσιη [86 στοαὶ σοσκ οὐ “' ργοδοῆρίπσ γσαρεπίδηςσα ἀπῇ 
ΟΠ. 8810 ΟΥ̓ εἴῃ5 διηοησ 41] πδίίοηβ᾿ (0κὲ χχὶν. 47). νὴ} γοϑὰ} 18. 80 τοἢ τποτα ΥἹοϊοτί οι, 
δηα ὑπάογ [Π6 ορροβί[ἔοη οὗ [εγϑ8]. ϑόῖμθ οὔβ δἰ 68. Φόοπδὴ πιΐσῃς πᾶν Ῥγοδοιοᾶ ἴὸ ἰλιὸ 
ΝΙπδν 8; πὰ Φοηδὴ πιϊσῃς αν θη Ὀτουσῶὶ ἴο ἀο ἰδ ἴῃ βοπιθ οἴου τᾶν [μδῃ ὉΥ͂ ἃ ποη- 
ἀογΣ] ἀε] νοσᾶποῦ ; (Π6 σοπνογβίοη οὔ {πὸ ΝΊπονΐτθβ μϑὰ 4180 7υϑὺ 85 {Π||6 πϑϑὰ οὐὗἩ Ὀεοοπΐηρ 
ἃ Ρογίΐοη οὗ Β10]108] ἰβίουυ, 88 80 Δ ΠΥ ἰγϑδηβίθηϊ σού γπ8 ΟΥἮὨ δπ δηοίθηϊ Ῥθορὶθ ἴο ἃ Ὀδίϊον 
ϑδίθ οὗἁὨ ρίθίγ, δνθ πδι1. Βιυιῦ 41} (Πϊ8 δὰ ἴο σοπηθ ἴο ρ888, Ὀδθοδιβθ ποίδιϊησ τόσο κα ΐΈ8}6 
οουἹὰ Ὀ6 οδοποοίνοα ἩΒΟΓΘΌΥ ἴο ἰὙρὶγ πὸ στοδίαδι ἀδἰἰνθγαποθ, ΟΥ̓ τηθδῃ8 οὐὗἁ πο 1[ῃ6 τηοβὶ 
Ββυσσθβδῆιϊ ΒΘΓΊΏΟΠ ΟἹ ΤΟροπίδηςα νγᾶβ (0 ὈΘΟΟΠΊ6 ρΟΒ810]6. ΑΒ Φοῃδ᾿Β ργθδο;ίησ ἴο {86 Νίη- 
ΟΥ̓ Γ65 γγ83 δρϑἰ ἢδὺ 18 ν7}}}, 80 {Π6 Ῥυοδομὶπρ οὐὗἁἨ ΟἾγῖϑὲ ἴο (Π6 ΒοΘδί θη τγᾶ8 ἀσαϊηβὺ [μ6 ν}}]} οὗ 
Ιβτδ6]: {πὸ ν στ γο αὐσακοηρα ἴο γεροπίβηοο, πὰ τὰ ϑανίουν δου] οα ἐπαῦ δοσουπῦὶ 88 ὑῖ 1] 
Β6}}) βἰσηϊβοδῃοθ: “ΝῸ ΟἿΠΟΥ βἰσῃ 8141} 6 ρίνϑη ὕο {18 σοπογαίΐοηι ἴδῃ (Πὐ οὗ οπδῖ [86 
Ργορβοῖ," βίῃοθ ὑπγουρἢ {Ππ6 ροββι ὈΠ|ΕΠν οὐὗἁἨ [6 τοροιοη οὐ {18 βίσῃ, --- ἰπ6 ργθβογνδίίοη ἴῃ 
[Π6 ἀορί8 οὗ 186 ΘΑΙΊΙ, ---- [χϑὺ 126 δἰγοησαβ ῥγοοῦ οὗἩ [Π6 τοργοῦδῖθ Ἵοδγδοῖου οὗ [18 σϑῆ- 
ογδύϊου νγὰ8 ρίγθη. ΤῊΉΪΒβ 18 ποῦ ἀθοῃθ ἅΥ ὈΥ [86 ρϑδβᾶσθ ἰῃ [αἶκα χὶ. 80, μογα (μαὺ σϑηθγα- 
ἰἴΐοη 18 αἰγθοῦγ οοπιραγθὰ τ [86 Νίπονίῦθβ; ἴῸν 8 οδη ΓΟΙῸ ΟὨΪ ἴὸ 116 οχρογίθησο οὗ 
ΒΌἢ ποπάογῆι! ἀ 6] νογδηςθ, δὰ ἀ068 ποῖ ἀδβίτου [Π 6 οοπίγαϑὲ [δὶ τι 8 ΓΠγουσὮ 411 [Π686 Ρ85- 
ΒΆΖΘΒ, ὈΘύτγοοη ἴΠ6 ὈᾶΒΟΡ “9608 δῃὰ (ἢ Ὀεΐίδι δποίθης δηᾶ τηοάσϑγη ποδί. ((οπρ. Μδιι. 
ΥὙἹϊ, 11.) Βααλ τπὸ αἰδγθηοθβ {μα ΦοΠ8}} ταπιδίποὰ αἰΐνο δηὰ Ὁ γίβι νγᾶβ τηϑδὰθ αἰΐνα ; τμδὲ 
Φομδὴ υοηὶ ἀραϊηδὲ ἷ8 Ὑὶ}}; δηὰ Ομ γὶβί, ουἱ οὗ Ἰονὸ, οοπηηδηά θα [8 ἀἾ8610}68}] ὕο Ῥγόδοι ἴο 
81} παιίουβ; ἐπμδὺ Φοπδὴ δϑογναγὰ νγὰβ Ἀπστὺ (Πογοαὶ [Ἕοα᾽Β βραγίπα ΝΟΥ ἢ], πο ἢ να 
ΘΧΔΟΙΪΥ γοροδίοα ἰπ {16 6886 οὗἉὨ ϑτγδο] ; ---- 41} (πθπ ἈΓΘ πδίυγα! Υ Του πάρα οἡ {Π|0 ἢἰΒίΟΥΥ ἃ8 βυ σῇ, 
δηἀ νϑη]8ἢ Ὀϑίογο {Ππ6 ρογνδαϊΐηςσ δἰ ἰαυϊν οὐἁἨ 116 αἰνίηθ πιοιποα οὗὨἨ ἀθαϊησ Ὀείοσ δηὰ αἷωου 
[86 ῥγοδοίησ ἴο {86 Ὠξαίμοη. 6 ἰΐ 8ο, [δῦ Ὀείογα (Πὸ ρρϑάγαπος οὗ ἴπ6 ϑ'ανίουγ, μἰτν ἴο 
[86 Βέδί]θη, ἵπ ἃ ἀρθοΐαὶ δῆ θγ, πηιδύ Πᾶγθ. οσουγΓ ἃ ἴο {Π6 τοδάθγβ οὐὗἩ Φοῃδῇ 88 πὸ Γϑα] 
ϑ6η86 οὗἨἁ [πὸ οΟΚ; δον [δὺ ΔρρθΆγϑῃοθ, ΤΠΘΓῸΥ αἰβρίαγίησ [86]. ἱπ 116 σίνιηρσ ἊΡ δηὰ ῥγϑϑ- 
ογναϊίοη οὗ ἴ[Π6 Μοϑβίδῃ, ἰ8 ἴδβάκοῃ 48 ἴα ἴσιο βοῆβο οὗ Φοπδῇ; δπὰ (818 86ηδ6 8 ἃ ϊἰϑίοτίςο- 
ἰγρίοδὶ ομϑ. . 

ΚοΙὶ: ΤΊια πιϊδϑίοη οὐ Φοπδῇ 18 ἃ ἴδοὶ οὐ βυῃροὶ θα] δηὰ ἰὐρῖςἉ] βἰσπϊβοδποθ, πο Ὦ ττᾶβ 
ἰηϊοπο ποὺ ΟὨΪγ (0 Θη]σὨΐθη Ιβγδϑὶ 48 ἴο 1π6 ροβίτίοη οἵἩ {μ6 Ἰιδαι]θη σσουϊὰ ἴῃ τοϊδϊοη ἴο 
[86 Κιησάοπι οὗ αοὐῇ, Ὀαΐ δἱ [816 βαπιθ ἔϊπιθ ἴο ὑὙρν τμ6 ἔπΐαγο δα πη βείοη οὐἁ [π6 μθδίβθη, τ ῆὸ 
οὔβοτνο (ο8 στοὰ, ἴο ἃ ραγοϊ ρου οὗὨ [6 βαϊνδιίίοῃ ργερασθὰ ἴῃ 8ΓΆ6] ἴῸγ 4}} παίίοῃβ. 
Τΐβ, πουγονοῦ, ἀ068 ποὺ δχῆϑυδι (86 ἄθοροῦ πιϑδηίΐησ οἵ [Π6 Ὠἰβύογυ οὗ Φοπδῃ. [10 γθδοβοβ 
811}} διυγῦογ ἀπά ου]ιηἰπαίοβ ἴῃ [λ6 ἐγρίοαὶ ἝΒαγαοῖον οὐ 016 ἴἄγθθ ἀδγδβ᾽ βοϊουγῃ οὐὗἩ δομδὴ ἴῃ 
(86 Ὀ61]γ οὗὨἨ {π6 Η8ἢ), οὐὔἩἍ πο ΟἸγίδυ. ᾿πίογπιβ 8, πθη Ηδ γοΐδυγοα {86 96 νγν8 ἢ ἴ8Π6 βῖσῃ οὗ 
ἴδ ῥγορβδὺ Φοπδλῖ, ἴθ [6 πογάβ: “.ΑΒ8 Φοπδὶ νγδᾶβ ἔσθ ἀδγϑ δπὰ ἴῆγϑθ πίσμιβ ἴῃ [86 ψ θα ]θ᾽ 
ὈΘΙγ, 80 88}8}} 1πη6 βὅοη οὗ Μδῃ Ὀ6 ἴπγθο ἀδγβ δηὰ ἰἤγθο ηἰσμῦβ ἰὴ (86 μοαγὶ οὗ (86 δαγι." 
(Δίαιι. χὶϊ. 40.) πῃ Τγάογ ἴο ἀπαἀοτγβίαπὰ (58 ἴγρο, (Παΐ 8 ἴο βᾶγ, {π6 ἀἰνί πον δρροϊηϊθα σου- 
πθοοίΐοη Ὀούνθοη [Π6 ἰγρίοδὶ δνθηὶ πὰ [8 Θη ΟΥ̓ ΡῈ, γγα ἈΓῸ ΑΙΓΏ ἸΒμ 6 ἢ 8. ΚΟΥ ἴῃ [86 ΔΏΒνΓΟΥ 
ὙΒΙΟΝ 6808 σᾶνο, βθη, ἃ βμογὶ {ΐπι6 Ὀθίογα [νῖ8 ραββϑίοῃ, ΡΒ δὰ πάτον ἰοϊὰ ΗἩΐμ, ἴδδς 
οογίδίῃ αὐθαῖβ, δπηοησ ἰμο86 γΠ0 δὰ σοπιθ ἊΡ ἴο νογβὶρ δἱ «ἴ.6 ἔβαϑβὶ, ἀβϑίγθοα ἴο 866 Ηΐω. 

᾿ΤΒὴβ ΒΏΒΥΓΟΣ οοπαίαίβ οὗ ἃ ὑπσοίο ἃ βίδίθπιοηῦ (Φόμη χὶϊ. 28 ἢ): “ὙὍὙὨδ εἰπ|6 18. σοῦ τμαὲ {πὸ 
ϑοη οὗ Μδη ββουϊὰ 6 οἹογθ. Ὑ ΓΙ, νον, 1 88} ἀπίο γου, δχοθρὶ 8 σταῖῃ οὗ υμοᾶϊ ζ8]] 
ἰηΐο [π6 στουῃὰ δηὰ ἀΐο, ἰδ δοίάϑί δἷοπα; Ὀπὺὶ ἱ ἴἰὺ ἀϊ6, 10 Ὀγη σοι σι ταπο ἔσται! ;" δηὰ 
χὶὶ. 82, Απά 1,11 Ρὸ Ἰποα ᾧρ Ποπι [6 δδγί, υν}}} ἄγαν 81} πιο απο τὸ." ὙΪ8 ΒΏΒΤΟΓ 
οἵ Φοδβυβ διβιουηίθ ἰὸ {818 : μδὲὴ 186 {ἶπι6 ον [86 δάπιϊβεϊοπ οὐἨὨ ὑπὸ μοδίμθπ δα ποῖ γεοῖ 
ΘΟΠ)6 ; Ὀπὺὺ ἰῃ ἴπ6 νον 8, “16 ΒΟῸΣ ἰβ8 σομηθ,᾽ οἵο., 15. οοηίαί πο (6 οχρίαηδίοη, [δὶ {86 
Βοδίμθη μαννα ΟὨΪΥ ὕο νγαῖὶ ρϑυθ πα ἃ ᾿{{16 ἸΙοησθον, βίηοθ ὑἐμοὶγ υπίοη τῖτ ΟἸτίβι, ἢ τὶς ἢ 
[π6 ΤΟΡΙΥ οοποὶάθβ (νον. 82), 15 ἀἰγθοῦ Υ σοηπθοίθα τὶ (86 ρἰοτ βοδίίοη οὗ [6 ϑοη οὗἩἨ Μϑβϑη 
(Ηπσβυθηθοῦσ, οα ΨοΒη χἰϊ. 20). ὙΤΠΐ8 ἀδοϊαγδίίοη οὗἩ οὐν ἴον, [Πανὶ ἷ8. ἀθαῖ δηὰ σϊοτῖβ- 
σΑΙΟΠ ΔΓῸ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ἴῃ οΥὰογ μπᾶ Ηδ τὴ ἀγα 811} θα, θνθη ὑπ6 ὨΘΙΉΘη, ἴο ἰπιϑοῖ δ, οὐ 
(παῖ ὉΥ 118 ἀραι Ηδ πιὰῦ Ὀγοδκ ἀονη [πὸ νν8}} οὐὗὅὨἨ ραγιϊἄοη, ὈῪ τϑῖο [86 Βοδίμθη 6} (ἢ6π 
Βαδὰ Ὀδοὴ βδυΐ ουἱ οὗ ἴπ6 Κίπρσάοπι οὗἩὨ ἀοά, δἱ σϑῖοῦ Ηδ δὰ αἰγοδαὰγ εἱη θά ἴῃ Φοδη χ. 1δ, 16, 
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(80 05 08 ἴ0 τϑοοσηΐζα [πὸ ἰϊδίογν οἵ Φόπδὴ 88 δὴ ᾿ἱπηροτίληϊ, εἰσηϊβοδηῦ [1 ἴῃ (μὲ ἐμαί οὗἁ 
ἀονοϊορπιθηΐ οὗ [86 αἀἰνίπθ ῥ]δη οὗ βαϊνδίοῃ. 

ΝΙΘΌυΝν : Βν [16 ὙΔΥ, 6 τηιιϑῖ 68}} δἰζθηιίοη ἴο [86 ἰδοῖ, ἴηι (ὴ6 {πγοαϊθηοά, θὰ τονοϊοα 

ἀοβιτυοοη οὗ Νηδνθα, μΔ8 γοίοσοηοθ {ἸκοΪγ ἢ [86 Βοοῖκ ψ βίο ΝΙπονολ δυο το {πγουσῇ τ. 

τονοῖϊ οὐ Μίοιία διιὶ Βδθγίου, δηὰ το Ὀθδγδ ΠΟΙ (110 ΘΠμαγδοίοῦ οὗἩἨ 4. ροβίροηθά ονὐϑὺ- 
(ἄγον οὗ (86 Κἰησήοη. 7]ι6 ἀδϑισυοίοι ἰ8 ἴο οὐσὰν ΑἰΧῚ (ΟΥΥ ἀδγ8 (γ 6878). Νον Δοπδ, 
(μ6 ἐοῦ οὗ Αιϊταὶ (2 Καὶ. χὶν. 25). 18 του ποοποά ἰῃ οοπποοίϊίίοῃ νι Φογοῦοδῃι 1{. (ἀδουϊ 75ὅ--84 
ΝᾺ) δὲ ἃ ργοριοῖ. ὙΠογὸ 8 ποιείπο βαϊα ἃ8 ἴο [Π6 {{π|ὸ θη Δοηδὴ ᾿ἰνο . Βαϊΐ 88 ἴῃ {1|ο86 
{ἰπ. 8 ἢ 8 106 τὐ]Ὲ Ὁ Ῥγορμοοὶοβ ἤο αν ΓΘ ΓΘ ποθ ΟὨΪγ ἴο Ὀτγὶθῖ ρονίοκ, ἰξ 18 ργο 806 
ινδὶ Φοπϑὴ νγὰϑ ἃ σοι δι ροΓΆΥΥ ΟὗἨ Φογοθοδιη, δὰ μπαῦὺ μ6 ργορ 816 ἀσαίηϑί Νίηθνεῖ ἴοσίγ 
γοδγβ Ὀοίυγο [86 τονοῖὶ οἵ Μοαΐα, τίς ὈΘσδ ΒΟΙΠΘ ὙΘΆΓΒ ῥγίουῦ ἴο 1. Ν. 

[Ο0. Β. ΗενῦνσΒ ὙΔΌ]68 σίνα [86 [Ὁ]]ονίησ ΒυΠΩΤΠΔΓῪ οΟὗὁὨἨ νἱονγβ σοϑρθοηρ (πὸ ἄδιθ οὗ [86 
Βοοῖ: --- 

Κ͵Ὶ ἤχοβ ἴὺ βοοὴ δἷογ ἴμοὸ ϑυθηΐβ τοσονάρα ἴῃ ἱΐ, δμὰ ὸ γοΐυγη οὐ Φοηδὴ ἴο 8 πδνο 

Ἰδπὰ. 
ΟἸΒοτβ μἷδοο ἰὺ αἱ ἃ ἰαΐον ἐπ|6 ἴοῦ [86 10] οὐσησ ΓΘΆΒΟΏΒ : --- 

(1.) Τμο ὈοΟΚ οοπίαϊπβ Αγταταδίβηιβ, τυ 16} ἱπι οαῖθ 8. ἰδίου ασὸ ἴμαπ ὑμδὶ οὗ [ῃ6 ϑυθηῖβ ψϑίο ἢ 
ἰῦ γοοοσ8. (6 Ὑγειί6.) 

(2.) Ομδρίογ ἢϊ. 8, βαρροβεβ ἴπαῖ 186 ἀδβίγιοιίου οὐἨ Νίπονοι μδὰ ΔΙγοδάν ἰδίζθη ρἶδοθ. 
(Εν αἱά.) 

(8.) [ϊ. 83--10, ὁοῃ αὶ Β ΤΩΔΠΥ τοι ἐ Πίβοθηοο8 ἔσο [πΠ6 ῬΒΑΪπιβ. 
(4.) ΟμΒδρίον 1ΐ. δ, 8, ϑι ρροδβοβ {πδὺ [86 τοι ρ]ς δὰ Ὀδθη σοῦ], (Κυδβηλον.) 

Εὸγ (686 γοΆβοηβ [86 10] ονησ ἀΔι68 αν ὈΘΘῺ Αϑβυμηρά ; --- 
(α.) ΤΏΟ τἷπιο οὗὨἨ [19 Αββεγνίϑδηῃ αχὶ]ϊθ. ((ο]ημοτγη.) 
(ὁ.) Το υἱπηα οὗὨ ΦΔοβίδι. (6 βθῃ., Βοβθηπι., δηὰ Βουί.) 
(..) Τῆο πιὸ οὗὨ {6 Βεανγ]οπίδη οχὶϊθ. (Ψψάσεον, ΚΙοϊποσί.) 
(4.) ὙΤηο ροβύγοχιϊο ρουοα, (ΦΔδιη, Κποθε!, βίον, Εν! ά.) 
(..) Αἴδον [Π6 γεὰγ δ1ὅ Β. σ. (Κυδτηον.) 
("2) Το εν δοηΐυτγ. (γ αἴκο, Βἰδί. Τ᾽ λεοὶ.) 

.) Τα τἴδα οὗ [6 Μασόοδρθθθβ, (ΕΣ: σ.) -- (. Ε.1 
[" τ 15 τ1π6 υπίογπι ἐγδα! ἴου ἀπλοπσ [16 96 ν 18, [μαΐ Φοηδῃ Ὠἰη 861 τοῖα [μ6 ἰβίογυ οὐ 15 

τα ἰβϑίοη ; δπα οἱ (δὶ ῥγίπεὶρί δἰοπθ (86 ὍΟΟΚ νγδβ Ρἰδεθὰ διβοὺσ [86 ρῥγορῃδίϑ. ΕῸΓ πὸ ὈοοΪ5 
ὝΟΓΘ δἀπιίειοὰ διῇ σ ἴΠ6 ᾿γορμοῖβ θαὺ (Πο86 ὙΠΟ [Π6 ΔΡΤΆησοῦ οὗἩ [πὸ πποη δε ϊευεα (ἰΐ 
18 88 ἴῃ0 σοῦκ οὐ 186 ἀτοδῖ ϑγῃδσορσιθ), οὐ (ἰἶ ῦ ψ88 ἴη6 ψοτκ οὗ ΕΖγΑ), ἔηόισ ἴο ἰᾶνὸ 
Ὀθθῃ Ὑγἰ τὴ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΠ8 οΔ|164 ἴο (π6 ῥγορμοῖϊς οἴἶοθ. Ηθηοο [86 Ῥβδ]πι8 οἵ Πανὶ (Δ μουσἢ 
ἸΠΔΏΥ ὉΤῈ ργορμοῖϊς, ἃπὰ οὐν [ογὰ ἀθοίδγεβ ἰπὶ ἴοὸ πᾶν Ὀθθῃ ἱπβρίγοὰ ὈγΥ τπ6 Ἡοὶγν Ο}ιοβι), 
δηὰ {πὸ ὈοοκΚ οὗ απὶθὶ γοτο μἰδοθα ἴῃ ἃ βδραγβίθ οἶββ8, Ὀθοϑι8θ ὑπ 6 1}. δυῦμογβ, Δ᾽ ΠοΌσὮ 
Ομ ΠΟ ΠΥ οη]ονοα τ Ρτορ οῖῖο οἱ ῆδβ, ἀἰὰ ποῦ Ἔχϑγοῖϑο {86 ραϑίογαὶ οἢῆοθ οἵ τμ6 Ῥυορμοί. 
Ηἰδβιοτγίθβ οἵ {16 ργορποῖβ, ἃ8 Ε] 78 ἂἀπὰ ΕἸ1888, δίδπα, ποῖ ὑπϑπάθν {μον οσῃ πδιμθβ, Ὀαὺ ἐπ ΤῈ 6 
ὈοΟΚΒβ οὗ {πὸ ῥργορῃοῖβ τὸ Ὑγοίθ ἴμθπι. Νοῦν 18 [8 Ὀοοκ οἵ Ψοπδὴ ἃ ᾿ιἰβίουυ οἵ {πῸ Ῥτορβοῖ, 
θυς οὗ ἴπλὶ᾿ οὔθ τηϊβαίοη ἰο Νίηονυθ. ΕσΘσῪ Ὠοίςα οὗὨἨ [6 ῥργορβοῦ 18 οπιϊτο, ὁχοορὶ τ]ιδὶ 
Ὀραγϑ οὐ ἰδδὺ τιϊβοίΊοη, Τ6 ὈΟΟΚ 4190 Ὀθσΐηβ ὙΠ} 7υ8ὺ {μδὺ δδπιθ δυιποηςοαῖοι τι ἢ Ἡίς ἢ 
411 οἴμαῦ ργορβοῦς Ὀοοῖκβ Ὀορίη. 448 Ηοβϑα δηὰ 4οϑὶ διὰ ΜίἊδῃ δπὰ Ζερμδϑυΐδι ὀροη, “ ΤῊΘ 
σὑγογὰ οὗὨ τπὸ ἴογὶ τπαῦ οδπλὸ υηΐο Ηοβθα," Φοεὶ, Μίοδῃ, Ζορβαπίδῃ ; δὰ οἱβὸγ ργομμθδίβ ἴῃ 
οἴ Υ ῬΆγ8 δεοῦίρα (861ν ὈοοΐτΒ ἠοῦ ἰο ὑμαπιβοῖνοβ, θαΐ ἴο ἀοα, 80 Φοῃδὶλ οροπβ, “πὰ ἔ}8 
ποτὰ οὗἩ {Π6ὸ [ογὰ σᾶ ὑπο Δοηβῆ, [16 δοὴ οὗἩ Αμαἰίβὶ, βγη ρ. "  ὙΤῖ4 ἱπεουιριϊοη 18. δὴ 
ἰηίοσταὶ μαζὶ οὐὗὁἩ 16 ὈΟΟΪ ; 88 15 πο ὈΥ ἴΠ6 πογά, “ βαυϊησ. . .. μὲς Ὑ γα, 
ὦ Ἴ[ὲ ποτὰ οὐ [86 1,ωογὰ εδπιθ ἴο,᾽" ὅῖο ἴῃ δοκπον)θάφοα ἴογπι ἴῃ ἈΓΤΑῚ 186. σοπ)ηἰβαίοη οὗ 
αοά ἴο ριορἤ θαυ 8 τοοοσάθὰ. 10 18 υβοὰ οὗὨ [86 Θοτητηϊββίοῃ ἰο ἀν Ὁ 8. δ᾽ πιρ[ ὃ ῬγοΟΡ ΟΥ̓, ΟΥ 
ἰι ἀφ βογῖθοβ τὸ σ] οἷο οοἸ]]θοιίου οὗ ρσορμθοῖθα, 1 ἢ ΠΟ ΔΩΥ Ῥτορ μοῦ νγδϑ ἱπίγυϑίθι : “ ΤΊ]Θ 
πογὰ οὗ [πὸ [ογὰ τ ῖο οαπθ ἴο Μίοδῃ οὐ Ζερμδηΐδῃ." Βυΐ [86 πῖιο]9 ἰδίου οὗ 86 
Ῥγορίιθου 8 Ὀουσπα ρ Μὴ, δηα ἃ δομ!θὶ οὗ ἴμ686 νογὰβ. Ὁ 

“ ΝοΥ 5 ἴβογα δηυγ ΐησ ἰπ [86 δίν]α οὗὁἨ 106 ρῬγορβοῖ δὺ γαγίδποθ σὲτἢ (ἢ 15. 
Ὁ] 19. βίγληχο," οοπίϊηυθ5 Ὦγ. ῬαβοΥ, ἔγοαι βοὴ [8086 Οὐϑογνυαίίοηβ δυο ὕδοπ αυοίοα, 

“ τῃλι δὲ ΔΠΥ [ἤπη6 Ὀογοηὰ ἴπ6 ὈΔΟΥΒοοὰ οὗ οτἰυλοἶθτα, ΒΥ γσυτηθηῦ μου ἃ θα ἀγανγα ΠῸμπι {116 
λοι ἴ(πδὶ τἴῃ6 Ῥιορμοῖ ττὶϊοδ οὗ δἰ π)86}7 ἴῃ πὸ {π|τὰ ρογβοῦ. Μδηὶγ ογὶτἰοἶῖϑπλ ἢδ5 ὕὈδὸῃ 
δδοηδλπιοὰ ἴὸ ὑ80 106 ἀγψιυιηθηῦ 88 ἴ0 [Π6 σΟΠ ΘΠ ἰΔΥΊΘ8 οὗἩ Οὐβδγ, οὐ [86 Απδρδβϑὶα οὐ Χϑηόρδοι. 
Ηοπενον (6 χοηυΐποποθθ οἵ [8686 ῬΟΣΚΘ ΠΥ ᾶνθ ὈΘΟῺ δὺ {1π|68 αιιοδιοηοα, μογὸ τὸ ΜΟΓΘ 
οὐ ἐδ στουπά οἵ ρουυΐπο οτἰθοἶϑηι, δὰ ὯῸ ὁπ6 γϑηϊυγοὰ ἰὼ 186 δῷ δγϑιμιθηῦ 80 ΡΔΙΡΘΌΪ 
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1416. [0 48 Ὀθόη ροϊηϊοά ουἽἱ {π᾿ πιξη8 δοὸ ἀἰδγοηδ 88 Βαγβοργυβ, (Π6 στοαὶ Φδοοῦίίο 18- 
ἰογΐδη οὗ {86 ἐδδβῖ, δὰ ΕΘ ΟΣ Κ τὸ ατοδί. ποία οὐ {Ππ πη ῖνο8 ἴῃ {86 {Ππ|γὰΔ ρόγβοη ; 48 αἰὰ 
αἶδο Τμυσγάϊἀοβ ἀπα Φοβορῆυθ, ανθὴ ἴον (μον δὰ δἰὐοεῖθα δὶ (6 Πιἰβύοτυ ἴῃ ψ ΐῖο ἢ ἴῃον 
δ0 βρ6δκ, τὦὸβ υγιτθ ὈΥ {Ποιηβοῖνοβ. 

Βιυΐ (16 τοδὶ] σγοιηὰ 1168 της ἢ} ἀθοροῦ, [Ὁ 5 [Π6 ὀχοορίίοη, Ἡ ἈΘὴ δὴν βϑσγοιὶ γι Βρθαΐκβ 
οὗἁ Βἰπηβοῖῦ ἴῃ τπς ἢἤνβῦ μρούβοῆῦ. Εἔὔζγα δῃὰ Νομοπιίλ ἀο 80: [ὉΓ ΠΟΥ ἅγὸ σἰνίησ δὴ δοςοιηΐ, 
ηοῦ οὗἩ Οοά δ ἀδαϊϊἑησβ ἢ ΐ8. ροορΙΘ, Ὀυῦ οὗἁὨ {πδὶν οὐαὶ ἀἰβοθατσθ οἵ αὶ ἀοβηϊο οὔϊοο, δ]]οιτοῖ 
ἴο ποῖ ὈΥ̓͂ πιᾶῆ. ϑοϊοϊηοῃ 008 80 ἴῃ ἘοΪοβίαβῖθβ, Ὀθολῦδβα δ6 18 σἰνίησ ἴ}ὸ ἰδίοτν οὐ μἰς 
Ὅσα ἀχρογίθποο; δηὰ [Π6 υδηΐϊ οὗ 4}} Βυπιδη ἰπίησα, ἴῃ Ὁποηηβοῖνοβ, σου ὈῸ δὐλββῖθα 80 
ἸπΊΡΓΟΒϑίν ον ὈΥ ὯῸ Οπ6 88 ὈΥ οπὸ ΐιο ᾿ιδὰ 8] τ ]ῖοῖ δ πιϊπα οουὰ ἱπηασίπο. 

Οπ (δ6 ςοπίγατγυ, ἴπ6 ργορμοῖβ, Ὁ}]688 {Ππ|ὸν βροδὶς οὐὔἩἨ (σοα ΒΒ γϑνίιοἢ 5 ἴο {Π6π}, βρϑαῖς οἵὗἁ 
(βοηιβοῖνοβ ἰὰ [86 γᾷ ρόσβοθῦ. Τμυ8 Απιοβ τγοϊαΐθϑ ἴῃ {πὸ ἤγϑθι ροόγεοη, σμαὺ αοὐ εἐποποά 
Βίτη ἴῃ υἱβίοῃ ; 9. ἀοά βροκα ἴο μἷπι, δῃὰ ἢ δηβυγεγθα δὰ ρ᾽θδ οὶ ἢ} σοι. [πῃ τοϊδείησ 
Ἦΐ8 ρογβοου!οη Ὀγ Απιδζίδη, 6 ρΆ8868 αὖ οὔποθ ἴο {16 {πίνγα : “Απιηλζία Βαϊ 0 Απιοβ: ΤΠοη 
δηβογοα Δ Πη͵08 δηα δαί ἴο Απιαζίδῃ (Ατηοβ νἱΐ. 12, 14). [Ι͂ἢ [ἴκ6 τᾶν, 1βΑ 18} Ἐρολ 8 ΟΥ̓ ᾿χΐπὶ 
861 ἴῃ (86 (πϊγτὰ μογβοη, σι βοη το δίησ μουν ἀοά βοπὶ πΐπὶ [0 πιθοῦ ΑμδΖ, σοι πο ἢΐπ) ἴώ 
ὙγΑΪΚ ὑἤγθο Ὑθ ΑΓΒ, πακοά δηὰ Ὀδγοίοοῦ ; ἢοζοκίδὶν᾿Β πιόϑϑασο ἴο ᾿ιἶπ), ἴο ὑγὰν ἴου 18 Ρρθορῖε. 
δὴ ἢ8 ΟΠ ῥτορῃοῖὶς ϑΏΒΟΓ; 18 νἱεῖϊ το ΗθΖοκίϑῃ ἴῃ {16 Κίησ᾿Β βίο Κηθβα, [18 τυαυπίησ ἴὸ 
πὶ, 18. ῬΓΟΡΆΘΟΥ οὗὨ ἷβ τοσουθῦυ, [86 βῖσιι τὶ ἢ δῇ αοά᾽ 5 σοπιηαπὰ ἰβαῖδ σαν ἷπι, ἀπά 
[86 τιϑϑη8 οὗ δοδ)ίησ [6 ρροϊηοα.᾽" 

Ὁν. Ῥυβου ἱπδίδησοθ (86 ΟἴΠΟΓ Ῥγορβοίβ, Φογοπι ἰδῇ, ΕΖοκίοὶ, Ηασσαὶ, Μοβοβ; ἱμ 1πὲὸ Ναὸν 
Τοδιδηιθηῖ, ὅ8ι. Φοΐιη, τῖῆο βιγ]68 ἈΠ Ώθ6] ὅς, ἤθη τοίδστίης ἴο Ὠἰτηδοὶξ, “ (16 ἀϊδεῖρ᾽ τ οθηὶ “6ϑβτις 
Ἰονβὰ,; 

“Α58 ἴον [86 ἔδυ πογἄβ ὙΠ ἢ ΡΟΥβοῦΒ 80 4 806] ἸΘνο 1ῃ τηΐγ86168 βοϊοοιρα ουἱϊ οὗὨ [πὸ Ὀοοὶκ οὗ 
Φομδὰ 88 ἃ ρίοδ ἴον τοιμονΐης 1 (ΔΓ ἀόσῃ Ὀογοπαὰ (Π6 ροτῖοα πθῃ {Πο56 ταΐγδο 65 τοοῖκ ρΐδοο, 
ΠΟΥ γδίδον ἱπάϊοαϊθ [86 σοηίγΓαγγ. ΤΉΘΥ ΓΘ 4}} σοηυΐηο Ἡθῦτον ποτὶ β οὐ ἴοτιβ, ἐχεθρὶ τδς 
οὔθ Αγδιηλῖο ἤδπιῈ ἴοσ [ἢ ἀθοῦοα οὗ (6 Κίηρ οὗ Νίμονο, συ ῃΐοἢ Φομδῇ πδίυγα! ἢν μοαγῆ ἰὴ 
Νιπον ἢ [50 1} 

ΦΑ ντίλοτ,ἱ Θ]ΆΔΙΥ ὑπροϊϊονίησ, το σοὺ τὰ οὗ [86 πιΐγβοϊθβ ΌῪ δββυιηΐηρ (μὲ 186 ὈοοΙκ οὗἔὨ 
δοπδὴ 88 πιθδηΐ ΟἿΪΥ Γ 8. πιογα] Ζίησ σίου, ἕουπᾶὰ πῸ σουπίογ- ον] άθποθ ἴῃ (Βς ἰδησιβιίτο, 
Ὀυΐ Δβουϊ θά ἴθ πη εἰ ἈΠ ησ]Υ ὕο 186 Φοῦδι, βοὴ οὗὁἨ Απιτδὶ, το ργορμθεβῖθα ἴῃ (6 τοίσῃ οὗὨ 
Φογοῦοδια Π. Ηδ β8}»ν )Ὲὲ ποίβίησπθββ οὗ ἴῃς 80-6 816 ρῥγοοῦ, τ Βὶο ἢ μ6 δα Ὧ0 ἸΟΘῸΡ 8 γ 
ἰῃύογοβῦ ἴῃ τπδίηἰδίηΐηρ. 

“ΤΠ6 οχδμπιϊπαιίϊοη οὗὨ ἴμθδ6 νογὰβ ν1}} τϑαυΐγα ἃ 11{||6 ἀοἰαὶ!, γοῦ ᾿ξ ἸΠΔῪ ΒΟΓΥΘ 85 ἃ βροςὶ- 
τηθῃ (ἰΐ 18 πὸ ψοΥ86 (ἤδη 108 ποδὶ σὨΡΟΓ8) οὗὅὨ [6 ὙΑΥ ἴῃ βίο {Π6 αἰδοο]ονίησ βοῆοοὶ ρμἱοκοὰ 
ουὔϊ ἃ ἔδν πόογὰβ οὗ ἃ Ηθῦγονν ρσορμοῦ οὕ βϑοίΐοη οὗ ἃ ργορβεῖί, ἴῃ ογάθρ ἴο ἀἰβραγᾶσθ {Π6 σϑη- 
αἰ 058 οὗἁἨ ταῦ (δον ἀϊὰ ποῖ Ὀοϊϊονθ. 

Ι“}}} οοπάδηβα Ὦγ. Ῥυβου δ γϑμδγκβ οἢ {π6 πογὰβ ἴῃ αυδδίίοη. ΤῊ γοῦν ]β ἀγὰ [696 : -- 
(1.9) “μα πογὰ βορλϊπαλ, ᾿ἴϊ. ἃ ἀφοκοα νϑθββοὶ, 18. ἃ σοηυΐπο ΠΟ γον ποσὶ οι δαρῆατι, 

σονογοα, οὐρά. Τὴ πορὰ τγὰ8 Ὀοστονθὰ ἴτουτι (πὸ ΗοΌγον, ποῖ ὈΥ γτυίδη8 οὐ (Ὁ Ββδ] δ. 8 οηΪγ. 
θὰ ὃν (Π6 Ατδρίδηβ, ἰῇ ποηὸ οἵ σῇ ΐο αἰα]οοῖδ 8 10 δὴ οτὶσίπαὶ ογά. ΑΔ νον μἰαϊηϊν 15 

᾿ οΥἰσίηλὶ ἴῃ {Πππ0 Ἰαπιυδρθ ἰη βίο ἰῦ δίαπα5 σοπηροίθα ἩΣ ΟἰμΘΡ πιϑϑηΐησβ οὐ [6 ἐβα χοοῦ, 
δηὰ ποὺ ἴῃ {πᾶὶ ἴῃ ποῖ ἰδ βίδηα 8 ἰβοϊαίθά. Ναίυγδ!γ, ἴοο, [6 ἴοσ ἴον 4 ἀδοζοα νϑαςθὶ 

ποῦϊὰ ὕὸ θογτοποῖ ὈΥ ἰπ]δηὰ ῥθορὶθ, 88 ἴπ6 ϑ'υτίδηβ, ἔγομι ἃ ἡδίίοη ᾿ἰνίησ ου {16 βθβγεβογα. 
ποῦ Ἑσοην γβογ. ΤΉῊΪδ ἰβ [π6 ἤγβῃ οοοδβίοῃ [ὉΓ πηθηὐϊοηΐπσ 8 ἀεολοα νϑϑβαῖ. [ζ ἰθ γοϊδῦρα τη δὶ 
Φοπλ σοηΐ ἴ ἔδοὶ “ Ὀοΐονν ἀθοκ,᾽ “88 ροπθ ἀοότῃ ἰηίο [86 δἰἀ68 οὗὨ [16 ἀφοϊκοὰ νϑεβο]. ΤΉγες 
εἰπηθ8 ἴῃ [Πο0856 νϑύβοθ, ἤθη Φοηδῃ αἰὰ ποὺ υίβῃ 0 Ὄχργθββ {πδὺ {πὸ νββϑθὶ ψδ8 ἀθοϊκρᾷ, Βὸ 
1868 ἴ6 οοπιπιοῦ Ηδῦτον σογὰ, οπίψγαῆ. Ὁ νγαϑ ἴμθὴ οὗἉὨ βού ρῃγροθϑὸ ἴδ πο, ἰπ [6 δβῆπιε 
γ γβ86, ρα (6 ὑντόὸ πογβ, οπίψγαῖ δηὰ δερλίπαλ. 

ῶ. “ ΜἋὨαϊϊαοῖλ ἴθ 4180 ἃ σεπιΐίπα Ηθῦγον πογά, ἔγοπ ηποίασή, 8αἰϊ 868, 88 ἁλιεύς, ἴτοια ἅἄλς, 
“8810, το (παδο.) ἴῃ ρορίγγ, “ Ὀγίπρ. 

8. “ 7ἰαὃ λαοσλοδοὶ, “ ςὨϊοΙ͂ οὗὁἨ ἴπ6 βαϊοτδ,᾽ “ οαρίαἰη. αὖ ἴα Ῥηκσπίοΐδη 8]θ0, δηὰ ἐς τΊϑς 
8. Ῥμαηίςοϊδη νοβεοὶ, Ολοδοῖ, νυ Ὡῖο ἢ 15 Ἰοϊποὰ ἢ {{, 18. 4 Ηθῦγον, ποῦ Αγδιπαὶς πογὰ. 

4, “« Μίδϑο, “ἴοη ἰπουβαπά;,᾽ [πὸ ν βᾷγ 8. ἃ σοὶ οὐ ἰαῖον Ηθῦγον. [0 ὀὐσυγα ἰῃ ἃ Ῥβδ]π οὗ 
Ἰϑαν ἃ δπὰ ἴῃ Ηοβοδ. 

δ. “«γὲ}"αελελαιὰ, “μου } τ, ρυγροβοα, 18 αἰ8οὸ δὴ οἷά Ηθῦτον πογὰ. ὍΘ τοοῖ ὀδοῦσα ἴῃ 
Φοῦ, ἃ Ῥϑβδίηιν, απ [ῃ6 Οαπιίοϊοβ. [ἢ τὸ ϑγτίδς ἰζ ἀοο8 ποῦ ὁδοῦ, ΠΟΡ ἴῃ ἴΠ6 ἐχίδπι Ὁ μαϊάθο, 
ἰὴ [16 βΒ6η86 ἰῃ ὙΠΟ Ὼ ἴΐ 15. υδοὰ ὈΥ Φοπδ}. 

1 Ρευϊυε. 
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β. “ΤΒδ υδ6 οὗὨ ἰδ6 δυγϊάρσοὰ ἔοστηβ οὗ ἰμ6 γοϊδιῖνο δὴ ἴῸΣ αϑὴϑῦ, ὑπσὶσϑ ἴῃ σοιᾳροβὲῦο σσοντὶ8 
δεβλείἰεπιὲ, δεσλεί ἡ (6 [116 ἔογπι, δααϑλάν ἰδπιΐ, 4150 οορυττίησ), ἀμ οὔςα ἷἱπ απίου τὶ [86 
βου δλοδῥίη. ᾿ 

“ὙΒοΓο 18. ΔΌΞΟΪ ΟΥ̓ Ὧ0 ρ͵θα τ μαίονον τῸΓ τηακίπο (18 δὴ ἱπαϊοδίίοη οὗ 8 ᾿ἰδίοὺ βῖ.}]6, δηὰ 
γοῖ 1 ΟσοῦγΒ 'ῃ ΟΥ̓ΘΟΓῪ βυγίησ οὗὨ ψοῦ 8, τ μῖς ἢ Ὦδνο ὈΘΘῺ δϑϑαηιϑα ἴο θ6 πα σαι οηβ οὗἁ βιις ἢ δῦγ]ο.- 
[16 ποῖ Αγϑιηδὶς δὶ αἱ], θαὶ Ῥμαηϊοΐδη δὰ ΟἹὰ ΗἩρῦγον. 1η Ῥμαηϊοίδῃη, δδὴ 18 ἰΐ τοϊδιϊνο, 
πΙΟὮ σοτΥ ϑροη 8 [ἢ 6 τοῦ ψ ἢ [Π6 Η γον ἴῃ [δῦ {1 ΤΟ] ἰπσ Ἰοῦζου 88 ἀου]οα, ἃ5 ἰὰ {π6 
Ῥυδὶς πογὰβ ἴῃ ΡΊδυζιβ, δψίολοπι, δἰἀἰοδεγίπι, ἰὰ ΘΟ 8 ἰπο νὸ ὈΓΌΡΘΙ πᾶτηθ8, Ὀυΐ ἢ οὗ πλῖςλι 
οὐςὺΓ ἴῃ ἴΠ6 Ῥαπίαϊθυς, δὰ οῃθ, οαΪν 1πόγὸ ; ἠΖοιλιιλαοῖ, “ἃ. δη οὗ οὐ, δὰ Μῆημωλαοῖ, (μ6 

δ 126 88 ΜίςμδΕὶ, " Ὑ]ιο 15 {Κκὸ σοὰ Ὁ 1. “ὙΠΟ 18 ψῃδὶ αοά 187 ΟΡΥΟΌΔΌΪΥ ῦ ΟΟΟΌΓΒ 4150 
πῃ τ[6 Ῥρπιδίθαοι ἰὰ [16 οὐ πΑΥΥ ἰδησυλρο. ῬΟΓΒΔΡΒ ἰῦ 18 υϑοα πῆογὰ ἰὼ [86 αἰδίοοι οὗἩἨ Νογιὰ 
Ῥαϊεβιῖπο. [τ 18 ἔροηυθηῦν ὑδ0 ἰπ [16 ϑοῃσ οὗὨ δοϊομιοη. [Ι͂Ἃη Εκδοϊοϑίαϑίθβ ἰὰ ὁσουγβ δἰχγ- 
εἶχ {ἰπιο5. ΟΥ̓ ὈοΟΚΒβ σ]ιῖο ΔΙῸ σϑα] Ϊγ ἰδίου, ἰῦ ἄοοθβ. ποῦ οσοὺγ ἰῃ “6 γθι} ̓5 ργορ)ιοοΐθδ, 
Ἐζοκίοὶ, Τδπῖθὶ, ΟΣ 8ΔῪ οὗἁὨ [16 5ἰχ Ἰδίον οὗἨ (6 τηΐποῦ ρτορμοῖβ, ΠῸΓ πῃ Νοιθιαϊδῃ οὐ ΕβΊΠ ΘΓ, 
10 ὀσςυγβ ΟὨΪΥ Οὔς6 ἴῃ ΕΖτα, δῃὰ ὑνὶοθ ἴῃ {16 ἔγχϑι Βοοὶς΄ οὗὁἨ ΟἸγοηίοίθβ, Ἡβοσθδβ ἐῦ ΘΟ Γ8 ΤΟῸΓ 
ὕχμοβ ἴῃ (6 ψΔΦυάσοβ, πὰ οὔσο ἴπ [6 Κίποβ, ἀπὰ ομοθ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴῃ Φοῦ. 

7. “ ΔΙαπαδ, " Δρροϊηΐ, ΟΥ ρΡΥΘραγο,᾽ οὐσυγ8 ἴῃ ἃ βαΐπῃ οὗ θανίά. 
8. “Τααπι, “ ἀρογοβ. ΤῊΪΒ8 8 ἃ ϑυγίδο ψόοσ, δὰ δοσογ ϊησὶγ, βίποα ἰδ Β88 πο Ὀθθα Ἀ50 6 Υ- 

ἰδἰποὰ Ὀογοπά 8}} χιρβίίου, [πδῖ [μ6 ἰδησυασο οὗἩ Νίμονθἢ νὋϑ ἃ αἰαϊθοῦ οὔ ϑ'γτίας, ἰῦ γα 8, ἢ 
ἃ Ηοῦγον Ρτοπυποίαϊίοη, 186 νοὺῪ ψόογὰ υϑϑὰ οὗ [818 ἀἄθοτθθ δ Νίηθνθ. Τὸ οιηρίονιηθηῦ 
οὗ {10 σρβεῖδὶ πογὰ ἰκ ἃ ρϑγῦ οὗἨ (μὸ βαπὶθ δοούγδου σῖ σμἱοῖ Φοηδὶι γϑὶαίθβ ὑμαὺ (μ8 ἀθογθὸ 
8 886, ποῦ ἴτομι {π6 Κίηρ ᾿οὐἶγ, θαΐ οπ {δε Δίπο απὰ λὲβ ποῦῖδα, οὔθ οἵ ὑδιοβα πυλμυῦθ 
ἰοσ 65 ὙΠΟ ΟσσυΣ ἴῃ ἴ.6 τὺύϊτησδοοῦ (Πο086 το ἀθβογὶῦθ τ δῦ [ΠΟΥ μᾶνθ βϑθη. 
“Οἱ οἴ ἴμ6 οἰρσῃϊ νογ 8, ΟΥ ΠΝ {γθ 6 ἅΓΘ πδυϑὶ ἰθυτη8, πα βίης 1ϑγδοὶ γγ88 Π0 βοδίδγϊηρ 

Ροορΐθ, 10 ἰβ πῃ Βδυμιοην τὶ ἴμ6 ἰδύογγ, [δῦ (Π686 ὑθγιηβ δῃουϊὰ ἢἤγθθ ὁσοὺσ ἴῃ (86 ἢγχϑὲ 
μυορῃεῦ ψμὸ ἰεῖδ [16 Ἰαπὰ οὗ ἷ8 πιϊβϑίοῃ ὈΥ 8068. 'ὅο ἱΐ 8 αἷβο, (μα δὴ Αεβυτγίδῃ τος Βηΐο] 
ἴογπι ΒΒου]ὰ ἄγβὶ ὁσοῸ ἰπ ἃ ργορμθῦ γῆο Βαὰ Ὀδοη βοηῦ ἰὸ Νίπονθι." (Βυβογβ Τπίγοά. ἰο ὰῈ 
Βοοξ 97 υοπαλ.) 

ΤῊΦ ντον οὗὨ (86 δγιίοϊα ου Ψόηλ}}, ἴῃ Κιειο᾽ε Βιδιϊοαὶ Ογοϊοραάΐα, ἰ8 οὗ ἴα ορίπίου, πᾶς 
ἴπ6 ΟΠ] ἀαἰβη8 ἴῃ 186 ὈΟΟΚ πᾶ Ὀ6 δοσουηίοα ον ὈΥ [86 ΠΟΑΡΏΘ88 οὗἉ ἴ[π6 Οδηίοη οὗ Ζθρυΐϊοῃ, 
ἴὸ π ΐο ἢ Φοπδὴ Ὀοϊοησοά, ἴο [86 ἀογίβογη ὑογγιοσγ, τ βθποα ὉΥ πδίϊοηδὶ ἰαύθγοοιγβο Αγαπιδὶς 
ΡΘΟΌ  ΔΥΪΕ168 ταὐσμῦ Ὀδ ΒΟΉ ΒΙ Ὁ ΒοΟΥΤΟΥ͂Θα., --- Ο. Ε..} 

Ψ. 11ἰοναΐαγ. 

ΒΕΡΑΒΑΤΕ ΟὈΟΜΜΕΝΤΑΕΙΕΒ. ---ἰΜ. [υπον, εν Ῥγορῆ. 7ὁπα αὐρεὶ., ὙΤε ΘηΌ., 1620. 8νο. 
--Ο. ΚΕ] 7. [υδάφῃ, ϑυοπαδ ἐἰιδίγαίιι8 (ΟὉΔα 4), Ττα)., 1666. 12πιο. Α. Ῥίειον, Ῥγαΐεο- 
ἰΐοπες ἴηι Ῥτγορῆ. ὕοπα, Ν᾽ ϊοὈ., 1671. 410 (8 νοἶβ. ἰδὲυί. 1101). Φο. Θογμαγαῖ, Α ἀποίαιίί. ἴθ Απιοα 

,4ἰ υοπαλ, δεη., 1616. 4ϊο. Ἐϊ Α. Ο)υγβίϊδπυξ, ὕοπαβ ἐἰιβίγαίιιβ, 1,08..1688. 4. Οοεςοοίυβ, ΟὉπηηι. 
ἐπ. ὕοπαπε, ἰὰ Ορρ. τ. ᾿ὶϊ., Ἐγαποοῖ, δὰ Μ., 1689. Ἡ. Α. ατίμμπι, εν Ῥγορλεὶ ψοπαβ αὡδ 8 
Νευς ἐϊδεγβείχι, πεὶϊ ογἀωϊογηάίενι «ΔΑ ππιογξυηφον, Ὠκ86]4., 1789. ϑιθίθογρ, Αυδίοσυησ ἀἐ5 
Βυοὴξ ὕοπα, ϑιυῖϊις., 1848. ΕὟ, Καιοη, 112. ὕοπς ἐχροβ., Μοσ., 1862. 

ΤΠΕΑΤΙΒΕΒ ΑΝ ΜΟΝΟΟΘΒΑΡΒΘἝ. --- . ν. ἃ. Ηδγάϊ, υοπαξ πὶ Ο'αγοδαγία, Ἠρ]ηιδί., 1718 ; ὕοπαξ 
εὖ διμίογρτίο, Ἡ. 1118; “Ἐπίφηιαια σοπα, Η. 1119; Εἰϊα5, Εἰδα, ὕοπαβ ες δὶ. οἱ αἰ δοσν, ὑϑιθγὸ 
γεδίδιμὶ, Ἡ., 1119; δας 1ϊολί υοηπὰ ατ|5 (ον Οἰδκοϊολίο ἀ6Υ Ο᾽ ὁδευτγίον, Ἡ. 1720; “Ξηΐσπιαια ργιϑβοὶ 
Ονδίε, ΗἩ. 1128. .. ὅὅϑοεϊθ, Εχαπιεη ἢγροιὴῆ. ἐτοσ. ἀὸ ὕοπα πηὶσηιαίϊοο, ἐπ πιο. ἐχεσφ., ἸαὉ. 
1132. {. ΤῊ. [.ββείησ, Οὐδογυαίίοπιδα. ἴῃ υαί!. “. οἱ Ναλωπιὶ., ΟΒσπιη., 1780.0. ΤᾺ. Ε,. ῬΓΡΘΓ, 
τ. ΟΥἰοο-διδίϊοα, ΗΠ Ἰσἰοτίαπι .. α Πδοοπίίογωαπι Οοπαίίδιια Ῥιπαϊσαίαπι εἰδίϑηα, ατγρὶι., 1786. 
Τρηλδαβ Αὐδπι, δίο ϑεπαμπρεηεβδοῖ. α. Ῥγορὴ. .ὕοπας, τι ἰδολ υπίογϑμολὶ ὦ. υ. Ἡ᾿ΙΔογαρτὰ» 

ελεη φεγείίοί, Βοπη, 1786. 4. ΟἈ», Ηδρίπον, Ουγαγπι οτὶ,. ὁχοσεῖί. πὶ ΣΧ. υογϑ8. ναί. «'. 
ϑρεοίπιδη, ἴ.05.. 1181, ἢ 4. Β. Κογάοβ, Οδεογυαϊοπηηι ἐπ Οτασο. «)΄. βρεοίπιοη, ὅθη, 1188. Η. 
Βοηζθηρογσ, Εἰπ Ῥααν εσοηπϑίοποη αἰ Ηεγζεπβοταπα, ΕὙΚΙ, ἃ. 1,0Ζ., 1189. [,. Ν. ΕΔΙΊ.6βθῃ, 
Ῥγνορλεῖτε ὕοπαδ, ἐπ Μασαχῖη ζὼγ Ποἰϊσίοπδίανεγο, ἈΚ] ΌΘπΙ, 1792, Βά. 2. Ἡ. Ο. Ατίοβαοσῇ, δὲ 
υεγὶεἰχη ]ἔγηα ἰ. ὕοπα ἐπιεγργοίαπαϊ αίϊϊοπο, ὟΥ., 1194, 2 ΤῊ. Ῥδυΐαβ, Ζισεοῖς ἀον Ῥατγαδεὶ Χοπαῆ, 
ἐπ ἄδη λῖίοηιοταδὸ., 1194, ὃ. 835-38. 2. 6. Α. Μοίον, υοπαὶ εἶπας πιογαϊοῖε Ἐγτάλίιυιρ ; ἰδία. 

3. 157 ἢ. 2. Ο. Ναοβλιίσα!!, εν ἀ(α8 Βιιοῖ πὶ εἶεν Αὐολγύ ὕοηας, ἵὰ Εἰολὴῆ. Βιδίϊοιλεξ, 
1799, 8. 221 8. ϑοπηθηϊηᾶγοσ, εὶπε Απαϊολί ἀδν ϑιοῖο Μαιίλ. χὶϊ. 88 ἶὄὈ ἐπ Αὐὠριμιὶ, «. οη- 
αἰεελγίχὶ, 1802. 1,4, 8. 255 Η΄. ΖΦ. Ὦ. ἀοϊάμοτγη, Εχουγϑε τὰπὶ Βυοῖ ὕοπαβ, 1,0 2., 1808. Φ. Η. 

γαροδαίν, δὲ Αγ υπποπίο 1 ἰδοι ὶ ψοπα, οὐ ασφμς Ῥεγίαίε Ηϊδίοτίσα, ἴῃ ΟΡ». θὰ. 1,οἰζο, Ττδ)., 1810. 
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Ῥ, ΕὐΣοα στ οἤβοη, γίζβοδο ἔδογείολι ἀδν υεγεολίδασποη Απείολίθη ἰδοῦν “οπακ, 1,Ρ02., 1817; 2 

Αὐῇ,, 1841. 2. Ο. Βοεῖπαϊ, δὲς δεηαμησθσοβοῖ. 468 Ῥγορλείεη. “οπαβ παοὴ Νιίπονοῦ, Βλὺ., 
1826{. Ἐογθΐσοῦ, Οὐπιπι. ἀὸ Πυοοργ. Οαϑϑαπατὶ υ. 81--87, οὐπὶ ορίπιοίγο (6 ὕοπα, Τ,Ρ8., 1821. 
Ἐυαπφείϊβεδο Κἰγολοηχοίίωπρ, 1884, η. 271-29. Ὁ. [μλθθγθηξ, 1)6ὲ υογαὰ 1 ἰδτὶ “ζοτιαΣ ἐπ! ογρυθίαι θη 6, 
Ευ]ὰ., 1886. (, Ε', Βόβπιο, ζ77δ8εν ἀας Βιιοὴ «οπαλ, ἵπ 7|ἰσοτς Ζοιιβοὴν, 1888,1. 5. 195 8. 
Ὲ, ΘΒ. Βαυγ, 1).ν Ῥγορῆδὶ ζοπαδβ, εἴη απϑυτιβολ-δαδγίοπίδολεβ δι γηιδοί., Ἐδθδηθαα. 18837,1. 90 Β΄. 
Α. ΥΥ. Κυαβιπιογ, 1.γ ϑολγ  γογβολον, 1. αββοὶ, 1889. Φάσον, ὕ7δὲν ἄδη οἰμἰολετο ἐσίδεοη 
Ἐπάκισεοῖς ἀ. 18. .υ͵. ας «. τ΄. ἐπ΄ ἀον (Βδυγ- ογη β 6 η) ΤῊδ. Ζεϊιδοὶν., 1840, 1. 85 Β΄. Εἰ, ό- 
᾿ϊχϑοῖ, Επσαα δον ἀαα Βεοὴ «]οπαΐ; ἴῃ (16 ΕΓ ΣΎ ΘΕΕΡΘΘΟῸΝ Ζεῖιϑοῖν., 1 ρα... 1840, 
Π. Μ. Βαεαυιμησαγίοη, ὕζΖδοεν αἷς Ζεῖσλοη 4.8 Ῥγορλείεπ ϑοπαβ, Ἰϊά., 1849, Π.1 ὦ... Υα]. δυ5- 
βουά θη, ϑϑιηΐοῦ, Αρρατγαί. αὐ Γιίδεν. γ΄. Τ΄ Ππιογρτειαίίοποπι, Ὁ. 2609. Νίοθιλογονγ, (λαγακίογιιὶξ 
ον Βιίδεῖ, ΤΏ6Ι] δ. ἘΠΟΏΒογη, Εἰπίεϊιπο (4 Αυῇ.), 1828, ἢ εος. δ76 Ε΄. Ῥάαγϑδιι, 7πϑεμέ. 
ἐπίεγργεί, 1822, ἢ. 584. ὅ'δοκ, Ολγίϑεϊϊοδε Αροϊοροίίκ, 1826, 8. 845 Η Μ. ν. ΝΊΘΡυδτ, 
Οεδβολίολίο Αβειγ᾽» πὰ Βαδεῖ᾽, 8, 1851. Βοϊϊασα [11.,) ψοπαὴλ ὠπὰ Νπευοὴ, 8. 214 

ΒΕΝΟΤΙΟΝΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΙΟΑΙ, --- ᾿αναίογ, Ῥυγοαιφίοη {δον εἰα5 Βιοῖ ὕζοπαβ, Ζυτία, 1178, 3 
Αὐυῇ. ἴῃ 2 Βήπάοση, ΥΥ πίον. 1182, Ἡδβοϊοπ, ὕοπας Βεζελνίος Νίνος, δ4 δάση, 1,Ρ0Ζ., 1816. 
Εά. Νοαπᾶδν, 226)" Ῥγορλεί “οπα. Ῥυφάϊσιοη, Μίϊαα, 1842. Ουδπᾶϊ, ὕυοπας ἀδν ϑολη Απιϊδλαϊ, 
Βευ]η, 1866. [866 ὅδφη. 121. οὗ [6 Μίπον Ῥγορθοίβ.---Ο, ἘΜ] : 

[Η6}} Μαγιίη, 716 Ῥτγορλεὶ Ψοπαὴ: Ηἰΐ Ο'λαγαοίεν απά Μρώᾧεϊοη ἰο Νὶπευελ, Ιωοπάοη απὰ 
Νὸν Ὑοῦκ, 1866. Ῥαίτγίοκκ Εαἰγραίγη, οπαλ: Ηΐ 1ΐΐε, Ολαγασίοετ, απὰ Μηείοη, υἱειυοα ἴη 
Οὐπηδοίίοη, οἱ, τἰλε Ῥγορλοί᾽ 8 οἱσα Τίπιοα, απὰ ἔΠΙυτα Μαριϊεεαίίοηδ 9. Οοα8 Μιβπὰ απὰ ἨΔ 
ἐπ Ῥτορλεον, Τ. ἃς Τ᾿ ΟἸανκ, ἘΔ ΠὈυγι, 1849. --- Ο, Ἐ,.] 



ΦΟΝΑΗ. 

ΟΗΑΡΤῈᾺἙΝ 1. 

[7}λε Ργορλοεῖε Οοπιπιΐββίοπ ἰο ργοασΐ ασαϊπϑβὲ Νιὶπουοῆ, απα ἀϊΐς Αἰξοπιρέ ἰο συαάς τὲ 
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(νεγβ. 1-ὃ). Α' Ῥεοίοπε δίουπι αγῖδοα; Αἴαγηι ὁ} (λ6 ϑαϊίογε : Μεαπε αὐἀορίθα 
70ον ἐλμεὶγν ϑαζείψ ; 71)εἰδοίἑοη, ΟἹ Χοπαΐ ; δἘ ἐξ ἰῤλγοισπ ὑμίο ἰδε ὅεα, απὰ ἐξ ξισαΐ- 
ἰοισεά ὃν α ΕἰἸδὴ (γοτβ. 4--16). ---- Ο( Ἐ.} 

ΝΟΥ͂ [ἈπᾺ] [16 πογὰ οὗ (π6 1,ογὰ [ΨΦεἤονδἢ] οαπιθ αηΐο. νγὰβ οοταπηυπίοεαιοα [0] 
Φοπδῃ,} (ῃὨ6 Βοῃ οὗ Αια αὶ. Αὐβθ, ἢ ρὸ ἴο Νίμανθα, ὑἱπαῦὺ στϑαὺ Οἱ, δῃα ΟΥΥ “ [ργο- 
οἸαίπι] αραϊηδὶ ἴῦ ; ἔον ὃ {Π6Ὶ} τ ίοἰκοάμπθββ 18 [148] οοῖηθ ᾧἃρ δαϑίογ 8. αὶ [ΑπάᾺ] 
Ψομδῇ σοβα ὉΡ ἴο ἤθε υπΐο ΑΓΒ ἶ5}} ἔγοιη (86 ργθβθηςθ οὗ {π6 1,ογὰ [θθμονδῃ], πὰ. 
νυοπὶ ἀονη ἰο ΦΌρρα ; δῃὰ Π6 [οπιῖέ, Π6] Τουμπ ἃ 8}}}Ρ “ σοΐϊηρ ἴο ᾿ΓΆΓΒΏΙΒΉ : 80 ἢ6 ραϊά 
[πὰ ρε|4] τ76 ἔδτθ ὑπογϑοῦ, ἀπά ψϑηῦ ἀόννῃ ἰηΐο ἰΐ, ἴο σὸ νὰ {θὰ ἀηὐοὸ ΤΆΓΒ ἢ 58 
ἔγουῃ {Π6 ρῥγϑβθῆοθ οὗ {π6ὸ Τογὰ [Φ6βοναῃ)]. Βαϊ [Απ67 {πὸ [μοτὰ [ΨΦομονδῇ ] βοιῖ 
οὐ ἴ ἃ στθαῦ ψιηα ἰηΐο (Π6 868, δια {Π6ΓῸ τνὰβ ἃ τι] ρσὮ Υ [στοα07 ἰθιηροϑὺ ἴῃ [Π6 868, 
80 {μδὺ [Δη4} 16 5. γγᾶβ {κ ὑο Ὀ6 ὑγοκϑθη." ὍΤΠιθὴ [ΑΠπάᾶ7 [16 Ἰμαυηο 8 ̓ 6 γὸ 
αἴγδὶα, μα οὐδ ΘΥΘΥΥ τλδὴ [680}} υπίο ἷβ ροά, ἀηα οδδὺ ἔου ἢ {116 τγάγοβ Κ᾽ (Πδϊ 
σοῦ ἴῃ ἴπΠ6 5810 ἰηῖο [86 8θ8, ἴο Ἰἰρῃίθη {έ οὐ {π6π}. Πθαυΐ [Απά] ϑοπδ} γγὰ8  ΡΌΠΘ 
ἄονῃη [Πδὰ ροπα ἀονῃ] ἰμΐο {Π6 51468 [[1|86 1η 6 ]ΟΓ] οὗὨ {Π6 Βὴρ ; ἢ δῃὰ ἢ Ϊᾶυ, δῃηὰ 
Ὑγ88 ἔλδί αϑίθθρ. ὅ0 [Απὰ4] [86 βῃϊρπιδβίβν 12 σατλθ [οιηθ. Π68} (0 ἶπι, δΔπα βαϊὰ 
απο [00] πὶ, δὰ πηθαποϑῦ ἔποὺ, Ο βἰθεροῦ ὃ Αὐὔἱβα, ο8}} ἀροὴ [10] ἐγ Οοά, 1 
80 δ6 {πᾶὺ [ρ6γῆ8ρ58] (ἀοὰ ᾿5 ψ1}} {π|η}]κ ἀροῖὶ 8, {παὺ γγὸ ρϑυ δ ποῖ [δη γγθ 58}8]} 
ποῦ ρ6γ18}}. Απα {Π6Υ Βαϊ ΘΥΘσΥ ὁπ6 (0 ἢϊ8 ἴδ ]ονν [Ὁ0 ϑδοῖ οἴμοῦ], Οὐοτηθ, δηὰ 
ἰδὲ 5 οϑδί ἰοίβ, {πὶ γγθ Ἰηδὺ Κπονν [8Ππ4 τῦθ 5}}8}} ΚΏΟΥ, [Ὁ ΠΟΒ6 οδιι86 1’ [0 8.6- 
οοπηῦ οὗὨἨ νοι] (Π18 6 ν}} ἰβ Ἐροη α9. δο [447 {Π6Υ οκϑὺ Ἰοῖβ, δῃὰ {Π6 οἱ [611 ὕὑροὶ 
΄ομαἢ. ΤΆΘη βαϊα ὑπον [Απὰ {μ6 0 8α1} υπίο [07] Εἶτα, 6 }} υ8, γγχϑ ῬΥΑΥ (ἢ66, [ὉΓ 
ΜΠ οΒα σαυβα (8 δν]] ἐξ ἀρὸπ τ8; ἢ ΝΥ δῦ 18 {πὶπ6 οσοιραίίοη ἢ δηα ἡνἤΘη66 6Ο0Π}- 
δϑὺ ἴποὰ ἢ ταῦ 18 ΤΠῪ ΘΟΘΠΙΓΥ 5 ἀηα οὗἨ ψῃδῦ ρμόορ]α αγέ (ποι Απαὰ Β6 βαϊα υηΐο 
[107 (δοιῃ, 1 απὶ 8) Ηθῦγον ; πα 1 δα {πῸ 1 ογὰ [6 [ονα}}}, {π6 (ἀσοᾷ οὗ Ὠθάνθῃ, 
νοῦ [10] παῖ ταλὰθ [οηλΐξ,. Πα (ἢ 7 016. βοὰ αἀπὰ (πὸ ἀρν ἰαπά. ΤΠθη 66 [16 
θη [πὰ ἐπ6 τηδη τγ6 16] Θχοθθ ΡΥ αἴγαϊα, ἀπ βαϊ 4 ἀπο [00] ἴηι, ΥΥ̓ ΠΥ μιᾶδὲ 
ἴποὰ ἀοπα {185 [ΥΥ̓́ΒαΣ 8. {π|8 του παβὶ ἄοπθ 9 ΕὟν ἴΠ6 τηϑῃ Κηθν (πα ἢ6 
ἤδι [8 ἤδοῖηρ] ἔγουι [Π 6 ργϑβθῆςθ οὗ {π6 1ογὰ [96 ονα}}}, θθοδῦβθ ἢ6 ᾿αᾶ ἰο]4 
ἵει. ὙΠΘΩ βιὰ {πον [Απὰ ΓΠΘΥῪ 8414] ὑπὸ [το] μἰηι, ΥΥ̓ μαῦ 5884}} ψγὸ ἀο ὑῃΐο 
{Π66, (πα΄ὺ [16 568 την 6 σ8]π} ὈΠῖῸὺῸ υ8 [πᾶν δ 5146 ἔγοι αραϊηϑῦ 8] 9 Ὁ. {Π6 568 
πΤοΟυρῦ δηὰ τὰβ ἰδηιροβίυοιβ᾽ [Ὁγὰ8 ἰπογϑαβίησ Δηα γυβΐηρ (δι ρϑϑίιοιβὶ νυ ]. 
Αμὰ δε βαϊά υπίο [07 τ1πϑιὰ, ΤΆΚΘ τη ὉΡ, ἀπ οαϑύ τὴ ΤΌγ ἢ ἰμῦο {Π6 86, 80 884} 
(16 δοᾳ [πᾶ ([Π9 868 8181] Ὀ6 οδὶπὶ ἀπίο γου [810 5116 ἔγοιῃ ἀραϊηϑὺ σοι]: ἴου 1 
Κπονν (παὺ [ῸΓ ΤᾺΥ 88.615 18 σγϑαῦ ἰθιηρθοϑῦ ἰδ θροὴ γοι. Νανθγίπθ1685 [ΑπᾺ7 {Π6 
θη τον 15 [Ὅγοῖκα ἰπτοῦρ,, νἱΖ., [16 γγᾶν68} μαγά τὼ Ὀτίηρσ ἐέ ὑο τπ6 ἰδπὰ [το Ὀγίησ 
ἴο ἸΔη47}; Ὀαΐ {Π6Υ οουἹᾶὰ ποῖ, ἴογ ἴπ6 868 ψΓΟΌρὮῦ, πα τν88 ἰοηροδβέιοιιβ [ ννἃ8 ἰῃ- 
σγοβείηρσ ἃηα συβῃϊησ ΘΙ ρΘϑί ΟΌ5]Υ} ἀραϊπδῦ ἤθη. ἯΥ μογϑίουβ [4 π4] {πδὺ οὐἱδὰ 
απο [10] {πὸ Το ΠἸΝΟν 1 Δπα μαϊὰ, Ὗ 6 Ὀθβθϑοῖ θ6, Ο [ωονὰ [Ὁ πον 46 ο- 
γ8}}. Ἰϑῦ 118. ποῦ ρϑυ δῇ [ὉΓ {Π||8 Ἰηϑη 8 11{6,9 δῃα ΔῪ ποὺ Ἰροῦ τι8 ἱπποσθηΐ Ὀ]οΟά : 
ἴον τῃοιι. () Ἰμοτὰ [ΨΦομονδῃ], μαϑὺ ἀοη6 88 1Ὁ ρ]θδβδά {ῃ66. ὅὸ [Αη4] {6 Υ ἴοοῖκ τπρ 
“οπαῆ, ἃμπα οὐδὲ ἰτα ἤοσ πο [86 868 : δηᾷ [Π6 868 οϑαϑϑα [βἰοοα] ἔγοϊαῃ 118 ταρίησ. 
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16 ΤΠθη [Ἀπ4Ὰ]7 (λ6 τἄθῃ ἔδαγϑα [μ6 [τὰ [96 Π ον} δχοθθαϊηρὶγ, δα οεγϑα ἃ β8ογὶ- 
ἤσα ἀπῖο {Ππ| [τὰ [Φθῃονδ], απ πλλθ γον. 

ἙΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ 

Γ ας. 1. .-- πρὶν σοηδα, εἰστ!δοα α ἄστε. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[3 Υετ. 1. -- ΣΌΝ, Απαιτταὶ, τασδὴδ σσγαείομα, οὐ ἐγμελγμί. 

[8 αν. 2. --- ὮΣΙ), αγίδε, πδοὰ Ὀδΐοσο διοίμος γϑσῦ 8) ἃ ἴοστῃ οἵ ὁχοϊξοιαθηξ. 

[64 γεν. 2 -- ΤΠ, αν, Ῥτοοϊδίσα ἰὼ (δ) ΤΏΔΏΠΟΙ οὗ δ Βοτδι, οσ ργορδοῖ. 

ἴδ γος. 2. --- 3, ,ογ, πιδὺ Ὀ0 τυδοά ἤοτθ δὲ (δ σοϊδέδνο οουῤαποίου ἐλαέ; Ὀὰὲ ᾿ξ ΡῬΤΟΌΔΌΙΥ δδείστιϑ 8 σϑϑδοῦ ζος ἐδ 
αφρ»ιηδηι, ἀπὰ θς6 ἰὐ [5 τοηοζοά δεοαμβς, 

-" 

[8 Ψεγ. 8. -- ΓΥΛΣΝΝ, “λῖρ, ΚΘΌΘΥΔΙΙΥ ΔΏΥ Ασζο ταδτοδης- δ. 

[ΠῚ ον. 4. --- ὈΛΏΣΤ, Εἰ ρ)} οἵ Ὁ, ἐο ἰάγοιο ἀοισπ αἱ Δ ἱεπείλ, ἰο Ῥγοκίγαίε. 

(8 γος. 4. -Υ Ὁ ΤΊΞΨΓΙ, ὐοῦ πιοίδρδοσίοδ!!Υ οἵ ἑμδηϊπιαῖο ἐΐηκε ; ἐο δὲ αδομί [0 ἀο, ογ δι εν.: τκδ τλὶρ τοαΣ 

αδομῖ (ο ὃς ὁγοίεν, ττπδϑ οὰ ἴμ6 φοἰπὲ οἵ ἰσυπάοτίηχ. Οοδϑηλυδ᾽ Σζεὸ. 1σπ. βυὺ ΦΦΠΊ, 

[9 ον. ὅ. -- ΥΠΞΩΙ, ἐλ τιατίπ τ, ἴγοτα ΓΙῸ, 861}, [06 40} οὗ ἰδο ναῖον πο ἐΏΘΥ παΥυϊκζοῖο. 

[19 γον. δ. --- Ὁ5, γ6486}5, ἃ ΚΘΏΘΓΙ ὑδγίι σΟΣ ρθη δίς ΝατΘδ. Ἐ86 ΒΟ ΠΙΧ ὩΠΠ τοΐοσε ἴο [Ὧ90 ῬΟΙΞΟΏΒ,. Ὡοῖ ἴο ἴδ: 

ἭΔΤτΟΘΕα. 

[11 Ψοτ. ὅ. -- 2 ΘΦΠ ΣΝ, ἔλιο εἰάθα, οὐ ἔττο αἰάδϑβ οὔ [19 νϑαϑοὶ. δερλίναλ δ ἀοτίνοὰ ἤτοι ϑαρλαπ, ἴο δόψοσ : 
ἰς εἰσηϊδεβ αὶ ἀθοκοιὶ γϑδϑοὶ. 

[13 γον. 6. - ὈΞΓΙΠ Ὡ,, 1 ταλβίοσς οὔ {89 σορϑιωθῃ. 

[18 γετ. 6. -- ὩΣ ΝΤΊ, (μο κοά, πίθι ἐμο ἀτεοῖο. 

ΠΑ Ύοτ. 7. -- Ὁ ΕΙΖΞ,, χὺν ἐλας ἰϑαίοα ἐξ ἐο ἰσῖση : φοπιροπῃάσὰ οὗ πο ῥγεροδίἑσῃ Ζ), ἐδ τοϊδέννο ργοωοαι ἴ2), οϑῦ- 
ἰζβοιϑά ἴγοιι ῶν, (μϑ Ργϑροδί οἢ »᾿ αιμὶ ἰδ ἰοϊοστοκδῦ νθ Ὥ. 

[1δ ον. 8. -- Το πογὰδ ΡΥ] ΓΗ ΤΡ Π γε ἽΚΕΙ, δ΄ ουείοα ἴῃ ἵπο οὗ Κοαηϊοοι( δ ΜΗΒ. ἴῃ ἐδο 

δοκοίη. δα! οι οὗὁὨ ἔμο ὑτορῃοῖσ, δῃὰ ἰὼ ἴθ ὕδίοδβῃ ΟΡ. οὗἨ ἔο υΧΧ. : δηά Κοημπίοοι 8 ΜΆ. 1δ4, οί Ὁ, Ἡθϑηἀδυβοῖ, 

Π6 γεν. 10. - ον ὨΝΝΦΤΊΌ, ὴλὶ ἰς ἰἷ6 (πο δοὺ ἀοῃθ' ποῖ, ΝῺΥ δὲ ἰου ἀόπο (Ὠϊ6 ἢ ᾿ 

[1 γον. 11]. -Ὁ στ, κοΐυκ, νΌ, ἐοκεῖης : ἐΟΥ δσὸ Ὀοΐὰ ρμαγηοἰ ρῖὶθα. 

[18 γον. 12. -- Ἑ Ὁ. ΟἿ ΣΩΥ͂ δΔοοουηΐ, οομρουπάσαά οὗ ἐδ Ργϑροαδίτἰοα 3), 189 τοϊδνο τῷ, οορίτδοίοα 88 ἰῃ ν. Ἶ, ἴδ 

Ρτεροαίτου Ὁ, δηὰ [06 Ρτουοτηΐηδὶ Βα ΒΊχ ἣἧ 

[19 γεν. 18. -- ΠΓΊΓΙ Ὴ, ὑτοκο ἑβτουσὰ. “ΤΩΙ δἰκηιδοθ ἴὸ Ὀγϑὰκ εἰτοαφιι 6 πὶ], δὰ πιϑιδρμοσίοδ!!ν ἰο Ὀσθαὰκ 
τισουρὴ ἴδ6 πᾶνος. 

[20 ας. 14. -- ἘΣ ΌΣΞΙ, ἴον ἰδ δδκο οὔ ἐμ 808], οὐ 11{8, 88 ἴῃ 2 βδη). χὶν. 7. 860 υἷδὸ ὈὨφυΐ. χίσ. 2]. --- Ο. Ε.] 

ἘΧΒΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙΝ 

Ψεν. 1-. Ζ7λλο Οονιπιαπα απά ἰδὲ ΕἸ, . Οοπι- 
ῬΑΓῸ ΟἹ νογ. 1 τπο0 Ιπιτοἠαοσιίοῃ, ὃ 2, Ρ. 18. 

“ΤΠ}6 παυταῦδνα θορίηβ, δοοογάϊηρ' ἴὸ ἀβαρο, ὙΠῊ 
1π6 οὐρα [ςοπ͵]αποίΐοη ταῦ. Οὐ. Ε).}, Ὀδοαιιβ6 ΘΥ̓ΘΤῪ 
ονοηῖ ἴῃ τη ΤΟἰϊονγβ ἀροῦ, 8η δηϊοοθάθηϊ ΟΠη6 : δῃὰ 
(Π6 τερον οὗ {πᾶΐ ον οπΐ ἰ8. ΑἸ ΨΆΥΒ ΟΠΙΥ ἃ ΠΟ ΤΠ Πυ8- 
τίοπ οὐ βοτποιβίηρ ῃγίοτ, δῃ ὦ ΒΡ Υ ΤΟΥ σοπδίάογοα 
[οττηϑ ἃ ἔγαρτησπι ἡ (ΗΖ, Οοτάραγο Επι} ἰ. 1; 
1. 58:1. 1. 1.) 

[“Ετοπι {116 εἰγουτηϑίδποο παν {Π6 ῬΟΟΪΚΚ οοτα- 

ἸΏΘΠο65 ΜΠῈ (πὸ οοπ)αποῖίοη Ἢ, ΘΟΤΩΠΟΠΙΪΥ͂ γοπἀθγοὰ 
απ, βοὴ ἴᾶνο ἱπίογγοα {π8ἴ ἴξ 'β ΤΔ ΓΘΙΥ [86 ἔγαρ- 
πιοηΐ ΟΥ̓ ἃ ἰατροῦ νους, υυυίτοη ὉΥ [86 δᾶπ)ο μδηὰ ; 
νὰν τῃοιρ ἢ (ἢ15 ραγςοὶς 18 τηοβῦ ΠΟΙΩΠΊΟΠΙΥ͂ 864 τ0 
οοππθος 1π6 ΤΟἸ]ονὶπρ βοπίθποο τυ δοιποὶ δίς 
ν᾽ ἰὴ Ῥτθοοοϑ ἴτ, ἀπά 18 ρμ]αςοά αὖ τπ6 ὈοσΊπηΐηρ οὗ 
ἱδίοτίοα] ὈοοκΒ ἴο ταλὺῖκ τηοῖσῦ σοπποςίίοπ Ὑ 1} 8 
(ογοροίπε παγγαῖίνο, ΑΒ Εχ. 1.1.;1 Κίηρβ 1. 1; Εζτα 
ἢ. 1; γοῖ 10 ἰδ 4180 δπιρίονοὰ ἱποϊιοδτίνοῖ ν τυ ἤΟΓῸ 
[Ὦότο ἰξ ἢ0 οοηποοου ψηδίδνοῦ, ἃ Εν ἢ ἱ. 1 ; ἔϑτῃ. 
1.1; δῃά, 85 Βρϑοΐ!ν ΡΆΓΑΙ]οΙ, Εσοκ. 1. 1. [τ βοῦνϑϑ 
ΠΟ ΟΠΟΓ ῬύγροΘΘ ἴῃ δ0 ἢ ΟΑ805 (Π8Π ΙΏΘΓΟΙΥ [0 

αὶ ν {116 ἀροοοραῦθρα διΐιγα, 80 85 ἴο πη 8 Κα ᾽ν ΓΕρ- 
Ταϑϑηΐ ἴπῸ ἢΒΤΟΤΙΘΔΙ ραϑβὶ [6Πη86.᾽ (Ηδρηάογδου, (Ὀ;". 
ὁπ «“οπαῖ, οἴ ΔΡ. 1. 1.) 

“Τηἷ5. ἔογπι, ᾿Δπὰ {πὰ ποτὰ οὗ (6 Ιωοτὰ σατο 
ἴο --ο, δα υΠρ᾿,᾿ ΟΟΟΌΤΕ ΟΥ̓ΘΥ Δα ΟΥ̓́ΘΥ ἀραΐπ, Β Πρσὶηρ 
τοροῖποῦ ἴΠ6 ΡοΔΓ]8 οὗὁἨ ργοδῦ ὑγίοα οὗἩ οα᾿ β τονϑ]δ- 
τἴοη8, δῃἃὰ ὑπ|τἰὴρ ἘΠ 8 Ποὺ ΓΟΥ ]διίοη ἴὸ 4}1 [οβθ 
ὙΠ ἢ Δα ρῥτοοθοθα ἰς. Το ποτὰ (πᾶ, τῆ οη )οΐην 
οη ἰδίου θβ {ἢ Πἰβίογίοβ, τον] δ ῦοπ8 1 Τονο]8- 
τἴοπ5, τηϊπρ ἰῃ οπς ἴῃ Πιἰδίοτγοβ οὐ Οὐδ᾽ 5 ννογὲβ 
δκηά νογάβ, δὰ Ὀ] πα ΐπρ' τη6 θΟοΟΚκ5 οὗἩ Ηοὶγν ϑδεηρ- 
ἴαγα ἱπίο ομθ ἱνίπο θοοϊκ.᾽᾿ (ῬΏΒογ, (πα. οἩ 0- 
παΐ, οἢδΡ. ἰ. 1.) 

““Βοπιηοῖί πη68 ἃ ὈΟΟΪΚ ΘΟΠΉΤΏΘΠΘ65 Ὑ]1ἢ τῆ τοϊαιῖΐτα 
Ῥαδί ἴόσιῃ οὗ [86 διιθβίδητινε νογῦ, ἰπ σου βοαιΠ 68 
οἵ τἰὸ το Β νἱονίηρ Ὁ 886. ἴῃς σοπίηπδίοι οὗ 8 
ΑΗ ΔΑΡΩΝ οὔα (1μον. ἱ. 1; Ναπι. ἱ. 1; Φοβὰς: 1 ; 
πὰρ.}..1). ΒοΟΟΪΚΒ ΔΙῸ αἷβδο ἔοιιηὰ ἴὸ σοπιτθθηοθ 

πη {18 ἸΏΔΏ ΠΟΙ ὙΠ ΙΟἢ ἤδνο ΠΟ ἀςῖ!Ἁ]} ΤΟΪΌΓΘΙΠΟΘ [0 8 
ΡΙΘοοάϊπω οὁΠ6; ἴπ 810 ἢ} ΟΑ568 [Π6 ὙΓΠΟΥ Η] ΠΡῸΣ ὧὲ 
ΟἾτ6 ἐπ πιδαϊλαβ τα8, τοσυα ηρ δὶ Ὧδ6 8 ἀθοπι ἴὸ 
ΤΌΠΟΙ 85 οοπηροίρα τὸ οτοσοίης Θνοη 8, δὲ 1688. ἴῃ 
1ηα ογήοϑὺ οἵ τἰπ|ὸ (ΕὔΖοκ. ἱ. 1; Φοπϑῇ 1. 1 ; Βιτλ 1. 
Ι; ΕΡΕΠΘΣ 1.1}. ΓΝογαμείπιοι᾽ 5 42εὁ. σταιν. ἄγπίαΣ, 
ὃ 970, 2). ---- ͵ἅ͵ἁ.. Ε1] 



ΓΟΗΑΡΤΕῈᾺἊ 1. 

Μασ. 2. Νιίπονθι, τ..6 σαρὶταὶ οὗὁἨΑβεντία, οἡ τπὸ 

κατ᾽ ἐξοχήν, ᾿όγὸ α5 ἴῃ (ἀοη. χ. 12, ἡ Πόγα τῆς 84 α]- 
τἰοπα] εἰδινο, “" τῆς ϑλο 15 ἃ στοδῦ οἴν,᾿ ἢ ἱποίυἀδ5 
τῆς ἴσιισ μγον ον ν᾽, ΒΟρΆΓΑΤΟΙγ πσηιοα οὐκ. 8, ὙΠΟ}, 
ἴι ἃ ΜΊΔΟΥ κοηκο, ςοῃπττατοα τῆς ΟΥ̓ οἵ Νίνον ἢ. 
1 νναϑ, τοσογί ιν τὸ 1)}ιυάυγ. ᾿᾿. 8, τἰἰ ρμιγοδίοϑι 
εἷτν οὔ διείην. [15 εἰγοι αογοηος νὰν ΤΟΣ Παιι- 
ἀτοά ἐπα εἰμεν ΠΡ] ΟΠ 653 -ατ οης απ ἀγορὰ απὰ θη 
[ὙἹΟῚ .κ5 μεθατοῦ τῆλῃ τἰαῖ οὐἨ Δ υγ]0η. [18 ἀϊδιη- 
ΘἴῸΓ ν 8 (Ηςτοάυτζι5, ν. 25) 1 [4] οης πυπάγοά δηὰ 
δἰτν ἑπτ]οθ 8; Ομ δον ἃ μορᾶά εἰν 8 1οιγ- 
μογ. ὕγνοη τ ν821}}5.. 100 166Ὁ πιὰ, ΠΆπκοὰ νυ ἢ 
δἤοοη πυπάτοι! τοῦγεῦβ, Θιο}} τσὸ πυπάγοι ἔροι σῇ, 
ἴουγ [ϑυϊηὸ 58} τἴγος, Ο, 15.] ὁπατίοιβ οου]Ἱὰ ἀτγῖνα 
δυτοαϑέ. ΤΏ τγθο εἰαγ5᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ, τυ ΐςἢ, αδοογά- 
ἴῃς ἴὸ σἰαρ. δἰ. 8, ὁπα ἐὐυὰ τγάνθὶ νυ εἶπ τμ οἰ, 
φἄπηοῖ ἈΡΡΘΩΓ ἢ ἱποιῸ. 1} 0]6 βυατοιηθηῖ, Γ γγὸ τ0ἢ- 
δ ἀογ τῆλ 10 Π]1οα, τουμοῖθοῦ ἢ τ6 Δ) οἰ πἷρ οἰτίο5 
πηϊ6ὰ τὸ ἰς ὈΥ 16 βαῖηὸ ΤΟγιβομλιίοιβ, τς ἡνΠοΪ6 
ΒΡδσο Ὀοῖνοσῃ {116 τίνοσ Τίρτβ, Κποσῦ, τπὸ ΤρΡΟΥ 
ΟΥ ταὶ ζα}, τῃὸ ἀδῦ ὅι0., πὰ τπ6 τηοση μιΐμοι8 
Ῥοσ μγΥ οὗ τὸ νϑ]Π6Υ οὗὨ τὸ ΤΥ οα τηὸ οαπῦ; 
84 τῆλε τῆο γα Ὁ 5}. ἀὰ ταϊῃ σονογοιὶ που 9, 
ΨΉΟἢ ἱπάϊτιτο τὴ6 ἸΟσΔΠ ν οΟὗἨ τὴς ἀεδοϊαῖοὰ οἰτγ, 
δηὰ νος) ἰὼν τυγοη γῆν γολγα πᾶν ἰχθθὴ δοοσδϑδὶ- 
Ἴ]6 τὸ ἴῃ ἱπνοθ μετ οηβϑ οὗὁἨὨ Ἰδαγηθα πηθη, ΟΘΟΙΙΡΥ 
δΔη δίοὰ οὗ ἀθοιτ οἰ τοθη βαιαγο ἢ}}}689 [ἀστδῃ 
ΤῊ [68 τες 878 1ὐπρ΄. 54. πῃ} 65 --- Ο, Ε.] Οομρ. Ενγα]ὰ, 
διὺ..7]ομ., χ. 52 ΕΞ. ὅ. Ορρετγῖ, Εἰχρέα. ϑεϊδηϊὶ 
ἐν Λλ]έϑοροίαπιῖε, Ῥατὶβ, 1862, 11, 67, 72, 82 ἢ, ; Μ.γν. 
Νιοθαμγ, ἐδ. Ὁ Αδεγγία απὰ Βαῤγίοη, ». 974 6.}- 
[Νίπενο, δοοογαϊηρ ἴο (ἀθπ. χ. 11, νὰ8 θ81}} ὉΥ 

Νηωγοά, ΓΘ νοῦρο διιοι!ὶ του ΌΙΥ ὃ τοδᾶ : 
“Θες οἴ παῖ Ἰαπὰ μα [Νίπιγο ἢ σψοηΐ ἔογ ἰηΐο 
Αδεατ [Αϑπγτῖα)], πὰ δ]. Νίπονοι,, δηὰ τἢ9 
εἰν Ἰἰξομοθοτὴ απ 14}. Δορογαϊης ἴὸ [Π6 
αγεκ ἀπά [οι διιίυτθ, ἰς γα ἸΟυπάἀ θα ὉΥ 
Νίπυ5, τ παντῆῖοα! αμην ΟΥὗἨ εἶ Αϑογγίϑῃ θιῃ- 
Βἶγα ; διὰ 1135 πδῖῃ Δυρόμγϑ τὸ ὑ8 ἀογίνϑα ἤτοτὰ Εἷπ, 
ογ ἔγοιῃ ἴθδι οὗ μἱ Αοϑυτία ἰοἰτν, Νίη, ΘοΥγεϑροηά- 
ἵη, ἰτ 15. ΘΟ )οοτανοι, νντἢ τη6 τοῖς Πούδαϊοβ. [ἢ 
ἴὴε. τη οὗὁἨ «“ομα]ι, τ μὰ μγοθΥ διταϊ θα ἴο 115 
ξτολῖοϑι ὀχίςηῖ. [{ ἰογπιοὶ ἃ ἐγερεζίιπη, δπὰ οοη- 
δοα σε} {ΠῚ οὐ] αν πῸ ὁΠ6 αἰαιποίοτ. [05 5087 
δΔηρ 8 ΙΔν τον αγ 5. (Ἰὸ ΠΟ πὰ βου, απὰ 118 
ἴον 5᾽ἀ.5 τγοῦὸ ἔὑσιμοι υν τη ΤΊ γί ἀπ} τῆ τηοιη- 
ἰιαίηΞ. ΠΟ ἄνόγαχο ἰοσῦ νγὰ8. ἀροι τυγοηῖϊν-ἥνο 
Ἐπ ἢ τηΠ|6 5: τὰς ἄνόγιρὸ Ὀγοδί τη, ἤποοη. ἰ8 
ἴαύρο ὀχίθηιϊ οὗ δγϑὰ ἱπο 65. ΝΊπονοῇ ἴῃ ἰτ8 ὑγοδά- 
ΘΓ βόππο, ννῃϊο ἢ} νὰ ἃ πηΐοπ οὗἁὨ ἴθυγ Ἰαγρο ᾿γΓηο- 
ΥᾺ] οἰτ65. ΝΙπονοῦ ῥτοροτ, ἱποϊ πάϊης τῆς τα ηκ οὗ 
Κοαυγαπ)ῖκ, Νουδὶ Υὰπὰ5, δηὰ Νίπια, ἰβ δἰτατοα 
δ᾽ ἴΠ6 ποι} νοεῖ ΓΤ ΘΟΥΠΘΡ, ποῦ τὴ “Ἰἰσγῖβ. ΝΠῺ- 
τυά, βϑαρμροβοά τὸ ὃὕ6 τἰ16 ἰαῖο τ σαρὶτ4}, αὶ τ] ἶσὶι, ἴῃ 
τπ6 ορὶπίοη οἵ ᾿ξ ζοπ, ζοπ65, δπὰ Ορρογῖ, νγὰ8 
186 δηείοπι Ομ] ἢ, ἰβ αὖ {πὸ κου ΠἸυνοϑτογη ΠΟΓΗΘΓ, 
Ὀοΐπεο τῃ6 ΤΊ γθ ἀπ ΖΑ); ἃ {γι ἸΆΓτΘ ΟἸΤΥ, 
ὙΠΟ 5 ποῦν νοι ἃ πο, ἀπὰ νυ ἐμ ἢ ἢπ8. ὈθΘα 
οχριίογοαὰ ἰθὺ οὗἉ 8]}}, ἰ5 ὁπ 06 'ΓῚ τὴς. 156}, ΠῸΠιὶ 
ἴἄγοο ἴο βὶχ ΕΠ ἢ 5} τ 1165 1ἴὸ τῆ πογι} οΥ̓͂ ΝΙ γιὰ ; 
δηά τὸ οἰτα 6] πὰ το 9] -Ἰλ58, πον παπιϑὶ Κοτ- 
ΒΑρΑΑ, 18. 5ἰτιλίοα οη ἴΠ6 Κἰιοῦτ. (Οοιιράγο Καὶ 
δι ἃ [6] }χϑο ἢ οα δὲ Διπον υορλείδ; Αλτιο᾿5 Δδιϑὃ- 
ἐϊξαὶ Ογείορεάϊα ; ϑιαὶτπ᾽ 5. Δ σίοπατῳ οὗ 1λὲ Βίδία; 
[ἀνατὰ 8 (νὠιευεὴ απαὰ 115 Ποιπαῖπα; Ἐλ ] ] 5ο ἢ 8 
Πετοάσίια, Βοοκ 1., Δρρμομἶχ, Εδδαν Υἱ].) -τ. Ε.] 
ῬΥΟΒΟΒ δχδιηδῦ ἰῦ 1. (Σοά᾿ 5 οοιηπιληὰ ἴο Φοηδὴ ; 

{πὶ 18, ΡῸ δπὰ ἀοἰϊνογ τὸ ἐϊθ ἤϊοθ, ἃ Θ}} τὸ τὸ- 
Ροηῖδποο [δ᾿ πρ  διαεριεα πα). ΗΟ ἀοὺβ ποῖ Β8γ, 
ΡΓΟΔΟΝ ΓΔΟΓΟΙΥ σοπσορηΐμ ἴθ; [ῸΓ ΦΟΏΔΙ,, 85. ΟΥΠΟΥ 

1 [Εοεοάοξι τηϑηοηδ Νίπονοι, Βοοῖκ 1. 108, 106, 188, 
128: Βοοὰ 11. 160. --- Ο. Κ.) 

8 

νοπᾶ τῃ6 Ποιῃθ οὗἁἩ 8 {ἈΈΠ 30 Γ 
. 
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, ὑοῦ πα αἰά, οου ἃ Βενο ἄοης τπαῖ ἴῃ 8 οὐ Ἰδηά. 
ἰοῦ ὑδηὶ οἵ {6 Τ ἰστῖν, ἰ5. σα] ὍὯ8 ατϑαῦ οἰΐγ,, ἃ ΟἾΠΟΓ ἀσοϑ ὸ 5. ἸΔογοὶν 0 ἰδ; ἴον τἰιδὺ σου]ά 

αν Ὀθοπ οχρτοβϑοὰ ὈῪ ὉΝ οὐ Ὁ. Βα Θοὰ νὴ] 
εν ἢΐπὶ ῬΥΌΔΟΙ ἀσαϊπϑί Νίπονο, Ὀδοδυδο 118 Ὑ]οκ- 
οἀῃθὲ8 ὯΝ} οοσλο ἀρ ὑοίοτο Ηΐπὶ 5. 'ῃ ἰοιτηοῦ [1ηὲ8 
τῃ0 υἱοκοάῃοβο οὐ δοάοπι δη Οοπιούτλῇῃ δὰ ἀοπ6 
(ςοι». (ἀδη. χνἱ!. 21, ἢ θη. νἱ. 5). 

γον. 8. Φοπαῖι ἄγοϑο, ὑυῖ ἴο 866, βηὼ εἰιῖ ἴτοῦι 
186. ρΡηόδοηςθ οὗἨὨ Φοπονδῇ, παῖ 18, ἔγοτη 1πὸ ῬθοΟρὶθ 
ληά απ οὗἉ δβτϑθὶ, ἴο Ὑ] ἢ ἢ ἱταδρίποιὶ τὸ ῥΓο8- 
Θης6 οἵ ἀοὰ ἴο ὃὈ6 Πἰπιϊ οι, 88. ὁδ.οοῦ, γἤο ἢ6 τ 88 
ἈΘΤΟΙ 56 δὺ ἀἰδοονογίηρ τἴἢ6 ῥτόϑοποο οἵ οα ὃὈο- 

{Ναϊιενίϊολεη Ἐγαε]. 
(δη. χχνὶ!. 16.) Φ 
[6 Ὀθ ἰοῦ ἐπ τ οσμ ργεϑοηοο οὗ αοἀ νγ88 8 

ρΡδιὶ οὗ το ἴδ ἢ οὔ ΑὈΥΔΠδπλ᾿Β ἤοιθ6. Απὰ τἰαῖ 
σά νγὰ5 θυ ργθϑοηΐὶ ποῖθ ἢ ἀἰὰ ποῖ ἤγβὲ ᾿ἸθΆσγη οἢ 
{8 οσςοιβίοῃ (88 ποῦο] βθοπ}5 τὸ {Ππ|η}κ}, θιι ἰτ ἐδ 
ΠΟ ἴὸ πὶ τ δὶ Φθποναῖ,, ἃ8 1πΠ6 ουνοηθηῖ Οοὐ, 
τουθδὶ θὰ Ηἰπιβοὶ ἢ ποῖ ΟὨ]Ὺ δὲ [ποςοοπϑοςσγαῦοιὶ ΔΙ [819 
οὔ Πῖ8 ἕδεθγβ, Ὀπὲὶ ονο Πογο.᾽ ({(δησο οὐ θη. 
ΧΧΥΪ. 16.) 
“1 ἢα5 Ὀθθὴ αϑικοα, Ἢ Ηον οου]ά ἃ υοριοι ἰτῃ- 
πὸ τιδῖ 6 ςοὐ]ά ἤθο ἔγομῃ [6 ργόϑοπος οἵ ἀοά ῥ᾽ 

ΡΊΩΣΩΪΥ ἢ οουἱὰ ποῖ. Φοηδἢ, δὸ σοπνογϑῆπηι 1 ἢ 
τὴ0 ΒΔ 8, ἀουθι]ο88 πον Ὅ7ὸ}} τπ6 Ῥβ8] οὗ 
Ἰ)ανίὰ, “" ΥΤΕ ΠΟΥ 8118}} 1 ρὸ ἔγοιῃ την δρί τι, διὰ 
ὙΓΕΪΤΠΟΥ 8}}8}} 566 ἤγοι τῃγ ρτθϑοποθ ἐ᾿ "δ οοιὶϊὰ 
ποῖ ὑπὲ Κπονν, δὶ ἜΥΘΓΥ͂ ἱπδιίσγυςῖοα [5γβο]ἴο κπονν. 
Απά 80 οὐἰτἰςϑ βου αν Κηονη τῃαϊ βυιοἢ σοι 
ποὶ Ὀ6 ἴῃ6 τηθδηΐην.. ΤΏΟ ὙΟΓΩΒ ἅτ π86, 8 γγὸ 
ΒΆΎ, “6 ποῦ οἷἱἵ οἵ τὴ6 Κίηρ 5 Ῥγοβθηςθ,᾽ ΟΥ̓ ἢ 
Ἰ|κὸ. [Ὁ 15, ΠΠΡΕΤΑΙΥ, ἢ6 ΤΌΒ6 ἴο δε ἤοπι Ὀδίην ἴῃ 
1Π6 Ργόβοπσο οὗ ἴῃ 1οτά, ἡ. 6., [τὰ διδπάϊην ἴῃ 
᾿ἶϑ Ῥγόβοποο 88 ᾿κΐ5 δόυνϑηῦ δηὰ τυϊη πῖον." (7 0- 
αμοίζοπ ἰο ἐδα Ῥγορὴεί “οπαὴ, ὌΥ τ6 ον. Ε. Β. 
Ῥάθου, 1). 1)., Ρ. 247.) 

1)τ. ΡΌΒΟΥ 1Πιϑγα 65 ἢἷ5 ἐηοτρτειδίίοῃ ὈῪ ἃ ἰαῦρθ 
ὨΌΠΙΌΟΥ ΟΥ̓ τοΐογθηοοθ ἴο ἴπ6 186 οὗἩἨ [Π6 ΟΧΡΓΟΒδίοῃ 

ὩΒΡΕ, ἴῃ 186 Ποῖδβ ἴο 186 ΡΘβϑδρῈ αποῖορα αθονα. 
ΤῊ οχρδηδίοη οἵ οὶ] ἃπὰ )0}Π}|2ΖΞς ἢ} ((ὐηι. οη 
«]οπαΐ, σᾶ. ἱ. 8) 5 ὀββθῃ τ 8 }}γ ἘΠ6 Ξϑπλὸ : “ ἔτο τ. 
τπ6 ἴδοθ οἵ Φε ον, ἱ. 6.. ΔΙΊΥΑΥ ΠΌΤΩ {Π|Ὸ ὈΤΘΒΘΠΟΘ 
οὔ τὴ6 [ωὐγὰ, οαὐ οὗ (πὸ Ἰαπᾷ οΥ͂ Ιδτδο], ννἰιοσο «6- 
Βονδὴ ἀνγοὶῦ ἴῃ [16 ἴραρ]ο, δηὰ τηδηἑ κῖθ ἢΪδ 
Ργόϑοηςο (ςορ. θη. ἱν. 16); ποῖ ἴ0 [6 Ὠἰπιὶ- 
501 ἔγοτῃ [86 οἰπηΐρτοβοης (οά, ὑυῖ το νυ Π Γν 
ἔγοιὰ [Π6 δογυΐοο οὔ Φεμοόναῖ, τἴ6 οὐ Κη οὗὨ 18- 
τ. ]}.᾿ 

Ἡφηάογβου (ΟὉπι. ὁπ «]οπαῖ, εἶἰλρ. ἱ. 8), 88 γ5: 

᾿ ΓΟ ΝΞ, ν αἰο ΒΟΓΙΟΤΥ τπμεδπ8. τὸ μασα, ρὲγ- 
80ῆ, ΟΥ̓́ΡΥέδεηοε ΟΓ Ζελουαὶ, ἰδ βοτηοτϊπηοῖ ὀπιρογοᾶ 
το ἀφηοῖθ ἴΠ6 δρδοὶδὶ τηδηΠ διδιίοη οὗὨ ἢἷ3 ῬΓΌΒΟΠΟΘ, 
οὐ ςογίδ!η οαὐναγά δηα νἱβῖ}}]6 το ΚοὴΒ. ὈΥ̓ ν᾽ ἢ ἢ Ηδ 
τ᾿ 6 ΠΙΠ]586 17 ἸΟςΔΙΥ Κπονη. 8 (λοά Ρῥτγοτῃ- 

ἰϑοὰ τπδῖ λὶα ργέβοποο (353), 1. 4., [λ6 βοηϑι 16 [ΟΚϑηδ 
οὔ 8 Ῥγθβθηςο, δῃου ἃ δοσςοιρδηῦ ἴἰο ΠΟ γον 5 ΟὨ 
τοῖν ταλγοῦ τὼ Οὐπαδη (Εχ. χχχὶϊ. 14. ΟὐλΏΡ. 
Ῥᾳ. ἰχ. 8; ἰχνἹ]ἱ. 2, 8). [{ 8. αἶδο δηιρίογοῖ ἴῃ Γοῖ- 
ΘΟ ΠΟΘ ἴο [ἢ6 ρμίαοε οὐ γοόσίοπ ὙΥὮΘΤῸ δι ἢ} τη Δ 6818» 
[09 ΜΟΙ γὙομοηβαίρα, 48 αδθη. ἱγ. 14, Ὑπό ἷΐ 
ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ 5 Ὡῆο8. τῃ6 βροῖ ποῦ 1Π|6 ὑΥϊπιϊ να 
ὙΓΟΓΒὮΪΡ γνὲ8 ΘΟ γαϊοα, ἀπ 80 Π510]0 ργοοῖ οὗἩ 188 
αἰνίπε ἕλνοτ ψοτὸ τηϑηϊοεῖϊοά τὸ [Π6 ννΟΥ ΡΠ ΡΡΟΓΒ 
(1 ὅδιι. 1. 22; ἰ1. 18; 5. χ!. 8. (2)). Πὶ ΤᾺ 
ΠΙΔΏΠΟΓ, [16 Ρ͵δοθ ὙΠ6ΓῸ δοοῦ Ὠλά ἱπειπιδῖο ΘΟ Π)- 
᾿Ἰπαηΐοη το Οὐά, νγὰ8 ο8]}}6ὦ ὈγῪ [πᾶὶ ρῥδιγί τοὶ 

Ὁ 29, τ6 μιοθ, οὐ πιαηϊ γεδίαξίοη 977 Οοα (δεα. 
ΧΧΧΙΪ, 80). ΤῺ ἱπιογργοϊδιίου, ἐπογείοτο, οἵ ϑανά 
Κἰπιομὶ, “ Ηδ ἱπιαρίποα {ἰᾶὶ ἢ ἢ6 νοῦ ουἱ οἵ (90 
ἰδηὰ οὗἉ [δβγϑο], [80 βρίγί οὐἨ Ῥτορθοου ποιὰ ποῖ 
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τοῦ ἀροῖὶ δίτα,᾽ ἴδ ρουπαρ8. ποῖ τυνῖάθ οἵἨ {16 πηατὶς. βιρροϑοβ ταῦ Βα πεὰ ἴαΐη ἀονγῃ ἴῸ δἴδορ, μομίησ 
Φάγοδι τὸ ἴπ6 βαιης οἴθος : “16 ϑηοκΚίηδῃ ἀοοβ 
ποῖ ἄνν6}} οὐ οὗ εἰὸ ᾿᾿η4.᾿" ΤΠουμὶ, 48 ᾿ΓΒοοάοτγοι 

᾿Π6. Ρεῖϊτοῦ ἴο οδοὰ 
ἐαἷγ, οὐ [80 δῃὰ οὗ Οοά ; οἴδοτα {παῖ 6 παὰ τῆτον ἢ 

οἶἰ Ποῦ το ἀληρογβ οἵ δορὰ “μὰ 

ΟΡ ϑεγνοβ, 6 ννῸ}} Καὸνν τηδλῦ τὲ [οτὰ οὗ {16 ἀπὶ-᾿ πἰπηπο!  ἀοννη ἴῃ ἀοπραῖΐγ, δηὰ Ὀεΐπρ πο] ὁχ- 

ἰς 88 ΟἿΪΥῪ εὖ “Ψογυβαίθιη ἢ6 ὈὕὈθόληθ ἈΡΡΑγοηΐϊ ἴὸ 
ΙὩ6η ; ὑπολαμβάνων δὲ ὅμως ἐν μόνη Ἱερουσαλὴμ 
αὐτὸν ποιεῖσθαι τὴν ἐπιφάνειαν." -- Ο. ΕἸ. 
ΤῊ μβγομοϊορίοσι! ποῦν οὗ ἴπΠ6 μῆς ἰδ ποῖ! 

τιρητἰοπεά. ῬἹΠπαῖ πο «9 0η8} δοϑίζπβ (ΟΠ ΔΡ. ἱν. 
2), 18. παχάϊν τὸ Ὀς σοπρίἀογοι ἢ ἔς} 88. ῥσαρ- 

ΥΘΓΒΟ ΜῺ8 ΘΥΟΓΥ ὙΠΟΓΕ ργύβομ, γϑὲ 116 δ ρροσθά τηδῖ} παιιϑῖοα δηὰ σίνίμρ Πἰπιβοῖ Γ ἀρ ἴον ἰοσῖ, παι ΤΠ τὰ 
ΑΒΙΘΟΡ ; οὐ 8ἃ5 “ ΒΟΟάοΓοῖ ΘΧ ρυοσβοϑ ᾿ς, ὑνῖηςς τροι Ὁ]οὰ 
νυ ἢ τῃ6 κοανίπρβ οὗ ὁὐῃμποΐοποθ δηά ονυυγονεγαι 
ψἢ τποιγη τ, 6 δα δου ν σοιηΐοτε ἢ. δ᾽οὺμ 
διὰ []Π]|οὴ ἱπῦο ἃ ἄθὸρ βίθυρ. Δογοιιθ, οα ὅπ οἵδιο Γ 
Βαπὰ, ἐΧΡιθσδοβ τ6 ἰἰο8 τπαῖ τς ογάδ᾽ ἐπε σεῖο 
““ ΘΟΟΙΓΥ οὗἨ τηϊπα ̓̓  οη τἰϊς ρμᾶγὶ οὗ τὶς γγοόμίιος 

ΠΙΆ ΠΥ ὁχαοὺ ἃῃ ἃ 50Π|ςϊοητ, βἴησο ἴῃ [Π8} ρΡ]δοο᾿ “πὸ 18 ποῖ αἰκίαγυοα ΟΥ̓ τἰια βίοττη ἀπὰ τῇς 50- 
ἰς ΓΑΓΠΘΥ τπηδίκορ [Πὸ ἱπιμΓοθϑίοι οὐὗἁὨ Ὀεὶπρ; 8η διίϑιωρι 
ἴο ΡΔ Πα 1τ6 ἃ μα ΠΥ σοππείοπορ, τῆς 5 ρα ἴο 
88126 ΠΡΟῚ ὄνοη {110 ΒοιῃὈίδηςε οὗἁὨ τίχῆτ. Ηἰδβ οοη- 
ΘΟ ἰυγ [Π6 τἰπιὸ Ὀοΐηρ, γνῶ ἴὸ τ τοῦ ΟΥ̓ Οὐοά ΘΏοΟ 
ἴο ἀοά, διιά ἰυγ ταῦ ράγροβα ναγίουδ πιοῖϊνθβ -- 
6456, ἱπάοίοηπος, δης (δδγ οἵ Ιηθῆ --- ΠΟΠΟ ΓΓΟΩ, --- ἃ 
βῖδῖς οὗ πιῖὶ οὗ ὙΠΠΟἾ ον ΥῪ βοσνδιῦ οὗ αοα οδῃ 
ΓΟΔΟΣῪ σοποοίνο ἔτοιῃ ἴΠ6 ΔΉ ΔΙΟΡΎΥ οὗὨ πἰδ οὐ Ἔχρο- 
τίοηςο. δῦ πὸ δοῖπδ}}ν πάσα δὴ δ εἶτ δθβη- 
ἀοπιποηῖ οὗ ἀν, {π6 οἰ οι πηδίδηοε ἰμᾶὶ 6 Εοα 88 
δι ἃ8 Ῥρϑβ᾽ 016. ῥγονοδ. 

Τὸ ΤΑΣΒΐδΏ, οὐ 7 ατίεδειιε,2 ν Ὠϊοΐὶ τγὰβ [ἢ 6 τηοβί 
τοιηοία οὗἩ τὸ Ῥῃοπὶίεδη ἰγβαϊπρ-Ρ δ ο95 Κηονσῃ πῃ 
το ΟἹὰ Τοδιίβηιοηῖ, δηα δἰτυαῖοα ποὶ ἔκν ἔγοῦχ ἴΠ6 
που οὗἩ ἴπ6 Βα (Οσιιακϊααὶΐν! τ). Ης [ΔΚ68 186 
ἀΐγοοῖ τουδὰ τ ποτ, ἤγπῦ τὸ Φορρα, υἱιοῖ, ἰπ [ἢ 6 
ἰη6 οὗ δοϊοπιοη (2 ΟἼγοη. ἰϊ. 16), γὰ8 ἃ νγ6}}- 
ον βοαρογί οὐ τΠ6 Μοάϊογγαηθαπ (ΦΨ905}., χῖχ. 
46), ἴον 6 ρυγροβο οὗὨ τποτὸ οπααγκίηρ ἰῃ 8 88, 

ὙΠ ΠΟ86 Δρροίπιοα ἦιγε (ΠῚ 910) μα μα, 
Μας. 4-.16. ὝΑὐοα αγτεείβ «]Ζοηαῆ. Φοπονδῆ, ἔγοιῃ 

τοι Φοπαῖ ἰπτοπ 5. ἴὸ ἢορο, 8 Ιψοτὰ οὗὁὨ (ἰ6 8568, 
8 ἃ 16 νν]η 45. τς ἷ5 βογνβῃίβ (Ῥ 5. εἶν. 4).-: Οπθ 
οὗ τῆοδο βούνδηβ. δα βοῃ 45 ΌΓἢ ἰὴ αδῖθ η0 186 
5608 ἴ0 ἀγϑνν Δοπαῖὶι ἔγοιη ἢἷδ ΡΌΓΡΟΒΘ. 

νον. ἢ. πὸ ρδίίουβ, μοδίῃοῃ ἔγοτῃ αἰ δγον ἢ 8- 
ιἰοη5, ἀο ἡ αὉ Ὀοῃοονοβ ᾿ιοηθδῖ ἀπ ργυάδηῖ τηθη: 
ΠΟΥ ΡΩΝ ἀπά Τοβοῦΐ ἴ0 {Π|Ὸ 5118] ὈΓΘΟΔΌ ΓΙ ΟΠΑΙΥ 
ἸηΘΆΒιΓο5, υυγ Γπτον πη ς; [16 αΓΟΘ. ᾿ηἴο 186 868, ἴῃ 

ονάθυ ἴὸ ἀπθπτγάοπ {Ποταβοῖνοβ οὗ τμοτα, (ὩΓΤΟ Ὁ 
οὐδ ποῖ τοίου ἴὸ τῃ6 Ψαγοβ, Ὀ1 ἴο τ16 Β[110᾽8 σΟΙΩ- 
μὴν (ἔχ. χν!. 22).») δαῦ π6, ψηοῖα [ἢ 6 5Βίοτπὶ 
Ραγι σα ΑΓ Υ ἐοποογΓη 5, ἀσο Πι8 ἢ Π80}  βοσῦγα ἐπ 186 
βἰ66 οὗ [86 δῃίγν, ἵ. ε., ἰπ τ|ι6 ο]ὰ (ςοπιρ. τὰ. νί. 
10; [5. χῖν. 15). Πογα ἢ ἰβ [Ἀ51 δβίθορ. ““7άαπι 
φιιιοίμα 68ἰ δὲ ανἰπιὶ ἰγαπφιλ, ὦ αὐ παυὶδ ἱμἰότίοτα 
ἀεβοοπάίεπβ δοπιῖο μίαοίο μεν 7μαζι"." (Ηἰἱεγοιν- 
᾿ν.5.) ΓῈ6 νοῦ ἴῃ [6 [5 βοήθησε οὗἩ [ἢ 6 νϑγ586 
Εἰ ὦ Ὀ6 του οὐ πὶ τΠ6 μ] αροτγίοςῖ, ΔΒ ἴῃ 186 1651 
εἰδιιδο οὗὨἨ νεῖδὲ 10. [“Φοπδῖ δὰ κοπὸ ἀονη ἱπῖο 
τπ6 πο] 4, αηά δά τἘἈ6γὸ (16 ὴ ἔμδες αβίθορ.""-- Ὁ, Ε.]} 

{Τ|}}5 δεῖ οὐ Φοιδὶι 18 τοσαγάοα ὈΥ̓ πηοβὺ οοιη- 
ἸηΘητΔΙΟΥΒ 88 ἃ δἰση ΟΥὗἩἨ 8 6Υ1] σομβείοηοο. Μᾶδτγοκ 

1 {{Τἀ᾿6 πιοῖτνο οἵ ἷ8 Πἰκ γῶΔ οὶ ἴδασ οἵὗ ἰἰιο ἀϊ σου Εν 
οὗ δαγσγνίηρ οὐὖὐ ἴΠ|6 σοιμδηά οὐὁἨ Οοά, Ὀυϊ, 8. Φουδὰ δἰηι- 
δαὶ βλΆγ ἴῃ οἰνλρ. [Υὕ 2, ΔΌΧΙΟΙΥ ἰοδὲ ὑπ οοπιρδιδίοη οὗ αοά 
βῃουϊὰά βριγε ἴδπ9 δἰοῖω! οἷν ἴῃ [6 ϑυθῃϊ οἵ [6 γορϑηϊςηκ. 
Ἦο πδὰ ἢὸο πίβῃ ἴο οούρογαϊο ἴω τμ6; δηὰ ὑπδὺ Ὀοΐϊ ΓΩΘΓΘΙΥ 
Ὀοόδβα ᾿Π6 ΚΘ ὮΥ ἰῃδρίγαιτίοη οὗ (Π6 ΟῚ» δρί τὶς, δὶ 
4.6 τεροηΐϊδησο οὗ ἔδ6 ἀδηι 5 πόοῦ]ά 6 (6 γιιΐΐη οὗ [6 
οπνα, αη δὲ ἃ ἰονοῦ οἵ ὃΪ6 οουοίτν. νγὧϑ δείιιιαϊεαὰ ἢοΐ 80 
Ὠιυςῖ Ὁν εν οἵ ἴπο πε γαίίου οὗ Νἰ ησνδῇ, 84 ὉΥῚ υηηεὴ]ΠΠἔπῸ- 
Ὠδι8 ταὶ κι ον ρρΟρ]9 δοιὰ ρογίδῃ.,᾽ 88 ἁδγοιθ κυρροθαα, 
Ὀυν δἷκο θοσϑικο ἢθ ΓΟΆΪΚ κτυδκοὰ δα] γαϊίοη (ο ἐἰ)6 (θη ϊθα 
δυάᾶ και )οδὲ ἐμεῖς οοηγογαίου (ὁ ἴδο ᾿ἰνίης οὐ που ά 
ἰηΐίυχο ὕὑροῦ ἤἔἰο ρυϊν κοι οὐἨ Αγ ὶ ἀροτο [6 δε} 
ποιὰ. δὰ μι δἷν ονὰ ἴο [15 οἸδοϊίοη 85 ἰδ 6 δέου οὗὨ (0 .᾿" 
([ζεἷ! πηά Ὀο) χκοη, Οὐγι. οπ “οπαλ, σὨΔρ. |. 8. μά ποῖο δί 
με Ὀοτίοπι οἱ 116 μάζα.) -- Ὁ. Κ.] 

2 [Ὁα)νίω ἐν οἱ ἐδ ορίπίοῃ (πδὶ Ταγβϊκἢ πιθϑῃδ ΟἸ]Π]οἷδ, 

τουπάϊιρ ἀδηροῦα, ὕὑὰῦ δὲ ἴπῸ δδιηθ σοιῃροβοὰ 
ταὐϊηἃ ἴῃ τῃ6 ολ]πη, ΟΥ ὙΠ ΒΕ ΡΉσΟΟΚ δὲ ἰπὰ ;᾽" 
Δη( ἸὙ]]5ὺ {Π|6 τοϑῖ γα σΔΠΠἾπρ τ ροη τοῖν σοι 8, πὰ 
οὐδιίπις {ποὶγ τη σα ονογθοιγα, “" ἢς ἴδ. 50 ΘΑ ἢ δπὰ 
ἴε.}8. ξὸ βαΐς ψ Π18. 1 Π4ῖ}} πιπα, παν ἢς κοῦ 
ἄονῃ ἴο {Π|6 ἱπιουῖοῦ οὗ [ἢ 5] ῖρ δ). ΘΠ ΟΥ̓Κ ἃ πιοσῖ 
νἰδοία βίθερ." ῬὍπὸ ττὰἢ Ργοῦμ ΟΪΥ 115. "ν»θτν ει 
{ΠπἸό8ὸ ἴνοὸ νἰοννα. 10 νυν ποῖ 8) ΟΝ} ΘΟ δοίθηςο, ὉΥ 
ἀοαραῖγ οσοαδίοποα Ὀγ ἴπ6 {Πγοαδίϊοπῖη» οὗὁἩ ἀληροῦ, 
ὙΠΟ ἢ. ἱπ πσοιὶ Ἰη τὸ 16 ἀοννῃ [0 8. ν ; ΠΟΥ 88 
ἴν Ἰεῖ5 ἔραν ]οβ5 σοι μοϑιιγὸ ἰπ ἴῃς τα! πῇ οἵ τς ἀϑηρΡῸΥ 
οὔ τΠ6 5κἴογιη, ὑαῦ ἴῃ 6 σΑτΟΪ 88. 56} Πβοοι ἢ Υ ἢ 
Ποῖ 6. δα οἠη θ"Κοά οἷν {Ππ6 5 ιῖμ τὸ ἔξο ἔγοηι 
οι, νἱποῦς σοι ἀοτίηρ {πᾶν τὶς Ἰμπὰ οὔ ἀοὰ 
οοι] ἃ σοῖο ὴ Εἷπι ἐνοῃ οὐ [[Ἰὸ 868, Δα μι η 5}} τη 
ἴον Ἰὲθ ἀἰκουοαΐοφηςο. ΤΠ ΐδ ἐσ Υ 5 ρρμάγοης ἴῃ 
ἷ8 δι θποαθο οὐπάποι. (6 δπὰ 1)ε] ζει, 
Οοπι. οἡ «ζοπαλι, εἴα ρ. 1. 5). 
Ῥυβεγ διὰ (ον ]ὲβ Ἰητπαῖο τΠΔὺ ΠῈ ΠΙΔΥ πᾶν 

ὕυραη ἐμβεμαοα ΟΥ̓ ἰδ ἸΟΌΛΠΟΥ ἴὸ ΨΦόρρδ, δῃὰ δὲ 
“ΒΟΣΓΟῊΜ Δη(1 τοιηοῦβο ςοῃιμ͵οῖϊεὰ ἢ ΙΔ ὔπ6. θ6- 
σιη." -- Ο, 12] 

νεγ. 6. Βυι ἀοά Κποννβ νυ Πογο τὸ πα οδοῖ οτα 

(οοτρ. πὶ. ἰχ. 3). ὙΠῸ σαρίδϊη [22 “0|16ς:.} 
σδη6 ἴὸ ἢ ἀπ καἰ : δὶ τοδηθδὶ ἴῆου, Ο 
δἴθορορς Ὁ Ηϊθιόπνπηιϑ: “ Οἱ ἔμ βδομοῦο αορμτιίηι- 
ΕΥ8᾽ ῸΣ δἰμροηι ἐς οἱ αἀογιίεν τοααγσιιεπίῖα, ας δὲ 
αἰπχίδβεί : σιμρπαιη ἐδί (ἰδὲ ἰαπἰΐ δοροτὶ5. σαιιδα εἰ ταίϊο 
οἱ οχοιιβαΐιο  σαπὶ ργοσείία δοπιπιπὶ Θηϊπεπὶ δαίὶς ἐπ- 
ἰοτ αἰσαὶ εἰ υἱσίϊα μι οαι σαὶ ρον σμέμπι ἢ " ---- ΜάτΟΚ. 

Ατίβο, ὕταὰν ἴο Ὧν ἀοἂ. Ῥοτδδρε αοαἕ ὩΣ] 
τὶς ὉΡροΣ τ8, ὉΠ Ὡς τ ον ᾿μ8΄ τὸ ὈΘΥΊΒΉ 

ποῦ (σομηρᾶτο ἴἢ6 ἀογίναιςἧνοθ οὗ [6 τοοῖ ΣἸΩ9 
(ὐοῦ χὶϊ. δ᾽; 58. οχ]νί. 4). Το ποδλύδοη ἰδ οὔ τεὰ 
ἴο δάἀπιοι δῆ [Π6 βογνϑηῖ οὗ ἀοὰ οἵ ᾿ν5 ἀπῖν, δηὰ 
ἴο τοι πὰ ἰνΐπὶ οὗἨ τπ6 ἰοῦ τὺ ἢἷ5 αοά ἰδ ἃ τπετοὶ- 
(] ἀοά. 

[Ῥυδὸν φιοῖοβ δΌτη ΟἸ ΤΥ δοβίοτῃ πὰ [Ὁ] ον ἐπ 
Ρδεδαρο: “ΓΘ δ ρ-πηιδίου Κῆονν ἴγοτα οχ ρογίςμςς, 
παῖ 1 ΜᾺ ΠῸ (ΟἸΙΠΊΟη βἴοττῃ, ἴ81 ἴΠ6 Βα 65 ΘΓ 
41} ἱπῆ! σοι Ὀθογο ἰονπ Ὅτ ὅσο, ἀηα δῦονο ἢπ- 
ἸΏπη ΒΚ}}}, ἀπὰ τὴς τ ΘΓ νγαβ πὸ ροοίὶ ἰπ τὸ πιδ5- 
ἴοτ᾽Β 8.1. Εον τὶιὸ οἴαϊο οὗ 1π|ὴ 8 ποιοῦ βηοῖπεῦ 

ἐἢ Ῥυγίυς ρα) οἰ οὗἩ πηΐϊοῖ πα Τασκυὺ, ἔἶἰὸ ἡδονο μΐδοο οὗἁ 
(80 Αροορῖϊο Ραυϊ. Βυὲϊ 1 ἷξ ὯΟΥ ΚἜΏΘΓΒΙΙΥ δατοοὰ ἴἰμδὶ δὲ 
“2 ΤΑΥΘΗΪΘὮ ἰπ ϑρλαίῃΏ. Τὴ Ὡδῆθ ὁσοῦτα ἰὼ Θοῦ. χ 4. 
ΔΙ ΟΏς ἴ86 βοη8 οἴ ὁδύϑῃ, ὙΠῸ δ΄ δι ρμοφοὶ 0 παγὰ Ροορίὶεά 
ἴπ6 δουξθτῃ ρατίδ οὗ Ετγορο (ςοῦρ. Ρκ. ἰχχὶϊ. 10; 15. Ἰχτὶ. 

19). [ἢ Εχοκίοὶ χχυὶϊ!. 12, δὰ ψοτεμίδλιι χ. 9, ἰἴ 5. Ὠιδῃ- 
ε(ἰοῃϑά 8 κοη ων ἴο Τγτὸ δἰ τόσ, ἴσου, τιν, αηὰ Ἰομά. [τ 2 
τηϑηςοηθὰ ἰη 1δαἰμῃ, σα ρ. χχὶ. ἰὼ οοηπροϊίοι;) υἱτἢ ΤΎΓΟ. 
ἴῃ δουϑγδὶ Ῥδάβαζοα οὗ ἴπο ΒίΌΪο, “ διιῖρα οὐ Ταγκῃίδῃ “" ατὸ 
δροκθῃ οἵ, οκροοίδ ἢν ἴῃ σοὨ θείου σίἢ) ἴὙτο. ΤῸ πδιηα 
ἰν ῬτοΟΌΘΟΌΙΥ οἵ Ῥῃοθηϊείμη οτἰκίη. --- ὁ. Κ.) 

8 [Τ|ὁ9 Ἠοῦτεν ἰς ΓΝ, ἴη6 ΘΟοὰ. Το Θεζζιδὴ σε- 

ἰαΐωφ ἴθ ασιίοϊθ, εν οἱ Ῥυμαῦ: “ΗὥὭ ἀοοα ποὶ οδἱὶ 
Φοῦδἢ 5 Θοι, τὰν Οοά, 8 Ῥαγίια βαγα ἴο Ὠβηΐοὶ, ὑπ γ Θοά, 
Ὀυὲ δ'δὸ ἐλ Οὐ, δοκηοπι άρίης ἔμ ἀοὰ πιο Φουδὰ 
ποΟΣΒΗρροὰ ἰο Ὀ6 (μ)86 αοά."" --Ο. ΚΕ.) ξ 
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Μέοειεν, πιο ογάθγθι ἢ τπ6 ἤδανθηϑ, δηὰ ογα θα [86.. τη η ἢ, ΟὨΪΥ νγθθη ΤΟΥ ΔΓΘ Βρόκοῖ οὗὨ ὈΥ ἐογαίρπογβ, 
ξαυϊάδιιοο ΠῸπι οἡ ἷσῃ. ὅδ 0 {6 186} ἴ00 Ἰοίν ΟΥ̓ ΒροαΚ οὗἨ [Ποπηβοῖνοθ ἴο ἰογεί ποῦα, οὐ ψ θη 106 
ΟἾΓΕ, Β4}}8, ΘΔ ΌΪΘΑ, κανο τηοῖὶν Πα πἀ3 ΓΟσῚ (ΤῸ τον- [Βαογοα νυγ 6 Υ5 τηρπῦοη ἴδ ἴῃ οοηίγαδὲ τυ τῇ ἴου- 
ἱπρ,, δη ἃ β:τοῖο μοὶ τῆοτη ἴ0 ποανθη Δα σα] οἀ ἀγμοη |εἰσιιογε." (Ραδβον, (Ὁμι, οη “οπαῖ, εἰαρ. ἱ, 8, 9.) 
ἀοά." --Ἃ.Ε.} “6 ἀοθδ ποῖ δὲν ἃ «6 νν, δ τπὸ Ἑγρίτῃ ΟΠ ρῚν 

γετ. 7. Βιυιῖ αοά ἱητοπεβ τὸ πᾶ κὸ ἃ ΠΟΙ ]οῖο | ΓΟ ΔΟΥΒ τ; ἴογ τι νου ἃ παᾶνθ Ὀθοη (Ἀ186, βίησα Π6 
ὀχροϑαγο οὗ Φόοηδῃ. [{λιῖΠὸγ 115 π0, ἰη δὴ ἰποη- νὰ οὗ το ἀὐῖρο οὐὗἨἩ Ζουαίαη, νἢοῖ τγὰβ ἴῃ ἴῃα 
ἰοαβ ΨΔΥ, [Ὧ6 Ὀγοδκ ἴῃ τὸ οομ εἰ παν οὗ τπου ἢ} κἰηρσάοιη οὗἩ [δγβ0], δηὰ ποῖ οἵ 7 ἀ4ἢ ; ποῦ ἀοοβ ἢ6 
δεϊγθοη νϑίβ. 6 ἀπά 7. ()π ἃ ΠΙΟΙΠΟΠΙΑΥΝ ΒΌΓΝΟΝ [ΒΑΥ͂ ἃ [5ΥΔ6 16, Ἰοσὶ ἢ6 5Βποι !]ὰ Ὀ6 τῃοπρῆς ἴὸ "6 ἴῃ 
οὗ 1Π6 6ν}}, νυν ϊς ἢ} πὸ δὰ οδιβοά, Φομ δῇ τνα8 ΠΠ16 [16 ἰἀοαῖγν οὗὨ τῆατ ροορίθ, μεν ἃ Ηθδτγον, πῃ ϊςῆ 
ὙΠ δα ἢ ἃ ρα ρθη ἴδε! ἢ: οὐἩἨ τοροπίδηςο δη( οον-} γγΧὰ89 σοπηηοπ 10. ὈΟΤᾺ τ (Ὁ τ. ΟἽ], Οὐπι. οπ “οπαλ, 
διδίοη, [παῖ ΠΘ 15 Βροδο  ]ε58 τη ἄδορ σοπιριιπο- σΠδρ. ἱ. 9). 
ἴοη, δηὰ ἀοσ8 ποῖ, τες οὗ εἰ8π|6, πα οοιιῆροὶ Απᾶ Σ ἴδασ Φοβονυδῃ, [Ὡὴ9 αοὰἂ οὔ Ἀδδυϑῃ, 
ἴ0 πιῆ κα 8η Ορθῇ ςοηζοεϑΐοη, Ὀθοδιιβὸ [18 ΟΠ ΘΙ θυ 8. ΤΉ ΘΟῊΝ χηδᾶο ἐδ 868 διὰ ἀσγ ἰΙδῃὰ, ἐδ 68 Ὀθθῃ 
180 ἀΐβσγαςε ἱπυ !οσδῦϊθ. “Πποτοίοτο αοά τμιδὶ βιυῖς- 
(6 5111} βοπιοι πο τπογο Ὧ οοπιο ἴο ρᾶ58, ἰῃ ογάογ τη ἀογοὰ Θουτθοῖ ὃν ἴΠ6 ΤΧΧ΄ἧ σέβομαι, οοἷο, τε- 

υέγοοῦ ; δηΠἢ ἀοοθδ ποῖ πιϑδη “"Ϊ δηπὶ αδἴγαϊὰ οὔ 96. 10 ἀτῖνα Ηἷπὶ ἴο σοηίοβδβῖοι.) Σ ὙΠῸ ἰοῦ (4118 ἀροπῃ ἱ ᾿ 
᾿ἷπι. “Δ᾽ μσιιἰυια ἡϊς κοτία ἀορτείιεπα ἰκι", ποπ υἱτῖ- [ ον ΔῈ Θραίη8ιὲ ποτὰ 1 παν δἰπποά " (Αὐατῦδηε)). 
ὑμια ϑοτίἔμπι, 8εα] υοἰιωιίαίε 4}ι8, φιεὶ δογίδ 8 τεσοὺαϊ ἐπ- ΒΥ 186 βιατοπηθηῖ, “1 ἔδασ," οἷς, ὸ δὰ πὸ ἰπῖοη- 
ογίαϑβ " (ΗΪΘτοηΥ πλι}38.} [Ὁ πὸ ἐπιρί εἶν 18. ἀοιμστοα | θη οὗὨ ἀοβουδίηρ Ἀἰπ 56} 88 ἃ Γἱσ ἢ Θου 8. ΟΥ ἵπηο- 
ὃν ἰοὲ, ποῖ ἔγοῃι δὴν νυἱγίια ἰῃ Ἰοΐβ {ποπηξοῖναβ, δῖ [οοὴς πη (Ηἰζὶμ), θαϊ δἰ ρΙν πηθαηῖ τὸ ἱπαΐσαϊα 

18 τοϊδεοῃ τὸ αοάα, -- παπιοῖν, ταῦ ἣς βάογοι! {86 ὈΓ τ|6 ψ|ῇ}} οὐἅἁἨ Ηΐπι, πὸ ρονθγη8 πποοτγίαίη ἰοι8.}] 818 
Πνηρ; ἀοὰ ψ8ο ογϑαϊοα τὸ ῃο] 6 θΆσα, ἀπὰ, ἃ9 γεγ. 8. Ηἰἴβ οὐνῃ σου ήοϑϑίοη τοῦ σοητίσς Ὠΐτῃ, ῃ 

τδαι Πα ἱπίθπάσα ἴο ἤθε ἔγοπι ἃ αοά, οὗἉ νΜ οεο νά, ] Ογεαίοτ, βμονεγποα {||ὸ γοτά. ΕῸΥ ἢδ δάπιϊιβ ἀΐ- 
τος ιν αἴογ, τὰλὺ ἢ ἢ88 βἰπποα ἡμναίηϑβε 18 (σα, ὑπ] πιο ρονγογ 6 σου] ποῖ ὕς ἱρπούδης (Μαῖι. ; 
ὃν 16} πη [Π6Π|, 85 Ὑγ6 ΠΙΔῪ 806 ἔτοπὴ νου, 10, οὗ ἢιΐ8 ΧΙ. 87). : 

[“Ὑθοη Φοπδὴ μαὰ βϑοη βἰπρ]ϑᾶ οἱ ΒΥ Ιοὲ 48] Βιρ ιν ἰροῖὰ Φοθοναῃ. Ηθ ᾿δὰ ποῖ το τἤοτη 88 
ΒΟΟῚ 88 ᾽6 ἐπι θαγκοά ἰῃ 16 50, 18 Η τὶς 880- 186 αὶ κὐὴ 1Π6 βαϊίογβ οδ  ]οὰ ἀροῃ Πΐπ ἴο οΟπίδβϑ ἣ 

᾿5 σα, δϑκίηρ εἶπι αὐ τη βδίῃηβ τἴπιθ δδοῦΐ ᾿ἷ5 ᾿ ῬΡΟΒ685, Ὀιι ἀ065 Β0 ποῦν (ὉΓ 1πΠ6 ἤτει τἴπι6, ν᾿ ἤθη ὙΠῸῪ 
ΟΌΠΙΓΥ, Ὠἷβ οσοιραιίου, ἅπαὰ Πἰ8β ἢ , Δα. μ5Κ δροιῖ δἰ5 ἰ6, ἰβ σΟῸ ΤΥ, Θἴο., 8 τν 8 ἸΏΔῪ 
ἀν οὗἩ τι. ἀδεδθν ἢ οη ΠΤ ϑρὸς ΠΕ εἰν 5 [506 τηοϑὶ ἐΉΙα. ΜΩ͂Ν τὰς 8 ἤοπι γϑγ. 10, 0. [πὶ νον. 9, 

δ μὰ τερὶ δα ὈυΐΆ]]6π {μόπα, το ἰ8 οπιτοὰ ἱπ ΟΠ ΔΒ Β δίδιίοιηθηῦ }8. ποῖ ψίνοῃ σομ ρ]οῖοὶν ; δας [06 
16 ΧΧ. (Ναιίοαη), (η6 ϑοποίη. ΡΙΟΡοῖβ, ἀπά ᾿ ῬγποῖρΑΙ ἤλοῦ, ΠΑ ΠΊΕΙΥ, τμαῦ ΒΘ νγὰ8 ἃ ἤοῦυγον ἀπά 
(οἁ. 195 οΥ̓ Κοπηίοοιξ, [5 μηά ἵπ το πιαυρίη ἐπ 1 γουβρρϑὶ ψοβοναι, 18. (Ὁ]ονγοὰ ἱπηπηοάϊ τοὶ Ὁ 
(σά. 884, «πὰ ἴθ τοραγάθᾷ Ὁγ Οτίπιπι δπὰ Ηἱισίρς [{Π6 ἀοοοθηΐ οὗ τ[μ6 ἱπιρτοββίοη νν ἰο τη ΐ8 δοκηονΐ- 
Ὧ8. ἃ Τηλτρὶπαὶ ρ]085 ἴπᾶὶ μδ 8. ἐγερὺ ἰηῖο τπ6 ἐοχῖ. 1 θἀρτηθηΐ πιδὰθ ἀρὸῖ 16 ΠοΔΙΠΘη βαί]οτβ ; πὰ τὴ6 
[15 ποῖ διροαγβῆποιι, μονγανοῦ, 81}}} 1655 4068 ἐξ οὐ- οὐ βδίοῃ οὐὗἁἨ ἢΪ8 Β]Ππ 18. πηρπτοποά αογναγὰβ 88 ἃ 
ςΑδίο ΜΠΥ͂ ΘΟΠβίοη ; Οἢ ἴΠ|6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰδ ἰδ φυΐτο Βα ΡΡ]ἐπιθηΐ, [0 ἀδεΐῖστι ἴλ6 τθϑβοὴ [Ὁγ (Π6 ρτεαὶ [δα γ 
ἴῃ οτάδγ. ὍΘ δβϑί!οσβ ταῦθ ἘΠΟγοΌν τ0 ἱπάποο [ Μ ἰο οαπὶθ ΠΡΟῺ [Π6 58.]0γβ ἴπ σοῃβοαιιθῆοα." 
ϑοπαῖ τὸ σοη δβα τ ἢ ἢἷς ονπ πιοιν τπαῖ ἢ6 νὰ , {01} ἀηὰ ΠΕ] ΠςΖϑο, Οὐπι. ὁπ ῳοπαὴ, οΠΔρ. Ἰ. 9.) -- 
βαΐν, ποὺν τπδὲ ἴῃς ἰοῦ πδὰ (816 ἢ ἀρμοη ἢΐπι, ἀδπὰ | Ὁ. 1..} “ 
ἴ0 εἰἴδεϊοϑθ 18. οτίπις (08. ἀπὰ οἵἹιοτθ). Α8 δὴ] γϑγ. 10. ΤΠ ποϑίμθη ρογοαῖνο [6 δθδιίπρ δὰ 
ἰηάϊγοςξ ΔΡΡΘΆΙ ἴο ςοη 88 ἢἰδβ οτίπγο, ἰξ ργοραγαβ 116 οχῖθῃϊ οὗἉ τῃϊ8 οοῃξοβδίοθ. ΔΗρΡῸΓ το 68 ἴο [8 Κθ 
ὝΔΥ ἴον ἐξ Γγίμοῦ ἰπαυίγίοβ ἃ8 τὸ ἢΐβ οοσπραποη, ἰιθοὰ ἴο τπ6 νγνογὰ (15. χχν. 19). [866 τ6 Ηδῦτον 
εἴς. ΤΟΥ ἱπαᾳαϊτγοᾶ πθοι 1.18 οοοιιραιίοη, Ὀδοδιι86 ἀηὰ Πα ποτ᾽’ 5 ἀδτταϑῃ τγϑῃ βίοι οὐἁ 18. χχυ δὶ. 19. 
ἴς πιίσς Ὀς ἃ ὑπνῶν μούωην ο")6, ἀπ οπα ψῆΐοῃ οχ-  --τΟ. Ε.] ἀτεδῖ ἴδῃ οὔ ἴπ6 σγοαῖ Οοὰ, γῆο ρυγβοϑ 
εἰιςὰ 16 ταῖν οὗ ἴπ6 κοί 8; αἰ8δὸ αὐουῖ ἢἰ8 ραγοηῖ- ἴμοπι οἸοβοῖν [8 δὲ το ἷγ ἢ96]8] βεῖχθϑ ὑροῦ ποτὰ. 
ἅρθ, Δηα Θβρϑοΐδ!]ν δῦοις [π6 Ἰδηἀ απα ὑϑορίθ ἔγοπι ἼΠ6 βοοοπά ΠΑ] οὗἩΉΒ6 τοῦθ ἰ8 ἀἢ ΧΡ  δηδίου 
ὙΠ ἢ Πα Βργϑην, [πὲ {ΠῸΥ πιΐρῃῦ ργοποῦηςα ἃ βαίο  οἰδαδβα δ ἀθὰ ὈΥ 186 Παγγδίοσ, ἰτοτ τυ μΐοῖι ἰς 18 δν}- 
δεηΐοποθ προη Πἷς οἤπιθ᾽ (Κ6}} απὰ 1)6]χβοι, 1 ἀθαὶ {παι 1116 ΤΘΡῚῪ οὗ Φοηδῇ (νοῦ. 9), ἀοδδ ποῖ ρσὶνο 
(πα. οἡ “Ζοπαλ, οἶἰιαρ. ἱ. 8). 1π6 Ἔχϑδοῖ ψοσβ (πα 6 πτιοτοὰ, θα ΟὨ]ΥῪ τποῖγ βιιὺ- 

“ Οπεριίομδ 5ὸ τπτοπρεὰ πᾶν Ὀδοη δὐἀπχίγοὰ ἴῃ δίαποθ ἰῃ οοπἀοηβεᾶ ογπι. [ηάθεά, ἱΓ τὯ6 φιοβίοη 
παπιδη Ροδίγυ, 8ι. δθγοπιθ εαγβ. ΕῸγ ἴζ 8 τγιϑ] (10, 8), 18 δα πη" 16 ἴο θ6 ἰη 161} 1 0]6, ἢ6 πιυδὲ παν 
ἴ0 παῖητο. "ς-ς τοϊὰ τοι οἵ ἰδ Ηΐσαις. . Το ν {πῖπκ τΠδῦ βοῖηε ὁπ 6 οὗ {Π6πὶ νν}}} 
ἄταν ἰοστὰ [6 ΔΏΒΥΜΕΓ ὙΓΠΙΣἢ ΠΟΥ βῆ. [Ὁ ΤΥ [ὑνμδὺ μαδῦ ἴβοὰ ἄοπο ΣΡ ΓΗ ΤΤΌ, 

8 ποῖ 8 φιοδίίοη 88 ἴο τιδ6 ἡβίττγο οὗἉ [8 βίη, δαὶ δὴ 
νε τὩδὲ ΤΟΥ ἘΓΠοῦρἢῦ τπας ἷ8 οοιπίγν, ΟΥ ῬΌΡΙΣ 

"6 ΧοΙα Δ 1 Οὴ Οὗ ΠΟΙῸΣ δὺ Ἰιἷ58 Βίσῃις ἔγοτθα Φοονδῇ, 
εῷ ῬαΓΘηδ, ΟΓΘ ὉΠᾺΘΓ ἐὰν ἄσρο ἐομθο δὲ οἵ ̓  

ἘΡΟΓΠΘΡΒ ΤηοΓ ὨδιαΓΑΙΪγ, ΓΠΘῪ νυ ϊβθά το “ Κπον : 
]} ἔδοσε Μἰπι," ἀπ᾿ τσὴ ἐὰ ᾿ μ ΓΉοΒ6. αββιοπβ 116 ἀοἀ οὗἩ ποαύθη δπα θϑγίἢ, 88 ἴ86 [Ὁ] οί 6Χ- 

πγιϑὲ ΠανΘ βΌΠ6 ΒΟπιΘ ἴο Φοπαῇ᾽᾿ Β οοπϑείθηςθ Ὑμδῦ | ΡΙδηϑΟΥΥ οἰδαθο8, ἸΔῚ, 5 Ἵ) 3 οἱοδγὶγ ββον. 
ἰδ 'ἰν νυδκίῃμοδα" Το οὔϊεο οἵἩ ρτορῃδὶ ὙΠ ς ἢ [6 σγοδὶ ἔδαν πο οαπιθ πρὸπ τῃ6 Ποδιῆθη βθὰ- 
μαὰ Ιεῆ. Ὁ ΈΘμοΘ οοταθδὺ ὅπου ἢ ΕἾΟΙΩ δίϑυ- [τηθη δὲ [8 σοῃ δβδίοη οὔ ϑοῃϑῇ, τὰδῪ δ6 1} δχ- 
ἱπρ θείογτε αοάὰ ε5 ε͵8 πιϊηίβιετ. Ὑμδῦ ὑὩν σουτι- |ρ]αἰποὰ ἔοιη 16 ἀδηρθτοῦδ βίτυδιίοι ἴῃ τ ον ἐμ ν 
ὮΥ, οἵὕ ψβδῦ Ῥθορὶθ δε βοὰ "Ὁ ὍΤ6 ῥθορ]δ οἵ [(ου πα {ποπιβαῖνθδ, βἰποθ τῃ6. βίογτηῃη μγοδομοὰ (ἢ6 
Οοά, ψποπὶ 6 μαά αὐἰεξῖοα ἴῸΓ Βοαίμ θη ; ποῦ ἴ0  οἸηηὶροίθποο οὐ αΟα πΟΙΘ ῬΟνΓΟΓΡΙΠΥ (πὴ σοτγάβ 
Μη ἴΠοπὶ ἴο Οοά, κ8 Ηθ οοπιπδηάθά; Ὀὰτ ποί οου]ὰ ροβϑίδὶγ ἀο.᾽ (αὶ! δῃά Ποἰιθοῖ, Οοιν. οκ 
Κκηονίης δῦ τμον ἀἰά, το αὐοὶ πίτα ἰπ 8 σας | 7οπαὶ, οἰαρ. 1. 10.) - Ὁ. Ἐ.]} 

γεν. 9. ““Φουδὴ δηβυγοσβ [86 οαπίγαὶ ροῖπε το] Ὑατ. 11. 511} ποτ σνίάθῃς ἰ8 ἱξ ἤτοτα ἐμὴα γϑσϑὸ 
ἩΝΙΘΝ 411] [Πθ86 αμοβιίοπβ δηθὰ: “1 πὶ ἃ Ηδ- τπδτ Φοπδὴ πιαϑὲ μάνα το] ΤΠ θη τ δὲ ἢΘ νγ88 8 86- 
ὕγονν. ΤῊΐ8 νγὰ8 [86 Πδῖηθ ΟΥ̓ ὙΜὙΠΊΙΟΝ [οτβοὶ Ὑγ88  γϑης οἵ (Ὁ οσοπεεογαῖθα ὮΥ ἃ Βρθε Ἁ] ΟΔ]}} ; ἴου 180 γ 
Καοη ἴο (Ὀτείρπειβ. [ΐἔ ἰδ πϑοά ἴῃ 1π6 ΟἸὰ 1 6βίδ-  ἀο ποῖ οαβὲ μἷπὶ ἰηῦο Ἰη6 δθ8 ᾿ππηϑάἑίου, θαξ ἀρ- 

1 [Τοῦ ΖΗ ὲ ἄοεα ποῖ δρρϑὰσ ἐμδὲ σοῦδῃ οουίδβδοδά εἷ δίῃ ᾿ ὈΪΥ ἴ0 ᾿ἷπὶ ἢ 8 ἰκϊηὰ οὗ αννο ἴον Ἰῃβίγι ς΄ οἢ8 Βαϊ 
ἴο (ὃ οαρίδίη οὗ ἴμὸ βῃ!ρ, γοὲ ἔμοσθ ἰδ ὩῸ στοϑϑοὺ ἰὸ ἀουδε [ἢ ἀο. Μοτθϑονοσ, δἴϊογνδγὰ (νϑγῦβ. 18, ΠΡΎΘΗΥ 
ἴωκ! πο οὐοθγ οἀ ἔδα δινακφοίῃρ 081} (γόσ. 6). --- Ο. ΒΕ.) Θχοῦὶ ΓΠΘΏΊΒΟΙΝ 68 τηοϑὲ Βίσθ ΠΟΌΒΙΥ ἢ0 Ὀγίης Ὠΐτα [0 
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Ἰαπᾶ. ἴο ῥγεβύσνο ἢΐβ 1 Π6 ἴον {Π6 ὀχϑουτίοη οὐ Ηΐθ 
ἀϊνίπο σοπηπιϊ ββίοη ; δ ΟὨΪΥ θη ἴΠῸΥ (ὁ ποὶ 
διιοσορά, ἀο τιον τ το Ὠἶτη ἰπῦο τῇς 868.} 

“ΓΗ ς. ρδγεςοὶμ]ς ΤΠ, νον. 11, Τγθαυοῃγ 8ϊαπάβ 
ἃ5 81} αἰ Χ ΠΑ ΓῪ νοτῦ, ἢ τῃ6 464 οἵὁἨ σοπτίηπϑῃοθ, 
ἱποΐθαδο: [86 δ68 σουίῃηθα ἴο ζαϑο (2 ὅδῃηι. ἐἰϊ. 
ἱ; χν. 193). 

ΜΟΥ. 12. “Ψοπαῖ ργοποῦποθβ ἰι8 ΟΥ̓Π δοηΐθποο. 
“ΝοΙ ἱονρίυνιτβαϊμν, πον αἰϊκοὶπιιίαί, ποπ ποψας, βθιὶ φιιὶ 
φοη 7 8δι8 ογαίὶ αἷο ἔφα μαναπι ἰϊδομίογ αδδινεὶΐ 86 εἰι- 
Ῥίδηϑ ρεγῖγε πὲ ργομίεν 86 εἰ οοἰοτὶ ρεγοαηί.᾽ (Ηἱατγοηγ- 
ἰαῆα αἱ [Η6 ἀοὺβ ποῖ τϑίμϑθ, ΟΥΓὁ ργϑναγομῖθ, Οὐ 
ἄοην ; δυὺ Βανηρ πηδάο σοπίδββίοη οοποογηΐην ἢΐ8 
θῖριτ, Β6 ΠΠΠΡῚΥ Βα πη τὸ τ|ὸὰ Ραπἰβπιοηξ, ἀ6- 
Βἰ Πρ; ἴὸ μοι, ἀπά ποῖ [10] ἰοξ οἴοῦβ ρογίϑἢ οη 
Πῖ8. δοοοῦῃ:.}}) ὙΠ τΠ6 βαπι6 τοδί παιίοι, ντἢ 
ὙΠ1Οἢ [Π6 Ρτορ οῖθ ἀγα δοσυβιοπιοα ἴὸ Δι ποι ΠΟΘ 
186 588 ἔπιε οὗ τποὶν παίίοη, π6 τιῖογβ [εἶδ ον 56η- 
ἴ6η06 88 ἃ ἀἰνη6 οὔδοϊε, πὰ Ἰοΐῃβ ψἱ τ [6 ἴοπὸ 
οὗ βγόρῃθοΥ [πὸ ργοιη18ο οὗὨ ἀρ  ἐϑοτἀυοῦ, 

ΟΓ. 18. ΤΊ] ΠΟΙ ΘΓ ἢθ δθοπβ 10 [ἢ τη61:, 186 
ΚΤΟΔΙΟΥ 15. ὑὉΠ0}γ ἀγεβὰ οἵ ματηρσ πἰπι ἴο ἀθδίῃ. 
ὙΜῺ] ποὺ αὐὰ πᾶν ΤηΟΓΟΥ ἀροῃ τἤθπι, ἐγ (ΠΟῪ το- 
δῖογο ἢἰπὶ ἀραΐῃ ἴ0 [86 πικἱδβίοπ, ἔγοπη Ὑῃϊοῆ ἢ 
ΜᾺΒ ἰηϊοπ ΐης ἴ0 οβοδρο, 1 ΠΟΥ ρὰϊ πὶ οἡ 

Βιοτθ ἢ ΤΟΥ σον μασὰ  ὙΤΩΓΤΡΝ, ΠΠτογΆΠν, Ὅσοο 
ΤΟΊ ΧΙ, Πα οἾγ, ἴῃς δαγρίπρ τᾶν 68] ἴὸ Ὀγΐης 1ῃς 
ΒΡ ἴο ἀτγ ἰαπὰ ; Οντ]}} : προσκεῖλαι τὴν ναῦν: 116 
ΟὈ͵θοῦ σδῃ 6 ΟἸττοὰ ἃ5 ὈΟΙΠΡ ΟΑΒΙΥ υπἀογρίοοῦ, 
8 δᾶ ΘΟΠΊΙΏΟΠ ἴ0 ἴΠ6 ἀοιτηαη.2 ΒΒ πὸ ἀ0 
Ποῖ ϑυοοοοί. [Ὁ πηδῖ ΡῈ ονϊάθηϊ ἴο (στὰ ταῖς τῃ0 
ΜΟΓὰ οὗ 186 ργορῇοῖ πηαβὲ ἱπἀοοα Ὀ6 δοσοιῃρ 5Π0(. 
Ης ἰβ ἃ βογσνδηΐ [λ7απη] οἵ Φεβονδῆ, υπό τΠῸν 
ΤῸ δον ἴ0 βδογιῆςα; Τῃοτοίοσο ἴἴ 15 παίαγα! τῆλῖ 
ΤΟΥ 5ῃοι ἃ ῥταν, ποῖ ἴο τῃοῖγ οση σοάβ, Ραῖ το 76- 
Ὀονδἢ ἴοὸ ραγάοῃ τἤθῖπ Ὀθοδιιπο οὗὨ τῆς νἱοιΐπη. 

ψογ. 14. -- Ο σοδβονβῃ, τσ Ὀϑθθθοὰ 866, 16 
[Δ Ὡοῖ ῬΟΥΪΒῺ ΤῸ 6 ΒΆι.}.6 οΥ͂ 18} Βοὺ] οὗ [18 

ἴδῃ. ΓΙΝΝΝ Ἠὴ8 ποῖ αγίβοι [τΌΤὴ ΟΝ (Κα), 
ὙΥΠΟΓΘΌΥ ἃ υι861688. Δοσιιπιι!]δίοη ΟΥ̓ ΒΥΠΟΙΥΠΊΟΙΙ8 
Μοτὰβ ΟΣ] δγίβθ, Ὀπὺ ἴδ ἰ8 106 τιδιι8] ράγις]α οὗ 

ΘΏΓΓΟΔΙΥ, οοητγαοῖθα ἔγοϊη ΝΟΤΙΝ, δῖοι ἴα ιρῖ 
ἊΒ ΤΟΔΟΪΥ Ἰοϊποά νυ ἢ ροβίνο σθαποϑίβ (2 Κίπρε 

Χχ. 8). ΤῊς 33. ῥτοιϊ [τ86 ὈΘῈι οὔ ῥγίςθ, τονγαγά, 
ΘΧΟἤδηρΘ. --- Ο, Ε..] βδιαπὰβ ΠοῖῸ 88 ἱπ Μίοδῃ ἱ. 5. 
ΤΠ δαάοὰ ροιίοῃ, ἐταρυΐθ ποῦ ἴο υ8 ἰηποοθοΐ 
Ἠϊοοᾶ, ἀοθ5 ποὶ τηθδῃ, δυ νργ ἃ8 ποῖ ἴο ἀδβί ΤΟΥ 

ὮΝ 
ΓΛ μα8. το τηοδηΐηρ οὗ ἱπιρυϊδίοι δὰ σοιγθα- 
τίοη. Αραϊΐπβὺ τπ6πὶ Φοπάῃ πα ἄοῆθ πὸ τοι; 
ὙΠ τοβρϑοῦ ἴὸ {Πποπὶ Ὧ6 ἰ5 σα 1688; δηά ἴῃ Πἰ8 
τα βδίοη 88 8 Ῥτορ]ιοῖ, 6 βωιη 3 ΟΥ̓ ΤΆ118 ἴο .18 ἀοά 
ΔΙΟΏΘ : [818 Π6Ὺ [06]; πὸ ποῦ] ν᾽ ρον Γ ΠᾺ8Β ἃ τὶρῃϊ 
ἴο Ρ888 Β6ῃ!Ὲ6Π06 ΠρΡΟῇ 1116 ργόρλοῖ οἵ αοάὰ (Φοτ. χχνί. 

19). ΓΝΟΩΣ 15. ἱπτοραϊαυΥ πτϊτϊοη } δὴ, κ8 ἴῃ 
ὅο0] ἱν. 19] Βυῖ ἀοά 5ῃονοὰ τπδπὶ τπδὺ ΠΟΥ 
Πηλϑὲ Βοῖνὸ Ηΐηι 48. ἰδ οχϑοιτὶ ποῦ. ἘῸΣ ἴμου, 
Ο σϑοβονβῇ, μδδὺ οπμθ 88 ἰὖ μ]ϑαδοὰ ποθ. που 
αϑὴ᾽ ἀοιοττηϊποά δ. Τ]}8 18 {πεῖὶγ 5 ΠΟΔΏΟΗ. 
Το ἰοῦ ἀπά {π6 ψογὰ οὗ [86 ρσορῇῃθὶ τὸ ἴο [Ὠθτὰ 
το ἤἥηροσ οἵ αοά. 

ἴῃ. τῆ ΐβ τη δὴ ἱῃηποοθηΐ ρϑύϑοη (Ηἰἰίρ) ; δι 

1. ΓΡοΓὮδρΡο ἰξ ἕἰκα ἴοο τοῦσἢ ἴο βϑδύτιθ ἐπα ἐπ βίιγϑηθοῦδ 
φὔοτια οὗ Π9 ΒΔ .10Ὑ8 ψχϑγθ ρυϊ ἵοτει ῥτὶςρΡΔ}} (ο οἴδοοϊ (ἢ 9 
ἰδπάϊης οὗ [6 αχί εἶν ῥγομρμῆηθῦ ; 00.607 5ὰ τοχαγὰ ἕο [Ποἱγ 
ΟΥ̓ δαίδιγ, δὲ ἴὴ9 οὐδιίης οὔ Φοθδὰ ἰηΐο ἔλθ δὰ ῬτοΟΥΘδ. --- 
σ. ΚΕ. 

3 ἊΝ ἸΠοτΑὶ ἰσδποϊαἰίου οὐ ἐ00 ΗἩΘΌΓΘΥ ἰδ, “ΤΠΘΥ τοποάᾶ 
πδρὰ ἰὸ Ὀγίης ἴο ἐμ τὺ Ἰδηὰ.᾽) Ὑπὸ οὐ͵θοῦ οἵ [9 γοσ σθῃ- 

Διτοᾶ ὸ ὑτὶδᾷ, Ὡδιθοῖυ, βΏ!}Ρ, [6 οἰαἰ εἰφά. -- Ο. ΒΕ.) 

ΦΟΝΆΑΗ. 

Μεγ 15. ΤΊο ῥγοάϊοϊοη οὐὗἩ [80 Ῥγορῃοὶ ͵ἷ8 [ἢ]- 
ἢ]1εὰ. ἘΜ βοα βίοοα 8}}1 [ςϑϑβϑὰ] ὕγοσω 116 γδα- 
πᾳ. 

γον. 16. ΤΊ τόϑὺϊς οΥ̓ {816 1816 ὰ ὈΓΟΡΠΘΟΥ 
18 τπαὶ ἴΠὸ ἔραν οὐὗἁἩἨ Οοά οὐ τΠ6 ρμάᾶτὶ οὗ ἴμς Βοδίπεοη 
ΤΆ} 0515 {050} ἴῃ δοιίοπ : τῇ ΟΥ̓Γ ἃ 586. Ἴἔρα ἀπά 
πᾶ Κο τ 9, --- [Π6 ΒΒΟΓΙΗ͂σ 6 ἱἰτητηρα ἴον, {Π6 νονν8 
ἴον τπὸ το οὗ Ἰδηάϊην. 

[Δοοογάϊΐησ ἴο πὸ Βα θΐπα, Οτοῖῖιβ, πὰ βοός 
ΟἸΠΟΥβ, (ΠῸΥ αἰὰ ποῖ ΔοΙΏ ΠΥ ΟῚ ἃ βαουῆςο, θα 
οὐἶν Ῥαγροϑοὰ ἴοὸ ἂο ἴξ ὑυεΐοτο Φεπονμῇ, ἑ. ε., δὲ 96- 
Γιιβαίοπι; δι ϊ 5 ποῖ πδίυγαὶ τὸ οοπο]ιάα τπ 88 
{ΠΟΥ 580 ΥἹ ἤξοι ΒΟΠῚΘ 8}}1Ππ|8} {πᾶ 5 οἷ θοατα, ἀπά 
νον τηαὶ ΠΟΥ που ἢ ργοβαηῖ στθλῖον ῥτοοίδ οὗ 
τοῖν στα τας τ ῇοπ ΤΠ Ὺ σοϊαγηοι ἔγοπι ΤΠοΐτ γογ- 
προ. ΜΙίοδΟ]15 πη Κ8 ΠΟΥ Ἰπιοπαρα ἴο ρμογΐοττῃ 
τποῖγ γον 8 γΒοῦ ΤΠΘΥ τεβοποά ϑραΐη. 
ἐ Δεπ: δὶ ἐναηϑη 23 ςἰοἰεγέηξ ἸΚΩΉΣ ὥρμογα εἰαξδος; 

Εἰ »οβίεἷᾳ αγὶκ 7γαπὶ τοῖα ἐπ ἰἰίογα βοῖνες.,) -- Ἀδοηοϊὰ ΜΗ]. 408. 

Ἡρπογϑοη 5 ΟὉμι. οἡ «ῳ]᾿οπαΐ, Ομ. ἱ. 16. --ὐα. Ε.} 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΪΟΑΙ,.4 

5.6 Ιπιτοάἀποιίοῃ 11]. ᾿. 16. 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΆΙ,. 

7ΤΆεγα ὧδ πὸ ἐβδοαρε ἤοπι ἐλα ΑἸπιίσδίήη σοά. Ἑοτ 
(1.) Η16 85 80 δτδημϑθα τπ6 νοῦ], ἐπαῦ τῆ6 τοῦ κ 
ΟΥ̓ ΘΥΟΤΥ ἱπάϊν 8] ἰ8 οὐ το ἀροπ ; ἀπά ἢ 8 νγοσγὶκ 
ἰ5 ποῖ ]]ονοα ἴὸ βίη δ.}}}, Ὀὺύὶ ταδὶ Ὀ6 δοοοτῃ- 
Ὀ]δοά. οτ. 1, 2. (2.) Π᾿βίβῃοθ 8 ἢο Ῥτοίοςτίοῃ 
ἀρσοαίηθι Ηΐπ ; ἴον ἴο Ηἱπι Ὀο]οπν ποδύθη δηὰ φατῇ, 
τἢ6 568 δηὰ [Π0 ΟΥΥ Ιαπὰ. εν. 8, . 9. (3.) Τὸ 
Ηΐπὰ τΠπὸ νυν η 48 δη ννανθδ δΓὰ βιυ )οοι; ἴογ 16 88 
τπϑὰθ δἷἱ πῃ] η08.--- ἶ ογ. 4,9. (4.) Τὸ Ηἰπὶ 4130 
ΔΓΕ 8{Ὸ]0 ΟΣ ΟΥ̓ΟΓΥΝΠΘΓΟ, ἱπ ἱηνΟΪ ΠΙΆΤΥ ἔδυ, {Π6 
οΥηρ ὨρΑΓῖβ. οὗὁὨἨ ποη (νοῦ. 5, 6); ννποόνοσ, {ῃθῃ, 
ΟΧΡΟΟΙ͂Β ἴὸ πὰ ἱπ [Ππὸπὶ ἃ τοῆιο δριΐηϑὲὶ (οά, ἷ8 
ἀοεοϊνοά, (5.) νοι τὴϊηρδ ΒοΟ ΙΗ ΡῚ δοοί θη τα] 
πιαδὲ ΟὟΟΥ Εἰ πὶ, ποπονοῦ Ηὸ ᾿πίθηὰβ ἴο σΆΓτΥ οαΐ 
ἷ8 ΡΏΓΣΡΟΒΘ.--οΥοῖ. 7. (6.) ἘΤΟ ΟΡ ΠΟΥΘΥΘΥ ΓᾺΓ 
ἴτῸ ΠΏ, ΟΥ̓ ΠΟᾺΓ ἴὸ Ηἰΐπι ᾿ξ ἸΏΔΥ Ὁδ, πηιιδὲ ἤπ8}}Υ ὉὈ6- 
οοπιὸ 8 ᾿ΠΒ.ΓΠ ΘΗ ἢ ἢἰ8 Πδηα (νοτ. 11--15), δῃᾶ 
ΚΡ ΤΙ ἴογ 116 σου ἔγιηρ οὗὁἨ μἰδ πϑιηθ. Ὑογ. 16. 

ΘΓ. 1. ὙΒοονον που] Θροακ τπ6 νογὰ οἵ σοὰ 
ἴο οἴδοτθ, τασδὴ Ὦδγνο τοοοϊνοα 1{ Ηἰπιθ0} . ΕῸΓ τὴ 
οἴϊοθ οὗὨ [Π9 τη ΐ: ΒΥ ἃ ἴὰγ 64}} 'ξ γοηῃ ἱβί6.-ο 
γον. 3. [δὲ πὸ πιδὴ βϑνύ, ἴπδὺ {ΠῚ ἴβ, Οὐ οβῃ 6 
ΔΏΥΜΠΘΙΘ, ἃ ΒΡἤΟΓΟ οὗὨ 11 50 ἀἰϑίδηϊ, τπαὲ Οοἀ ςδῃ 
ΘΠ ΤΟΙΥ ἰο86 βμιιῦ οἵ ἴ. ΤῈ [τὰ μδ485 αἰνσδανβ 
δῆ ΘΥγ6 δηΐ 8. ᾿οαγξ [ῸΓ ἴΠ050 α͵80, 0 ἀτὸ νι ἢ- 
ουῖ. Απά ἤο Μὸ οι ὰ δ 5 βούναΐ απὰ Πὰς: 
ποῖ ΒΌΓΒ ἃ Ποαγῖ, 18 ἃ βογυλῃῦ κ Φόπδῆ, ἴδει 
θ, 8 ππά πε} ὁη6. 76 βἰη8 οὗ Νίπονυθῇῃ δΓῸ ποῖ 
βροοϊῆοά. Τῇ ϑδυαρθ ἀοΒ᾽ΓῸ [ῸΓ νὰ ΓΒ Δηά (Ὠϊγεῖ [ῸΡ 
οοπαηποδῖ, τ οἢ οΠδυποιοτΖοα {Π|ὸ Απϑνγδηδ, χο ΓΘ 
ΘΟΓΡΒΙΠῚῪ 818 ΘΠΟΌΡ Ἢ ὑείοτο σοά ; γϑῖ {Π6ΓῸ ΤΠΒΥ͂ 
αν ὈθθῺ οΟἴποῦβ.Ό (Ἰαἷβ 6Δ]1] ἴο τοροητποδ 15 
αἰνυδΥβ ἃ 08}} οὗἨ γτδοθ; [ιἰβ 681} οὐὗὁἨ ματθο ΔΙ ΤΆΥΒ 
ἃ 68}} ἴ0 Τορεπίλησθ. ΦΦοηλῖ πα αὶ, οπι. 
Ί. ὅ.--τ ́͵ὅ͵ετ. 8. ὕιαι (οἂ ἀρροίηι5 ἴὼ {δος ἴο 
ἀο, ἀο ἰδ ψιτποῖῦ σαϊηδαγίπρ. δ ψῃ0 ρἶνοβ τὴ 
θυγάοῃ σίνοβ 4180 [06 Βῃοι 618 ἴο ὕσασ ἱ. Ηδ 
ὙΠῸ ἤσοϑβ ἱπογθαβο8 ἴΠ6 Ὀυγάοη. δ ν]ϊο δθβ ἔγοτὰ 
(ΟΠ [8 ἰὈοἸΐθδῃ δηᾶὰ οοππ 5 [ὉΠ] γ. ΦοπδῈ ταῦϑὲ 

8 (860 ΗἩοπάοτδορ 5 (σι. Ὁ ζοπαλ, ἰ. 1ὲ, νὰ Οοποαϊτο᾽ 
Ηἤὔοῦνειν 1. ίοοπ, 8. Υ.--- ὁ. Ἐ 

4 [ΕοΡ ἴδ6 πολάϊημς οὗ ὑπ4 ρΡατὶ οὔ ἐδ Οὐννημιεενίαγχῳ, 
Ειοϊηοτὲ 888 ομοθθη ἔμο δοϊαροιιπᾶ νογῇ εοίολέσράακεει, 
ψ ἘΪΟῺ πδλὴ5 ᾿ΠοῸΣΆΩ σοππθοϊοὰ Υἱὲ ἢ ἴἢ6 ἰδίοῦυ δοὰ ἀθ- 
γοϊορηιοηῖς οὗ ἴμο κίιἰηκίοια οὗ οὐ. Ηἰδ τϑαϑος ἴον εοοδ- 
ἰηᾳ (18 ἴθ ἴῃ ρτοίδγθῃοο ἰο αογιμαίἐρολ-εἰλίςολς Οτωπμίξε 
ἄαπζεπ δῖο κῖνϑα ἴῃ ὑμ9 Ῥ͵οδιοο, ΡΡ. Υἱ., γῇ. --Ο. ΚΕ.) 
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ἴᾶνα πον ἴῃ ἷδ Ὠθαῦ ἐμαὶ ἰΐ 18 ᾿τῃ ρΡΟββ: Ὁ]0 ἴο. ἴ0 ΓΒ 6 ΒΟΤΩΘ ὈΘΙΌΓΘ ἱΐ ΘΟΠΊ68. --α ὅοΥ. 2. 7 6 τὸ- 
δϑοδρο ΠΌΤ οά (νοΓ. 9). [0 80 ΠΑρΡΡΘΏΒ τιδὲ Ἰΐ, 
το Γά1.85 οὗ 1) νίηθ ἀἰγοσοη, νγὸ ἈΚ ΟἿΥ ον 1 1ζ ἔτγοιη ντΠθαϊ, ἀηα ἰδ ἀοο8 ποῖ ΘΟΠΟΘΤΉ Π8. 
οουγβα, γ6 Μ1}} αὐτουιν γα Ὀ6 ΟὈἸροά ἴο δοϊκηον ]- 
οἀρο Ομ γβοῖν 68 ὈΠΠπὰ δηὰ [00] }8]}. - ον. 4. Ηλά τῆ 
ΒοΟΚ οἵ Φοηδὴ οὐἱρίπαιοᾶ ἔοι Βοαῖθοη μι Ὀ]ο8, ἃς 
ΒΟΙῺΘ δϑϑοσί, (6 ζυτὰ του ποῖ ἤανὸ βοηῖ {πΠ6 νυ ἱπὰ 
ὌΡΟΣ ἴΠ6 508; δαὶ τῃ6 ρα οὗ Βοανοῃ [πρ]ὉοΥ] 
που ὰ μάν πιδᾶς Δη 8118 η06 Ὑ10Π {πὸ ροα οὐ τὸ 
νἱπὰβ [28 0]8] ἀπὰ στ τῃ6 ροὰ οὗ 1π6 βοὴ [Νορ- 
τὰ }6] ἀσαϊηϑὲ Φόηδ. ΗΟ δἰ πιρὶθ δηςὶ βι Ὀ] πλὸ 15 
τὰ το σίου. οὗὨἨ τι ΟΙἀἁ ΤΤοβίδιποπε ' 1)150Γ688 
1ΟΆΟ ἢ 68 ἴ0 ὑγδΥ. “1 ἴδοι ἀοϑὲ ἢοΐ Κπονν πὰ ἰολοὴ 
τι 8, (Ποα νὴ} δἰ ναγ8 06 ἃ νοοῖ σοτϊηΐογίοσ. 1 τίιο 
Ἰωτὰ βοίζεβ ἐν ποαῦῖ ττῖτῆ υἱοϊοπὶ Δ] ΓΠ}8 ΤΓῸΠῚ 
δηριίθῃ οἵ οσοῃϑεοίθποθ, τθγονν ΠΥ γΑΓῸΒ ἰηῖο τ|16 
8ει8. Ἦ δὶ 8. {Π106 πιπιϑὺ μοῦ ϑῃ,, δῃά 15 τῆου ἀοδιὶ 
ὨΟΐ ΒΟΣΓΟΠΟΘΥ τ, (Ποὺ τηδὲ ΓΠγΥΒΟΙΓ βαβθν βῃἱρ- 
ττρθοῖ. -- Ἄγ. 6. 1 18 ἃ βδὰ ἐπίηρ' δπὰ ἃ Ὀαὰ βίρῃ, 
{ τἢο πη ] οντηρ, δηὰ ἴΠο86 ἴῃ ἴ6 σοπρτορδιίίοη 
ποὰκ ἰπ (1, πχιϑὺ 1011] [Π6 Τλ] η 5161 τυ δι ὈΘΟΟΙΏ 68 
δἶπὶ ᾿ο ἀο. ΗἌΆΡΡΥ 86 Ὑ]1Ο86 σΟΠΒΟΙΘΠ66 18 αὐ Κ- 
θηδά δπὰ αυϊοκοηθά ΌὈΥ δη Δατῃοη ίοη 80 δῃδιηοῦι] 
ἴο εἰμ. ΟΥ̓ ψ πο τῆς Τωυτὰ {π|ηΚ8, Ὠΐηι Ηὸ 4180 
Ποῖρ8 (58. χ]. 17 (17)). 1ε οὔϊοῃῃ ὀσσαβ παῖ (Π6 
ἰοτὰ τοῦϑὴ β8ὺ: γοῦν, 1 πᾶν ποῖ ἐοαπὰ βααὶι 
(ΑἸ ἴῃ 1δτϑοῖ. --- Ἄγ. 7. ΗπτηΔη τηθ8 8 [0 ᾿αδΓῃ 
[δὲ »Ὑ}} οὐὁἨΎ (οά, ἰῃ ἀουδιεία! σΆ568, δύο ἰπ ἘΠοΙῺ- 
βοῖγοϑ οἵ ἢο ἃναὶ! ; Ὀυϊ ἀοἄ οδ8ῃ Τγδῖκθ τι96 οὗ [6 Τὰ, 
ἱ ἸΠθγΘ ἰ8β ἔτιιθ ϑδυῃοδῖποθβ πῃ ἴπο80 ἯΠῸ ΘΙΏΡΙΟΥ 
θη, δὴ 1 ΠΟΥ ΚΠΟῪ πῸ Ὀδίζου πποϑηϑ (ΠΟΙ. 
ὅοβι. 7). Βυῖ ἤδη πιθῃ, ΟΥ̓ ΠΙΘΔ 8 οΟὗὨ ΡΓΑΥΘΓ, σδἢ 
τϑρεῖνο τ[86 Ηοὶγ ϑρίτίι, [ποθὴ ΤΠΘΥ Βῃου]ά 860 κΚ 106 
Ὑ}} οἵ ἀοά, ποῖ Ὦγ Ἰοίϑ, θὰ Ὁ Ῥγδάγοῦ (Μαιῖ. νἱϊ. 
11). -ονοῦ. 8. Φοπδὴ τσ ΡυγΡΟΒΟΙΥ αν ον ἷδ 
Ὀἰγτ δη νοσδῆοη ἴῃ ἀδυκῆθθθ. Ἦ ΒΟΘΥΟΓ ΘηρΑρο8 
ἴῃ ἢἷ5. σα] ρν ἢ ΠΑΙΓ ἃ βου], ᾿ἰκϑα το δνοϊὰ Ἷοῦ- 
[δρϑίοῃ ἢ 116 βΈ ογΒ ΕΪΤη 561 ἴὸ Ὀ6 σοηβιἀογθὰ ἃ8 8 
ποδιῦθη, ἃπὰ μιι8 Πἰπηδο ἢ οὐ 8 ἰθνεὶ τ {Π]18 
σοῦ], ὙΥΏΘτο ἐἶιο ἴδαν οἵ ἀοΐἄ 18 ποῖ, 66 15 (Π6 
ἴδαγ οἵ πιδῆ. ἀπᾶ ππούθονοῦ, ἴπθ ἴδαυ οὗ τηδλῃ 18 
τηοδῖ ἘΠ ρτοἤ 8016. ὙΒΟΘ νὸν ἔτη ΚΙ ἀπα ΠΟΠΘΘΕΥ, 
δατθν αηὰ ΒοΑΓΪγ, ΔΟΚπον θά γ685 6 οΓα 8Π|Ὸ0 
τηθῃ, Μ11}} δοοῃ ἀΐβοονοῦ (Πδὺ ἴδ 18 τ[Ὧ0 ρῃδηίοια οὔ- 
ἐρηῖπρ, ΟΥ̓ ΒΑΓ ἴο ἱπιασίπο ταῦ ὁπ 6 ὙΠ γὰρ ἤγοτῃ 
το δοκηον)εάρτωοσπιὶ ΟἿἹΥ ἀΐθίδοθ πὰ ποῖ ἃ 0]688- 
ἱῃρ. δὴ τγῶ8 ποῦ οὐῸπ ἴῃ6 σ880 Ἀπιοπρ [ἢ6 
μοδιῆθη: ἴοῦ ψοπ Φοόπδὴ τϑάθ ᾿18. ΟΘῊ οβδίοῃ, 
ἴμεν ποπογοὰ ἢΐπὶ (νοῦ. 10-14). Ἐοῆδοϊ ΠΟΙ͂ ΤΏΔΩΥ 
ΒΟΌΪς τη Υ Ὀ6 ρυϊάοα Ὁγ ι|6 1τὰ το ἴδοο, ἴο τ᾿ οπι, 
Ὀγ οοπίοββίομ δὲ ῥτοροῦ {ἰπι6, ἡΠοὰ τηαγοδὶ ἢανθ 
ἧς ἴῃ ΤῊΥ ῬΟΥΤΟΡ ἴἢ0 ΤΟΠΟΟΥ ἃ Ξογν 66 [ὉΓ οἰογηϊῖν. 
ΤῊΘ οοπιπιϑϑίοη [οὗ π6 ταὶ ἶβῖ6γ] 18. ποῖ σοπῆποα 
ἴ0 Φοεγιβαίεπλ δηα Βοῖθο], ποῖ ἴὸ ἴθ Ὀαριδη)α] οὶ 
δηὰ Α]ῖαγ, ποῖ ἴὸ ἴπ6 σοῃίθβϑί η 8) δα ρ]ρὶϊ, ποῖ 
ἴο σδῃποηῃίοδὶβ; σὺ ὁ 18 1π (ΠΥ Βοασὶ δηὰ τουτὶ, 
διὰ ἰδ 5}}8]}, τμογοίοτο, πονοῦ ἀσραγὶ ἴγοότ [[Ἰ60 
(δας. χχχ. 14). --  οῦ. 18. δο 888 ἴδ6 Ὠοδίμθῃ 
ποτ] 4150 ϑγρυ ]οα ἴοὸ οοτὴρ ἴο ἰδπὰ ; Ὁ ἰϊ οοπ]ὰ 
Ὡοῖ υπ}] ΟἸ γῖδὶ νὰ 8 Ὀυτιοά ἴῃ ἀραῃ (ΤΠ οπι. 1.--}}.). 
- νὸν. 15. ΤΒΟΙΘ ἃ΄ὸ ἀσοοϑίδ οὐ υἱοΐθῃοθ ὈΚ Ὑ ΙΘἢ 
Οοά᾿ 5 νυ1}} 18. οδιτίοα ἰηΐο οἴει. Βηΐ ἰδ ἀο66 ποῖ; 
τιοτοίογο, (ΟἹονν ὑπαὶ μΒ6 Ὅ5ΟῸ ῬογΓΟΓπ.8 μοσ ἰδ 
ΚἊΝ 1688; Ὀμὰδ Π6 δἰ8η48 πῃ πορᾶ οὗἉ γτοροηίϑῃοο δηὰ 
ογχίνομοδδ. -- 65. 15,16. ΤῊ 8 4180 ἃ Βῃηδ 00 
οὗ τιιῖηρβ ἴο σοπθ. ΟἽ (δᾶὲ ἰδ γγογθ ΟἿ]ΥῪ ΘΟΠΊΘ [0 
[ΐ5,--- [ἢ 4}} τπ6 Ὠραῖποη ποτὶ που]Ἱὰ τδηκ αοά, 
ἰδας ἀσδιΐ,, ἀν πο ἢ βυν! ] ον πρ ΟἸ τὲ, ἢΔ8 πὸ 
ἸΏΟΓΟ ῬΟΎΤΟΥ ΟΥ̓ΘΓ ὑ8. 

{50 τπξπ: Τῆπ8 αοὰ ἰ5 ψοπί, ψ ποη 8 στοαὶ 
ἩΙΑΙΉ 5 εὖ ΛΠ, 20 βοηᾶ ἷβ νογὰ Ὀοίοτο δηα βᾶνὸ 
βδοπιθ. δε πᾶν ΠΟῪ ἴπ0 καθ ρ͵θοθ δηα τοδὶ 
Ἰίγῃς οὗἁἨ τ6 1ϑἰνίπηθ νογὰ ; Ὑπογοίογθ ἱὲ 15. οουταίῃ 
(δὶ ἃ στοδῖ ἀδβισποιοη 189 ΠΟΑΥ ; βίποθ αοα ἱπίοπὰβ 

| 
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τὰ «ἰιὸ Ὠἱδίοτν ψίτἢ ἰπά βόγθηςο, Ὀθοδι156 γγα τἶθυν 
Βυϊ 

ΒΟ] 1 τὰ Εἰ Οσσ.Γ ἴῃ Οὐγ {{π|0, γα σου Ἱὰ τῆ Κ 
{πᾶὶι 6 ΠΟΥΘΥ γαῖ Πρασγὰ οὗ ἃ πηοτὸ [00] 188 δπὰ 
ΤΟΙ ἐππροβπῖ 6 Γπηρ, {πἸδὴ ἴπαὺ ἃ δ᾽ πρὶθ πιλη 
ΒΒο ἃ δ ἴοΥ 810 }} δὴ ΕἸηρῖτο, ὙΠ ἃ. ῥῬτοοϊδιιλοῃ 
ἴ0 Γερεπῖ. Νοῦν οὐ᾿ δ ΟΥΚΒ 816 ΟΩΪ [0 ΔΡΡΘΆΓ, 
αἴ {ἰγκῖ, 80 ἰσο βἢ πα ἱπιροϑβὶδ]6, [Ππᾶϊ ΓΟΆΞΟΝ πιι δὶ 
ἀοβραῖγ οἵ (Ποῖ δοοοτη ρ βΠιηοπὶ ἀπὰ βοοῦῦ; δῖ ἐϊ 
18 Ἅ6|1] ὉΓ ι185 ἴὸ δ ον, γ᾽ οὐ δβοσοιη}}} 15}}68 
161). --ἸὟ εν. 3. ΤῊ 6 δποίθην ΒΟΙΥ ΓἈΑΈΠΟΥΒ Ὑ76 0 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ ἱπο!πρα ἰο Χο] ραῖθ ἴη6 ΡῬτΟΡρΙΙΘΙβ, 
ἈΡΟΒΌΪΟΝ, δπαὰ ρτοδὺ βαϊηῖ8, Βυῖ νν δά Ποτο Β ΓΙΟΥ͂ 
δηὰ ἱΠΠΟΧΊΌΙγ τὸ [πΠ6  οτά οἵ οὐ, δῃηὰ δάπιῖΐ {παῖ 
δοπαῖν, ἐπ 119 ᾿πβϑίδησθ, σοτηπιτίοα ἃ στολῖ 81, Οἡ 
δοσοιηῦ οὗὁἨὨ ὙΠΊΟἢ ἢ6 που]ὰ ἤᾶνθ Ὀύθη οἴογη! ν 
ςοπθιηηρα, δα Βα ποῖ, ἰῃ [Ππ6 Πα ὈΟΓ ΟΥ̓ [Π6 ο]οοῖ, 
Ῥοθὴ τίτῖοπ ἴῃ 1Π6 ὈΟΟΚ οὗἉ 6. Τ}}}8 18 ἃ βἰρτιαὶ 
το Καϑη οὗ γὑτάςθ ἴπΠαὶ οὐ 8608 Φοπ δὴ δηὰ μι πῖ5 08 
Ὠἷπὶ 80 8500} διἴζοσ ἷ8 βίη, δαπὰ ἀοδθϑ ποῖ δ Ὁ ἢΪπὶ 
ἴ0 ῥτοῆι ὉΥ 1, ΟΥ ἴο οοππιθ Ἰοπρ' τπογαίη. --- Ὑ ΘΓ. 
ὅ. ΤΏ παίαγαὶ Ἰσὴν οὗὨ ΤΟ50) ὀχίθηἀβ ἴπι.5 ἴδγ, 
[πδὲ 10 σομ 5 άογα αοα Κἰηα, σταοίουδβ, τηοτοῖδι], δὰ 
τὴ] 4. 1186 8 ἃ γτοδὶ ἰρῆς; δῖ ἰ0 (4118 ἴῃ ΤΟ 
ῬδΡιϊ σα] 18. [ἢ ἴΠ6 ἢτδῖ ρίδοθ, 1Ὲ Ὀο] ον 5. ἱπάσοα 
τὴ αοἂ δα8 ΡΟΤΟΓ ἀπά Κηον]οάρα ἴο ἀο, ἴο ἢ6 10, 
δηὰ 10 σψίνο; δυῖ {πᾶ Ηδ 18 ὙΠΠΠρ' 4180 ἴὸ Ἃ0 
ΒΆΘΕΙ τὨΐπρ8 ἴῸν ἱτ, ἰδ ΚπονΒ ποῖ ; τῃπογοίογο ἰὲ ἀ068 
ποῦ οομ πιθ Ββιρδαϊηδε ἰῇ 118 ορἱπίοη. [Ι͂π τῃ6 
Βοοομα ΡΪ]δοθ, τοαβὸμ Ἵδηποὶ σΟΥΓΘΟΙΥ Ὀοβθίον ἴῃ 
γτοαϊοδῦθ οὗἨ 1)οῖγ ἀροὴ τπαῦ Ὀοὶπ ἴο ποτὰ ἰΐ 
οἰοῆρβ. [0 Κῦονβ (δὴ ἀοὰ [18 ; Βαϊ ψο πὰ 

ὙὯ88ι Ηδ 159, ννῦ0 88 ἃ ΠρῚν ἴὸ Ὀ6 οσα]οὰ (οά, ἰδ 
Κηονβ ποῖ. Εὔβοἢ οἠθ σϑ]] θὰ ἀροη ἰβ σοά, ἴΠδὶ ἰδ, 
ἀροη τ οδ]θοῖ οὗ Πἷβ Δ ΠΟΥ, οὐ τπδῖ ψ ίοἢ μ6 οοπ- 
βἰἀογοὰ αοἀ; ἐπογείοτθ, [ΠΟΥ ΟΓῈ 4}} ἴῃ ΟΥΤΟΥ ἰπ 
τοφαγά [0 [16 ΟἹ]Ὺ ἵττπι6 ἀοά. --- , ογ. 7. ὙΥ Ἰοτὸ το η 
ἀονοϊά οἵ πηἀογβίδπάϊηρ ΓΘ, ΠΟῪ 860 δϑοῦῦ ἐπ] 08 
ἴῃ ἃ ΤΟΙ ρ,, Ροσνοσίθα Ὑ8Υ, δ᾽] ον [86 8ΐη ἴὺ ΓΕΠΊΑΙΠ 
ἴῃ {Π|Ὸ0 τηθϑῃ {{Π|0, ΔΠ ἃ ΘΟὨ 5᾽ 46 Γ ΟἾ]Ὺ ἢονν ἘΠΘΥ͂ ΤΥ 
σοῖ τὰ οὗ {π6ῖν δηρυΐϑῃ. ΤῊ5 ἀοα8 ποῖ ΠΟΙΡ: [ΠΟΥ͂ 
τηδὲ ΘΟΠΒΘΟαΠΘΙΌΥ ἀοθραῖτ. Βυὶ ΠΟΤ τηθη οὗ 
ὉΠαΟΓΒΙΔΗΔΙ Πρ αἴθ, ΠΟΥ͂ {ΠῚ ΔΎΔΥ {Ποῦ τηΐη 8 
ἔτοται {ποτ δηρ 88}: δηα ἘΏΪΠΚ ἸΠΟΒΌΪΥ οἵ ὉΠ ΟἿ 5118 ; 
ΤΠΟΥ͂ οοηἴδ88 ἴΠπ6π δηᾶ ροὶ τἱὰ οἵ ἔπ θπι, ἜΡΙΝ 1Π6Υ 
Βῃουῦ ἃ τοιπλδΐη οἴου} ν ἰῃ δηρι δ, Πα ΠΟΥ ΓῸ- 
Βῖστι {ΠΟΠΊΒΟΙ 68. ἴ0 ἰζ, ἃ8 Φοπδῇ 4068 Π6Γθ. --- ΟΥ. 
10 Ω ΤΠ (δἰ οὐὨἨ Φοπδὴ δραΐπδὶ {γΥ141}8 (ἸῸΓ τΠαϊ 
86 τηρἰηἰαίηοα ἢΐ8 ΑΙ ἷ8 ἀ6] ΝΟΥΆΠΟΘ ὈΓΟΥΘ8) : 
(1.) Ηο ἴδῖαβ [86 5ὶπ ὑροη ἰπιό6}  ἔγομλ ΟἸΠΟΤΕ, 
Δα δοκηον οαροβ ἰῃδὲ ἢ δ᾽]Ϊοὴρ ἀοβογνοὰ ἀρϑῖῃ. 
(2.) Ηδ οοπβθηῖδβ αἰδοὸ ἴο Ὀ6 Ὀγουρ]νῦ ἴο βῆδπιθ Ρ6- 
ἔογο ἀοά. (3.) Ηο οεἰιοοδϑ68 ἀοβῖῃ, ὈΣΓΠΟΥ δηά τη- 
σογίδίη. 1 σά 80 468] τυ! υκ}8 88 ἴο Ῥουτηΐ 5 ἴὸ 
866 16 ἴῃ ἀθδίῃ, οὐ ἰἔ δ 5ΒΠΟΥ τ18 [Π6 Ρ]Δ66 δῃηά 
δὺοάθ οὗ ΟἿ δβοιι}8β, ὙΠΙΠΘΓ ΠΟΥ τησδὲ ρῸ δπὰ 
ΠΟΥ (ΠΟΥ τασδὶ ΓΟΙμ ἢ, (Π6η ἄθατῃ γου]Ἱὰ ποῖ Ὀ60 
Ὀἱτύογ, ὑαὶ 10 τουἹὰ 6 |{κὸ ἃ θὰ Ρ ΟΥ̓́ΘΡ 8 βῃδί]ου 
ϑίγοδπι, οὐ ὈΟΓἢ 51468 οὗ πο ἢ ΟΠ6 6615 6 ἃ 5668 8 
ἥττη στοιιηἃ δηα βῆογτο. Βαϊ πον Ηδ ἀοο8 ποῖ ΒΠΟΥ 
118 ΠΟΤ δηντΠὶπηρ οὐὁἨ τπ6 Κὶπά, ὈὰΓ τγὸ τηπδὶ βρστίῃ 
ἕγοσα ἴδιο ἤττα δῆοτα οὗ [Π158 1Π8 ἱπίο τπ0 δΔΌΥβ8. (4. 
Ηδ ὕθᾶγβ ἴῃ ἀοϑῖς [Π6 σταῖὴ οὗ ἀοα. (5.) Μοτὸ 
(ἴδῃ {πϊ8, π6 τπησϑὲ ἀΐο δἴοηθ,; 6 88 ΠΟΏΘ ἴοὸ δοτῆ- 
οτι ἴπι; [Π6 ρΘΟΡΪΟ ἰπ ἴΠ6 δβ8ὶρ 8411] ΔΤΑΥ͂ δηὰ 
Ιεανθ ᾿ἷπὶ ἱπ [6 τηϊάϑὲ οὗὁἨὨ [86 868. 88 δογίδ η]Υ 
ἀτονηθὰ δπὰ Ἰοβῦ. (6.) Τὸ ἀΐθ δἰπιρὶ 8 ποὶ 
Θηουρἢ : 6 τπηιιδῦ γοῖ ΘΗΟΓ ἴΠ6 7808 οἵὨἨἁ 1Π6 8}. 

5ΤΑΒΚΕ: ὕογ. 1. δοπδὰ ολπθ οὐϊ οὗ ΟΔ]1166: 
τ δὲ 885, ἰποσϑίογο, ἃ [156 ἀδοϊαγαϊίοη οὗ ἐμ6 Ῥβαζ- 
8668 (Φοἢη Υἱϊ. 62). ΕὙΟΙ [ἢ ϊ8, ΟΠ 8668 ΠΟῪ Ῥ6Γ- 
ηἰοίοιιϑ Δ΄Θ 811} ἀδορ-τοοίθα ῥγο)ιάΐοοβ. ῬΒΟΟνΟΥ 
7} τσ Θχοσγοίθο ἴδιο οοΘ οἵ {110 ΤΩΣ ΞΕΤῪ τηποὶ 
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ἱπάθοά θ6 ἃ ΨΦοπδῇ, τνϊοῖ, ἰγαπβ αὐθα ἴηῖο ἘΠρ 18}, 
βίσυἶῆοβ ἃ ἄονθ. Ηὸ τηῦβῦ σΠουδῃ τΠ6 δ᾽ Πρ  ἰοἶ ΤΥ 
οἵ τὰ ἀονε (Μδϑῖῖ. χ. 16). --- ον. 2. Ηδ τηυδῖ 4150 
Ἰοῖ ον οδδθ, δῖ ἙσΠἸΘΟΥ ΠΥ ἀπὰ ᾿ Πρὶν ἴακα 
ἀρὸρ ἰηΒ0 1 10} ἀπά Παιάβῖρ. ὙΠ ρ,θαῖογ 
Οἰἰ68. ΓΘ, τΠ6 ρ θοῦ ἀγὼ {ΠῈῚΓ β'π8Β. οα ὈΘΑΓΒ 
ἴῸΓ 8 ἴοι; {ἰπιὸ, απὰ ἥπάβ ψἢ ἢΐπλ πὸ ὑποοη- 
ἀϊὔοηδὶ! ἄθογθο (ὉΓ τ ἀοείτπςίίΐοη οὗἨ 1π6 υγοδῖ 
ΤΆ] ΟΥΙΥ πὰ {πὰ αἰδοιίοπ οἵ ἃ ὁ 118}} πιϊ ΟΥ̓ Υ. --α 
νον. 3. Τὸ γοϑῖ οἡ τἰια ἀϊνῖηθ Μ01}} ρ᾽πσοβ τηδῃ ἴῃ 
16 πἰρμοδὺ ἰγαπαὶ ΠΥ. Ηἴπι νυν ο ἰούβα κὸβ οὐ 
πὰ ἀιτγ, αοά, οα 116 ΟΥΠΟΥ Πδηά, ἔογβακοθ ΜΠ Ὴ 
ἢἷ8 στάσα δηὰ αβείξίδ ποθ. --- τ. 4. ΙΓ γα (Ὁ]}]ὸὶν 
οὐ σᾶσπα] παίυτγο [ ἰεἰβοῖ ἀπα Βίμ,), ἴθ νν}}} Ὀτῖην 
ιι6 ἰηῖο τ πο}} ΘΟΠΙΡΔΏΥ ἐπι ρΓΟΡΟΥ [ῸΓ τ.5. [ ἷβ ΠΟ 
8Π18}} δεῖ οὐ Κίπάμποϑε, 1 Ηδ ραηΐἶθι 1Π6 δίῃ ποῦ 
ΒΟΥΘΡΟΙν ΒΟΟῚ ΑΥΘΥ ἴΠ6 ςοτητη βϑίοη οὗ ἢἰ8 βὶη. Οπ 
δοοουπὶ οὗὨ ἴδ βίῃ οἵ οὔθ ἴῃ ΤΔΠΥ͂ ΟἸΠΟΓΒ Οἰἴϊθι 
[Δ}1 ἱπῖο στοδῖ αἰβῖτοθβ. -- ὕ ογ. ὅ. [15 ὙΘΓΥ͂ ῬΙΌΡΟΓ, 
ἴῃ ἀδηρον, ἴο ΠΏ} ΚΘ αϑὲ Οὗ πΑΓΌΓΑΙ ΤΏΘΔῚΒ [Ὁ ρΓ68- 
ογνϑἤοῃ. --- εν. 6. ἔνοη [πΠ6 Παδῖμθη ΘΟΚΠΟΥΪ 
οἀροά [6 Ῥοννεγ Οὗ ΡΓΆΥΟΥ: ἰϊ18 ἃ Βῃδπιο, 1 ΠΊΔΗΥ͂ 
ΔΙηοηρ ΟὨγιβδηα δῃου]ὰ ἀουθὲ ἴῦ. ---  ὁγ, 7, ὅδ 
δἰβὸ ΤῆΘΥ δοκπον)οαροὰ ἐπαὺ ἱποῦὸ 18 ἃ ἀοὰ, τ ῆῸ 
ΤᾺΪΟΒ. ΟΥ̓ΘΥ ἴπ9 Πυπιδη ΓΆςΘ, ΟΧΟΙΟΙ568 1Π6 ΟἷἿΟΩΟ οἵ 
δυάσα δπιοηρ τηθπ, δηᾶ, ἴῃ οοπβοαῦσοπος οὗὨ [Πϊ8, 
Ὀγίηρσα τῆ0 σΌΔ ΠΥ 10 7π8ὲ ρα ΙΒἢ πιοπι. --- Οσοά 88 
ἸΏΔΠΥ ΜΕΥΒ οΟὗὁἨ ὑτγὶημίηρ, Οὐζ βὶπ8 ἴὸ Ἰ᾿ρας Ὀθρίοτο 
᾿ἶβ ἴιοο (8. χα. 8). -- ἡ ον. 8. Νοηθ βδῃου]ὰ 6 οοη- 
ἀομμῃοὰ υἱοῦ τὰ]. Ενοη ἴῃς ἰαὺνν οὐὗὁἨ πϑίιτο 
στϑηῖβ ἴο ΘΔ 6ἢ ὁπ6 {|| τρί οὗὨ ἀδίθπβθ. Διυϑὶ 8 ἴΐ 
5. 8 ἀυἵγ ΔΠα προρβϑ Υ ΓΟΔΟΪΥ ἀηα νὴ Πρὶν ἴο 
ἤσαν ἴποῖθ ὙΠῸ Ὀτίηρ 18 ἴἢ0 δοςουπῦ ἴοτ οἷἱγ [{ {6 ἀπὰ 
ςοπάαεῖ, Βο αἰβδο ουσὴῦ δον ΟΠ βαη, 185 οἴθη 88 
Ὧ6 5 Δοςυιϑοα ὈΥ 18 οοῃϑείθποο δῃη ἃ Ὀγουρσὶΐ, 45. 1ϊ 
ψΟΙΘ, ὈΘΙΌΤΘ οουΓί, ἴο σοΟηβί 6 Γ [Π6 ΟΠ ΔΥσοΒ οὗ Θ08- 
δοίθηςο, σοηΐδεβ ἢΐ8 ἩΤΌΠρΡ, πα τοίΌΎΤη. --- ΕΓ. 9. 
 ΠοΥΘ 15 ποιμῖηρ 80 Ββϑοῖοῖ [80 2ὲπ φεβροηπέη, 80 

᾿ ΠΠΕΙΥ δραη], τπαὺ ἰδ 88.4}} ποῖ ἤΠΆ}}Υ οοπιὸ ἴο ᾿ἰσὴν 
(ἴλακα υἱἱ. 17). Οοηίοβείοη οὐ ΟἿἿΓ βἷπθ βῃοι]ὰ 
50 Ὀ6 τηβᾶς, ἴπ8ὺ σα τὰᾶν ΡῈ Ἰἰιοποτοὰ δηά ρἷο- 
πῆρα, δπὰ (δὲ [Π6 ἱρπούδηΐβ δηὰ τὑπῦο] ον] ρ’ 
Ἱπὰν Ὀθ ὈΘΓΘΡ ἱπϑβίγυοι δα. --ο  οῦ. 10. ΓΟ ἔδει 
τ1παῖ {π6 Ὠοδῖποη πδὰ ποαγὰ ἔγουῃ ΖΦόπϑῇ, ον αοὰ 
Ἰ6 1ἃ {π6 Νί που 8 ἴῃ ΔὈΠογγοποο, δηά νψγοι]αὰ ἀοΒΊΤΟΥ 
{Π6 ᾿ ΠΟ]6 οἷν, τ [18 ᾿ΠΠ ΔΌΣ Π18, ΣΕ ΠΟΥ αἀἰά ποῖ 
ἸΌΡΟΠϊ, ἸΏΔῪ ᾶνο οοηϊΠαϊοά ({ῸΓ ΘΟ ὁ Του] ὰ 
ΘΆΒΙΪΥ Ἰη8 ΚΟ {πὸ ΔΡΡΙΙΟΑΓΙΟΠ τὸ Ὠἰπι56}) ποῖ 8 11{0]6 
ἴο (Πεῖγ ἔδαν,  ίοῖ, ὙΓᾺΒ ΠΙΟΙΌΪΥ βίαν ἢ. (οι ΠΟνῸΥ 
ἀοθβ8 6ΥἹ]]} ἰο {Π6 βίπποῦ, θυ Αἰνναγ 8 ροο. Ηδ 4150 
ἰηϊθη 8 41} 18 ἀδα]λρ5 ἢ Ὠἷπὶ οτ ροοὰ. ΤΤδαι 
Ὑ ἰοἢ ἀο] ρη5 16 ΒΙΏΠΟΡ ἰ8 ποῖ ἃ ἴτπιὸ νοοά, δα 
ΔΏ ἱΤΩΔΡΊΠΗΓΥ ΒΟΥ : ἰδ ἰβ ποῖ ροηπῖπθ ΡΙ ΘΑΘΌΓΟ, 
παῖ Ρυτο ἀΐδρσαβι [{γιμ5ι}. Υ Ὠγ τσὴ ἀοοβ πὸ βὶπ1 
ἀοὰ Κπονβ ΠΟῪ ἴο ρμιοραχαῖθ ἴ6 ἴγὰθ γο] ρΊοη 
τλἱγϑο  ]Οὐ5}Υ. --- Ἄγ. 1]. " ἱπιρογϑηῦ πιλδίίοιβ 
9Π6 δβιουϊὰ υηάδογίακο ποιίηρς νυ ἱπουῦ τπῸ δάν]ος 
οὗ ποηοϑύ θθΟ 6 ΓΒ. ---- Ἄγ. 12. 10 5 1π6 παιυϊα οὗ 
Ιογο ποίΐ ἴο βοοῖς 118 οὐυῃ, ὑυῖ γαῦθοῦ ἴο βι δ ΠΔΓΤῚ 
τ δὴ ἴ0 Ὀτίηρ ΟἸΠΟΓΒ ἱπῖο ἰδ; ΤΠ Υ ἴο ἰο86 ἰϊ5 ᾿ϊῖ6 
ἴδῃ ἴο Ββυβονγ τῆ ᾿ἶνοβ οὗ [Π6 ἱπηοσθηΐ ἴο θ6 6ῃ- 
ἀδηρσοτοὰ (ΨΦομη 1}. 16). --ΝῸ οπο βιοιϊὰ ἴδκθ 
οὐδ ἷβ οὐσῃ ἰδ ἴδ, που ρ ἢ πὸ πιὰ πᾶνο ἰογίε θα ἰς. 
-- νον. 18. Αραδϊπϑῦ της ἀἰνὶπα Ψ}}}} πὸ Ὠυτηδη [01] 
ΠΟΥ ΙΔΌΟΓ οδη ριοναὶὶ. ---  οσ. 14. Το ἰπ αἀἰνὶπο 
ΟΠΑΒΙΒΟΙΊΘΗ 8 10 18 ΟἿ Θ᾽8 ἀΤΥ ἴο βιιθοτ δῖ ΟΠ Θ᾽ Β 
Ὑ11 ἰὸ τπ6 αἰνίηπο, γοῖ ὁπ οἱρῆξ ποῖ, ὁπ ἴπδῖ δο- 
οομηῦ, ἴο σΘΆ86 ἴ0 64}} ἀροη σοὐ ἴυγ τ τοπιονϑὶ 
πὰ τηϊραιϊο ΟΥὗἨ ἴτΠ6 οἰαβι Ξοιηθηῖ, ---  ογ. 15. 
Ης Ὑο [88 (ἀοὰ ἴου [8 δμθιην ἢὰ5 Ἀ}1] παῖαγο [ῸΓ 
ἢ8 ΘΠΘΙΩΥ͂ ; δι [0 Ὠΐπὶ 10 888 (τοὰ ἴοτ [ηἴ8 Ἴδη, 
ἈΠ οτολταοΣ ὑθδνὺ μοορὶ ψν}}}. ΔΥ̓ῆθη Οοὰ [8 οχ- 
ἐουτοά 8 }ιιΒὺ δϑιιΐεηοα, 1π 6} ον τΐπρ ἰ8 ἀραὶπ 
δῖ ῬΡύδοο. -α Υογ. 16. (ἀοὰ μοϊπάϊο ποτῃΐῃρ 80 οὐ} 

ἴο ΠΟΠ6 ἴο » δυῖ τῆι Ηθδ ἰκῆονν8 ἴὸ Ὀτίην δοιη6 
δοοᾶ ουῖ οὗ ἰῦ; ον [8 σοι! η86}5 ΔΓῸ ποτ} πὰ 
Ηδ σαττὶοϑ ποτὰ οὐδ ῥ]ογίουϑὶγ. Μίθη βου! ἃ ἃρ- 
ΡΙΥῪ ἀϊν!πο ὑπάρπιθπῦβ ἀρΟῺ ΟἾΠΘΓΒ [ῸΓ ἴῃς ρατροσθὸ 
οὗἩἨ Ὀηνίπεα Ἐποιηθο] ν 65. ἴὸ ἃ βανίνς Κηονίθαρε οἵὨ 
ἀοά. 
ΡΡΑΕΕ: δον. 2. ατοδῦ οἰ[ο8, στοῦΐ 51η8, σγϑεῖ 

πα ρπιρηῖδ; θὰ 5ὸ τη ας] τῃ6 ρΤΘΔΙΟΥ ΠΟσΟσΒΥ τῆ δῖ 
πεν ὕθ νγαγηθὰ ὃν [ἢ Ῥτορῇοῖβ οὐ τὸ 1μονγὰ δηὰ 
το κοὰ Ὀγ τΠόπ|. --τ γον. 8. ΓΟ ΔΟΒοΓ δηα ᾿γολς ΟΣ 
πιισῦ ποῦ δαπ ἴῃς οτγοῦβ, οὐπογνν δα ΠΟῪ [ΌΓΘ ΚΘ 
[6 1οτὰ. 'Που αἷ5ο, πὶν βοαϊ, τηνὲ (ΟἿ ]ονν τῃς 
(4]}] οἵ ἀαυά, τ[πουρὴ Ηδ Ἰοιὰ τὉΠ66 ἴῃ [πὸ Ρδῖἢ5 οὗὨ 
ὀχίτοιμο βιβονγίηρ [Αι γειιζεδισεψε} ; πὰ τπου πηαδὶ 
ποῦ 866 Κ ἴο οβσᾶρα ΠῸΠι {118 68]}. -- Ἄγ. 5. ΤΠ θα18- 
τἰοπ ἀτῖνοι τὸ αὐά, ἀπὲ ἐμ ᾶῖ 18 τῃ6 ρτοαῖθει Ὁ]οβϑιηρ, 
σι ῆΐοῖ 165. θη ἴπῃ τς ΟΓΟΒϑ8. --- 8 γ. 10 ΗΑ 
5116 ῬΟΥΒΟῚ ολ οἴσξῃ ὈΥῈΣ 8 ρτεδῖ σἈΙ ΔΤ ΠΥ ἀπε 
116 Ρυπἰϑητηρηῖ οἵ ἀοά ὕροη ἃ σοιηπιιπῖγ. ΓΓΠοτε- 
ἴογο, ἰδ δ Ὠδοδβϑασν τπαὶ [6 Δ. ΠΟΥ 168 νας πὰ 
Ραμΐβῃ ἀηὰ τοῖηονο οἤδηβοα. Υο αν ροοάᾶ τοδ- 
ΒΟ ἴἰο δηΐγοδς ἀοἂ τπαὶ Ηδ ΜΠ| ποῖ ριιηϊβἢ {πὸ 
Ὑ 1016 Ἰδηὰ οὐ δοοοιπῖ οὗἩ ἴὸ ὈΠΡΌΑΪΥ. 
ΟὕΆΝΡΤ : Τηα ὑοοῖὶς οὗ Φοπδῇ 18 [Π6 ΤῊ ΒΒ ΟΏΔΓΥ 

Ὀοοκ οὔτμο Ο]ὰ Τοβιαπηοηῖ.--- ἐγ. 8. ΤΊ ΒΘΓΟ 8 ἴη τις 
οοπάιιοὶ οὗ Φοηδὴ ἃ ἵποίο]ά βίη, --- ἀἸἰθοροάΐαποε τὸ 
Ασοὰ απὰ δίρδι ἔτοιη αΟοά. ἔνϑι (ἢ τι βιϊάη5 ἀοἷν τηρεῖν 
ἀοὰ ἔτοπι ἀτοδά οἵ εἰἰκμτδοθ. ΕΓΙΌΥΒ οὗὁἨ 186 Βοδυὶ 
ἀγαν δἴον ἴπθπι ΟΥΤῸΣΒ οὗὁὨ ἴῃ ὑπο βίδπαϊησ : ἴσο 
ΤΟἸ χίοιιβ ῬΘΥΝΟΥΒΙΥ ΒΡΓΪΏ ΘἸΤΟηΘοὰ8 ΟΡ ὨΪΟΏ8. 
ΕἸΣΙ ἤτοπι αοα ἰ8. αἴδο ἴῃ οὐἵγ εἰπι|6 ἃ νυ] ἀοοργεδὰ 
(Ο}}γ. - Ψογ. 5. ἔνοη τΠ6 βῖθερ οἵ 7 σ0π8} Ὀοϊοηρβ 
ἴο ἢϊ8 Βίρῃι. Φυάαβ βοὰ 86}}} ασίποῦ, θη πὸ 
δηροά Ὠϊπιβοϊ, --- νον. 6. 6 ΟΠ] άγοη οὗὁἨ 186 
ΜΟΥ] αν αἰνγαγθ ἃ ρα] πρ ταῦ τπὸ Οοα οὗ τῆς 
Ρίουα [Ὁ] τ δε. π8] ἰδ ποὺ ρον ὑὕπ8ὲ ᾿νδὶ 
ἴον, ἴῃ {ΠΟῚΓ ἀο]δῖοπ, γόνούθποθ δηα ΨΟΓΒΕΪΡ. --- 
γεγ. 8. [15 ποῦ τὸ ἱκ' ονουοοκοὰ {πδὲ Φοηαῖι ἄγοι 
τηθητοπϑ τΠ6 βοὰ, Τὸ ψογὰβ οἵ Φ0η8}} ᾶΓὸ ποὶ 50 
τοὶ ἃ σου ίοεείοη οἱ (11 48 ἃ σοηΐδεβδίοη οὗ Γὸ- 
Ροηδηςο. --- ἡ ογ. 10 Η΄ θη ἴπ6 ογϑίογ, Ουρτστίδῃ, 
τοδα τῆς ΠἰκΙΟΥΥ ΟΥ̓ ΓΠ6 ρτορπμοὶ ονοσν μος ὈΥ͂ 
16 νγᾶνοϑ, ἷβ Βοι}} ἡγὰ8. ν] ΟἸΘΠῸΥ ἀρ ναϊρα : ἢ δ θ- 
σΔΠ)6 ἃ ΤΠ6ΔΠ8 οὗ 18 Ἑςοηνθιίϑίοη ; πᾷ τΠῸ σοδαϊν 
γγ88 πα 6. ὈδοληΘ δὴ δίῃ θηΐ το ῆοτ οὗ τ86 
σι Γοἢ. 

Εν Π͵ΑΜΒΕΕΤ: νοῦ. 1. 11 μῖνοβ ἴὸ 18. Τα γα Ὁ] 6 
δίππουβ ρτοαῖ οομδάοηςε ἴῃ ἀοἀ τἰπλι Ηδ τεςοϊνοά, 
ἀπιοης ἢΐ8 βουνδηῖβ, ἰλανι 4, Φόπδῆ, Ῥεῖογ, Ῥϑι), 
δηὰ οἴδογβ, πον βιδπαϊηρ ὉΠΟῪ δίηποὰ ποῖο- 
του βῖγ. 

Εϊεαξπ: δὰοτγ. 3. ΟΥβοςῇ 85, ἰπ (Ποῖν ἀοο] 5 Ίοῃ, 
αν αηίογος 5[}}} ἤασῖμον οπὶ Οοά, τ 5. βδπὶ, 
“861 βίπα αν σοί ἂρ ὑθίοτο πιὸ; 1 ἰϊᾶνὸ Ὠρηγά" 
106 ΟΥΥ̓ οΥ̓́ΤΠοια," οἰθ. Βαϊ οὗ τ᾿τπο ὙΠῸ Βαᾶνα 
ἱπτίπηαῖα σοπιμιπίοη νυ Οοά, οὗ ἱπ (6 πιά 5ὲ οὗ 
θο [Π6 Τογὰ Φ6808 5{1}} Ὑγαῖκβ, ἰδ 15. βυϊὰ, “1 
Κπον τῃγ νον κπ." -- ον, 8. Ἦς ΠὴῸ Βὰ3β ὈεσοΠπΙΟ 
βοηβίῦ]α οὔ ἷἰσ ἀοῇοϊοπεῖθδ, τ ὶ}]} σοηβίογ τὸ 100]- 
ἰϑποβὲ οὐὁἁἩἨ οὐ νῖβοῦ τπ8η 8}} υπιὰπ ν ἸΞΆΟΠ), 
ἤιοτα τὰς ἴᾳοὶ τῆδῖ, ἴῃ 8 ψοχά, ᾿ἰπβίθδα οὗ πιϑην 
ποίϑ 6 οΓΚΒ, ψ οὶ δ τῖρῆῖ ἤδνα τηθητοηθά 85 
δανίηρ ὕθοη δομίονοα ἈΥ̓͂ ΤΏΔΠΥ ΟὗὨ ἢἰβ βογυδῃῖβ, Ηθ 
ΓΑΙΠΟΥ ΟΧΡΟΒΟΒ ΤΠ 6ῚΓ ΘΒ ΚΉΘ5868 ΔΠα ΓΆΡ; δ6- 
οδιιβο ἢοῦ ΤΏ ΓΟΙΥ ὑγ}Ππὶ ἀπὰ στοῦ ΘΧΘΙΏΡ]05 ἃΓῸ 
ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ [ῸΓ ΟἿ ἱπιϊΔύοη ; ὑυῖ Αἰ8ο ἜἘχατηρίος [ῸΓ 
ΟἿΌΣ οποουταροιηθηῖ, [πδ΄ ἯὙΘ ΤΠΔῪ ΤΌΤΙ86 ΟΌΓΒΕΪΥ ΟΣ 
ἤἴοσι 186 {ποι ἢ ΓΘ β8Π688 οὗ δ1η, 566 Κ ἸὈγρίνθησβε, 
δα δβοῖζὸ ἴΠ6 παπὰ οὗ ἀοἀ οχίοπαάρα [ὉΓ ΟἿἿΓ τι- 
σονοσγ. Ετοι (ἰ6 οἰγτοιπιοίδησο ἴπαῖ Φοπδὴ ἱπι- 
τηοα δῖον ἑοιιπᾶ ἃ 5ἢ 10. δοοογαϊηρ ἴο ἢὲ8β νίεῃ, Πὸ 
ΟὈΞΕΠΔΙΟΙΥ ρογκ δῖ ἴπ [τω ἼΓροΞα. Βιυιῖῦ ὀνθη ἴῸ ἃ 
βίσης υπίουία κοὴ ἰπ εἰἰδουοάϊθησθ, ὀνογυτηΐηρ ἴῃ 
οΧχῖογηδὶ οἰνοππβίϑιοον παν δεοςοιηπιοίδῖο ἰϊβο}}. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΝ 1. 98 

1 ἃ τπδη 8 ἴπ [π6 τρηῦ ΨΑΥ, ἰδ παπαῖ ὍῸ ἀοτογ- 
ταϊποὰ ὈΥ οὐμοῦ ἰῃ αϊ σα 05 [πη Ἀνογίἢ σ᾽ ΟΧΤΟΓγΩα] 
εἰγοιιβῖ 068, --- Ο. Ε,. 
Ἡιβπονύμυθβ: νον. 4. Οτοδὶ 18. ἢ6 ὙΠῸ 668 ἴῃ 

113 ᾿Ἰηϑίθποθ; Ὀαὲ 51}}} στοδίον 186 Ηθ 0 ρΈΓΒΠο5 
εἴπ. 

ΞΟΗΜΙΈΕΘΕΞΕ: Μοῦ. 5. Φοπδὴ 8 ἰὴ δ απο, οοη- 
οδϑ θά σογηοῦ οὗὨ (᾿6 5:ῖρ. Ηδ βῃυπποά [ἢ6 Ἰἰρηϊ. 
Αὐσυδτιχξ: γογ. 9. δὲ λοπιο υοἰαξ, ει γευοίαϊ. 

δὲ λομιο ἐοσίῖ,  ϑιι5 ἀεἰοσὶι. δὲ ἄοπιο ασποδοῖξ, ζδειι8 
ἰσηοϑοὶὶ. 
ΒΙΚΘΕΕ: ὕδοεν. 10 ΕΣ ὙΠῸ οπεῖτο οοηπροίίοη οὗ 

σγοη 5 γουθϑ] οα αοά᾿ Β ̓υϑὲ ἀἰδρ]θαϑισγο αἱ ἴπ6 Βίρ Ὡς 
οὔ δοπεῖ ; πὲ δὲ ἴ06 βδιηθ τηθ ἰΐ τισδὲ Πᾶνα ΡΓῸ- 

τοῦ ἢἰπι ἔογ [86 ἔπτατα σουτάροουβ οχοοπίοη οὗἁ 
15. πηιϊδοίοη. ΕῸΓ ἴπ6 ἴδοι μ8ὲ δοπδὴ ἰοαπηα βοῇ 

Δυππάδπι ουὐϊάσισο π΄ ἃ ἀθορ ἐπιρτοβϑίοη οὐ {Π6 
ἴδεν οὐ οὰ διιὰ Ὀθδη ρτοάπορα ἰῃ ἔπ ΘΟὨϑοίθ 68 
οὔ [πΠ686 δίγδηροα ῬΘΟρΪο, δπὰ [πῖ στοδῦ δ δίῃ 088 
π᾿ ΟΠ Πρ ἀροη ἀοὰ δὰ Ὀδθη δα κοηθα ἴῃ τΠποπὶ, 
πιπξὶ Ὦδνο Ὀδοῃ δδρύθὰ ἴὸ ῬγΘρΑΙΟ ᾿ἷπι ἴ0 πη ογ- 
ἴακο, ἡ ἢ 688 ΓΟΙιοΐλποο, ἴΠ6 σΟΠλἰβδῖοη ἴο 
σοῖο ρδίηβε ἃ βίγδηρο οἶγ. ὙΠ ΨΟΑΙΥ͂ ΒΟΥΤΟῪ 
Δη4ἃ γταρεπίδηοο, ὙὩΟΩ Φοπδ ΘΧρουθηςοα, Ρτο- 
εἐἰπορὰ τθ πὶ 480 186 Ἰορ! πηδῖθ τουθηρθ (2 (ον. 
νἱϊ.. 11}, ἴογ ἢ6 8414: [2ΚΘ τὴ8 ἀπά οαϑῖ τὴ ἱπίο ([Π6 
δια. Ὑοῖ 6 ἀο68 ποῖ {ΠΥΟῪ Πἰπι861 ἰη0 {Π6 868. 
ὅ΄ποῖ ἃ ἀϊβεγοησα 18 ἰθυπα Ὀοίγθθη δὴ δια κοηθα 
ἐπα α ἀσθραὶ Πρ ΘΟΠΒΟΪΘΏ(ΘΒ. 
ΘΟΉΤΤΕΙ : Υοτ. 15. Ηθ οἶνοβα πο 568 01 ΕΪπη861 

ἱπσιοδα οἵ ροϊπρ' ἰο Νίπονοα : ἴπ0 568 ἀοίαἰποα Ὠἰπὶ 
Ὀγν της διὰ οἵ τ0 ογὰ : [Π6 8βθ8 ψγχβ {Ππ6 ρ͵δοβθ 
ἱπίο νυ ῖς ἢ [6 παπᾶ οὗ [86 [ωοτὰ ΡΙπηροά Ὠΐπὶ [ῸΓ 
Ρυπἰτηθηϊ. 
ΘΟΜΜΙΈΘΕΕ: νοῦ. 16. ΤῊ 8 ποῖ ἃ ΚΟΠΌΪη6 

οὐηγογβίοη ἰὼ αοὰ; δὰ 1 Ὀθοη, Π6 Υ ψουϊὰ πᾶνο 
Αὐδλπάοησα (ΌΤΘΟΥΟΣ {16 ΜΟΓΒΕΪΡ οὗ 84}} Οἶποσ σοάβ 
μοϑῖάο Ψεομονδο, δηὰ ποὺ προ Υ Ὠοποτοᾶ Ηΐηι, 

μον ΠῚῈ {ποὶν ροάβ, τ ἢ ΟἸΘΓΙΠΡ8 
Οαὐγνιν : ὕογ. 2. Ασῖβε, σο ἰο Νιπευελ, ἰλαὶ στεαὶ 

οἴ, απα σγτῳ ἀφαϊπϑὶ 11. Ασα ἀροὶσποά ἱπ [8 νὰν 
ἴο {τΥ̓͂ Φοηδι, ΠΟΙΠῈΥ μ6 ψουἹὰ Ὀγθίο ἢἷθ οοπη- 
Ἰηϑπί το 411 τῆ6 Ηἰπάταπορϑ οὔ τς σγουτϊὰ. Απά ἔτ 
ἱν αὶ ραπαΐηο φτοοῦ οὗἩ οὐϑάϊθποθ, ἤθη 6 εἰπιρὶν 
οὔθυ ἀοά, ΠοΟΥΟΥ ΠπιιπΊοΓΟῦ 8 ἴΠ6 ΟὈΒῖΔ0]68 ὙὙΠ1ς 
ἸΠΔΥ πιθοῦ 08 Πα ΠΔΥ ὃ βιιχρεβίθα ἴο ΟἿΓ τα η 48, 
πὶ ἐπουῤδῆὴ ΠῸ Θθοᾶρθ ἸὩΔΥῪ ΒρΡρΕδΓ ἴὺ π8; γοδ, 
ὙΠῸ 6 [Ο]]ον αοά, 45 τ ψγοῦο, τι ἢ οἰοβοα Θγοβ, 
ἉΠοσονοῦ δ πᾶν ἰοπα τ8, αὰ ἀουδὶ ποὺ δαὶ ἴῃδὶ 
Ης τἢ}} δάὰ βεγθηρίι ἴο π8, δηά βίγοιο (Ὁ 8180 
ΠῚ -Φ παπά, τ ΠΟΉΘΨΟΥ ὩΘοαὰ ΓΙΏΠΔῪ τοαιΐτθ, ἴο ΓΟΙΊΟΥ͂Σ 
αἰ οὐν αἰ ΒΓ} 168. ---  οτ. 8. Α}1 θθο δ'’ΤΑΥ ΤῸ 
ἴδ Ῥγόβοποα οὗ ἀοά, ψο ἀο ποῖ ἩΠΠΠΡῚΥ ΟὟΘΥ 

ον η Βιιο ἢ Δ8 ΔΡΡΟΑΓ ἴΠ6 πιοϑὺ ἱπῃοοθῃΐ. --- 7 6γ. 5. 
Ηλγαϊν ἂἢν τοὶ ρου Ἀρρολγβ ἰπ τΠ6 νου]ά, ἡ Ποῃ 
αὐοά Ἰοανοϑ α8 ἴῃ Δη ἀπ σταγθο σοΠ 101]. 

“ΓΙ Ϊἶ8. ραββᾶρο (Δ ολ08, [πὰς τηδη γα σοΠ βία πρα 
ὉΥ ΠΘΟΘΟΒΙΥ [0 800 Κ Οοά; 50 αἷδο, οὐ [86 οἴδιοῦ 
Βαῃᾷ, ἰτ 8]ιονγ8 πὴ ΤΩ 6} βκῸ ἀϑίγαν ἦι βεοκηρς σοά, 
ὀχοορῦ ΠΟΥ δι αἰνοοῖοα ὃν ΠΟΙ ΘΒ] ἔσαν, πα 4160 
ὉΥ τὴ δρὶιτ οὗ (οά. 

Μαβοκιῦβ.:Ἶ νοῦ. 8 Οσοἀ ποῖ ΟΠΪΥ Βι 8 ΓΒ (116 
ὙἹΟΚοὰ ἴὸ δάνϑηοθ ῬΓΟΒΡΘΓΟΙΒΙΥ ἱπ (ὨοἷΓ 8᾽π8, δὰ 
ἄοεθβ. ποὺ ἱπητηθαϊαιοὶΥ τοϑίοτο 106 ΡΌΔΙΥ ἴῃ {μοῖν 
ἀοο]ο δ οἢΒ; ὩΔΥ, Ηδ ρἶνοϑ ποτὶ ουόσυ [ΔΟΙΠΠΥ [ῸΓ 
ἃ τἴπηο ἰη {Πποῖγ ἀονγηνγαγα σοιισβο, ἵπ ΟΥ̓ [ἢ αν ΠΟΥ 
ΤΑΥ͂ ΚπΟΥν {ΠΟ ΛΒ Ιν 8. ογο, δηὰ τ᾿ δὶ ἴΠ6 σίοτγ οὗ 
αὐά πιδῦ ὈδοοΙὴ6 ὈΒΟΓΘΌΥ͂ τηογὸ ᾿αϑη ἴοι. ΕὉΟ] ἰδ 
{Πθὴ ἷ8 [6 δίπηοῦ, το, ανίηρ θαρχαη Δ Ῥγόϑροῦ- 
Οὔ γΥ, σοποϊαἄο8 τῆλ ἴ86 δηᾶ Ὑ}} ὕθ δαῦδιν 
ἈΔΡΡΥ. --- ὕοῦ, 6. ὙΥ 8 666 ἴῃ 118 ἰῃηδίδποθ πὸ χτθαΐ 
ἀδηρογ 'π Ὑ ἱοἶν πποΟ 80 1060}8 ΒΙΠΏΘΓΒ ἃγὸ Οἴὔδη ἰῃ- 
γοϊνοα, {παῖ [Π1|ὸ 8δο͵δοθ βουρῦ ΟΥ̓ [6 πὶ ἀορδτγῖϑ 
ἤοτῃ {Ππ6π|, {πᾶῦ ἃ ἀοδὰ δ᾽6ὸΡ γΓοιηδῖμπβ, δῇ ἃ ονθη 
ἱπογοαβοβ πηάοῦ Οοα᾽ 5 ἡπασιηθηΐ, πὰ τπδὶ ἴῃ [86 
ῬΟΓΟΓΠΊΔΠΟΘ ΟΥ̓͂ τ γ [Π6 ρΌ( ν᾽ ΔΙῸ Βοτη τ ὨΙ658 ΤΟΤῸ 
δἰου απ] ἐπΔη [Π6 ππρΌ Αγ. 
ΠΟ βουνιηῖϑ οὐ (ἀὐ δ΄Ὸ βοπιοι πλθ8 δΈΓραββοί, 

Τορτουθά, δηπ βιϊπιι]αἰθ, ΌῪ ἴλοδ6 ἤιτ θοὸν, ὑπό πὶ, 
γολ, οὐύθὴ ΟΥ̓ Ὀγαϊο ΔΗΪΠ18]5: ἃ Βα  ΑΥΥ͂ Δα πιο- 
ὨΐοΏ, δΌΤα ὙὙπαίονοῦ ΑΌΔΓΟΓ ἰδ ΤΏΔΥ οὐδ, Οὐρὶ 
Ἰθνοῦ ἴο ὕ6 ἀα5ρ 864. 
ΜΑΤΤΗΕῪ ΠΈΝΕΥ : γεγ. 8. Ῥτγονίάθησα βοοπηρὰ 

ἴο νον ᾿νὶ5 ἀσβίστι, δηἀ σαν Πἷπὶ Δ ὁ ἘΟΠΌΒΗΝ 
ἴο ΟΒΟΆΡΟ : ἵὙ0 ΤΩΔῪ ὃ6 ουΐ οὗἩἉ [Π|6 ἸΔΥ͂ ΝΜ αἰγ, δηὰ 
γοῖ ΤΩΔΥῪ τηθοὶ ἱΠ ἃ ΆΥΟΓΔΌΪῈ ρ816. ΤῊΘ τοδαῦ 
ὝΑΥ 8 ποῖ ἰΤΑΥΒ ἴΠ0 τὶ ἢ ὙΔΥ. --- ον 6. Τ{ τΠ6 
Ργοΐεβϑυγδ οὗἉ τοὶ σίου ἀο δῃ 111} τΐπρ, ΓΠΟΥ τλαγ οΧ- 
Ροοῖ ἴὁ ἢθαν οὗὨ τ ἤοϊῃ ἴΠο86 ὙΠῸ τηδῖζα ΠΟ 8116} 
Ῥτοϊοβδβίοῃ. 
Ῥυϑευ: οῦ. δ. αοά, Ἰτολοπι λον ἰσποτατίΐν ὡϑογ.- 

δλίρρεα, νἈ1}]16. ΓΠΟΥ οὐοὰ ἴο ἴ[μὸ ροάβ, πο, ΠΟΥ 
{πουρηῦ, αἰβροβοα οὐ ἴδθπι, μοαγὰ ἴθ. ΠΟΥ 
ΟΒΟΆΡΟΪ τὰ [Π6 1ο88 οὗ {μοὶ σαγοθ, ὑα0 Ουά. 
ΒΆν6 1 {Ποῖ ᾿ἶνοβ δπὰ τουδὶ ἩΜβο) τὸ τἄθπιι. 
Οοά Ποδγβ ἱσπογϑῃῦ ὑγΑγοσ, γπθῖν ἱρπογϑπος ἰ8. ποῦ 
Μ1}} ἀπα 5ϊη. 
Α Προαῖπϑη 881} γγὰ8 ἃ δίγϑδηρθ ρἷδοθ ἴῸΓ ἃ ρσορδοὶ 

οὗ ἀοὰᾶ, ποὶ α8 8 ρῬιορποῦ, θυῖ 88 ἃ Πιρίεἶνο ; δπὰ 
80. ὈδΌΪν, βδδπιρὰ οὗ χπαὶ Βα ἢδά οοἴῃ ἰ, 
᾿ι6 ἐκὰ στ πάτανῃι ΠΌπι ρας ἀπά ποιΐοθ. Ηρ αἰά 
ποῖ δι θοϊάσῃ ἰπιβοὶ ἴῃ 15 βῖπ, υῦ 5 γΑΠ ΙΕ. ἱπῖο 
Ὠἰη86 1, ΤὙἢα οοπϑοίθποβ σηοϑὺ ΘΟΙΠΣΏΟΗΪΥ, ΒΥ ἈΚΟ6Β 
ἤθη [Π6 εἷη 18 ἄοπθ. [{ βίδπαβ αρῆδβὶ δὲ ἴβοῦ; 
ναὶ δαίδη, "ἶἾ δ6 ὁδη, εὐἰ8 ΟΥ̓ 18 τοῖτοασ.. Φομαὶὶ 
δὰ πο τοϊγοδϊ ΠΟΥ, η}658 ασοα ᾿ιεά τηδῆθ' ΟΠ. --- 

εἷς σΟΠΙΠ ΠΕ ΠὩΘ ἢ Ὁ". --- τ. 4. ΤΠουρΡἢ ἴπ6 Τοτά Ὁ. Ἐὶ 
ΠΙΛΥ͂ ἵπνοϊνο ἜΛῸΥ ΤΟ ἱπ ἴΠ6 5816 ῬαΠἰΒηπιοῃῖ, 
πο Ηο οδρεοία! ἱπίθηὰβ ἴο ρηγβαθ ΟὨΪΥ͂ ΟἿ6 
ὯΔ, γοῖ ἰμοῖθ ἰ8 ΠΟΘΙ Ψ8Π| Πρ ἃ ΓΟΆΒΟῸῚ ὙΠΥ Ηθ 
τοὶσ δὲ ποί ς8}} οίοτα ἷ8 (ὙἹθΌ ὨΔ] ΔΗΥ͂ ΟΠ6 οὗ 18, 

1 [{ππδ0 οχίγαοίδ οσι Μαζοκίυδ δῖο ἰδίκου ἤγοσι, ἐλ ποῦφα 
δρροηδοά ἴο Οδ νη Οογυπεμίαεν δὴ «ὥπαλ. ---Ο. Β.] 



24 ΦΟΝΔΑΗ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Π. 

[.οπαλ᾽ε ψπιη ὁ Τλαπξεσίυΐη ἀπά ναΐδε ἐὸν ἠΐδ Τεἰϊοογαποο ἤγοπι ἐδ Βοισεῖς οΓ 
ἐδ Κ͵ελ. -- Ο. Ἐ.7 

1 Νον [Απὰ] [80 Τοτὰ [96 ον8}}} μδᾶᾷ ργεραγϑὰ ἡ [ρροϊπίθ4] ἃ στϑδὶ ἤβ ὑο βυυβ! ον 
ἊΡ θοπὰῃ. Απάα ΨΦοπδῇ ψγ8 ἰῃ (ἢ6 Ὀ6]]γΥ οὗ [Π6 ἢἤδἢῃ ὑἴγθθ ἀλγβ πα [ὰγθθ πὶρἢίβ. 

2 Απᾶ Φοπδῖι ργαγεᾶ ἰὸ ψϑθβονδῆ δἰ ἀοά ἤτοῃ [06 Ὀοῦγθ]θ οὗ (86 ἢ8}} δῃαὰ βαϊὰ, 
ὃ 1 αὐἱοὰ ἰο Φομονδὴ ουὐΐ οὗ ΠΑΥ͂ ἀἸδβέγο88 : 

Αμπὰ Ηδ δηβιαγθα τὴ6: 
Ουἱλ οὗ [86 ποτοῦ οἵ 516013 1 οτἱοὰᾶ: 
Τοῦ πϑαγάθβὺ ΤΥ νοΐοθ. 

4 ὌΤΒου οδδίθαβί τὴθ ἰυῦο (μ6 ἄθθρ, ἢ 
Ιηΐο 6 πραγὶ οἱἁὨ {Π6 8688 ; 
Αμᾶ {6 βίγϑδιῃ βυγγουπᾶάθα τη6 ; 
ΑἸΙ (ΠΥ ὈΓΘΆΚΘΙΒ δα ΓΠῪ ὈΪ]ΠΟντΒ Ῥδδϑθα ΟΥ̓ΘΣ ;ΏΘ. 

ὅ Αμα] βεϊά: 1 8 σαδβί ουῦ πὶ Ὀδίογθ {Π]πθ ΘΥ68 ; 
Ὑοὺ 1 ν|}} Ιοοῖς ἀραὶπ ἰονναγὰβ ἴδ ΒΟΙΥ ἰθιαρ]θ.9 

6 Ὑναδύθεβ δποοιηραβδοὶ τὴθ ουθ ἴο [86 8βοαϊ:Ὅ 
ἼΤΠ6 Δ0γ88. Βυσγγουηάρα πὰρ; 
ϑϑατ-ννθοιὶ δ τγὰβ Ὀουπᾶ ἰο ΤΩΥ Ποϑά. 

7ϑΑ0ΟἹ νϑηΐ ἀοτῃ (0 (6 ἴοππάκριϊομβ ἴ οὗ [86 τηουπ 8 ; 
ΤΠὴΘ ΘΑΡΙ --  ΠῸ Ὁ ὈΔΓΒ ΟΓῸ ὈΘὨΪΠα ΤῺ ΌΓΘΡΕΥ: 
Αμά ἔδοὰ ἀϊάδὺ γαΐβθ Υ̓ 16 ἔγοτῃ {86 ρἷϊ, Φοβονδῆ, πὰ Οοά. 

8 ὙΏΘΩ ΓΩΥ̓ 8010} ἐαϊηίοα ὃ γε  ἱη τ6, 
1 γοπιθιρογθὰ Φθβονυδῇ: 
Απά ΓΩΥ͂ ΡΥΓΔΥ͂ΟΡ ολῃλθ ἰο ΤΏΘΟ, 
Ιηῖο {ΠΥ ΒΟΙΪΥ ἰθιρ]6. 
ΤΠοδβ6. ΟὈβουνηρ ᾿γὶπρ γαη 168 
ΕΌτβακΘ {πον οὐ τηθγογ. 

10 Βυΐϊ 88 [ῸΓ ΠΔΘ, Ι ν|}} βδουῆοθ ἰο (ἢθ0 
τὰ (16 νοῖοθ οὗ ὑμδηϊκερίνίηρ. 
μα 1 πᾶν νονγϑᾶ 1 «}}} ρουΐξοσῃ. 
ϑαϊναίίοι ἡ ὈΘΙοηρβ ἴο Φοβονδῆ. ᾿ 

11 Απάὰ Φοβονδῆ βρακθ ἴο (6 ἢβι, δπᾶ ἰΐ νουαϊίθαὰ ϑοηδὰ ἀροπ [86 ατῪ ἰαπᾶ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

[ ον. 1..- ΓΙ͂ΣΌ, Ῥοὶ οἵ ΣΙ, ὅοϑα τοὶ πιϑδὰ ἰο σαί, Ὀὰξ ὑο αἰοέ, ὑο ἀρροίειι. 

(Δ ας. 8. - υὐμυ ὙΏΞΙΤΘ, οὐ οὔ ἐδ) ποτυῦ οἵ ἐδ πράσα ποτϊά. ΤΏ Ὡσαὶ ἀοτϊγαείοα οἵ ΣΌΣ 1. ποιὰ ἰσεῖο, 
10 αεῖς, ἰο ἀοπιανά; Ὁὰὲ Θοδοιῖτθ βαγα ἐδ ἔστ οἰ γ πιο οανῦ εἰν, οαυίιγ, παα ΡΤ. ὁϑρεις ὧς δωκὸ 
Ἡδιϊα, 911, οτἰ αἰ π4}}γ τ ϑδοῖὼθ πίΐι ὥσθ, ἃ μοϊϊον,, σα γογῃ. 

[8 αν. 4. - ΠΡ Ὁ, ἐδ ἄϑϑρ [6 ἀοδηοὰ ὉΥ “ἰ ἴδο Ὠοασὲ οἵ ἔδιο βϑϑδ᾿" -- (ἰδ ἀδοροδὲ ρατὲ οἵ τὰο οοδδῆ. 
[4 Υατ. 4. --- ὙΠ), είναι, οστεμῖ, βοοά --- (ο οαττεις ον {146 οἵ ἐξνο 506. Οοτάρασο Ρδ. σχῖν. 3, 

[6 γον. 6..- δ ΤΩ, σοον το, οΣ ἢ 189 ΤαΣῪ δου], ἑ. 6.) 0 ἴδο ὀχ εποέίοο οἵ ἐδ) ἀξιΐτηδὶ 1:79. 

[8 γος. 8. -- ἩΡΌ, αἷξα, οκ τοϑεά, ἩΒϊοὰ δοουπάδ δὲ ἐμο Ὀοξίοτι οἵὨ ἐμ 5866) διὰ ἤἄοτῃ προ ἴδο Αταδίδη ΘΟ ἰαχω 

ἔδο πδιοο οὐ ΠΟ ὯΝ, ἔδο δρα 97 τσεθά:. 

ΠἾ αν. 1-- ὌΞΞΉ, δοεἴϊόν2, ομεέπρε, εἶς :. Ὑϊροῖο, εχίτενια πιοιώεμηι. βοριυκρίηϊ, εἰς σχισμὰς ὁρέων. ἸῊΘ᾽ 
Τυυσηάδουξ δῃά τοοῖϑ οὗ ἐμ πιο λἱηδ, ἩΒΙΟῚ 119 ἴῃ ἴ0 ἀορὶδδ οἵ ἔπ οαχέδι, τοδοδβίης οὐδ ἰὼ νων, δουπάδιίίοη οὗ ἔλθ 
δεοο. (Οσωρασο Ρϑ. χύυἙ!. 16). 

[8 γον. 8. - ἩΌΨΙΙΙ, ἴο ὃ6 ἴῃ ἃ δἰδίο οἵ. (σὐμέμδις, δισοον, ἴζοτα ἩΌΡ, ἴο ἐοῦσαν, ἴο Ἰηγοῖνο ἴω ἀδικηοσα. ΟΧΧ. Ἔν 

τῷ ἐκλείπειν τὴν ψυχὴν μον ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

[9 ον. 9. -- ὉΤΟΙΙ, ἰλοῖν νφίεγον οἵ ξοοάμοβε, ΌὉΥ ΤΟΘΟΟΏΥΤΙΩΥ ἴος Θοᾶ, ἰο διδοε δινᾶ δοῦσζοα οἵ ἴθ} δοὰ φοοιίδηοδι. 

(Οοεῦρασο Ρὲ. οχὶν. .) 

[19 ον. 10. -- Ἠδῃμάογβοῦ δα γ8 [26 νατδρορία ΓῚ ἴὰ ἈΝ 5} 2... 16 ἰωηϊδαεῖνο ; σὲ ̓ὸ 15 τρρχοῖγ α ροοϊλοα! στη. Οδμε- 
Ῥατο Ρὲ. 1. 8: Ιχχχ. 8: 10 ἰο δρροπᾶδά ἰὸ ποῦηϑ ἴος ἐδ9 ρΌσρορο οἵ βοϊαϊης δο ττοϊοδου, πιίλουὶ δὐδοῦτς [δ 
“086. --ΟὉ.( 8. 



ΟΗΑΡΤΈΕ Π. 

Ῥεγθοβ 1.2. 7726 ΟΥἰδῖ8. [1π ἴῃς ΕΟ] 8} ΜΝ οΥ- 
δἰοῃ νοῦ. 1 ἴὍγπ5 ἴ86 σοποΪβίοη οὗ {Π6 ρῥτεσοάϊηρς 
οἰδρίοτ. ἴπ τ0 οτίρί πα] Ηδῦγον [τ 18. ἴῃ ορθη- 
ἱῃσ τεγβο οἵ οἴδρ. ἰἱ. -- Ὁ. Ε΄. 

ΤῊ παιτδῖῖνο ΒΆγ8 ποίπὶηρ οὗὨ τὸ Κἰπά οὗ 
ὅκῃ τπδὲ δύνα] οννοὰ ΦοηΔἢ ; ἴδ δἰίβοο8. Ὧ0. ἱπηροῦ- 
ἴληςα ἴ0 ἔπε ηποριΐοη. Ζπηε ἐδ ἐπφιϊκίεἶο. (Ματοκ. 
ΤΒο ϑορίυλρίαν δηὰ τ Νὰ Τοσιδιηθηῖ (Μδι. 
χὶΐ, 40), ᾿γβηϑ9]δῖο ἰὸς ὉΥῪ ἴπ6 ἱπαοῆηϊοθ νοτγτὰ Κῆτος, 
ἃ 808 ΠΙΟΏΒΙΘΙ ; σΟΠρϑιο Βοοπαγιὶ ζἤίεγοζοίζοη, ἰ. 1, 
71 ἃ. 5,12. [δυϊάκλε ΤΟ] ον ρ “ΕἸ η : Κῆτος θαλ- 
άσσιον θηρίον πολυειδές " ἐστὶ δὲ λέων, (ύγαινα, 

αλις, φύσαλος, πρῇστις, ἡ λεγομένη μάλλη ἣ 
θη.) 8111 Ἰροῦθ ψόπουδὶ [λη΄ κῆτος 18. [Ππὸ 

[επυϊπίηθ ἴογτι ΓΊΔ , παῖς ὀοσυτβ ἴῃ τοῦ. 2, ἰπ- 

βἰεδὰ οΥ̓͂ ΑἿ, δπὰ σ οὶ 15. ἀδοὰ ὀνοτυ νυ Ββογο οἷδξθ 
(αἰδο ἰῃ 1 ουϊ. ἱν. 18) 848 ἃ οοϊϊδεῦνα που. 

(ΤῈ ορίπίοη οὗὨ ἰσοπακὶβ8 τπαῖ δοπαὶι νὰ9 ἢγϑι 
“ΑἸ ονοα ὈΥ ἃ π|816 (ἰδῇ, δηᾶ (Πδὶ Ὀδεδῦβα ἣἢς ἀἰϊά 
ποῖ ΡΓΔΥῪ ἴῃ 1, Βὸ ψγὰβ νοταϊοαὰ τ ρ' πα βισα!] νοὶ 
ὈΥ 8 ἴδιηδὶθ οπθ, ἱπ ἡ ἢΐς ἢ Πἷ8 β᾽ τὰ ΟΠ τνᾶ8 ΠΊΟΤΟ 
οομδηρί, δηἀ τῃλι ἔγοτῃ τ 8 εἰγοι τηπίβηοο ἢς 188 
ἀγίυθη ἴῸὺ ὈΥΓΆΥΟΥ, ἀοθοῦνοδ ἸὩΘ ΠΟ αὐ Ὀδδὶ 89 ἃ 
συγίουβ δηἃ ὙγΑγπὶπρ ἜχδπΠ}}}6 οὗἩ Τ[ὴ0 δὐδιγά ΠΥ τὼ 
ὙῸ1Οἢ Δα πογοηοο ὕο 1.6 ἸοῖῖοΓ ταν Ἰοβα ἴῃ οχορο- 
518). 

(πὸ ΠΙΔΥ͂ δΌρροβο ἴΠ6 βῃ (ὁ ἴανα θη {ΠῸ 
ΒΌΑΓΚ ΟΥ 5οδ΄- ἀορ, (ππὶς σαγολατγίαδ, ΟΥὍ ϑφμαΐια σατ- 
ελατγίαα, Τ,.., ὨΙΟΝ ἰδ ΥΟΥΥ͂ σοτηπηοη ἰπ τῃ6 Μοάϊ- 
ἰοΙτβηθδῃ, Δηὰ ᾿Δ8 80 ἰᾶγρθ ἃ 1ῃγοδῦ, {Πδὺ τ σαη 
ΒΎΘΙΙΟΥ ἃ ᾿ἰνίη τῆὰπ ψποΐο. (6 }}}. Ιὲ σου]ὰ 
δαγάϊγ Ὀ6 τπ6 415, 88 ᾿υ ΠΥ ΕΠ ΚΒ, Ὸγ ἴΠ666 πὸ 
ςοηδίοπβ [Ὀαὶηρ οοτημοῃ ἴῃ τἴῃ6 Μοα τογγάποδῃ, 
δη αν πρ ἃ ἰδῦχζο [Ὠτοαῖ --- Ο. Ἐ..] ἀο ποῖ τηϑϑὶ ἴῃ 
ἵ. ΤῊ σβοδαίοῦ αἷδο, τποποηθά ΌΥ̓ αδπάι, ἴδ 
ποῖ ἰουπὰ ἰῃ ἴ6 Μοάϊξογττβηθδῃ. 

[ὃ ν. Ῥαδου, ἴῃ 8 ἱπιγοὰἀποιίοπ ἴο Ψοπδῆ, ποῦοβ 
Ἰδυσεὶγ ἰτοπὰ πηοάοττι ΟΓ 8 Οἡ ΖΟΘΙΟΣῪ δηά ηδί- 
ταὶ ἢἰβίοτν, ἴ0 ὑσγοῦα 881 {πὸ (ἀπὲ σαγολαγίαϑ ΟΔΥ, 
ΦΆΘ ΘΥΓΘΊ]ΟΥ ἃ τηδῃ ψἢοἷ6. Ηθ βίαϊοθ ὁῃ 1}6 
δυϊ ποτ γ οὗἨ ΒΙαπιθηθαςῖι, [πὶ ἷς 45 Ὀθθη “ΤὈαηά 
οὗ τη6 εἶζο οἵ 10,000 ροππάβ δπὰ {πδὶ “" ΠΟΥΒ68 ἤδυθ 
Ὀδο ἔοι ψν.Π0]6 ἴῃ (8 Βιοιϑοἢ.  “Ἶ1η 4]] πιοα- 
ἐπὶ ΟΤΚΒ Οἡ Ζοδϊορσν," 8808 ι΄. Ῥιϑου, αυού- 
ἰηρ ἴτοπὶ 1ωμδοορδάα, ΗΠ ἐπί. ἀε8 οΐδδοπβ, “ὑπὸ Ηπά 
εἰγὶν ἔδοῖ χίνθῃ 88 ἃ οοτηπιοι ἰοη στ [ῸΓ ἃ βμδυκ᾿ Β 
Ὀοάγ. ΝΟῪ «ἃ Βιδυκ᾿ Β Ὀοάν 15 τιφιια}]}ν ΟἾ]Ὺ δϑοὺὶ 
εἴονοη {{π|68 [Π6 ἰαηρτῃ οὐ [6 ΠᾺ]Γ ΟΥἨ ἰὉ: ἰοννοῦ 
Ἶανσ. (ΟΟΠΒΘ]ΒΘΠΙΥ, ἃ ϑθαγκ οἵ τὨϊγῖν ἴδει ποι] 

γ6 ἃ ἸΟΎΤΘΓ δ ΟΥ̓ ὨΘΑΙῚΥ Βἰχ [δο} [πὶ [(5 80 οἷτ- 
σα ΔΓ οχίθηϊ.. Ενοη ἰΓβασῆ ἃ αν 845 τ}}5 τνᾶϑ οὗ 
μαγὰ ὈΟΠΥ͂ ΟΟὨδίβίθπος, ἱπδιοϑα οὗἉ ἃ Υἱοϊ ἀϊηρ σατα 
ἰαρίπου5 πδίαγο, 0 ποῦ] ἀπΑ] ΠὟ ἰἴ8 ῬΟββΟΒθΟΥ [0 γ 
ἐΏρτι προ ομθ οὗἁ ΟἿἿΥ ΒρΘΟΙΘ5 πηοϑί δαβϑῖϊγυ. ΤῊ 5 
Ῥονον, ννϊοἢ ἰδ ἢδ5 ὈΥ νιγῖπα οὗ 1[8 σΑΓΕ]ρΊποιιβ 
βἰκοϊείοῃ, οὗ βιίγοιεσίησ, ὑδπάϊηρ, δὰ γίο]ἀΐην, οη- 
ΔΌΪε8. τ18 ἴ0 πηἀογβίηα ΠΟΥ͂ 186 Βῃατκ σΔ ἢ ΒινΆ ΠΟΥ 
ΥΩ ΠῚ815 88 ἰϑῦρθ ΟΥ̓́ΙΔΙΡῸΓ (ἤδη ΟΌΥΒΟΙνΒ.᾽ -- 

“ὙΠΒΟΓΟ ἰδ ποιμὶπρ ἰπ (0 οτχίπαὶ ποτὰ, ΤΙΣ, 
ὙΠ ἢ δὲ 41} διρ 515 [Π6 ἰά6Α οὗἉ στεδίίοη οὐ ργοάυο- 
ἴοπ. . . . . ΑΙΙ ταὶ σδῃ δ Ἰορ  ἰπ δ ίο } γ ἴη- 
ξεττοὰ ἴγοπι ἰἴ8 ι.86 ἴῃ {Π18 ρ]δοθ, 8, τπδὲ ἴῃ [86 
ῥγονϊἄθηοε οἵ (οὐ, ἴδ δηΐπ8) ψγὰ9 Ὀγου μῆς τὸ 186 
δροῖ δὶ 1Π6 ῥγθοῖϑο ἔπ ἤθη ΦοΏ8}}) τγδἕΒ ἑἤτονση 
ἰπῇο 1π6 868, δηά ἰϊ8 ἱπβΓ ΘΠ ΙΔ Υ τᾶ πδηϊθὰ 
ἴον εἶ ἀο] νογαπος." (Ηδηάοτγβοη,π ὕοπαλ.) “ ΤῈ6 
ἰαεϊ ἤότο βίδυρα 15 ἴμ στοδὶ βίοῃϑ οὗ βίπιῃὈ]ης δπὰ 
τοςκ οὗ οβθηϑα ἴὸ (ἢδὺ οἶα88 οἵ οὐΐεἶῖοσδ ῈῸ ἀθὴν 
ἴθ οχίβίοποο οἵ πιίγβοϊθϑ. [ο ποοᾶὰ παν πὸ 
Βροςῖα] αΥΤΏΡΑΙΝΥ σ{τὲ ᾿ποῖν ρεγρίοχίηθϑ οὐ του 

ΠΕ ΤΑΙ ΣΟ ΗΒΕ ΕΟ αν ΠΡῚΝ 

κ"» 

δἰ ΤΠ ὉΠ Πρ; ἰοῦ [Π6ΓῸ ὁλη δ ΠΟ χοορᾶ τϑάβοῃ [ὉΓ 
το) οὔπρ᾽ τηΐγβο 8. Βοβίιἰθβ ἐπ 1Π18 ΟΆ56, οὔτ Αἰ- 
νηθ [μοτὰ αἰδιϊηοη γ γοοορη ζοβ [Π6 ργθϑθηςα οὗ τη ΐ- 
80]68 ὈΥ. κανίπο [πδὺ Φοηλἢ τὰ “ἃ δίση," ἱ. 6., 8 
ΠΊΔῚ ἴῃ ν᾽ ΠΟΤῚ ΤΩ ΓΆΟΪ 65 ἸγΟΓῸ τηδη δοιὰ “1118 ποὶ 
ΠΟΟΟΒΒΔΓΙΥ ἃ τΐγας]ὸ {πᾶ ἃ στοαὶ ἦβ}} 5Π0Ὲ} ἃ βνγᾺ}- 
ον αὶ τη. ΤἤΘΓΟ ΔΥῸ ΒΟΥΘΓΆ] γαυοῖϊ 9 τπΠδὺ ἄτὸ 
ΘΙ ΡΘΌΪῈ οἱ βυν δ᾽] πρ ἃ τπλῃ ἡ ΠΟΪο, ἕοσ τπον ἢανα 
ἄοπο ἴ. Βιιῖ τηδὲ ἃ τῆλπ Βῃου]ὰ ᾿ἶνα τῆγοο ἐανϑ8 
δηὰ [ἄγες πκμῖθ, οὐ ἱπάθοά οπο Βοῖιτ, ἴῃ ἴπο Βοὶϊν 
εἶ Δ τὰ τηῖϊὲ 06 ἃ τα Στ ]0,᾽ ((ὐν]65, Οἡ ον.) 

. Ε. 
Φοπδῇ ᾿ἴνοβ ἐγεα ἄανς απα ἰ΄ἦγος πίσλίβ ἴῃ 1ὴ6 

ἰηϑἰάς, Ἰἰγονγ ἐπ ἐλ δοισείς οὗ τ6 ἥδ. 7Άνγεε 
ἄαγε απα ἰἦγορ πίσλὶα ἴδ ἃ συγγοπὶ ΗΘΌΓΕΥΥ ΘΟΧΡΓΘ8- 
5'οπ, ὙΒῖςἢ ἀοοῷ ποῦ ἀδδβογῖδα, ἢ ἢ ἙὨΡΟΠΟΙΟΡΊΟΑΙ 
ὈΧΑΟΙΉθ 58, [86 ΒρδΟΟ οὗ βονϑηϊγ-.ῖνγο πουγ, Ὀαϊ οοΥ- 
ΤΟΒΡΟΠΒ ἴ0 ΟἿὟ Ὠιοάθ οὗὨἉ ἀδεϊ χηαῖηρ τἰπιὸ ὮΥ 8860 ἢ 
ῬὮΏΓΑΚΟΒ 5 “ (ἢ6 ΔΑΥ ΔΟΥ ἰοπογγοισ," “Δ ἀκ ὑεγόγνε 
ψοαίεγίαψ." (1 ὕδιη. χχχ. 1; οοπρ. σεῦ [2, 
δῖ. ἵν. 16; σοπιρ. ν. ᾿; Μϑιιῇ. χὶϊ. 40.) 

[Γἢ {ἢγοθ ἄδΥβ δηὰ (Ὦστοα πίρη ἀγὸ ἢοΐ ἴ0ὸ δ 
ΤΟρΑγαραά 88. ἴΠγοο {{π|6ὸ8 τυγοπίγ [[Ὁ.0] Πουγβ, δαϊ 
ἈΓΘ ἴ0 6 ἱπιογργοῖοὰ βδοοοτάΐηρ τὸ Ηρδῦτον τἰϑαρο, 
88 Βσηϊ(γίηο ταὶ Φοπλἢ γδ8 νοτηϊθα τῷ ἀρραΐη 
οὔ τς τπὶγὰ ἀδΥ δἴνονυ ἢ πδὰ ὕδθοπ βυνδὶ οννοά. 
(Οοπρ. δι. ἱν. 16 νι ῖτἢ γ. 1, δηὰ Τοῦ. [ἴϊ. 12,18 
δοσρογάϊηρ ἴο ἴπο [τ μβογδὴ ἰοχῖ.) ([Κο]] δπὰ Ὧο- 
᾿ἰτσβοῖ, Οη «Ζοπαλ. ---Ο Ἐ.] 

[ὕεγ. 2. ὙΠῸ ῥάσον ψπϊςῆ ΦΌ]]ονα {τογϑ. 2-9) 
ἰ8 ποῖ 8 γοιίοη ἴον ἀοἰΐνογαιοθ, δα Γπδηϊκθρῖν- 
ἴῃ πὰ Ῥγαΐβα ἴῸγ ἀο᾽νοσαποθ αἰστοδάγν τοςζοϊνοι. 
τ Ὁ ΠῸ τηθ8Π8 [Ὁ] ονγβ ἤτοτα (8 Πούγονοσ, ἴθ δὶ 
)οπδῇ αἱά ποῖ υἱΐοσ {18 ργάγεῦ {Π] αἴζοῦ ἢ Πδὰ 
θθθη νοπη ρα ἀροὸπ ἴπΠῸ απ, δηὰ τπας γογ. 10 
οὐ το δ6 Ἰηβογοα ὈοέοΓα νοῦ. 2; Ὀιιϊ 86 τῃ6 Θατ]ΐοῦ 
ΘΟΙΏΠΠΙΘΉΤΑΓΟΙΒ ἤδλνο Βῃονη, ἴΠ6 ἴδοϊ ἰ8 ΓΑΊΠΟΥ {{π|5: 
ται ἤθη Φοπδῇ μα Ὀοοη βυνδ!]ονγοὰ ὉΥ τἢ6 ἤβῇ, 
απῆ ἐοππά τΠπᾶῦ 6 νγᾶ8 ὈΓΘβουυοὴ αἰΐνα ἴῃ το Η8}}}8 
θ6 ΠΥ, Β6 τοσαγάθα 1ῃ 15 88 ἃ ρ]εᾶρε οἵἉ "8 ἀοἰΐνοτ- 
8ῆς6, ἴῸΓ ΠΟ ἢ ἢ ρΓαϊϑοὰ τπ6 Τωογάὰ. 

ΤΆΛΠΟΥ α]80 οὔβογνοβ (δαὶ ἢ6 ἀΐὰ ἠοΐ δοίμα]}} 
ΕΠΙΟΡ [686 νΟΥῪ ψόογὰβ πῦῖτῆ ἢἷ8 τηου, δηὰ ἃγ- 
ταῦ Ὁ ἴΠ6πι ἴῃ {}}}8 ΟΥΔΘΥ͂Υ ΤΩΔΠΏΟΓ, ἴπ [Π6 611 οἵ 
ἴπ0 ἤδβῃ ; Ὀὰξς ἴῃδι Π6 Βοῦθ βῃοννβ πδὶ {86 βῖαϊο οὗ 
δῖ8. πλϊπὰ τγα8, ἀπὰ ψῆδὲ ᾿μΟΌρἢ 5 ἢ6 δὰ σι θοπ Β6 
ὍᾺΒ ΘηρΉρΡεα ἰῃ [8 σΟΠΠ οὶ ἢ} ἀοαῖς, ΤῊ οὁχ- 
Ὀτθβϑίοη “ ἢἷ8 αοὰ [ὑπ9 8] τηῦδὲ ποῖ Ὀ6 ονόγ- 
ἰοοκοά. Ηὸ ρῥγαγθά ποῖ Ο]Υ ἴὸ Φε πον, 68 [86 
ΠΘΔΒ6Π δὴ] ογΒ 4180 ἀἱὰ (ςἢ. ἱ. 14), ναῖ ἴο Φοβονδῃ 
ἃ5 "15 Οσά, ἔοπι ποσὶ 6 ῃδά {τρα ἴο Θϑοδρθ, δπὰ 
Μ ἤοὰ ΠῸ ΠΟῪ βἀάγοβθεβ δρδίῃ 88 [ἷ8 αοά, ἤθη 
ἰπ ΡΕΓ] οὐ ἄδαῃ. “Ηδ δβοννβ Ηἷθ Λιϊλ Ὁγ δάογίης 
Ηΐϊπι 885 ἀΐς Οοὰ." (Βαγκ.) Τὸ Ῥγδγοῦ οοηβίβίβ 
ἴογῦ ἴη6 πιοϑῖ ραγί οὗ σοπιϊηΐβοθποθθ οὗ ἴῃ 
[πὸ ῬΡΒΔΙπι8, Ἦν ἰσ ἢ νγ γῸ 80 ΘΧΘΟΙΥ Βαϊ το τὸ ΦοπΑ ἢ 8 
εἰγσαπιβίδ 68, {ΠΔὲ μ6 σου! ὰ πος ἕδνὸ ἀχργοββϑα ἢΐ8 
(Ποῦ  ἢΓ8. δπὰ δ Πρ ΔΠΥ͂ ὈΘΊΟΥ ἱπ τόσ οὔ ἢἷδ 
οΥη. ἴδ 18 ὈΥ͂ ΠΟ ΠΊΘΒΠΒ 50 ““ δοτηῖςΆ}ν σοι ρουηά- 
οἷ ἔτοτι ῬββΆρθ8 ἐπ [ῃ6 ῬΒΑ]Π)8᾽ (Πδἴ [Π6ΓῸ 18 ΘΚ 
Κτοιυηα ἴὉΓ ῥχτοπουποίηρ ἰδ “8 ἰδίου φυγοάυσιίοη 
ὙΒΙΘἢ πα5 ὕδοὴ δεισὶ θανοα το Φοπϑῇ,᾿ 88 Κποῦοὶ 
απὰ 1)ς εῖ ἀο; θα ἴζ ἷἰβ ἔπ δἰ πιρ]6 δῇ ἃ παίιγαὶ 
αἰογϑῆοο Οὗ ἃ πδῃ νογβϑὰ ἰη Ηοὶν δογίριατο δπᾶ 
᾿ἱνηρ ἰῃ ἴπ0 ποτὰ οὗὁὨ ἀοὰ, ἀπά 14 ἴἰπ ρογΐδοϊ )6- 
οογάδποθ Ὑ} ἐπ 6 ΡΟΡμοι 8 αἰγου πιϑίδηο65 δὰ 1ῃ6 
ἐς οὗ εἷβ πιϊπά." (ΚΕεὶ] απὰ ο)ϊϊζεςῖ, Οη .7ο- 

[“ ϑοπῖθ λὰω Βαδδθίπε, Ηδσοὶ ἀπά οἰμοῖβ, γοπ]ὰ 
δύζυο ἔτομι ἴ06 180 οὗὨ 13, ,ηΌηε, ουΐ οὗ, δῃὰ πος 3. 

ἵπ, Ὀείοσο Φ Θ ἐδδὲ 86 Ῥγαγαγ οὗ Φοῃδὴ ναδ ποὶ 



26 ΘΦΟΝΑΗ. 

Γεββηϊοά ΜΠ ἢ6 τγαβ ἰπ 116 δ6Ὶν οὗ 186 ἤβῇ, ) οη τπδὺ 6 ὀχρογίθηοθά. Τὴ οοπποοοη ἱπάϊεδιοά 
[π δον 818 ἀδ] νεγαπςα ; Ὀαϊ ({|5 ᾿ηΠ ΤΟΥ το Δ ΟΝ 15 
Π 151} τοὐοοῖοθά, ΒΟ ὈγῪ Αὐοη Εζγα δηὰ Κἰπις ιὶ. 
ΓῊΘ Ῥιδροβί ἢ τηϑῦκο τΠ6 ρ͵αςο ἔγοιῃ τ οι ἢθ 
αἰγθοιϑὰ [νὶ8 τῃουρ 8 τὸ πὰ Μοβὲ Ηἰση." (Ησρη- 
ἄογλοπ, Οπ .]οπαλ.) --- Ο. Ε..} 

γετβ. 3-10. ὙὍΠ6 Ῥγαγοῦ οὔ Ϊοπδῖ, τῃΐοῖι ᾽ν ποῖ 
ἃ ΒΌΡΡΙΠ οι οτγ, δπὶ ἃ ΠΑ Π Κδιίνὶπρ Ργαγογ, 5 ἴῃ 
{ἢ 15 εἰς ἴ0 ῦ6 πηἀεγβίοοα ΟΠ]Υ ἤτοτῃ ἴπ6 ἀσδίρη οὗ 
1116 ὈΟοἷΪκς (Ομ ραγθ ἴδμο [ηϊτοαιοιίοπ, 8, ρΡ. 6, 7). 
ΑἸεο νμαῦ ΚΕ 61}, [Ὁ] ονγίησ 106 ΘΑΥΙ͂Υ ἰπιοΥργοίουβ, 
ΟὈΒογν 8, ΠᾺ8 15 1 ἢ ΟἾ]Ὺ ἔγοπη (Πὸ ροὶπὶ οὔ νΐονν, 
τὰς Ὑπὸπ Φοηδῇῃ δὰ ὈδῸη δ] ονοὰ ὃγ [16 Ηβἢ 
πηὰ δὰ ἰουπὰ τπαῦ ῃΠΘ 88 Ὀγοβοιυϑᾶ ἴῃ [15 Ὀ ]Υ, 
᾿ς τοραγάοα τη18 48 δ Ρ]οᾶιτο ΟΥ᾽ ΗΒ [πα σὸ οοπιρίοία 
ἀο] νόγαηςο, δηὰ ἴον [Π|8 πη Κοὰ (πὰ 1τά. ᾧοη- 

. 5ιάοτοά ἴῃ ἃ ῬΌΓΟΙΥ Ὠἰβιοτίσδὶ ρῶν [οὶ τεῖπ ἀϊδίο- 
τιβοῆθηι Ῥενοἄπαπι88), ἰξ τοὶρὴ δ6 βαϊὰ τπδὲ πὸ 
τοϊοησαιίοη οὗἉ Ἰϊξ8 ἔῃ 8 Ταβῆποῦ [1π τῆ 8} Β 
ἢν] νου σγδῖποῦ ἀσάκοη τη6 ἰάθα οὗ ἃ πηθοὴ 

ΠΟΤ ἰοδτ βοιηθ ἀδαῖῃ τἤδη ἀϊοππίηρ, ἀπ ἤόποὸ 
6. ΔΟουΙΠΡΑΉ γί πρ ροπρ ταῦβὶ μάν Ὀεθη, ποῖ 
{παι οὔ πη κρίνῃς, δῖ οἵ ρδίηη! υποουίδίηῖγ. 
ΜΌτοονοι, βοιμοι ΐηρ δὲ ἰϑαβὺ νου ὰ πᾶν Ὀθθῃ Βαϊ ἃ 
ἴπ [86 ῬΎΆγοΥ, οὗ τπαῖ ἰητοττηοάϊ ἴα ἰά6α οἵ 8 ρἰοάρα; 
Ὀπ0 ΠῸ ἴγᾶο ΟΥ̓ ἰδ 18 ἴο ὕ6 Ἰϑππᾶ. 
Τῇ βίγαστατο οὗ {8 Ὠγτηῃ, Θοτηροβοᾶ δῆδυ 

ὉΥ Ὗ οοπλιπεῖῖνο, 18 ποῖ 0 6088 ἃ8 10 ργθύθῃξ τῆ νοτὉ 
ἔγοπλ Ὀδΐπρ' το πἀογοά ἴῃ τπ6 ρ]αροτγίοοι. θα, μου 
Βιδαάδῦ οαδὰ τὴϑ ἰηἴο [86 δΌγΒδ, ἰπΐο 86 υκϊᾶκὲ οἵ 
[ἴὯ6 δθ88 (ζοιῃρ. 58. χ]νυνΐϊ. 8): δῃιὰ {Ὧν δίχϑδσωδ 
ΒΌΥΤΥΤΟΙΠἀΘα ΧῺΘ; 411] ἐν ὈΪΠοσα δὰ τᾶνοϑ 
Ὑγοηῦ ΟΥ̓́ΘΣ Τ18 (8. ΙΧΧΧυ]} 7 ἢ; Ῥβ. ᾿χῖχ. 2 Β7. 
ΤΏΡΑ ἀγὸ Πτοῦθηϊ ἱπιλρῸβ ΟΥ̓ ΤΠ6 ἀσαροβί τηΐβογυ, 
ΕΠ] σ ἢ), ἴῃ τ ν5 ᾿Ἰηϑίρδῃσο, τοοοῖνο, ΠΌπ [πὸ βἰτπαῖίομ, 
8. ῬΑΓΠΟΙ]ΆΡΙΥ ἱπηργοβεῖνθ οδβαγβοίοσ, δηά ρίνθ 1ΠῸ 
ΚΟΥ͂ ἴο 186 τι) ἀογριαηἀίηρ οὗὨ 1ῃ6 δγτα ΒΟ ἴ8ηὶ οὐὨ τῃ6 
ὙΠΟ] πατγατῖνο. [ἢ Φοόπαῖ Ὄγογν πο πιοὰ ὈῪ 1868 
νΑνβ, [ΒΥπ60], τ 086 ὕγϑτιης οὗ τηϊηὰ 8 ὀχ ἰδ ἰοα ἴῃ 
Ῥβ. Ιχχχυνῆ,, 18. ἀρδίη τοργοβοηϊοθα. ὙΠ6 δἰδῖο οὗ 
μοατὶ τοααἰτοά Ὀγ οἂ 0Ὑ ἀο]νόγαποο, ἃ βῖδιθ ὑτσοὸ- 
ἀποορά ὈΥ ἐἈΪΠι, ν ἰςἢ, ἴπ τπ6 ἀσαροδβὶ αἰ βέγοϑθ, γοϑὶβ 
ἀροη 6 τνοτὰ δηὰ ῥγοτηΐβα οὐὔὐὁἨ αοά, ἀπά πῃ ΐον, 
ΘΟΟΠΙΓΆΓΥ ἴ0 4] ΘΧΤΌΓΤΆ] ΟΧΡΟοποο, ἀοθα ποῖ το] ἢ- 
αἰ5}} 1τ8. σοη ἤάοπος ἴῃ ἐπν 8016 τπΐη δ, νν Ὠἰ ἢ ἀτὸ 
ἯΙ ΟὈἤοοῖβ οὗὨἨἁ ΠΟΡρ6 ἰπ οἵἷιγ Ῥγθβθῆὶ οοηαϊεοῃ, 18 6χ- 
αυ 116} } ἀρβοτ υοα Ὀγ (6 Ὀτίοῦ πε ποτὶς οοπέτγαδε 
ἷἰπ γογ. 5: Απὰ 1 βαίὰ (οοιῃρ. ΡΒ. χχχ. 7) 1 δζὰ 
οαδὺ ουὖ ὕγοσῃ Ὀθζοσο [ἰπθ ΘΥΘΒ --- τ 0 ἴουβ 
ΘΧΡοΥοΠοο οὗὁἨ Τὴν ἕανου --- [[5. χχχὶν. 16; Κ8. χχχὶ. 
28), γοῦ δβΌΣοΙν [Ν, 8. Ῥρδγιίοὶα οὔ βϑίσοῃς ορροεῖ- 

ΑΙΤΕΤῚ το, ΟΥ̓ ἀοοϊἀοα οοηΐγαβὲ (18. χὶν. 15}] 1 Ὑχῆι! Ἰοοῖς {6 τηβῆπεῦ οὗ 180 Ῥβδὶπια δηὰ β|16 4 τ ῖτἢ τοπιϊηίδ- } ασαίη τοτγασά ΤᾺΣ ΒΟΙΥ ἔθϑσωρὶθ, ἴοσ νοὶ [πγϑοὶ, 
ὈΟΠ065 ΟὗὨ ραββαρὲβ [πὶ {πθπὰ, [8118 ἰπῖο {π η60} [ῃ ἢ ἑογίοτῃ οοπαϊ ίοῃ, δράθμεὶ ἰοπρδ (8. χ]δέ. ΒΕΓΟΡΙΟΒ, ΠΑΠΊΘΙΥ ὙΟΓ. 4 ἔ.. 6 ἢ... 8; ν᾿ ἱο ἢ ΔΓῸ 86} 5), Οπιρᾶγθ ἃ βἰ ΠΉῖ]αν ἤδβῃ οἵ ἤορα ἴῃ τη πίσδε 
ἴῃ τὴ ἔγαπ)6 οὗ ἃ Ὀγίοῦ ἐάμόρο νὰ δπὰ ἃ (0Π6}π-] οὶ βαβετίησ, ἐπ σοῦ χίχ. 32 [“ τεῦ που]ὰ 
Β'Ο") 51 Π.Πιϊπρ πρὸ τ ΝΜ Π0]6 ἴῃ δὴ δριιοτίϑπὶ δὰ ἃ . : ΜΡ 
ΤΟΥ, νοῦ. 9, Ελο! ΟΥ̓́ ΠΠ680 ΒΙΓΟΡΙ 68. ΓΟΡΓΘΒΘῊ 8 ΒΟΡΡΙΣ μὸ πορϑιίγο γδἷ) δϑίογο ἩΟΝ, δπὰ Ἡϊεαρ 
ἃ ἰοὐτοθ ἴῃ [16 ἀ5ΟΘ ΩΣ ἔγοτῃ αἱ 8ιγ088. 10 ἀ6] νόγαποο ; του ]Ἱὰ Ροΐηι ΤΝ, ἼΝ ἴου ἙΝ, ΠΟῪ ; δαῖ οι 
80 ἴΠπ|Δ} ΒίΤΟΡΙΘ 1 δάνβπορβ ἴο ἤορθ; βίγορῃο 2 ἴο που ΘΏΥ͂ Δα ποτ γ. δυσἢ διάἀάοη ἐγδηίτίοηβ 

ἔτοπι ἔδαγ ἴοὸ ΠΟΡΘ ΓΘ ἔθ ΘΠΗΥ ὃΧχ 
ἀοἸνοτβποθ ; 8η4 ΒΙΓΟΡἢ ὃ Βίορβ οη {8 ἐπα π 6 Π 66 ῥγοδϑοὰ ἔπ 
Οὐοτηρατο, δοποογηΐηρ 106 ἔογηλ ἀπὰ Κὶπά οὗ ργαγοτ, ϑοτίρίατο, (Ηοπάογθοι δ (7οπαζ. --- Ο. Ε1] 

[ΤῊ Τούρ (δὴ ἐΐ 18 411 ον ν τῖτῆ Ηΐπὰ ἴδ τηοὲ 
ἐὐν Τητγροἀᾳποιίοῃ, Ρ. 8. ὴ 

. 8. Ὑ8Π6 ὑτίοῦ Ῥγθατῦ]α: ΙΓ οατίϑὰ ουὔὖ οὗ ἈΠ Τάδε Δ δα αὐ σαν ν πτω ρον τ πρύδ αι Ὁ Ἐμο οσπῆάδποο οὗ βύ6:Ὲ, ἐδαῖ μο Ὴῖ]] δεῖ! Ἰοοκ τὸ 
δ ἃ δ δι ϑισεσϑα τωθ. Οὐπιρ. Ρ8. ἐχυΐ 1 (. ὙὙΈᾺ] [ἢ6 ΠΟΙΥ ἰδιρῖο οὗὨ [π6 Ἰωογὰ, ἐπδὲ ἰ8β τὸ βαγ, υν}}} 
ἐγ Β!πρ’ νατί το Π5, “ ἩνΠΟἾἢ ὙΘΓΥ ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ ὁσοαγ ἰπ} ὉΠ60 ΠΟΤ ΔΡΡΓΟΔΟΪ ἴΠῸ ῬΙΈΒΘΠΟΘ οὗ ἴπ6 [οτὰ, ἴο 
αποιϊδῆοηβ ἴγοπι τππϑιηοσν ᾿" (ΟἹ ἀΠοτη), ἰδ ΓΟΒΘΙ Ὁ]65 ΤΠ ΒΡ ΣΤΌΓΟ Ἢ πὶ 8. ΝΣ - δὴ ΔΑΒΌΓΒΙΘΘ 

φ . ᾿ ιν. Φ ς ν . ὃ 

ἐς ων μονα " ΤΙΉΣΣ, ΠΟΓΟαΘ {δ|8} 0 πῊς βρηγο οἵ ΒΟΪ18 οὗἹἁ Τἢ:6 ΘατΕΝ ἐμαὶ ἡγέτο βθαὲ 
τοῦδο ΜΠ τὸ ϑῆπιο ροτΙρ ιγαβεῖς βυβῖχ γοαάε, ΓΥΤΣΣῚΘ. α ο! ηὰ ΌΠ6Β, ν Ἀἰοὶι ττϑ ΟῚ ταεοὶ πίει Ποῖ (5, 
δῶ. ὙΠ ΡΆγΆ] οὶ : Οὐδ οὗὨ [86 ὑσοχοῦ οὗὨἩ ΒΏΘΟΙΣ ἼΣ2 ΌΤΙ ἢ οπἰϑᾶ: μου μϑατγάθδῦ τὴν νοίοθΘ Τῆδὶ ἴῃς οχ- ΠΡπὲ πε: Ῥῆγαϑὸ Ἴ5: [ΠῚ δ Ξτ ἴ0 δὰ! 86 
ῬΓοβδίοῃ τσοιπῇ ΟΥ̓ ΘΠ00] 8 ἥρσατγαιΐνο, ἵν ῥχονοά ὉΥ ἄοοῦ Ὀθμἰπὰ 8 ἯΝΩ: θη. νἱΐ. 16; 2 Κι ἱν. 4, 5, 

, ᾿ 88; 15. χχνὶ. 20), 85 δὴ παρ ἰπ ἴδ ἰάοα τοὶ 
ἰϊ8 ραγα]]οβτ τὸ ΣΤ τς Β}100] ἐπ τη ΙδῃσπΑρῸ ΟἿ] σοοιτε ἴῃ σοὉ χχαχνὶ. 10, οὗ Ῥοΐια δηὰ ἀοοτε οὗ 1ῃ6 16 Ῥβαῖπι5, ἰ οἴϊθη δὰ ἴον 186 ἱπονί:δὉ]6 ῥυῇ] ὯΕ οοοδη. Τῆι ὈῸ]18 ΟὗἩὨ [Π6 868 διὸ [ἢ8 γγδ}}8 οὔ τῆ8 οὗ ἀθατῃ : σοιηράγο [ἢ 6 ἩΨΑΥ͂ (0 ραογάϊτίοη, Ῥγονθτὺβ βοα- θπβίῃ, ὙΙοἢ βοῖ θουπαᾶβ (0 [6 868, ἴπδῖ ἰϊ οδη- Υἱ. 27. Τὸ δϑοῦῖδρ ἴο ἰξ ἃ ὉΦΙῚῪ ΟΥ ἃ ΧΟΡ, 9 δ : Ι , Ὠοῖ μᾶ88 ΟΥΟΓ. (ΟὨΒΟ] ΠΟΙ [μα δοῖῶι οὗ [86 ὀδ τὴ 
ΟΥΠΟΥ εἰπ|68 ἃ ποῦ! (Ῥ8. οἰχί. 7), οὐ ἤανγβ (158. νυ. οβῃ ΟΠΙΥ ὕῸ δίιο ἢ ὈΑΥΓΙΟΥΒ 88 γοβίγαϊη [6 ἰληὰ ἔγοιῃ 
14), νγνὰ8 σΟΓΓΑΙΉΪΥ ποῖ ἱπαϊολτοὰ ὈΥ ἐπ βἰτιαῖίοη : Ι ΒΡΓΘΑΘΟΪΠΡ νοῦ ἴΠῸ 864. ὙΠ6δ6 ὈΑΥΤΟΣΒ ἀτὸ {{π|6 
88 ἴῈ6 δοῖ οὗὁἩ ΨΦοηδῇ, νγῆο ἀθβογίθθ8 βοτηοι ΐἷπρ ραβδὶ ὙγΟρηϊ ἀπὰ ἴοτοο οὗἩ 16 τσάνοβ, τ ΠοΝ Ῥγονοηῖ τὴὁ δηἃ ποῖ ργόθοπί, δὰϊ γγ8 ἀο0ῃ6 ΟΥ̓ [ῃ6 ΠΑΓΓΔΌΟΥ, γγῆο ] Ἰαῃᾷὰ ἔγτοιη ΘΠΟΓΟΔΟΠΐῃρ οἡ 80 βεα. "ΤῊ νγεῖρῃι οἵ Ὁνοά 068 [06 ῬΤΆΥΘΓ. (Οὐτάρδτο Τα τ ποτ 6 Οὔϑοτνα- [6 τγᾶνοβ, ΟΥ οὐ [ἢ 6 τοδὶ τδδβαβ οὗ δίδου, πῇ ϊςὶ [Ἰοη, ἴῃ τι [πιγοά., Ρ. 8). ΝΥΝ , [Ργϑβερῖ ἀρὸη Φοηδ ἢ θη ἢ δά εκἰπκ ἴο [ἢ6 Ροι- Τῦθ δἰ]ορθά πιθοϊμαπίοδὶ οοπιρ ἰδίου οὐ τἢΐδ8] τοπὶ οὗ τὴ βοα, βῃπε οὐ δοϊτοὰ ἈΡΑΙπβι ἴσῃ ἴἢ6 ντὰν ὈΓΑΥΟΙ ἔΌΤΩ Ὀδβϑαβοϑ ἰπ [0 ῬΒδ]πὶν τοάαοος {1561} ΓΒ δ ὈΠΟΚ τὸ 1Π6 ὀΑστῃ {{ΠῸ 144) }1π|8ῖ 245. τὴ6 δοτα {Π δὲ δἰβὸ ΘΤΘ ἴο ἸΏΥΟΪαΠΙΑΤΥ Τοταἰ πἰδοθοαβ οὐ ἱβοϊατοι ᾿ ἀγα ἀγάνγπ δοίους τῃ6 ἄοον οἵ 6 Βουϑδ, ἔλξίθῃ ὮΡ ὀΧΡΥΘΒΒΙΟΠη8 ἰοππὰ ἴῃ τπθ. ((ομρ. Ῥβ. σχχχ: ὥ; ΓΟΙ ᾿ τῆ Ἔπίγαποο ἰηἴο ἰἴ; 80 [δῖ {{π0 Τοΐδγθηοθ 8 Ὡοὶ ἢ ον 
ΧΧΥΪΙΙ. 1. 6.) [Οοπιρ. ΡΒ. Ἴχχ. Ι 1} Φοπδι ἱϊ. 3. ;] τὸ “τῆς. τόο κυ αι οὗν νον τἴὴ6 πδῖογ, νοῦ Ῥᾳ, χΙ. 8 ἩΠῺ νεῦ. 4; Ρβ. χχχί. 38 ᾿νϊτῃ νοτ. δ: Ῥγθνοηῖθα 8ΠῪ ΟὯ6 ἴτοτι δβδοοηάϊηρ ἤοπι ἴμ6 ϑδὸι Ῥβ. ΟΧΠΣ. 4 νεῖ τ} νοῦ. 8; Ι8. χχχὶ. 7 ἢ νοῦ. 9. Ῥᾳ. Ρὶ , ἴο 186 Ἰαπὰ,᾽"" ποῖ “ ἀρηδίββίηια ἰεττα οὐ ρασος, φμα 
ἅι, 9 ἢ γον. 10.1 Ἡοπάογβοι ὧν «οπαῆ.---Ος, ἘΝ.]} αὐ γαδιια ἰδοῖα ]οπαπι ἐπ λας δομ ΙΝ ντη οοοἰϊαοδαί.᾽" ΘΙΓΟΡΙΘ 1, γΟγΒ. 4, 5. ς : (ΝίατοκΚ), Καὶ] δπὰ Ποϊἐτσβοὶι. ---- (᾿, Π.] 

γεν. 4 15. δη οηἸαγκοά ρμίοῖαγο οὗἩ το μαίη δι! εἶταα. 

110 πιυδὲ ὕὉ6 τοιοοεηθογεὰ ἰπδὲ θγ. Ηοιάθεβου ὩὐιδοΓ 
(0 ἰδαϑὺ τοῦδ οὗ ἴὩ6 ἤγοι οπδρίος δὸ ἐξ αεἰδιὰδ ἰῃ [(ἢ9 
Κορ δὰ Ὑοτγείοῦ, )ὸ ἐπε ἔτγϑι τοῦδε οἵ ἰδ δεοοῃἃὰ ομδρ- 

ἰεσ. Τηΐπ οχρίδηδείοη ἰ6 ὨΘΟΘΆΛΩΙΥ ἴα οτάυρ ἴὸ υθάον 
διδῃά [δ τοίδγεωοεβ αυοϊοὰ δρογο. --- (.. Κ.) 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ἢ. 

ϑίσορδο [1., νόσϑ. 6, 7. 
ΤΒΟ ρΡἱοίυγο τεοοίνοβ ἀζαίη ἃ ἀθοροσ ϑῃδάθ, ἰῃ 

Υἱὸν οἵ {Π|Ὸ0 πλΒΟΣῪ Ἡν ΒΙοἢ ἢ6 ΘΧΡοΤΙοηοΘά, 
νεγ. 6. ϑαῖοσο δμοοσηραβαθα στὴ (Ἐ8. χυϊὶ. 5) 

ονὸῖ ἴο 86 δοὺὶ] (3. Ἰχίχ. 2): ἴ.6 δΌγδμα δυχ- 
τουπᾶδα σῇϑ; δοαυϑοὰ τγὋβ τουμαᾶ δου σὰν 
Ὀχοδεῖ, ---- 811 ἱπαϊνί Δ] δῃα ἱπάεροηῃάθδῃι δβίαϊο- 
τιθη ὦ ἀοβουρῶνο οὗ ἢΐ8 βἰτυ Δι οΏ. 

ι(“Ἰ ἼΘ, εὐέη ἴο, ΟΥὙ ἰο ἰδλε ὑεγῃ δομὶ, ἵ, 6. 
186 δηΐμλδὶ 119; τιδδηΐηρς ἴὸ [6 ὀχ ποθοηῃ οὗ 166. 

ἘΡΌ ἴο 106 αἶσα, οΥ νερὰ, ν᾿ ΐο δυουπάβ δὲ 16 
δοίοτα οὗ ἴδὸ 5668, Δηἀ ἴτοιη ἰοῦ τπ6 Ατγαθίδῃ 

ΚΓ ἰδκοα [86 πατοο οἵ ἢ ὯΝ, τὸ 868 οὗ τϑϑάβ. 

Κις ἜΧρΙ αἷηβ ἐδ ὉΥ ΝΘ, 180 ῬΔΡΥΓΤΌΒ, ΟΥ ὃὺ]- 
τΌΒη. Οδδεηΐμβ γοῆπῃο8 ἴοο τη Γἢ θη 6 ΔΙΙΆΟΙ65 

ιο ΩΓ ἴῃ 1818 ρίδοθ (86 ἰάθα οἵ Ὀἱπάϊηρ τουηά 
186 ποδὰ |{κὸ ἃ εἰγῦδη. Αδβγοα Υ Φοηδ8} δὰ π0 
ϑβᾷςἢ ἰάδβ ἱπ μἰδ πιϊπά. Ηθ γαίθοῦ ἀδβοσὶ 68 πον ἢΘ 
[εἸῖ, 845 ἰἢ οπδηρ] θα Ὀγ τπ6 ϑεάρο οΥὐ νυϑϑὰβ του ρἢ 
Δ 0 Ὁ "- ν͵88 ἀπιρροα," (ἨΗεπάογβοη, Οπ γοιαῖ. 

Ε 
ον. 7. Το 186 οπχισοσωξίίθβ, ἱ. 6., ἴο ἐμ ζου» 

ἀδίξουια οὗ ἴ8Ὸ τηουῃϊδίηβ, τ ΒΟ 9 ἀθοΡ ὑπ ὰ 6 Γ 
[0 ει (8. εἰν. 4 (8)9 χνῆϊ. 16 (16)), Σ ἀϊνοὰ 
ον ; Ἐμ6 Θασί --- ΒῸΡ ΔΙ --- [Π6 θΟδπι8 ὙΠῸ 
πιο ΠΟΥ ἰοππηἀδεοῃη διγι σῖγα 15 ἑβδιθηϑ (ΒΡ 8. οἷν. 
8) --- Το. διουμὰ σο [Ηἰεζίρ : ὈΘΠΐπα π6 ; ἴῃ 
Ι βοοπηδαὰ ἰπτυδὲ οὐδ ἤοπι τ6 Ἰαπὰ οὗὨ (δ6 ᾿ἰνίηρ, 
(Φογ. χὶ. 19}}] ἴθ ονϑῦ; 80 που ς (πὸ βἰηκίη 
τορδοῖ; ἴῸΓ ρῥγεδβϑηϊ ΚἈΠΌΠΠΕΣ Πα [86 ῬοΣὴ]8 ὁ 

ἀδεῖν τηϑδᾶς προ ἢἷς τηϊηὰ ἴΠ6 ἱπηρτοβϑίοη οὗ [ἢ 6 
δνοιϊδϑίίην δηὰ (μὸ ἐπ υ 8016 (ΡΒ. χὶϊ. 3 (1)). 

μου ἀἰάει ταῖθο τῶν 1179 ἤοσα 1μοὸ υἱὶ (ΓΤΩ, 
85 ἷῃ “90Ὁ χνίΐ, 14), ϑοββονδ τὴν αοὰ (58. χχχ. 
4 (3)). 

δίγορδο ΠῚ. 
ον. 8. Οἰαϑὲβ ΟἿ) 6 το ἃ ζίδηοθ ἉΡΟῚ ἢΪ8 8] ϊ6- 

ἴἕοη : ὙΏΘΙΩ ΤῊΥ δοὺ] (Ῥβ. οχὶ. 4) διϊηὐθὰ τὸ 
ἀγίπρς (Ρ5. χ! ῖ. 5) τ τὴ ; ἴῃ οτάογ ἴ0 Ἰῃοἰπά6 
{ὑπ} ἰς αἰ ΓΟ ΕΥ 110 ἀδ᾽ νογβησο : Φομονδὰ (ὁ ὕθδιι- 
{Ὁ ἱπνευβίου) 1 τοιαϑιοροσϑοᾶ (8. χὶϊὶ. 7 (6)), 
ΔΙμδ ΤΩ ὉΙΆΥΟΥ ΟΥΣΩΘ ἰο 166 ἰΐο ΤΥ ΒοΙ͂Υ 
ΤΟΣΆΡΙΘ, ἔγοτι Ὑἰοἢ ὈΓΑΥΘΓΒ το Ὠοατὰ (8. ΧΥ δὶ. 
7 (6)). 

ΤΏΟ σοποϊακίοη (τοῦδ. 9, 10) ῥ᾽ δόθδ ἰῃ δὴ δηῖϊ- 
τοῦς τὴδηηοῦ, ἩἘὶςἢ ἰβ οὗὁὨ γοαῦθηϊ ΟΟΟΌΓΓΘΩΘΘ ἴῃ 
186 Ῥεαίσηϑ, ἴπ6 νὸν οὗ {πὸ ρῥίουϑ τηϑῆ, Ὑ80Ο, 
τδνοῦυρ ἀϊνίπο ρζτᾶοθ, ἢδ8 γεβοϊνθὰ ἴο Ἰοδά ἃ ΠΟῪ 
16, ἴθ οοηΐταδι τῖζἢ (Π6 ἀοδιιοστίου ,οὗἩὨ ἴ186 υη- 
ξοάϊγ, ντῇοπι (οα ἀο68 ποΐ ἀο]ἶνοσ. 

Ψεν. 9. ΤΏΏοΘΟ ῶο οΌδοτνο Ἰγίηφ νϑο 0168 --- 

6 Ρίεἱ οὔ ὙΦ᾽ Ιἴκὸ 186 ΗΠ ρδοὶ (ΜίςΝ, νἱ. 16), 
ἴος {86 ἱπιοπεῖνο ἀορτοθ οὗὨ 1.6 ΚΔ] εἰρη οβιοη -- 
ἔἴοχδακο ἱμοὶσ οὐσε ΣΟΥ. 126 Γοίδγθησο ἴο [86 
ποδίποῦ δι οσβ, ον {π0 ΦΑΣΙ ΘΥ ἸὨΙΟΓΡΓΘΙΘΓΒ, 
αἰτωοοῖ πίτποις ὀχοορἤοη, χῖνο [0 118 ὙΘΓΒ0, ἰδ, 
δοοοτάϊην ἴο ἴ[8ὸ ἀοδογρεοη οὐ ᾿μθστ ἴῃ ἴδ Ητθι 
οἰδρίον, δοΓΙ ΔΙ ΠΙΥ͂ δἰ ο οί μοΓ πηδαιμοτίσοα. ΤΠΘ 
«δουρὶ 8 οπιϊτοῖγ ροπογαῖ, αὶ (τοπὶ [86 βοορο οὗ 
ἔδο Ἠ8016) νυ ραγοηθίοαδὶ, ἘΕΓΟΠΟΔΙΥ ΔΡΡἰςδιίοι 
ἴὸ ἴπ6 [πε ἴθθ, Ἧ8Ὸ ἴῃ Οδ δια τυ αἰά οὶ 9866}ς 

ἐμοῖς Βεῖρ πη Οοἄ, Ὀπὶ ἴῃ ἰ40]8 (Ὁ ΣΙ, ΘΟΠΊΡ. 
Ῥεῦϊ. χχχὶϊ. 21). ὙΏΠοθα δρουβίηίο8 Θοηλ6 ὉΥ {6 
δθοτὶ δηῃά Ἂπεγρείίς Ὄχρτγοββίοπ, ἴῃ ΒδυτηοηΥ ὙΠ 
αεπῃ. χχίν. 27, ἰηῖο ἀΐγθοὶ ὁρροδβί το ἢ ἴῸ , ΠΟ 

Ὥσνοῦ δυδηὁ0ῃ8 ᾿ΐβ τοῦ. ὙὝΟΓῚ δ [86 φτβείουβ 

οοοάϊου οὗ [80 ὩΣ ΓΙ, ἐδο ρίουδ (12. "νἱΐ. 1). 

. 

27 

[“ΘΤΘΙ͂Ι, γἱο. ἐλαῖν πιοτ ον, οὐ φοοάπδϑ ; ὉΥ ταοϑίοη- 
ΥΠΩΥ ἴοσ ἐποὲνῦ Βϑηοίδοίου, ἱ. 6. αοά, 186 δατθοῦ δηὰ 
ΒΟΌΓΟΘ Οἵ 4}}] ζοοά 688 ; [86 Βα ρτεπηθ ρουὰ, Οὐπιρ. 

Ῥᾳ. οχ]ῖν. 2, βοτο Πανϊὰ ο41}6 αοὰ ὙΡΙΤΠ. ΤῈς 
ΟΣ ΡΓΟΡΕΥΙ͂Υ βρη ῆο5 ἀἰπάπεβα οὐ δεηϊσπιίψ, πὰ 
τηοδὶ ΔΡΡΤΟΡΓΙδίοΙΥ ἀοϑίσηδῖοβ Ηΐπ ΠΟ 15 ζοοὰ ἴο 
ΑἸ], δὰ ὙΠΟ86 θη ον πλργοΐοβ ΓΘ ΟΥ̓Ρ 811 ἰεΐδ 
ψΌΓΚ8.᾽ (Ηδηάοτγβοι, θη “οπαλ.) ὅ)00 αἶβδο Καὶ! δηὰ 
Βο ἢ ἴσϑοῖ ἀπά ῬΌΒΘΥ. -- Ο, Ε] 

γον. 10. Βυὺῦ Ι, ΒΆ γ8 [βγβθ], σου ΟΥΤΔΌΪΥ τὸ Ῥδ. 
Ἰ. 14, ψ1} βαονίδοθ ἴο ἐμοο τὶ ἐδθ νοΐοο οὗ 
τδηϊκαδίνίης. ὙΒΔΟΙ δνοὸ νονοᾶϊ Μκὐὶ}} νον. 
ὙΠ τδ6 ᾿ογία] δϑονρεοη, βαϊνϑῦου Ῥϑίοσδα ἴο 
Φοβόνδ, τπ6 ῈΟΪΘ ΡΓΑυοΥ οοβοβ, ἰκα Ῥβ. 1]. 
Τῆδι ἰ8 16 βαϊναιίοη, ψ μοῦ Ηδ Ὑ0}}} ρίνο ἴο δΐδ 
Ρθορίο, ἴδεν {πεῖν δι]οτίοη, δι [6 εἶπλθ οὔ τῆς δοη- 
ΒΌΤΠΙΔΌΟΩ, ἸοοκΚίηρ ἴο Ὑ ἰς ἢ τὴ ἴσιο 18γδ9], οΥθΏ 
ἴῃ τὴ ΘΙ οὗἩ τπ6 ἤϑι, 'ἰπ πὸ βογιίονγβ οὐὔἵἁ Ὀδη 8ῃ- 
πιδηΐ πὰ 6χΐ]6, ρῥγαῖβοϑ Ηΐππ (1. χχυΐ. 3; χχυ. 0; 
αδῃ. χὶΐχ. 18). 

γεγ. 11. Τὴ ζλείϊνεγαποθ. επονδῃ δραΐθ ἴὸ 
πὸ ἢ8 δηὰ ἰξ νοπιϊθὰ ᾧἃρ Φοπδὴ οπ ἀτγ ἰαπά. 
Προστάττεται πάλιν τὸ κῆτος θείᾳ τινὶ καὶ ἀποῤῥήτῳ 
δυνάμει θεοῦ πρὸς τὸ αὐτῷ δοκοῦν κινούμενον. ΟΥτΊ!]. 
Οὐσοοίε8, ἰπ ογάογ ἴο Ὀτίηρ [ῃ6 τηΐταςοθ ΠΟδγοΡ ἴὸ 186 
ΠλξΌΓΔΙ ὉΠ ἀΟΥΒΙΔΠΟΙ Πρ, ΓΟΌΓΒ το {116 δίδιθιηθη δ οὗὨ 
Οτορβοῦυ Ναζίδηζοῃ δηὰ Ορρίδῃ, οοποογπίηρ οογίαἰη 
ἤβιι, νηοῦ 5ΑΙΙΟΥ ΠῈΣ γουηρ ψΏθη ἀδηροῦ 
τὨγοϑίθηβ, 8ηἃ σνοχῖῦ Ποῖ οὐδ ἀραῖη. Ηδ τεΐίδιβ 
ΑΙδο ἴο ἔπ6 δοοουηῖδβ ἰπ Ῥ]ΊΩΥ δηςἱ ΑἸπθηθθαβ, (πᾶὶ 
ΔῺ ΘΠ ΕΙ͂ΓΟ Ἰη8η οἶδα ἴῃ ΓΟ ἢδ85 ὕθοη ἰθυὰ ἴῃ ἴδ6 
ὈΘΙΪΥ οΥ̓͂ ἃ ἜΓΘΕ 860 -ἸΩΟΠϑίοΓ (Ρ]ηγ, (ἰἀπίσμία, 
Αἴδοη. Οατελαγα8). ΤΟΥ τ γο Του Πα, 88γ8 Καὶ!; 
οη ἴδ86 δυῖβοῦ οὗ ΟΚοη (4 πὐηιαὶ Κἰπσάοπι, νοὶ]. 
11. Ρ. 55 ΠἾ, 1886), δϑοιῦ 4 ἀοζΖοπ οὗ τὰ πηγ- 8}, 
ππαϊροϑιοά, ἰἱπ 8 δδτκ οδιρῆς ἴῃ ϑατγάϊηΐϊα ; δηά ἴῃ 
ὉΠΟΙΠΟΓ οὐϑῆ δῃ ΘΏΠΓΟ ἤοσγβο. (Τΐ8 5} σδῃ ογϑοοῖ 
Δα ΔΥ ἱἰΐ8 ἰθοῖ δ δὲ ῥ᾽ θαϑῦγο, Ὀδσδι86 ΠΟΥ͂ ΔΓ 
ἰαϑῖθηθα ΟἿΪῪ ἰπ [ἢ 6 ΟΟΠΠ 0187 1586 [Παυμεεπεη]}. 
Ἐοπάο]οὶ βᾶγβ ἴπαὶ ἢθ 88 506} οὔθ οἡ [ἢ νυρϑὶ 
οοδβὶ οἵ Ετβῃςο, ἱβγουρ ἢ ἡ οδ6 (πγοδὲ ἃ ἴδξ πηδῃ 
οου]ά Θαβ:}ν ρα88. [ἢ ες γον 1758, 8 βαϊϊογ, ἀπτ- 
πρὶ ἃ βίοττη, [6}} ονογθοδγά ἤτοι ἃ ἔτ ζχϑῖθ ἱπίο 1ἢ6 
Μοάϊτογγηθϑῃ 868, δη ἃ νν88 ἱπῃ ππ  ἀἰδί οἷ γ βοϊσοὰ ὉΥ 
ἃ ΒιΑΥΚ δηὰ ἀϊδαρροατοὰ. ὙΤΒῸ οδρίδίη οὗ {δος 
γ6886] οδδβοά ἃ σϑῃηοῃ, ΝΟ γγ88 βίδηΐηρ οἱ 
[0 ἀοςκ, ἴο Ὀ6 ἀἰδομαγροὰ αὐ {Π6 βῃδγὶς, (π6 ὃ04}} οὗ 
ψ ὨΙΟἢ διτγυοῖς 1, 50 [δι 10 νοτηϊϊοα ουἱ [86 δαί ονᾷ,  μῸ 
γγ88 [Π6 ἢ Δ ΚΘΠ ΠΡ Δἰῖγθ δηα ον ἃ {1116 ἱπ᾽τγοά, 
ἷηιο ἃ δβίοορ τ᾿μαὴ Πα( ΘΟΣΘ ἴο Ὦ18 δββίβίδῃοϑ, δηὰ 
ἴῃ. βδανθὰ, Οἱ {Πὸ οἴου βίάθ, (όσποὶαβ ἃ [δρὰθ 
διίορίΒ ἴἢ0 οχρίαϊπ (Π6 νοσηϊθηρ, αἱ Ἰϑαδὶ, 88 8 
πδίυγαὶ ΤΟσσΌτΤοΠποΟ ργοάἀμιοοὰ ὉΥ πο πποοηνοτγία- 
Ὀ]6Π668 οὗ 86 ὅϑ. ΥΚὸ τΐηκ τῃηδὲ ηῸ βοῦυΐοσθ ἰ8 
ἀοῃθ οἰΐποῦ ἴὸ [Π6 τηδίίδυ ΟΥ̓ ἴο ἴπ0 ἰῃηϊογργοίδοη 
[ἢ εγϑιἄηπαπἶ86] οἵ [6 θοοΪΚ ὈΥ (μἰβ γδιοηαδ)σίης 
δροϊορεῦς διύδιηρί (660 ἀῦονο, ρΡ. 3), δῃὰ βϑρθοίδ!ν 
ἴῃ ΤΌΏΟΘ ἴ0 [Π6 δύο αιρϑίίοη γὸ δγὸ οὗ [86 
ορίῃίοη οἵ Τδβοοάοτγοῖ, νγῇο ς4}}8. δ 116 ἱπαυΐγίοα 
οΟΠΟΟΣΏἷ Πρ 1Π686 ΠῚ ηρ8 δὴ ἀνόητος πολνπραλμοσ- 
ύνη, ἃ ἴοο δι) οἶδεϊοιΒη 688. 

ΡΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝ ΒΤΉΙΟΑΛΙ, 1 

(8:6 δῦονϑ, ρρ. ὅ, 6, 9, 10.) 

ἨΟΜΠΙΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ἙἘΤΚΕΝΑΙ, ΠΕΌΝΜΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΊΜΕ. 7ηἰιγοσμοίϊοῃ. 
-- Ι[δγδο], ἃ ὑῥγεῆρυγαϊίίου οὗ ΟἸτἰβιδηάοιῃ ; ΦοηδΔΆ, 

1 [Βειολεφοάαιδει. Άὅφο Ὠοίο, Ρ. 20.--Ο. 5.) 



28 ᾿ ΦΟΝΑΗ. 

8 ρὲ οὔ ἴβύϑθ]. Οὐτρ. τοσ. 8 1 1 ΚΕ. νἱϊ. [ὈῪῚ Ὀαρᾶβιαη πη ἀσδῖῃ; (αὶ 11 85 ΟἸγίαὶ ννδϑ 
46 ΤΠ ταῖβθο θἢ0ρ ΠῸΠι τΠπΠ6 ἀοδά, ὀυθὴ 80 Ὑ6 8180 βδου]ὰ 

Ἰ. ἩΡα δἱἱἱ ραπιδν ἵπ ἰλα ρίαςσε ὁ ἱπιρτιβοππιεπὶ, [ ννα} κ ἰπ πούσποβδ οὗὨ 16 (Εοτ. νἱ. 4). 
2, 4, δᾶ, 6, 7.ῦ. [ΠΑ] β'η8 δηά ἴῃ σουηηοῦ}]} {0} 0ὖῷἃΛα|ὶξᾺ: ΜΝ γ. 8. ΓΟ ρ»τϑδὺ δῃη ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 168- 
σα ΟΥἨ τπὸ πυπιλῃ τασα ΘΠΟΘΟΠΊΡΆ58 π5 νυῖτπλπι 8 ηα  ΒΟΠΒ: 1, ΤΠ γ βῃου ἃ ὑοίογα 4}} ιπΐησϑ ΤΌ 
Υἱοῦ; Οὐν ὈΟΟΥ 8 δὴ ΘαγΪγ ποῦδθ, ἴθ ὙΠ Οἢ | Βροο αν τὸ Οοά, πὰ οΥὙ ἴο Ηἰπὶ ἰῃ ἴσου δῖα δπὰ 
ΟἿΣ ἱπητ]ΟΥ8] ραγΐ 165 δῃπιϊ 0; δΙΌΠ ἃ κ5 15 [86 ΠᾺΚΕ Οἵγ σοΠι μία πῖΒ ἰο Ηΐτη. (ἰαπϑβί ἴῆοτι 68] 
8 σΠΐηρ' οΟὗὨ τῆ6 σγολῖισο, Ἡ Ιοἢ Ἰοηρ8 ἔογ τἴδ6 ρ]οτγὶ- διὰ οἐγν, ΛΠ 6η τθτα 18 ΠῸ τηοτὸ ἀδηροῦ. ΕῸΣΤ ὅτ 
οὐδ πηδη [οϑτατίοη οὗ [6 βοπβ οὗ Οοα.] [611 ποι ἃ ποῖ Ὀ6 61}, ΠΟΥ σοπτίπιο Π61], 1 1π ἴτ 

2. δι ισὸ αγὸ τεοιϊοοπιεά, νον. 8, δΌ, 750-10. [76 ὁπ σουἹὰ σ4}} ἀρὸπ δηά ογγ ἴο ἀοά. Ναῖίαγο οὗ 
ἴδοῦ ἷβ δρβοϊα6 διἰ οἴθγ 8] : ἴΠ6 ΔρρΙΟργ διίοη 15] σοῦγβα σδηποῖ ἀο ΟἸπεγνγῖδθ, ΠΟΥ 86 ΟἹ Ποσινῖϑο, 18 ῃ 
εἴἰἴῪδοιοά ᾿η τἰπια, αηὰ {πκὶ τὨγουσῃ διΐτἢ, νυν ἢ 18. 8 88 ἰϊ [ὲὉ6]15. Βιυιῖ πον ν᾿ 116 1 ἴ86]58 Οσοα᾽ 5 Ὑτϑῖ δπὰ 
οογαιη, οοπἤάοην Ἀρργοποπϑίοπ οὗ ἐπαὶ ψ ΟΠ) ἴκ} ρα ΠἰΒὨπιοπῦ, ἢ ἰῦ τοραγὰβ Ηἰπὶ 85 δὴ ΔΌΜΤΥ ΤΥΤΔΩΪ 
81}}} 1πν151}]6, 50, 8. ΠοανοΓ χοποῦπορϑ Ὁ [(Ἀ11}}} [1Ὁ σαπ ηοῦ Γἶδα ἀθονα ϑΌςἢ ἔθ  πρθ δηὰ ργοβδ τγουσῆὶι 
ἢ88 ΠῸ ρμᾶγῖ ἴῃ τοάοιηρτίοη (νογ. 9). ἴπ ἴΠ6 βογνίοο τὸ ἀοὰ. 'Ποτοίονθ, βίηος ]οπ8 ἢ Π88 ρΡΌΠΕ 80 (ἘΓ 
οὗ οὐ νὰ Ὀγΐπρ τὐδὺ ὙΠΙΟΙ 15 οἴοσπδὶ ἱπῦο εἰπιο,} 88 ἴο ΟΥΥ͂, Β6 88 σοπ. 2.-ὙΠδὺ γα 8150 ἴδε] ἢ ΟἿΤ 
διὰ {Π|πἰς 88. ἢ ψ)ὸ ὑγογο ρογίεοιοα ; Ὀεοολαβθα [Π6] Ποαγῖβ, ᾿ηαὺ ἦτ 18. δος ἢ ἃ ΟΥῪ 848 (οα Υ}}}} ἈΠΒνγΟΓ. 
ὈΘρΊΠηληρ; οὗ τοἀοιηρίίοπ, μἰδηϊρα π᾿ α.8, ἱπο]υ 68 ΤἼ ἷΒ 15. ΠΟΙ πρ οἶδα [Πμδη τὸ 641} ψῈΠ τὰς ὥ ἢ οὗ 
τ Ἐπ 10 16 οοτηρ! το (νογβ. 8, 10). μοασγί. Εογ πο πορλα ἀο068 ποῖ ογροῖ [56], ποὺ ἀο τῃ6 
ον. 1. [ἢ ἰπαὸ ψ ῃοἢ ἴοσ 116 τηοϊιποηΐ ΒΘ6Πλ8] μα πὰβ Γαΐδα {ποπηβοῖνοβ, ὈΘίΌσο ἴΠπῸ Ποδγὶ 16 ταὶβρα. 

τηοβὲ ρα πίῃ] ἀπά πηοϑὲ ᾿πβαρροΥ 016, [Π6 σταοίουβ]) μαι ΠΟΙ 8. Ὀοΐογο ἴῃς Ἰαδῖ ἀδν, 1 πὶ ποῖ ροϑὶ- 
μδηῃὰ οὗ ουν (οὐ ἰ5 οΟἴὔδῃ ὙΟΓΥ ΠΟᾺΥ ἴο 89, Ἐνοσγ- τἷνο. Τῇ ἴξ 8 ἃ ραγ ον ρδο6, ΠΟΤΕ Ἰοβῖ ΒΟ ]8 
τΐηρ τυνηΐςῃ αοα βοπα 8 ἢπ8 118 χοᾶ {ἰπ|ὸ πὰ δρ-} δἴο ΠΟῪ σΟΠΒΙΔΠΠΥ Κορ, Δ8 ρδἱηἴοῦΒ ΡΟΤΊΓΑΥ͂ δπὰ 
Ροϊητοά οπηα; ἃ ἴἴπη6 ποῖ ᾿ἰοησαῦ ἴΠ8Π γγ͵γῸ 8ΓῸ ΔΌΪΟ 85 σ᾽ α[ΟΠΒ ῬγΈδο],, 1 ἀο ποῦ 6] ον ; [0Υ [ἢ6 ἀ6Υ1]}5 
ἴο Ὀεαγ ἴ. ἼΒοὰ ψΠῸ0 σοτηρίδἰποδὶ οὗ δβῇήιοτῖοη, ἃγὸ ποῖ γοῦ ἴῃ [6}} (Ερι. νἱ. 12; Φομη χῖν. 80). 
ἰιαϑὲ τποὰ ον Γ που ρ ς νηδῇ σγᾶςο ἰδ 8. ὁπ τΠ6 ραγὶ} ΤΠογθίογθ, [π6 ϑοῦρύαγεθ α86 {π6 νογὰ 5160] πὶ 
οὗ ἀοὰ τῆδῦ ποὺ τὶ αἰΐνο 1 --- ον. 2. ΤΠΟΓΟ 5 ΠΟ ργοΟρτΙοΥ, Ὁ ἴΠ6 Ῥτροεο οὗ ἀδδίρπδεῖπρ πὸ 1Δ5ὶ 
Ρίδος 50 ἀββοϊδῖθ δὰ ἀδῦῖς "δὲ [δ σληποῖ Ὀ6 ἴατ πο ] ἈΡΌΠΙΕΒ οὗἨ ἀθαίῃ. Βαϊ δἱ τη6 ἰαϑὺ ἀν 1ϊ γν}}} σοσ- 
᾿πῖο 8. ἰετηρίθ οὗ (οα Ὀγ {π6 ργαγὶπρ' βαίῃϊ. --- Μεγ. [δῖ π]γ Ὀοοοπο 8 ἀἰδδτγοης (μίπρ, --- Υεῦ. 6. Τῆς 
8. ΤΠ ΟΓΟ 18 πὸ ἔδιϊγα ἰῃ οὐ δηβννοῦ, δῖ (Π6] ἰάρε οὗἁὨ ἢΐ5 Ὀεΐπρ σαβὶ οι ἔγοτη θα ̓Β Θοπηΐοπϑηοο, 
ἔαι! το 18 ἴῃ ς4]}Π[ηρ ἀροὴ Ηΐ. Οδη νι ποοὰ ὃιι- "88 ἱπ [πὸ ἢγβῦ ρ] 8.6 ἃ Γείοσθῃο ἴο ἷ8 ὈΟὰγ ; ἴῸΥ 6 
ΠιδΔῃ τροαϊδίοῦβ, 'ἱπ ογάου ἴοὸ ὃὉ6 ποιὰ Ὀγ Ηΐπὶ, νη | [6] ἰπ 18 Ὠδαγὶ τπδὴ Π6 πυυδῖ ἀϊΐθ ; ἰῃ [Π6 βοοοῃὰ 
θαγδ [Π6 νοΐοα οὗἩἨ Ὠΐπὶ ὙΠῸ οὔγοβ [τοσὰ ἴἢ6 ὈΟΒΟΙῺ [ρ]δς6, ἴο ἢιΐ8 5801}}, 88 ἱΐ ἢ6 ὝΟΓΘ ΘΘΓΏΔΙΪΥ σαβὲ οἱ 
οὗ 8011} ὙΠο ἰηνοςδιίοῃ οὗἉ βαϊπιβ 18 ἃ τοί ῃϑβε ἰηἴο } ἴγοῖῃ Οοά. --- εν. 8. ΤΟ ρον ΓΒ δπὰ δθογρ δ οὗ 
ἃ Ῥτδοιίοο, {πᾶ 18 ἴᾺγ ὈΘΙΟῪ [ἢ6 ἰδ πη σβ οὗ ἴῃ 6 ἢἷ8 Βοι] γἱοϊ θὰ ἴὸ ἀσϑραῖγσ. Βαῖ τΠδὺ ἢ6 τ ΚΒ οὗ 
ΟΙά Τυκιαπιοηΐ. --ο Ν τ, 4. 76. ουρῆς πόνον 10 ἴοτ- 1π6 Τογὰ δηὰ Ὀομὶπβ ἴ0 Β6]ίονθ, 18 ποῦ 116 νγοσῖκ οὗ 
ἔξο ἴπαὶ ὙΠΕΓΟΥΟΥ γ͵1ὸ ΔΓΘ, γ)͵ὸῸὴ 8.6 ΪΔοοα {Ππογὸ ὉΥ  ἢΪβ Βοιιὶ ; ἴΠ6 δριγὶ᾽ ηἃ ΠΟ ΟΠ6 686 οδη τΠπ1ηκ οὔ [86 
οὐ [τοἷτ υοπ (ἑοίὶ ἀαλὶπ σοίλαπ. δἰπα), απὰ τηδὶ 4} 1ογὰ. ὙΥΒοπ τα τϑιμοτηθγδαποα οὗ τπς Τ,οτὰ δητογ 

16 τγᾶνοβ δηὰ Ὁ Π]ονγ8 (ἢ δῖ ΟΥ̓́Θ 18 ΔΓ6 ἰδ [ΠπΠ6 ]ιορατῖ, 1Π6ῃ ἃ ποὶν σῦν δΥίβοδ; τπ6ὴ 116 Ομ ος 
ὙΔΥΘΒ δῇ θ᾽] ]ονν8. [Ι͂π ἰμ6 ΟΙὰ Τεβίδιπθης Οοἂ ποτὰ βἰιθ5 ἔογ 15 ΓΑΥ8; ΤΠ6η τπ6 Ποατὶ ἀραΐη το- 
δοηἀβ {πὸ ὑρπηροϑί οὗ [Π6 νγᾶνοβ δπὰ ὈΣ]Π]ονν8. ἴη  οεἶνθβ σουΓαρῸ ἴο 6Ά]]; δῃὰ {πθῃ ἴοο [618 σα γίϑί ]ν 
1:6 Νονν Τοβίδιηθης Ηφ σοϊηπΊ8πα 5 {Ππ6πὶ ἴο Ὁδ 511} ;} οαγά, [Ιη τῆς ΟἸἹὰ Τ᾿ δβδίδιηοηϊ 4}} Ῥγδύθσβ 6 ͵Ὲ τθ- 
ἴπ θοΟΙῊ ΤΠῸΥ ἀγὸ οὐδάϊοηι ἰο Ηΐπι. --- εν. 5. 1  φαϊγοὰ ἴο οοπλ ἴο ἴῃ 6 ΙμοΤΟΥ 868 ; 80 ΠΟΥ ἰπ 1Π6 
(Π6 παῖαγα] τηδῃ αγὶβοβ ἢτβιὶ ἀοῆδηςθ, {Π6}) ἀδβραῖτ : Νον Τοβίλτηθηῦ 41} ὈΓΆΎΘΙΓΒ Πιιιδὲ σΟΠ)6 ἴο «“768118 
ψῖἢ τῃ6 τοἀοοπλϑὰ τηδῃ ΒΓ στ ἢ 18 γοδ] Ζοὰ οὖ οὗ] (Γβι. --- Ἄεγ. 9. δοπδῇ ΤΟΡτΟΥῸ8 ἴπ τηῖβ γΓΕΘ 
ἀοβραὶγ ὈΥ ΓΠ6 Ρονγοτ οὗ ἴΠ6 δρίγ. ὙΠ6 ἀθοϊαγα- ἴΠ086 ἀδνοϊὸ οὗἩ σχπαἀογειβπαΐηρ, ν᾿ ΠῸ δοοὶκς ΠΟΙ 688 
Ὡοη8 οὗὨ 1410 δγὸ 81} ραγδάοχοβ δηἃ Ἵοηϊγαβῖβ. ὉῪ ποῖ οὐ ἀροᾶβ, ἀηἀ ΠΥΡρΟΟΓΙΐοΒ, ΝΟ ἄο ποῖ 
Βοοϑῦξο 1 βυβοτ, 1 88}} ὸ ρ]οτγίβοά. --- ν ογ. 6 δ΄. γαδῦ πὶ (Οα 8 ργδοα δίοηθ, δας ἰη τποῖσ οσῃ ννοτξβ. 
17 1 ἀοθοθηά το [6}1, ὈΘΠο]ά Του τὶ ἔπθσο. ϑῃςἢ  -- νον. 10.  οτο ([Π6 δδΐη!8 ἰῇ [π6 ϑοτίριθγος 
8 ἴΠ6 Δηρυ ϑἢ οὗ {π6 ἢοιΓ οὗἁὨ ἀδδιἢ τπᾶὺ Οπ6 πο Βρϑαῖκ οὗ ραγίηρ Ὑηνῦ8 δπὰ ἀο0 ποῖ ὀχργθββ ΒΥ οὔθ 
ἸοπροΣ ρογοοῖνοβ δυρἣϊ οὗ Ἰονο ὅτοιιηὰ δἷπι, θα: 4}] [νον] ἰπ ραγεϊουϊατ,νεο πλαδβὲ απ ἀογϑίδηἃ τῆς σομαπηοῃ 
διουηἃ τῃ6 μοδὰ ὡηπἃ ΟἿ ΘΥΘΓΥ͂ δἰἀ6 νγαίουβ, τ ἢΪοἢ 1 ΚΟΥ͂ ΟΥ̓ 4}}, ψο ὅτὸ ἀοά᾿β ρϑορῖϑθ, Ὠδιίῃηοὶυ, ἐπδῖ γα 
80 δνεπ ἴο [6 δβοὰ], 8ο ᾿πδὶ ἴΠ6 βρί τὶν (αἰ πη πη [ὑν}}} παν πὸ αοὰ Ὀυὲ Ηΐπὶ δ] πο. ---  αγ. 11. Νονν 
8, ΟἿ᾽ Β Ἰοτηρ]6 [8 ΠρὰΣ ἰῃ 84}1 ρ'δοθβ. Βαϊ Ψ1Π0-] οΥθγυτὶπρ' 8 γονεγβα : [μδὺ μοι Ὀπίοτο τε πὰοὰ το 
ΟΥ̓́Γ ΒΡΘΙΚΒ οὗ 1ἴ 48 Φοπδῇ ἀοοβ ἤδγο, ἰξ 8 ονϊἀδηὶ]) ἀοδιῃ τπιυδύ ἢν το πὰ το 116. 
τπᾶὺ Π6 αἶ80 ἰονβδ {6 υἱβὶ Ὁ1]6 ρ'δοθ, ψθοσο αὐ] ὅΤΑΒΚΕ: οσ. 1. Οοἂ οδῇ ργοβεσνθ ἃ πηδῇ 
Ποποῦ ἀνθ]. ὙΠΟΘΥΟΥ ἀ 650 869 1.18 Ρ]8οα, ἴο ] ΠΣ ΓΑΟΌ]ΟΙΙΒΙΥ εὐλθος ἴπ6 οοπγβο οὗ πδίυτε (1 Καὶ. 
Ηἷπὶ ἴπαὶ γα ἢ 11} ποῖ φοῖθ ἴο ΓοτηοΙ  ὈΓΆΠΟΘ ἴῃ] χνΐϊ. 4 61). --- Υἱοῦ. 2. ἀοὰ 18 ποῖ ΟὨΪΥ [6 Οοά οἵ 
186 τἴπηὸ οἵ ἰτουῦ]6. ΤὍΤ]ὸ γαπε οὐὁἨ ΤΠ6 πλθ8ῃ8 ΟΥ̓ 481} Ὀ6 ΠΟΥ ΟΓΒ ἴθ ρϑηθγαὶ, θα 4150 οὗἨ δϑδοὴ οὔδ ρδτ- 
το 18 ποῖ ἀδιρηδθϊο ἴο Εΐπὶ ΟΠΙΎ, τ 086 βοαὶ ἀ068] ου]ατὶγ (Ῥ5. ΙΧ}. 2). -- Ἅογ. 8. Νοιῃίην οδὲ 
ποῖ ἀρβρίβθ τθπι. --α ον. 9.  ΒοΓ ᾿γίηρ, νϑῃἑτῖοδ ὈΘΙΟΥ Θχοῖῦδ ἃ τη8η ἴο σταίτ46 ἰἸονᾶγχαὰ Οαοα τπδη 
ἴδ Κα ὕρ ᾿ποῖγ αθοάθ ἱπ {πὸ Ποατί, ἴΠ6ΓΘ 18 ἐπ6 οὐοη-] ἴο σοηβίάογ ἀἢΠ σοπεΥ τῆς ἴγου Ὁ]6 ἀπά ἀδηρεῦ ΠΟΙ 
ἱεταρὶ οὗ αοά, οὐ ἴπεγο ἰδ ζγον; ἰδ 8 ΤΠΟΓΘ 4160] νηΐ Οοα ᾿πὰ8 ἀοϊἰνογοὰ Ἀΐμι. --- εν. 4. 1ς ἐδ 
ὙΠΘΓΟ ΠλΔῺ Οἱ ΠΟΙ ἸΏΆΚΟΒ ΘΑΓΙΕΪΥ τηΐηρβ Οοά᾿Β, οὐ ατοδῖ ΤΑΪΒΘΤΥ ἰ0 116 ἴῃ ἴΠπὸ Ὑγδίογ; ὃὺὲ ἐμ ἀρκυδοι 
ἴοττηβ ἔθου Ὠἰπ86}0 ἀο] υϑὲνο ἰά688 σοῃοογηΐηρ αοἀά.]18 ἴο Ὀ6 οαϑὺ ουὔ ποτα Οοά. --- δ ον. 5. Ὥ ὙῸ 
ΕΔΙΠἶπρ τομὴ ἃ βίδϊθ οὗἉ ρύϑοθ, ΠΙΔΥ ὮδρΡΡΟΠ 8]10- αν ὈΟΔΙῪ τγοι]θ, ἰδ ΟΥ̓ ΠΔΥΪΥ 80 ἀγοιιϑοϑ (Ὠς 
βο ΠΟΥ ἰπβοηβίδ]Υ; Ὀὰῖ ᾿ξ σΟΓΓΔΙΏΥ ΘΟΙ τ ἢ ς68 Ἡ 1 | ρα ΠΥ οοηδείοηος, τ[Π Δἴ Οὐ ὖ ἀἰδίγεοδα 8 ἀου υ]οὰ. 1π 
ἃ αἰνίἀοα ἢροατγί. ---  γ. 10. ΤῊ6 Ὠἰδίοτυ οἵὗὁἨ Φοπδ} [π6 ΠΟῸΓ οἵ ἀδαῖῃ ϑαΐδη 8 πηοβῦ δἐοσιῖνε υνἱἢ Ἠὶς 
5. ἃ βῃδάον οὗ διΐυτο {πῖπρ8.; ἢ6 ἰθάνοβ ἰδ ἴὸ {6 ἘΠῚ 1ΔῈΠ 08, ἀπὰ σου [ἰΚ6 ἴο ολδῖ 8 ἰηο ἀοδβραῖτ. 
δΒοδίϊθη ἴο ὑτηρ᾽ αὶ βδοῦβοο (ἰ. 16), Βα ἢἰπηβ οὶ ΟΠ ΤΒ ἐδ ν ει 6. ὍΟοά, τηονοὰ Ὦγ τρσηΐδουβ }ἀρστηοπὶ δὰ 
τβκηκορμίνϊηρ, --- ὕεγ. 11]. ΤΌΤΕ τπ6 ῥυγίβοῃ οὐἁ 1Π6 } νγῖδο ἀδβίρη, οἴϊδη υἱβ 8. τ ἢ ΤαϑῊΥ τγ8}9 δηὰ αἷς 
νογὶά ἰπῖο ἧς ἰορὶς οὗὁὨ (οά, δηὰ ιτἱ ψ1}}} ποῖ Ὀο | Πϊοϊοπ8 οὗ ἀϊβογοπὶ Κὶπὰ8 (Π0586 ὙΠῸ αν ΔΙΓΕΔΩΥ 
ΔΌΪο το ἀοίδϊη [π66. Οοα 4068 ποῖ Ἰοᾶνα [8 Βα πί8 ̓  ΘΧογοἶβοα σὰ τΘρθη 8 Π0Β. --- οΓ. 7. [τ 8. ἃ δρθ- 
ἰδ 86}} (Ῥε. χυὶ. 10). γε δῦ Ὀαγοὰ πῃ ΟὨγίδε ὶ οἶα], ρτγαςίουβ νοτὶς οὗ τ86 Ηοὶγ ὥριπι, ᾿Γ Ηὸ κῖνοα 
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ἴο 6] ον σῦς, ἰῃ [86 πιϊάϑὲ οὗἉ {πεῖν του Ὁ]68, πυῦ ΟἿΪΥ 
ἃ "οοὐ ἢορςο οὗ [Πα αἰϊνίηθ αἱι, θὰ: 4180 βίο Π ἢ 5 
(απὶ ἷπ εἶ δι 1,850 ΓπᾶὉ ὉΠΟῪ ΓΟ Βα 10 458. 8]- 
ΤΟΥ δοίι 8} δἰιαϊηρα (ἔχ. χῖν. 18 ; 2 Ογοη. ΧΧ. 
18 ἢ. ). πο αν. 8. ὕἽ επ νὰ οοῖπθ ἱπίο [Π6 Ρδ1}8 
οἵ ἀθαῖῃ, δῃὰ οὐγ ποι σΆΠ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ 8ρ68Κ. τἤθη 
Βῃοιυ ἃ οἷὖὐν πραῦὶ εἰσ το Οοἀά. --- δεῖ, 10. πε 
βου ἃ Κορ 8 νον (ΕΟ 65. γν. 4). -- οῦ. 11. 
ἀοά ρῖνο8 ὑυογοπά οἱ δεκίπσ διά οὐσγ ππαογείδπά- 
ἵηργ,. ὙΠῸ αἰσαὙ πη οἵ Οὐοὐ ν}}} οἷο ἀδγ 
ΓοβοΟΓΕ ἴο 116 [086 ὙΠῸ ἰμνο ρου 6α ἴῃ 1186 νγαῖθῦβ 
(Ην. χχ. " 
ῬΡΑΡΕ: δ ογ. 4. Ο, ἴον ρσουᾶ ἰτ 18 ἴογ ἴμ6 βοὰὺϊ] 

ἴο ἴδαϊὶ {Π|ὸ δῆσον οἵ τα οὶ απ ἴἰὸ ὃ ἀτίνοη ἰμ το 
ΒῖΓΕΙΒ; ΓῸΓ ΓΠΟΙΘῸΥ ἰτ 18 ὑτουσπῦ τίρῆιϊ το αοά, ἀπὰ 
118 (Δ 1} 18 σι γοποτΠοποά. -- ον, 85...ΑΧ ΘΠ ὰ οὗἹὨἩ αοά 
Ἰοηρβ ἕογ τἶἴο Ἰϑιρὶὸ πὰ ρυ 1 βεγνὶοθ οὐ ἀοά, ἰῃ 
ογάθσ ἴο ρύβῖβο ἴῃ Τογὰ ὑυβοοπιίησὶν ἰπ τἰ6 οοη- 
τοσακίοι δηᾶ τὸ ὃδ6 αυἱοκοποα Ὁγ τὸ ᾿πατιι8} ΡΓΆΥΟΥ 
οἵ τὸ ρίοιϑ. 
Οὐλντ: Οὐ Ιοτὰ ἢδ8 ἰηίογργοίθα ἴὸ 118, ἴῃ 

εἶς Ναν Τοβίδιμθηϊ, [η6 1 ΒΓΟΥΥ οοηλαϊποα ἴῃ ὑΠ|5 
σΒΑρίοΥ 88 ἃ ΡῬΙΓΟΡΠΟΟΥ οὗ Ηἰπὶ; 85 ἃ κίνηῃ οἵ 18 
ἀσδιῃ, οὗ πὶ ἀδροοηῖς τὸ Ηλάσβ, ἀπὰ οὗ Ἦῖθ. τοβατ- 
τοοῖΐοη. Οἡ {Π|8 δοσοιπῖ [δ ΘΠΔΡΙΟΥ δοαυΐγο8 8 

οΥΥ, ὙΠὶσῖ {πὸ ΟἸΒΘΓ Τἤγοθ ἤδνθ ποῖ. --- ογ 1. 
δ τᾶ Βῃομυ]α Ὀ6 τοροϊνοά ὑπῃυτγὶ ἱπῖο 8. ΗΒἢ᾽ 5 
Ὀυάγ, Δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 σοιΓΕΘ οὗἩ παίασγο ἢ6 σἽδημῃοῖ 
Ὀγοαῖμα διὰ ᾿ἶνα ἃ βίῃσίο ἤουγ. Αἱ 4|] ονοηῖβ ἴῃ 6 
τὰ ψτουσῆϊ ἃ τηΐγϑοϊο ἴῃ τῃ6 οᾶ56 οὗ ΦοηδΔὴ ; ννὸ 
ὁδῃ ἴπ ἷδ σλ56 δ᾽ οσοίθον αἀΐβροπδα τ παίαγαὶ 
ἰδίοτγ. ὙΠ ΤΩΔΠΥ τοροηίϑποθ 18 ἃ ΘΓ Βρθου- 
ἰδιΐοπ οα ἴῃ αοὶ οὗ Ὀεδίον πο ρ,δΟ6, --- ἃ δΡ6ςα]8- 
του τμ8ὲ ἰαἰ]8, τνθη ἴπΠ6 Τωογὰ ᾿ἰοδβ [ἢ6 δοὰ] 511}} 
ἀδοροῦ ἱπίο ἡπάρτηοπῦ οὐ Ιηΐβουυ. Νοῖ 8ὸ νι 
Φοη81}". --- ὕ6γ. 2. Θόπδὴ γὰ8 ΥΟΥῪ Ὑ706}} διαπαϊηῖοά 
ὑπ τἰἰὸ ῬΒΔΙΟΥ δπὰ ᾿δαὰ σοτῃπ δα [0 ΠΙΘΙΠΟΥΥ 
ΠΙΒΗΥ͂ ἃ ὈΓΑΥΟΥ Οὗ [Π0 δβαϊηῖϊ8β. ΤῊ8 νγὰϑ οὗ ρτοδῖ 
δἀνδηΐαρο ἴΟ Πἷ πὶ ΠΟΥ͂, ἃ8 ΠῚΒ ῬΓΆΥΘΓ Βο8. ἜΠΟΓΕ 
ἰδ σοοά τοΆβοῦ ΨῈΥ 8 τήλῃ δ[ οι] οοιμα Ὀδίοτο [ἢ 6 
τγοπο οὗ [πΠ6 Μογο] Οπο, νυ [15 οὐνὴ πογάϑ, 
ἱπειοδὰ οὗ βεῖ ογιιϑ. Βυῦ ἱῃ [π|68 οὗ βρί γι τυδὶ 
ἀγοιρῆῦ ἃ πιῆ 8] [148 αἰδοὸ 118 δἀνδηίθρδβ. --- 6 .. 
4. ἸῺ Τῆοαυ δπὰ ΤΗΐηθ Φοπδὴ οἸηρΒ ἴο ἴπ6 βαπὴθ 
Ὠϊνίπο μϑηᾶ, ψὨίοἢ ρυηἶδ 68. Ὠἷπι, δηα τπογοίογο 
ἐἷ8 πϑη ἃ πιυδὲ ταῖϑα ἢἰπιὶ δοῸτα [6 ἄφαρ ἴο ἃ Ὠὶρἢ 
Ρἶδοδ. --νον. 8. ΗἾ δοπαῖι ἐτιι815 τμδὲ αοὗ, τ πο δά 
ἀονετοὰ ἢΪ8 δου], νου ὰ ΠΟ 6150 ἀὁ τῇ 1658 δπὰ 
δεν ἷ5 Ὀοάγ. ΒΥ (1 ἢ6 5068 ἢϊ5 ἀ6] Ινογᾶῃσθ 88 
ΔΙΓΟΒαΥ δοςοΙ 5Πη60α, δἀηὰ ἰῸτ τῃδὶ τεβϑοὴ ῬΤΌΠι- 
5.9 ἴο αοἀ υθεγίηρβ οὗἩ εἰ πκϑρίνίης. 
Αυαύθϑτινε : Υαγ, 1. “Φοπαῖὶ ρῥχορμοϑίοἃ οἵ 

ΟἸ γε, ποῖ 80 το οῖ ὈΥ ἢ8 ττογὰ 8 88 Ὀγ ΒΓ Ώ ΘΒ ; 
δηὰ εὐ ἀθηΠ}Ὺ πιοῦὸ ΟἸΘΑΥΙΥ ἴπαπ ἢ ἢ πὰ δῃ- 
πΒουπορα ἢ 18 δι ΒΓ ΡΒ. δηα ΓΟΒΌΣγοο 0) ὈΥ ννοτά 8. 
Μλεποκ : ἀοά οἴδῃ τρᾶκεβ δῇ οπά οὗ ᾿ϑι ρίδ οι 

ΘΟΠΙΓΑΣΥ ἴο δυηδῃ οχροοϊδιίίοη (1 Ὅοτγ. χ. 18), 
διὰ πονοῦ ἀθη 88 ἢΪ8 νον, Ὀδοδιιδοὸ Ηἶδ οδηπηοῖ 
ἄδηγ ΗἰΪπιβοὶ (2 Τίπι ἰἱ. 18). 
Ἰάνάτεα: Ἐδαῖ Φοηδῆ οουἹὰ ἄγαν Ὀγοδίῃ ἴῃ 

[86 ὈΘΙΥ οὗ τἴ6 βῆ, οὐ ὑθοοῖνο 88 πηιιο ἢ 81 85 ἴ16 
δὰ πορή οὗὨ ννα8 }ιι8ὺ 88 ρΟΒ51016 88 δὶ ἃ οὨΣα 
6Δη ᾿Ἰἶνα ἰπ 1ἴ3 πλοῦ Π ΓΒ νοΤΩ Ὁ. 
,Βυποκ: νεῖ. ῶ. Ῥοπάονγία! οἤαηρο (ἰ. 6) -- 6 

πιδὰς ᾿ἰεἰ|6 Παβῖθ ἴὸ ψγϑῪ ; [6 δβαβογθα ἢ π150} ἰὼ 
ὕα ἀγίνεοη τὸ ἴξ. Νον ἴῃ [Π0 ἀοροροδβὲ Τα ΒΟΥ ἢ6 ὈΓΆΥΒ 
ποῖ ΟἿΪΥ τοδὶ δ τη βΕΥ, πὲ τηοϑῦ σομ ἤθη Ήγ. 
ΤΗΚΟΡΟΒΕΥ: Κογ. 8. 1, βαγ8 ἢθ6, ὙΠῸ δογοῖο- 

ἴοτο τ-που σῶς τῆδὲ ἴδοι ἀνγο ] 680 ΟἽΪῪ ἴῃ ΦοΓιιβαῖθπι, 
δηὰ ΟἿἹΥΚ {πεῖ γονθαὶθδὶ τυ 561 (0 ἴΠ6 Ῥτοροίβ, 
[ουπά {πδ6 ρῥγθβθηΐ ἰῃ ἐπ 6 ΡΤ οἴ τῆς ἢ8}), οἵς. 

6 νοι α)ιοβῖ, Βᾶνο ποῖ γΓοίιιβοὶ ἴὸ Ἀρρθδὶ ἴὸ δπὰ 
ἴο0 οἰἴ6 ἔΌγτΩΔΠγ {Π6 ὈοΟΚΒ οἵ ϑεοτγίρτατε, ψῃΐοὶν ὁχ- 
ἰδίθα αἰγοδαν 1 πο ὶγΓ τἰπ|6. Α βίγοπς δυσυιήοηι 
ἴον τὸ δια ΠΟΥ οὗ {Π|ὸὺ ΠΟΙΥ ϑογίριίιγοι. 
ΒΙΕΘΕΒΕ : 6 5Βμου]ά ἰπ [Π 5 δ ζ σοηβ 6. ΨΦοη8}} 

ῬΑΓΓΠΟΌΪΑΥΙΥ 8 ἃ ἴγρα οἵ πὸ ἀθὸρ διυτ δύοη οὗ 
[Π6 ὅοιὶ οἵ ἀοα ἐπ {πὸ πηϊάϑὲ οὗὨ (Π6 δαγ δηά οὗ 
Ὠὲν τονϊνίηρ οπι ἴπὸ ἀδαί, τπαῇ ἀνοηΐ, ν ἤοξο ᾿ἰρ ἢ 
ΘνὲΓ δἰϊζουννατὰ [3118 οὴ. 4}} τ86 ρματ!8 οὗὨ 1}, οἵιοῖ- 
86 5{1}} 80 ἄδορ δηᾷ ἀδγκ. 

Ἀιεσεπ: Τὸ εἴϊαϊη ροοά ὈΥ πιοδηβ οὗ [6 γα 
ὙὙὮ10]1 ΟὯ6 ΘΧΡΟΙΘΠΘ65 18 ΠῸ Β8Π|8}} πιδίίοσ. [τ ἰ8 
858 ἰἴ οπθ ΨΈγΘ ΟὈΪ]μοὰ ἴο ρᾶ88 τὰγοῦρῇ ποι έην 
Ὀυϊ ΒρΡΘΑΓΒ ἀπά ϑϑογάβ. ΜΔΗΥ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ ἱπ ἴἢὸ 
ῬΓΆΥοΥ οὗ Φοπδῇ ἀγὸ τα κοπ ἴγοτῃ ἴμ6 ῬΡ38)π)|8. 80 
Ἰ} Βλτα ΑΓ Οἰτοιτηϑίδης08 βοιηοιἰπρ οὐἱ οὗ [6 
ΘΟΓΙΡΌΓΟΒ. Μ0}}} ὁοοιν, ΟἴΘἢ ΟΠΙΥ δου ἃ ἰοπε τἰπ6, 
ἴο ἴΠ0 τηθιοτῪ οὗ {1 βυ  ΓΟΥ. 

ΕΙΕΘΕΕ: Υον, δ. δὲ δὴ δἴογηδ) 8[ἷπρ 40 8]} 
ΟἿ απ 00 ἢ ΘΑΥΓΥ ννἱ ἢ το, ὙὙΠΘη ΤὮΓΟΘ 
ἰαγβ ἅπι| ὑπ γθθ πὶρ 8 σΔῃ ὈΘοΟπῚΘ ἃ5 ἰοηρ ἴο ἃ 
ΤΏ Δ8 ἰἴ ΠΟ 6 ΓῸ ἰΌγον ον ἰβο θα. 
Βυκοκ: Νάεγ. 7. σγο ἢγβι, ἴη τὸ οπὰ οὗ [εῖ8 

ΡΓΆΣΟΓ, Φόηδ} νη πιτοβ ἴ0 86 (6 ἀἰγοοῖ δπα σοη- 
ἤάφσιιο δἀάγοββ: Φοῃονδῆ, τὴν αοί, ἀοιθ 1655 τ 1} 
ἴπ6 τ᾿ποδὲ θαυ τοῦ ἀοἸ σῦ. Βοίοτο μ6 Δα Βα }Υ 
πα βηχίοιβὶΥ δὐβίδι ποὰ ἤοτῃ [{. ' 
Ηιβπονυμῦβ: Νοῦ. 9. ΤΏΟδα ὙΠῸ ποῖ ΙΉΘΓΟΙΥ 

Ρτϑςτῖσα υϑη ΠΥ ([ῸΓ 4}} 15 υδηΐῖν, Ὁπογοοσα 4}} ργδὸ- 
[ἴδε 10), θα ΟΌΒΟΓΥΘ 1ζ 88 1 ΠΟΥ Ἰονοὰ [τ δηὰ ἰουπὰ 
ἃ ἰΓΘΆΒΕΓΙΕ ἴῃ 10. 
ΒΟΗΜΊΚΡΕΒ: Κεῖ. 10. ΑἹ] ΠΟΙΡ σοτηθ8 ἔγουῃ [Π6 

Ι,οτά, ὄονθὴ ψ ῃοσο Ης Π61ρ08 Τῆγοι ἢ τηθϑῃ8 ; {Ποτο- 
[οὖθ γὸ βῃου]ὰ ποῖ {τιιδὲ ἰῃ (6 πηόδη8, Ἡ ΠΟΙΠΘΓ 
{ΠῚ} 55 ΟΥ ΡΘΓΒΟΠ8, δὰ ἴῃ ἴῃς [,οτὰ, αηὰ τΔηκ ΗΪπὶ 
ἤγϑε ἴον 4}} Π6ΙΡ. --- ον. 11. 6 ἰηβίποϊ οἵ Ὀοδβίδ 
δῆ Ὀ6 σοπίγο θὰ ὈΥ 186 νὶ}} οἵ ἀοά. (Οὐοιηρ. 
1)4ῃ. νἱ. 22.) 

ΒΟΒΙΙΕΕ: Ἦ δὶ νγ88 11 0] 
Φοπδῇ, 0 οχρογὶοηςοράᾶ ἐπε ἃ τ ΪΓΑΟΊ]Οιι 5 ἰηἴοι- 
Ῥοβίοῃ οἡ ἴΠ6 ρατί οὗ ἰ8 αἀοἀ  Ὑγπηαῖὶ νγδβ ΠἰΚοὶῪ 
ἴο Ὀ6 [86 οβεοῖ ὍΡΟΠ ΟἸΠΟΓΒ, 0 Ποατὰ οὗ ἰΐ, [ΟΥ̓ 
ἴπ6 τορογτὶ οἵ ἴΠ6 τρΐγϑο]6 Β00Ὸ5 ϑρτοδὰ δοτοδα. 
ἔνοῃ 26 ποαῖῆοη [Δ 0]68 ΚΠΟῪ δβοιηθιίην οὗἉ ᾿ϊ. 
[1 186 ροεπι, (ἰαβϑαηᾶγα, δϑοῦ θα ἴο ΠΥ οορἤτοη, 
ἀπὰ ἴῃ ἃ γαρτηθηὶ οὗ ἴΠ6 Ἰορορτγαρίιον Ηδ]]δηΐοιις, 
εἰιοὰ ὉΥ ἴ6 ϑοιῃο  αϑίβ οὴ Ηοσλοιβ 1|ϊλὰ, χχ. 145, 
ἰὲ 8. τοϊ δῖ, (δὶ Ἡδγου]θ8 ἀαϊνοτοὰ Ἡδδίομθ Ὁ 
οητοσίης ἰπῖο ἴΠ6 ὈΘΙΪγ οὗὨ 8 868 -ἸὩ ΟὨ Β(ΕΓ, ἴο ἀΥ ΤΑ 
8186 τὋ3 οΧροϑοά, ὑνῇοβο θη γαῖ 8 μ6 ἴ0Γ6 ἰΏ ΡΐθοοΒ 
Πα οδηθ οὔ ἀρϑῖη ἰπ δϑίοιυ : ἀπά {Π6 Ἔποτοη 
(ΔΊΠογ8 δἰδῦο τπδὺ [Π6 τὰ γτἢλ δϑοτῖ 68 (0 ΠῚ8 88 ἴῃ 
ὑπ πιοηϑίογ᾽ Β ὈΘΙῪ ΤγοΘ ἀδγβ᾽ σοπτ πα δη06.) 
[Ολυνιν : 9 (10.) [Ὁ πιαδὴ θ6 ποιϊςθα ποτα ἐμαὶ 

ἴα ᾿γουβῃϊρ οἵ οὐ Θβρϑοΐδ! } ν οΟμ βἰϑῖ8 ἰπ ὈΓΘΙΒ68, 
ὉΒ ἴὑ 16 δα ἃ ἴῃ ΡΒ. ]. : ἴοτ ἴντα ἀοά 5ῇονβ (δῦ ἢθ 
τοαγὰβ ἃ8 ποιπίηρ 411 βδεγἤσοβθ, θχοορῖ ΠΟΥ αη- 
56 118 ΘΠ ---- [0 βοῦ ἕοτοἢ {16 ΡΥΒ186 οὗἩὨ 18 ΠΑ Πι6. 
τ ννὰ8 ἱπάδοά }}}18 ψὶ}} {πὶ βαουιῆσοϑ δου] ὃ6 οὗ ᾿ 
[γεὰ το Ηΐπ ππᾶοῦ {πΠ6 ἰανν ; δαὶ ᾿ὑ τν88 ἴ0Γ [6 οηὰ 
δῖ βιδίβα ; ἴοτ ἀοἄ οΑγοβ ἢοΐ [ὉΓ σαν 68 πὰ οχθϑῃ, 
[ῸΓ ρσολίβ πᾶ ἰδιῃὺβ; διιξ ΠῚΒ ΜΠ] ννὰβ τὴ Ηδ 
βῃοιϊὰ δα Δοκπον]οάροα 88 πὸ Οἴγοῦ οὗὨ 8}} Ὁ]655- 
ἷησβΒ. Ηδποο Ηδ βαγβ ἔδογὸ “ βδοιϊῆςθ ἴ0 τὸ {Π6 
ΒΘΟΓΙῆοΘ οὗ ρῥὕβίβο. 
Ματτμεν ἩξνεΥ: γοεῖ. 2. Νὸ ρΐδοθ ᾿8 διηΐδδ 

ἴον ργαγοσ. 10 ιοἱϊΐ ἰλαὲξ τὴεπ ργαν εὐογμιοΐετε: 
ΥΠΟΓΟΥΟΥ σα ολδῖθ 8 »ϑ ΙΠΔΥ ἢπά ἃ ΜΨΆΥΟΡΟΉ 
μβοανοηναχζά, ἰἢ ἴδ Ὀ6 ποῖ οἵἷἱγ οστι ἔδυ]. -- ΜΝ 10. 
Φοηδἢ 8 Θχρουίθηος 8}|}4}} ὁποου ΟἾΠΟΓΒ, πῃ 4}} 

,» ἴο {Γπιδῦ πη αοά, 85 ἴα ἀοὰ οἵ ἐποὶν ϑαϊναἴοη : 

ἴο 06 (6 οἴἶδεῖ θρονὶ 

Βυποκ;: 6 παν ἴῃ (ἢ Ϊ8 ὈΥΆΥΟΣ Δ ΘΧΑΠΙΡ]6 οὗ δὶ} τπαὐ γοδὰ 1}}18 ΒΌΟΥΥ, 88}8}} ΒΑ ἰδ ἢ ἈΘΒΌΓΘΠΟΟ, 
το τρις ὑδα οὗἩ ἴμο0 Ῥβαίζψεοσ. Ενϑη (Π6 ΠΟΙΥ τπηθῃ ΒΑΥ͂ ἰὸ Ὑ{} δαἀπιϊγαοη, ὑπαὶ βαϊναϊοη ἰβ οὗὁἨ [6 
οἵ ἀοά, νο ψεῖὲ ραγίδκογβ οὗ [1:6 ἱπερίγδῇοη οὗ 1ογὰ, δηἀ ἰδ βυγα [0 4]} (ἰἰῶῖ Ὀδϊοηρ ἴοὸ Ηΐπι. 



90 ΦΟΝΔΗ͂. 

Ῥυβευ: 7 (8). Βυὶ σπθ ἰΐ οδῆθ ἴὸ ἴδ πῖ- ΞῬΓΆΥΒ, ἂ5 τῇ ἢ ΔΙ1 Ὀοΐοτγα δὰ θοδη Τογροιαϊηοος. 
ταυδῖ, 1Ποη ἢ ΒΕΥΒ, 7 τειπδπιδοτεὰ (ἦε 7οτα, 88 ]--- ὕ εγ. 9 (10) Ορά βϑοπὶβ οἴδῃ ἴο νῖὲ ἴοσ ἴΠ6 
τιουσῆι, ἴῃ {πὸ ᾿πίθηδβα ᾿μβουρῆς οὗ αοα {ἢ θη, 41 ἰδ | 1]} γε σηδιίοι οὗὨ τ 50], 8}} 118 ρουγοῦβ δῃὰ νυ} 
ἔοσηλοῦ τπουσῆς οἵ ασὰ δὰ Ὀθοη ἐογρου α]π688. τὸ Ηΐπβ. ΤΊθη Ηθ σἂ ΒΠΒΟῪ ΤΩΘΓΟΥ ΠΟΑΙΕΠΕΏ]]Υ, 
δὸ ἰδ 15 ἴῃ ΘΥΘΓῪ δίσοηρ δοὶ οὗ ἐδίει, οἵ ἰοτο, οὗ ἤθη τΠ6 8308} ἰδ ὙὙΠΟ]Υ βυττοηάογοὰ ἰοὸ Ηΐπι. 
ῬΓΆΥΘΟΓ; 119 ἔΌΤΠΙΕΥ δίδιθ βϑϑῖηϑ ὈΠΜΟΣΙΏΥ Οἵ [ΠπῸ [οὐ {{ι|8 7}} οοῃ ἔοϑβίοι οπμδὰ ἰδ τοδιοσοά. --- Ο.. Ἐ] 
Ὠ8π)6 οὗὨ δίτῃ, ΟΥ̓́Θ, ῬΓΆΥΟΥ. [ἐ θοϊίονοθ, ἸοΥΒ, 

ΟΠΑΡΤΕᾺ ΠΙ. 

[726 Ιοπεισαῖ ο ̓“ϑοπαῖιε Οοπιπεΐεδίοη (νϑιβ. 1, 2). “7ιἰς Ῥυδαοσλίηφ ἰο ἐλ Νίησυτίοε 
(νεσβ. 8:-4. Τἠωριϊίαίζοα απα ᾿ἰεγογηιαίζοπ οὗ τλε Νιπουϊίος (γογθ. ὅ-.) 226- 
νογδαῖ ΟΓ ἐλ ᾿ιυϊΐϊπε ϑομίοποο (νον. 10).. --- Ο. ἘΜ] 

1 Αμπὰ {δο ποτὰ οὗ {μ6 1,οτὰ [ΨΦ6μονϑῃ]} οᾷμαθ [ν3γὰ8 οοτημπημπίοαίθα] υπίο ΦοπδᾺ 
2 (Π6 βϑοοπᾷᾶ {ἐἴτη6, βαγίπρ, Ατίβθ, ρὸ υπΐο ΝίηθνθΙ, {πᾶὺ σγθαῦ οἱΐγ, ἀηαἃ ΡΓΘΔΟΒ ἀπῖο 
9. 10 186 ργϑδοίηρσ [πᾶ [Π6 ργοοϊδιηδίίοῃι ἴο 10] {πᾶὺ1 ὈΪ4 [πΠ66. ὅὃο [Ἀ.η47 Φομδὴ 

ἈΓΟΒ6, δη4 τγϑηΐ υπίο [10] Νίπονθι, δοοογάϊηρ ἴο τ1μ6 πογὰ οὗὕἩ (Π6 1ωοτὰ [ΨθμονϑΊ. 
Νον [Απ4] Νίπονθι γῶ8 δὰ δχοθθαϊηρ στϑδὺ ΟἿ [8 ρτθδῦ οἷἵγ ἰο Θοα7 οὗ (ἢγθθ 
ἀαγθ᾽ )ΟΌΓΠΘΥ. Απὰ ϑοηδῃ Ὀσρδῃ ἴο δηΐογ ἰμΐο {Π|6 ΟΥ̓ 8. Αγ Β ἸΟΌΓΠΘΥ͂ [ἃ 7ΟΌΓΠΘΥ 
οὗ ὁῃθ6 ἀΔΥ], δῃὰ 6 ογὶϑα [ῥγοοϊδτηϑα ], δπὰ βαϊὰ, Ὑ δῖ ΤΟΥ ἄαγ8, πα ΝΙΏΘν ΘΕ 5}}8]} 
6 ονθυγονση. 850 [πὰ] [86 ρϑορὶθ οὗ Νίπονθῃ δο]ϊανοά οά, δῃαὰ ργοοϊαϊτηθα 
ἃ ἴλδὶ, δῃὰ ρὰῦ οἢ βδοϊοϊοί, ἔγοπηῃ [6 ργϑδίθδί οἵ ἴθ ΓΙᾺ θνθη (0 (6 Ἰοαβὲ οὔ ἴῃ πηι. 
Εὸν [Αμ4] νψογὰ οδπηβ [Πα οοπη6]} αῃῦο [0] {πμ6 Κίηρ' οὗὨ Νίπονθι, δηὰ μ8 ἈΓΌ86 ἔγοιη 
818 (Ὥγοπο, 8ηα Βθ6 [οπεῖέ μ6] 1614 ἷβ σοῦ ἔγομα μἰπὶ [ρεὶ οὔ ἷβ τοῦθ ἔγοτα ἈΪπι], διά 

7 οονογοᾶ ἀΐπι [Ὠἰτη586}{] τυ β80κκ οἷοί, δῃα 58. ἴῃ 8568. πᾶ ἢθ οδυδβϑα ἰΐ ἴο 86 ρτὸ- 
οἰαϊπιοᾶ δὰ ρῃ] 8μοα [πα 8814} ἱπγουρῃ ΝΊΠΘν ἢ ὈΥ [86 ἄθογϑο οὗ [π9 Κίηρσ δηὰ εἶθ 
ΠΟΌ]68, βαγίηρ, [60 ὨΘΙΠΘΙ ΠηΔ ΠΟΡ Ὀθαδί, μογὰ ΠΟΡ Προϊ, ἰδδίθ δ ἰδίην: Ἰδὲ 

8 τΠ6πὶ ποὺ ἔδρα, ποῦ ἀγίπκ ναοῦ: Βαυΐ [ΑΠπά7 ]οῦ τῆδῃ δηὰ Ὀθαϑὺ δ6 οονθγοὰ σῖὶῃ 
88 ο] οἴ, δηὰ ΟΥΥ̓ τσ Ϊγ υπίο αοά : γθ8 [884] ἰοὺ ΓΠθπὶ ἰυτῃ ΘΥΘΓΥ͂ 016 ἔτοτα 1.18 

9 δΥἹ] ψΑΥ, δὰ ἔγοπι Π6 ν]οΐθηοθ ὑμαὺ ἰδ ἴῃ {Π6ὶν δπάβ. ΠΟ οϑῃ [6}} ὃ [Κηονγθί] ἐῦ 
διέ ἰδαι] [1Π6] αοά ν7}}} ὑυγη δηα τορϑπῖ, ἀπ ἴση ΔΎΔΥ ΠῸΠΙ ἢΪ8 ἤθγοθ ΒΩΡῸΓ 
οἷον οὗἩἨ δηρθι), ἰδαῦ τγὸ ρουίδῃ πού 2 Απά [1|6] σά δ5δὺν ὑποὶν σόσκβ, ἰμαὺ ὑπο γ 

τὰγηθα ἔγομι {Π61Ὁ ΘΥ}} ψΑΥ ; δπὰ (σα γορϑηίθα οὗ [μ6 6ν]] {παὺ [Ὑ 16} 6 δὰ βαϊὰ 
{μαὺ 6 που]Ἱὰ 4ο υπίο ἴμθαιὶ; δηά ἢΠ6 αἰά ἐξέ ποί. 

Φ ὦ 

Φὺ 
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ΤΈΧΤΥΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
[1 Υεε. 3. -- ΓΝ), θλδὲ πΒιοὰ ἰα ργοοϊαίπνοᾶ, ρεοολαιπια ήοιι ; τὸ κήρυγμα, (ἸΧΙΧ.); »νιραέοαιίο (Ὑ αἰφαίο). 

[2 γεν. 1. -- ΣΡ Ὁ Ξξ- ὩΡ Ὁ, Ῥαα. !. 10, 29, 6 ὑδοδιηῖσαὶ ὕσστω ἔοσ 18: ϑάϊοίδ οὔὕὁἨ ἐβ9 Αδογτίδῃ δοὰ Βδυυ)ουίδει Κίηρο. 

[8 Υεε. 9. -- ΤΌ, πϑοὺ κοοπίες .-- Ὁ. Β.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, (Δ εἴϑ νἱϊ. 20) φυοιεὰ ΕΥ̓ ΗΠ ἐσ ; θαι ἰξ οοττοβροπάβ 
10 ἴ06 Ῥἤγαβο “ Ὀείογο Οοά," Ὑμΐοἢ 18 δρρ! θὰ τὸ 

γογ. 1-9. Τὴ γγεαολίπρ φΥ Κερεπίαποα ὃν .οπαλ ] Νιτητοά, ἐπ6 ἔοαπᾶθσ οὐ τὴια οἷν (ἀςη. χ. 9), δπὰ 
ἱπ Νιπευεὴ απαὶ 1.8 ᾿εϑιμί. 

γεγ. 1, 2. αοα εοηάθ [6 ργορδοῖ, τῃ6 βοοοῃᾶ 
(ἴτηθ, ἴ0 τβκὸ ἢιἰ8 ῥγοοϊδιηδίίοη --- 5 Καῖδῃ -- 
αϑῖηδὴ ΝΙΏΘν ΟΣ ; [10 δα {πᾶὶ νγ88 ἴο Ὀ6 ρΡαϊΐ ἴῃ 

εἷβ ποι. ὍΞ ΤΊ, ρατῖ. ἤν! 88 ἴῃ 18. νυ. 5. [3 
εἰρη ῆοθ, δοοογαΐηρ (0 1Π6 ἰάἀϊοιπαῦς 1.56 οὗἩ [Π6 Ρδ7- 
ΠἰσῖρΙα, αὐομέ [0 ἐείί, δ} ϑυρροδῖβ τ86 ἰάδθβα οὗ ἃ 
Ῥγοχίπιδιο [ατασηῖν. --- Ο. Ε..]} 

γεν. 3. δομαὴ ἰδ τηλᾶθ τῖθοῦ ὈῪ (ἢ0 Γοἢδϑεϊ86- 
πηθηῦ ΜΈΙΟῊ 116 ΟΧΡΟΙ πορα, δηά ἀοοθ ποὺ ἀρσϑίῃ 
διϊοιηρῖ ἴο ονϑάθ {ῃ6 ΟἈ]]. 
Νον Νίμονοῃ γγὰβ ἃ υοδῦ οἱζυν (οορ. 16 

ἀδποῖθθ ἤατο τὴ6 νγου]ἀ-ροβιοη οὗὨ [Π6 εἶεν, {ποτα 
οὗἉ τῆς ρεγβοῆ. Μϑὴ ΠΙΔῪ ΡΡΘΑΓ ψίοδὲὶ ἴὸ {δμοὶν 
ΡΘΟΡΙΘΟ; οἰκί6ϑ [0 δὲν Ῥοβϑθβϑοῦβ, ΟΥ̓ Βρεδοϊδίοῦβ, 
δΔηἀ 511} ποῖ ΟΟΟΌΡΥ 8 νοτ]ἀ-ροβοη. (Π οας, ἰ, 
28). [ΥΩ ΓΙΌΥῚΔ , ἃ οἷμν φγϑαῖ ἰο 
σοά. ΤἘΐβ ἐϑρδιρὲ [8 ὈΘΘῺ ΨΑΙΓΟΌΒΙΥ ΘΧΡ] αἰποὰ. 
βόοπιο, ἢ Και ΐ, ἀθθῖ ἴδ ἸΩΘΓΣΙΥ ἃ βιιροτί δεῖνα 

ἴοσπη ; (δβθῃΐιβ οοηῃβίγυοθβ ἴΠ6 2. ̓πβι ΓΤ ὩΣ ΔΙ͂Υ, 
σγεαΐ ἰλτουσὴ Οοά, ἴ. 6., ζἸγουρἢ εἶθ γοσ. Οὐδοῖ 

φοηδίαον ἷξ ἰο 06 ἐααϊναϊεπς [Ὸὸ ὉΥΝ ρχ, ὁδ- 

Ιπιτοάυιοιίοπ, Ρ. 9) Ὀοζοσθ Θοὰ [,3γ οἰ]. ὙΠ .}γ6 σού, ἄθπ. χ. 9. Ὑπὰθ τ06 ἌΑγρατα δὴ Ὁ Τ2. 
ἀαιίυιιδ εἰλίσαυ ἀδεὶσηδαίδδ ποῖ δὴ ἱπιγαγὰ ρϑοι δῦ 
τοϊδϊοη οὗ Νίπονοι ἴο οά, δὲ ἰῃ [0 ρμαβδαρθ 

ΟΥ̓ 1818 ἰδϑδὲ ἱπιογργοίδιίϊοαῃ 1 δρρζονθ, 88 ἴξ νεδὲ 
τοοϑὲ ΠδΓΑΙ [0 ΤΟΙΌΓ [8 812ΖῈ οὗ ἃ οἰ Υ, οὗ τδῖο 



ΟΗΑΡΤΈΒ 1Π. 

τς Ηροῦτον 8 οου]ὰ ότι πὸ δἀθηπαῖθ σοποσρίοῃ, 
ἴο τὸ 1 ινὶπο οβτηδ! θοῦ. [πανο Βοςογ Π}Ὺ τθη- 
ἀετοὰ τη6 νογὰβ ᾿ΙΤΟΓΆΠΎ, 88. οὔτ ῬΓοροβίεοη ἰο 18 
οἴτοῃ υδοᾶὰ τὸ ποίδ ορίῃίοη, οὐ θδ απηλῖθ. Ἡθπαοῖς- 
ΕῸΠ Ὅπ «])οπαῖ. 
“Βαϊ Νίπονοῃ τγᾺ5 α σγεαΐ οἱέψ ἰο Οοα (16 ἸΘ ἢ ἴπι), 

ἑ. ε., ἰε νγᾶϑ ΤορΆγαρα ὉῪ (σὰ 88 ἃ στοδῖ εἴν. Τὶς 
Τοῦ τὶς ροΐηῖ8 τὸ πὸ πιοῖΐνο [ὉΓ βραγίηρ ἰϊ (οἴ. Ἑςἢ. 
ἷν. 11) ἴἢ σδέθ [18 ἱπῃδὈϊδηῖ8 ποαυκοηθα ἴὸ πα 
νοτὰ οἵ ἀοὐ.᾽" Καὶ! ἀπὰ 6] 29. ἢ. 

“ ΛῆΠπουε ιρα8 απ ἐχοεεαἑης σγεαί οἱῳ ; 1ἴϊ. στοαΐ 
ἰο σοά, ἱ. ε.. ται ποῦ] ποῖ οὐἷν ΒΡΡΟΑΥ ργοαϊ ἴὸ 
πη Ψ}ΠῸ δαπηἶγοβ (Ὠ πσ5 οἵ ὯὨ0 δοοουηΐ, θυ} τ δῖ, 
Ὀεΐηρ ΤΟΘΙΪγ στοαῖ, ἰ8. 80 π΄ ἴπὸ ἡπάρτηοητ οὗ ἀοά 
ὙΠῸ σαπποὶ ὃ ἀοοεῖνοά. Αοὰ αἰα δοοουπὶ ἰΐ 

ἴὮ, ὙΠΟ 84γΥγ5 [0 Φοῃλη, ὁλομία ποὶ 1 δραγε 
ἱπευοὰ ἰλαΐ σγεαὶ εἰΐψ, ιυλιοῦ ἐμαί πιοτα ἰλαη εἰσ 

δοῦτε ἰλοιβαπά ἰλαὶ οαπηοὶ αἴβοεγτι δείιοεεη ἰλεῖν τί φἠΐ 
απα ἰλεῖτ ἰε ἢ 1. ἴθ ἃ αἰδεγοπὶ Ἰάϊοῦι ἔγοπι ἐπαῖ, 
νι οτ τρίτο οὗ ἐλ ᾿πομπίαΐπδ 9 (οά, ἰδὲ 
εφάατε 907, σοά. Ἐογ οἵ ἴΠ656 1 ΒΡ6ΆΚ8, 88 πανὶηρ 
τοῖν δττηῃθδβ οὐ τΠοἷγ ὈοΔΕΥ ΠῸΠπ), ἀοά, ἃ5 [Ποὶγν 
Αὐτὸν." Ριι86Υ. ͵ 
“Τῆι ῬὮΓΑΒα "δῇ οχοθοάίηρ ργεδὺ οἱ ΤΥ,᾿ βίδη ἀϑ ἴῃ 

6 Ηοὕτονν, “8 Οἰἐγ ρτοδί ἰο σοά, ἐ. 6., στοαῖ ὈδίΟτΘ 
Ηΐτα, --- τοδὶ 85. ἴὸ Ηΐπι, ἰῃ .ιἷ8 οβτπατίοη. ὙΠΟ 
Ἡοῦτονσβ πόγα δοσιδίοιηθα ἴο ΘΧΡΓΟΒΒ ὑπο ῖΓ Πρ οϑὶ 
1άθ45 οΥὗἩἨΤΠ6 δαρεγ ατῖνα ἀορτοθ ὈΥ πδίηνς [ἢ6 ΠΕΠῚ6 
οἵ Θοά, ε. φ., “τἸποπηϊδίηϑ οὗ αοά;, οἴ. δ ϑ6π86 
οἵ εἰϊθ Ῥδϑσαρθ ἸΏΔΥ δ δΟΙΠΘὟ ΠΣ ΠπΊοῦΘ Βροςϊῆς, 
γορτθδοη θην [Π6 ΟἿ 88 ρτεδὶ ἴῃ 118 το δι οἢη 8. ἴὸ 
ἀοά, δπὰ ποὶ τπηργοὶν 88 ὙΘΥΥ ρῥτοδῖὶ δραγί ΠῸΠι 
1Π6 16 το δὔοηϑ.᾽ ΟΟΝ]68. 
866 πὰ οὔ ὅθῃ. χ. 9; 8180 106 ποῖθ ὮὈΥ͂ Τ. ἴ,,. 

--Ὁ.Ἑ. 
ΤΏΣΘΘ ἀδγδ᾽ ᾿ΟΌΣΏΟΘΣ --- δΔοοιιβαῦνγο ΟΥ̓ ΤηΘΒ5ΌΓΟ, 

58 ἰῃ ἀδῃ. ΧΙΥ. 4. 
δίῃοθ (ςφοτηρ. οπ ἱ. 3) (πὸ αἴτοοὶ αἰδιθίοσ οὐ 186 

ΟἿ ψτ͵δϑ ΟἿΥ ἃ γ᾽ 8 ἸουτποΥ, ἔμδπ 1Π6 εἰτοῦπ- 

ἔτοποδ ἰ8 εἰμεν ἀδείρπαίοὰ ὉΥ ἩΡΙΤΏ (εμἰ5. εἷρ- 

πἰβοκίίου οὗὨ ΠΡ. «Πουρῆ οοπβίδίθης τὴ ἢ 6 
βἰαιοπιοπὶ ται {πὸ οἰγουπδγοποθ οὗὨ τΠ|6 Οἱ νγα8 
ἴοαν Βαπάτοά δηὰ οἱρῇ ιν βιδάϊα ἰπ οχίθηϊ, οδῃῃοὶ 
Ὀ6 τιρὶπίδιηθα), οὐ 116 ὙΥ (οοιηρ. ΕΖ. χὶ δ! 4), 
ὙΠ 6 ππιϊοὰ τοροῖθογ [6 τηλΥκοῖΡ]Δοο8. οὗἁ 1Π6 
ἀϊθδγοηι ἱπαϊνίαιια] οἰτῖοβ Τοτπιίησ τ[Π6 χύοδὶ ἀρρτο- 
καῖε [οοπρίεχεδ), αὐὰ σοὶ 1 τνα8, ἱδοσείογο, 
ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἰ0 ἴγανοὶ ΟΥ̓ΘΟΓ, ἵῃ ΟΥ̓ΕΣ ἴὸ ρΡῸ ΘΠΌΓΕΙΥ 

τἰτοαρὰ (86 οἶτγ. γον. 4, ἱπ πμίοι Ἡ 2ΓΤΘ ἀδεῖρ- 
πδῖο 116 δ. ΜΠ Οἢ; ΦΟΊΔΕ ἴγανο θὰ ονογ, ἀυτὶηρ 

136 ἤτοι ἀαγ (ἼΓΤΕΝ ΘΝ, 665. 66. 120, 4), ροΐπίβ 
ἴο 186 Ἰαίτοῦ βαρροκίτίοη. 8.0. οογίδίη 8. ἢ6 οὗἩἨ 5 
ἴω , ἈΠἅ 50 ἱτηρτοβϑοά ὙΠ [Π6 ὈΓΡΘΠΟΥ οὗ Ὠΐ8 
τηΐδεοίοη, ἴπᾶὶ δα ἱπηηγχοαίδῖοὶν Ὀορίη8 [0 Ἔπῖογ ἱπῖο 
τ οἰΕΥ, Ὀείοτο οὈιαίΐηρ 8 ΒΌγνοΥ οὗ ἰδ, δπα Ἑςοπη- 
ΤΟ ΠΟΘ ἴ0 Ῥτοδο ἢ οἡ ἴΠπὸ ἤγθι ἀδΥ 8 ἸΟΌΤΠΟΥ. ΗΒ 
δοτοῦπ ἰδ βιοτῖ, Ὀπὶ ρονόγῆι : Ὑοῦ ΤΌΣΟΥ δ Υ8 
διὰ ΝΠ ΊΣΘΟΥΘῺᾺ 5888}} Ὀ6 ονοσίθσουσι. ΕΌΣΥ ἀΔΥ8 
ΔΙῸ ἤΟΙῸ ἃ Τουῦπα ὩππΌΘΥ, ΤΘΔΠΙηρ ΔἰΟΓ ἃ ἐποχί 
εἰπιθ,.υν 056 [ΘΓ ΦΌΠΘΝ τηραβητοθ ὈΥ 186 Ῥατγοα οὗ 
1. ἀεϊυρο. ΤΟ ΤΧΧ, ἰτβηβίαῦο ἰὸ ὉΥ δ 8β1}}} 
τοῦτο τἰρι (Ὀγπι]8, --- Κοῦ ἴσθο ἄδγα. Τῇ 
διογιοπίης οἵ (Π6 {ἰπ|6, πονγονογ, που] ποὶ Πδγ- 
τποηΐζο τὶ 86 ἔροῖβ οὐὗἨὨ [06 οΆ86, βΒῖποθ 20 {ἰπὴ6 
σοῦ ἃ ἢανα δόδη ἰοῦ ἴο 116 Νίπονὶ ἴο8 ἴῸΓ γορθηϊῦ- 
δῃοσδ,; [ῸΣ Ψοηδῃ τοφαϊτοὰ ἐπ γθο ἀδΥ8 ἴ0 5ὸ Τῃτοῦς ἢ 
16 αἴγ. Ὑῆὸ πογὰ οιπιρ]ογοὰ ἴο ἀδποῖο 1ἢ6 ἀὁ- 
εἰτποιϊίΐοη 15 ἴῃς ο]ά ῥγορμοῦςαὶ ἰθοβη σα] ἰθστα 

1 ἔοι ἰδ. Ἠοῦ. ἴοχὶ δἵϑ Ααυ., γα, ἸΤαοοάοί,, βγγ. ; 
εἷοο, εἰίατου.. Ἐμποοάοιοι, Αὐκς. ἰδοζο, ΜΒἰδείισενα Ὁ. Τ', 
κτὶχ. . 

ι ἀΑΥ 8 )ουτηοΥ, δῦ Β᾽ ΡΥ τπδὺ 6 
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ἼΞΙΊ, ευογίεγα (16. ἱ. Ἴ; χὶϊ, 19), τρίς ὀνοῦγ- 
ὙΠΟΓΘ ΡοΐΪηῖδ Ὀ6οῖς ἴο ἴπὸ ἀδδβίταστίοη οὗἩ ϑδοάοαυι 
δηὰ Θοιμογθα. (ΟΥκχίπαὶ ραβϑαρο, αοη. χὶχ. 25.) 

[ὑεγ. 4. “18 [λ085 διῃοπηϊθα ἴο ἃ “" [Πγεθ 
ἀδνβ᾽ ψ4}}ς. ΤῊ ἰδ ὩΒΌ08}}}7 δυρροεθά 10 τοίου ἰο 
[Ππ6 οἰγοππηδγθηοο οὗ ἴμ6 οἱτγ, ὈΥ̓ ΒΟ [πὸ 5'ζὸ οὗ 
ἃ ΟἿΤΥ 8 ΚΘΏΟΓΑΙΪΥ ἀοἰογηποὰ. Βαϊ τ1Π6 δίαιδιχθηι 
ἴη γ6γ. 4, [δι Φοπδὴ Ὀορδη ἴὸ οπίου ἰπτο [86 οἰΥ 
186 τναἱκ οὗ ἃ ἀδύ, ἱ. ἐ., ἃ ἀδγν᾽ 8 ἸΟΌΓΠΟΥ, 18. δρρατγ- 
ΘΠΕΥ δὲ ναγίαποθ ΜΠ} {πἰ8. ρηος Ηἰσὶς ἢδς 
σοι ἢ0 {ἢς οοποϊπβίου τπ8ὴ [6 ἀἸΔπχοῖον οὔ [}}0 
ΟἿ 15 ἱπιϑη οί, δηὰ {πϑῖ, δ [Π6 Ὑγαῖὶκ οὗ ἃ ἀδὺ ἴῃ 
ΥΟΓ. 4 οὐάσθηον ροΐηῖβ ἴὸ [86 νγα]κ ΟΥ̓ τΠγο5 π 
ἴῃ νογ. 8, 186 Ἰδοῦ σταυδὺ αἶδοὸ Ὀ6 υπάοτείοοά 89 Γο- 
ἰοστίηρ ὕο τῆς Ἰοηρτῃ οὗἨ Νίπενθ. Βιειῦ δοοοτάϊηρ 
[0 1)1οἀ. ἰΐ. 8. τ6 ἸΙδρηρτ οὔ ἴδο ΟἸΥ̓͂ γὰ8 ομα ἢυη- 
ἀτοὰ δηὰ ἐδ βιδάΐα, δπᾶὰ Ηδτοά. (ν. 53) ρῖνοβ πὲ 
15 ἸυτὈ6Γ οὗ βιδαΐα, 88 ἃ ἀδγ᾽8 (ϑγπου. Ἠόθποθ 
]οπδὴ σουἱὰ ποὶ πᾶνε οομητηθησοα ἢἷ5 Ὀγθδοπίην 
1} ἢ6 δά τοδομοὰ [6 ὀρροβίτο δμὰ οὐ πε ςεἶτν. 
ΤῊ Ἰΐπα οὗ ἀγζυϊησηῖ, [16 ἱπίοπείοη οὗ ψῃϊοἢ δ 
ἴ0 Ῥγοῦθ ἴῃ6 ΔὈδυΓα ΠΥ οὗ [6 πασγγδιίνθ, 15 Ὀδδοὰ 
ροῦ [16 ῬΟΓΙΘΟΙΎ ΔΓΌ ΓΑΓΥ δδϑασηρίίοη δὲ ΦοΠΔᾺ 
σποηΐ Ττουρὴ τὯ6 Θητγο ἰΘηΡ οὗ τ1πΠ6 οἷτν ἰἢ 8 
βῖγα σις ᾿π6, νΐοῖ 18. ΠΟΙ ΠΟΥ ργοῦδΌ]ο ἴῃ 1086] 

ποῦ ἱπιρ! θὰ ἰῃ Ὑϑ) ἘΦΞ, ΤῊΪΐ8. δἰ ΠΙΡῚΥ πιθϑηα 
ἴο Θηΐοῦ, ΟΓΥὁ ΡῸ ἱπῦο {Π0 οἰγ, δῃηὰ βαύϑ ποιπίην 
δου ἴ[Π6 ἀϊτοοοη οὗ [Π6 σοῦγβο ἢθ ἴοοῖκ υὶνῃΐῃ 
πὸ εἶἶγε Βαϊ ἰπ δ οεἰζγ, [πὸ ἀἰαπηοῦοσ οὗ πο ἢ 
ὍΆΒ,. 0Π6 ππαγοά δηα ἤέϊγ βιδάϊα, δηᾶ [Π6 εἰτγοῦτ- 
ἔόγοποο ἔουγ ἢαπάτοα δπὰ εἰρη Υ διδάΐδ, ὁπ πα χς 
ΘΑΒΙΪΥ ΑΚ ον ἃ ψ ποθ ἀδῪ υἱοῦ τοϑοιίηρν [86 
οἴδΠοΥ οπά, ὈΥ νὶπᾶϊηρ δϑους ἔγοιῃ Οη6 δβίγοοϊ ἰηΐο 
Δηοῖδοτ. Απὰ Φοηδῆ πνουἹὰ αν ἴὸ ἀο 18 ἴο 
βἢπά ἃ βυΐδ0]6 Ρ]δοθ ἴον πίβ ργοδοῃῖπρ, βίποθ γγ6 
16 ποῖ δγγδπιθα ἰῃ δβϑυγηρ ἴπδὺ ἴτ ν ΘΧΘΟΌΥ 
ἴῃ 10:6 ροορταρἢ οδὶ! σϑηζΓο, οὐ δὲ ἴΠ6 οπὰ οἵ (ἢ 
βίγοος Ποῖ 1οὰ ἤοπι τ1Π6 ραῦθ ἱπίο ἴπ6 οἰἵγ. Βαι 
1 δοηδὴ νδπάογοαὰ δῦουϊ ἴῃ αἰβογοης αϊγοςςοη8, 
88 Ὑ βοοάογαῖ δΔΥ8, “ποῖ ροΐηῃρ τπγουρὴ (6 εἰϊν, 
δαΐ βίτο ηρ τπτοῦρῖ Πηδγκοῦ-Ρ᾽δοθβ, βιγοοίθ, οἵε., 
ἴῃ6 ἀϊδίδῃοθ οὗ 8 ἀδὺβ ᾿ΟΌΤΠΟΥ ονοῦ τὶς 6. 
ἰγδυο ]οα πηυδὲ Ὡοΐ Ὀ6 υπαογβιοοά 88 τοϊαιὶπρ ἴὸ 186 
ἀϊδιηιοίοῦ οὐ ἰθηζιὴ οὗ (ἢ ΟἿ ; 80 πεῖ ἴπ6 οὐὐος- 
ὥοπ ἴο [16 ζοῆθγα] ορἰπίοῃ, τπαὶ π6 (ἴγθθ ἀδυ8᾽ 
ΤΟΌΓΠΘΥ χίνοῃ 88 [6 5126 οὗ 1:6 οἱΥ γοίδυβ (0 ἴπ6 
αἰγοπτηίγθηοθ, ΘΠ ΠΥΘΙΥ [Ἀ}18 ἴοὸ τΠ6 στοαπά. Μοτο- 

οΥὔοσς, Ηἰισὶρ μδ8 αυΐίο ον ]οοκοά ἴΠ6 τνοτὰ ὉΓΙΣῚ 
ἴῃ Πῖ8 δισιιτηθηῖ. ΤῊ ἴἰοχὶ ἀοο8 ποῖ δῆϊτη ἴπδὶ 
δομδῃ τγὸηΐ 8 ἀΑΥ᾽ 5 Ἰουγηθυ ἰπῖο 186 οἶτγ, δας ἐπ δὲ 
᾽α " θοσϑη ἴο ἴθ Ἰῃ0 {ἢ ΟἹ ἃ ἀδν᾿Β ἸΟΊΓΠΟΥ, δπὰ 
οὐ οὔἱ. 686 ὑγοτὰβ ἀο τοῦ αἴδϊττη ἐπὶ Ὡ ἀϊὰ 
ποῦ Ὀορῖη το Ῥτθδοῖ 61}1 δἴοσ ἢ6 πδὰ φΌπο ἃ ὙΠΟ]6 

σομμπιοπορὰ 
ἢ15. ἀΑΥΒ 70 ΠΟΥ ἰπ τἢ6 ΟΥ̓ Πθη ἢ6 ἴοιπὰ ἃ βυΐν 
8016 μἴδοθ δπὰ ἃ ἤϊίηρ ορρογίυη!Υ [ῸΓ ἢΪΒ Ῥτοο- 
ἰαπιδιίοη. ΤΟΥ ἰοᾶνο 1Π6 ἀἰϊδίαηοθ [π80 ἢ Πδὰ 
ΓΕΒ ρΌπΘ, Πδη 6 ὈορᾺΠ ἷ8 ῥγθας πο, αΐθδ 
Επἀεοῆπιῖο; δηὰ ὈΥ̓Ἡ ΠΟ ΠπηΘΔἢ8 ποοδϑϑίδῦ [110 82- 
δυϊηρίοη {παῖ ἢ 84 ΟἿΪΥ Ὀαρσπη ἴο ργοδοῖ ἴῃ [86 
ον θη ηρ,, ΔΙ͂ΟΤ 15 ἀκλγ᾿Β ἸΟΌΓΠΟΥ τγ88 οπἀθ. ΑἹΪ 
παι ΠΥ αἰ 9 ΕἸ ΠΟΌΥ ΔΠγτη 15, ταὶ ἢς ἀἰὰ ποῖ Ῥγϑαςῆ 
ἀἰτθουν πὸ δπίογεὰ [Π6 οἰ, θὰ ΟΠ]Ὺ δογ δ6 Παά 
ΘΟ ΠΘΠΟΟα ἃ ἀΑΥΒ ἸΟΏΓΠΟΥ, {παῖ 158 ἴὸ βαν, δὰ 
ἔοῃϑ βοπ ἀϊβίδηςε ἱπίο ἴπ6 οἶγ. Απὰ (8 18 1ῃ 
Ῥογίθοῦ ΠΑΓΠΊΟΩΥ τ ἢ} 4}} τῃδὶ γγὸ κῆπον δδοῦξ ἴδ 6 
εἶχε οὗἨὨ Νίπονε δὶ τπδὶ {ἰπ|6Ὸύ. ὙΠῸ ΟἰγουΠΌΓΘΠΘ6 
οὗ τὸ  εἰἴγ ΝΙπονθι, οὐ τ1Π6 Ἰοηρῖμ οὐ [86 
δοππάδτιο οὗ ἴδ 6 εἰἴγ οὗ Νίπονοιι ἱπ {ΠπῸ Ὀγοδάδηϊς 
Β6η80, 5, 88 ΝΙΘΒΌΝΙ δῶγ8 (Ρ. 3177), "ποδεὶν 
ὨΐΠΟΙ͂Υ ἘπρΊ δἢ πιῖ]ο5, ποῖ γοοκοηίπρς [6 8:8 }}6γ 
πὶ μηρ8 οὗἨ 156 ὈΟΌΠΔΙΥ ; δηὰ τἰϊ8 που] ὃς δῖ 
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ἴπτοο ἀκγ 8 ἴσανο! πρὶ ἴῸΓ ἃ σοοά γΑΙΚΟΥ ΟΝ ἃ ἰοπρ' 
ἸοπτηοΥ. “Φοπαῆ,, ἢα Ἴςοπιίπιι68, ὈΘρΡΊῚΠη5 ἴὸ ΡῸ ἃ 
ΑΥ̓͂ ἸΟΌΤΤΟΥ ἰπῖο (86 ΟἾΥ, [π΄ ῬγθδοΠ 68. ηα τἢ6 
τΟΔΟἢἑπρ' τοβοῦο8 [Π6 ΘΑΓ οὗ [6 Κίηρς (εἴ. νογ. 6). 
6 1{Ππογοίοτα σδηγα υοῦν ΠΟᾺΥ ἴο {ΠπΠ6 Οἰἴπ 40] κ8. ἢὸ 

νοηῖ αἰοπρ ὁπ ἰδ ἤχει ἀδνβ Ἰοῦγηον. Αἵ τίναῖ 
τὸ ἀπ εἴτα 6] τγαβ ργοῦαῦν πὶ ΝΙπητοὰ {(ἰαἰαλ). 
οηδῃ, πῆ πουἹὰ παγὰϊν πᾶν ὑγάνο] δα τῆγοαρῇ 
το ἠδρογῖ, νοὶ ὈΥ τνπαῖ 18. ΠΟῪ ἴπὸ ΟΓΟΪΠΆΓΥ 
ολιαναη τοδὶ μαοεὶ Απιδ, απὰ τποτγοίογ οπογοα 
{πὸ οἷἷν δὲ Νίπονοῃ, Δπᾶ ἰΐνγὰ5 οἡ ἴΠ6 τοδα ἔτῸΠ| 
Νίπονοῃ τὸ (Ἰ]δῃ, ποὶ (Ἀγ οἱ [Π6 ΟἸΓΥ͂, ΡΟΒΙθΙν ἴῃ 
{πὸ οἷν ἰτϑο! , τῆατ Πα ργεδεμοὰ. Νον ἴῃς ἀἰδίλπος 
Ἰποίνοδθη Οδἰδὴ απ Νιπονοῃ (ποῖ το κοπὶπρ Θἰ ΠΟΥ 
οὖἶτν}, πιθαϑιγοά ἴῃ ἃ βῖγαί κῃ πὸ προη [ἢ 6 πηλρ, 18 
εἰσ! ἴδοη ἀπά ἃ Πα] Επσ 8 πα} 68. ΓἔῚ τῆ π, τα 
αἰ τὸ τὶς, (1) τῆαῦ τῆ6 τοδὰ ἤοπὶ Νιπονθῇ ἴὸ 
(ἰαἰδῖ οὐ ΝΙηγοά παταάϊν γϑη ἰπ ἃ ρογΓροαν βἴγαιρ 
᾿ἴπο, απὰ τπογοΐογα νοῦ νῸ σθα}ν Ἰοποῦ τΠδη τΠ6 
οχϑοῖ ἀἴβίδπος Ὀεϊννθθη {πὸ ἴγχο ῬΔΓΙΒ ΟΥ̓ ἴ1πΠ6 ΟἿΤΥ 
δοςογήϊηρ ἴο {Π|| τηδΡ, 8πὰ (2) ἴπδὶ Φοπδὴ πὰ ἢτνβι 
οΥ̓ 41} τὸ γὸ τπγτουσῃ ΝΙπονθῆ, απ ρῬοβϑΥ ἱπῖο 
(ἰαἰαῖν, Πὸ ἸΏΔΥ νΟΡῪ Μ506}} παν αἰ Κοὰ ὑνοηῖν Επηρ- 
ἰϑὰ τ ]68, ΟΥ ἃ Βπογῖὶ ἀαν 8 ἸοιΓηον, ὈΟίΌΤΟ Π6 
Ργοβοποά, 6 πιαὶπ ροΐϊηϊ οὗ Πἰβ ργοβοῆίπρ ἰβ 8}} 
{παῖ 18. σίνεη, παιηθίγ, πὸ τγοδὶ τπαῖ ΝΊΠΟυ ἢ 
βΒοι]αὰ Ὀ6 ἀσδίτονοα, ψ ἢ εἢ τδ5 [6 ροϊπί οἔὗὨ σμίοῦ 
ἱπιροτίδηοο, 80 [ΔΓ 848 τῆς οδ]οςΐ οὗ [6 ὈΟΟΚ ννλβ 
οοπσεγποά, ἀπά πῆ ϊοςῖι ΨΦουΔἢ οὗὁὨ οοῦτβο οχρίδἰηρα 
ὃν ἀοηποιιποῖὶπρ ἴΠ6 5'Ππ5 δπὰ νυἱοθθ οὔ (6 οἷτγ." 
Κεἷϊ απὰ Πεἰίτζοςῃ. -- Ο, Ἐ.] 

νον. 5. ΤΆΦΟ [86 τϑὰῃ οὔὕὐ Νίλονθῃ Ὀοϊονοα 
οά. Τιδὶ τἰὸ Βαυγ]οηΐδη8 πὰ δ γτοαῖ Γοβροοῖ 
(ὉΣ ἀϊνπαιίοη, 5δὸ ἴδει ὙΠ8Ὶ 185. δοῖο γχοϊδισὰ ἀοος 
οῖ ἈΡΡΟΔΓ βίγαηρσο {1Κ61}}, ΤΏδΔν δΡρϑαῦ δροϊοχεῖ- 
Ἰσϑ!ν 84η ἱππρογίδης οὐεογνατίοπ; δαῖ {8 νγὰ8 
ΠΡΡΗΟΣ ποῦ ἱπ (ἰἰὸ τηϊπὰ οὗὨ ἐΠ6 ἩΓΟΥ: ἰὉ νγᾶ8 
8 ἱπτοπτίοη ἴοῸ τοδί βοπλοιἷπρ ΘΧιγβογΠΆΤΥ. 

Μοτοονόσ, 6 νου ϊὰ ποῖ πᾶν οιηρίογοὰ [6 ὁχ- 

ργεκϑίοη “δεϊΐονο," δαϊ [π6 πιοῖθ οουαπαοη ὙΓΊΞ, 
αν, οτ ἃ δ᾽ πιῖϊαν 'νουγά. (8366 πιοσθοῦοῦ ὈΟΙΟΥ αἱ 
τοῦ. 8.) ΤΠ νογὰ δεέΐεσα ΠΟΙΘ, ἃ5 οἴϊθη βου ἤοΤα, 
45 τϑδοὰ ψτἢ 5ροθοΐ] τοΐεγθηοο ἴο 1ἢ6 ἘΓΡΙΡΡΠΕΠΟη 
οὗ ργορϊιοιίοδὶ ἰπϑιγιουίοη ἴῸ [ἢ6 800} 8 ἱπηογ 11 
(15. υἱῖ. 9; Ηκδ!}». 11. 4), ποῦς πονγονοῦ ὁχο υἀΐησ 
(6 οἸοιποηΐξ οὗὨ μ|51} Π σι τοη, γῇθη σοπἤάρηοσα 18 6ὁΧ- 
ογοϊδοὰ ἴῃ τα τποτου οὗ ἀοά. [115 ἐγαΐ 5, νοῦ, 5 ΕΥ̓, 
ΔΓ {{|056 ν᾽ ΠΟ} ἀγὸ του ϊγοὰ ἤγοπὶ Ῥγοβο ΐπρ,, Γο- 
Ροπίαηοο, δηὰ οοηνογβίοη (906] 1ἰ. 15 1). Απὰ 
(8 τοροηίληοθ ΨᾺ8 πάθεα 8 Ρ'ἜΠΘΓΑΙ ΟΠΟ, ἃ τὸ- 

πἴδπου οὗ [Π6 ΡῬϑορὶθ, 88 ἰζ νγὰ8 οαγγίοα ουν ὈΥῪ 
τίη σίπρ ΟΥ̓ΟΣ ἴο 1ἴ 4}} 1Π6 1ηΠ Δ Δ η18, τπ6 Κίηρ, δπα 

ὄνοι {πὸ ὑοαοῖβ. 6 γ. 6 Ηἶ, 18. ΟὨΪΥ ἃ ἔμ} 16 τος 4] οὗ 
{π8 Ὀγίοῦ Ὠἰβιοτίοαὶ εἰ οτθηΐ ἴῃ το. 5, δηὰ δῃουϊά, 
δοοογάΐϊηρ τὸ τπ6 οοπίοχί, 6 τοηἀογθὰ ἰῃ 16 Ρ]υ- 
φοιίοςῖ ; ΒῸΣ [.9 ταδίϊοσ δὰ οοσὴϑθ ἴο ἴδ Κίης 
οἵ ΝΙπθνθΉ, οἵος, ἴο νο. 9. Οὐ διίθοῦ 18 ἰοπὰ 
οὗ δυςσῖ ῥ᾽ αροτγίεον δάϊιποῖβ (Ϊ. ὅ-10). ΕΟ] ονπρ 
[Π6 πδίιΓηὶ, ορὶς σμαγβοῖοῦ οὐ [Π6 Παγγϑῖνο, γγ6 
μανο τοϊαϊηθὶ τ[Π6 Δογίδι ἰῃ [Π0 ᾿Ιγαδῃβἰδίίοη. ΤῈΣ 
κἰηρ τίδοβ ἔγοπι ἢἷ8 τῆγοης (οοιρ. 2 ὅδπη). χὶϊ!. 51), 
ἀπα ἰᾺγ8 δϑὶὰθ ἢ15 ΤΟΥ αἱ τοῦδ (οοπιρ. Ψοβῆ. νἱϊ. 21), 
ραΐδ οἢ ἃ πιουγηΐηρ ἶγ 88 δηα δ᾽ [8 1 88}168 --- 8}} ἃ 
δέστι οἵ ΒΟΙΤΟῪ δηὰ γοεροπίλιοθ (Εξ. χχνί. 16). 

ὙΠῸ νογὺϑ ἱπ σοῦ, 7 ἢ. πάνθ 16 ἱπάοῆηϊΐτο δι - 
Ἶοοῖ ““οπο᾿" : οπὲ ργοςϊεαἰπιρὰ δηὰ βαϊὰ ἴῃ Νίηθνυθἢ 
Υ 16 σοπιπηϑης οἵ τῆ Κίπρ διὰ ἷ5 ποῦ ]οβ α]ϑο, 

οἷο. ΤΊῈ του8] Πογα] δ διὸ τηθδηῖΐ, ἴὸ ὑγοτῃ τἢ0 

οκεοιιτίοη οὐ 186 ὩΨὮ (ἃ ποτιῃ-δαπιῖὶς πογὰ --ς 

ΤΥ, οοαρ. ΤΠ δη. ἰἰ, 49. ἔ) νγαϑ οοπιταϊιτοά, 
ΤΏδι [56 Ὀ64518 ὝΘΓο ἱποϊαἀοὰ ἰπ (6 ῬΌΝΙΣο μυποὶὶ 
ἰδιΐοπ ἰδ ποιησ τπῆυϑὺ8] ἰᾷ [δ6 ΡΥ 

ΨΦΟΝΑΗ. 

Μαβίξεϊοβ. [6]} δἰ Ρ]αἴϑα, {πὸ Ῥογβίδηβ, ἱπ ΠΟΙΟΥ͂ 
οἵ ἷπι, ΒΑΓ τη6 Παὶγ ἤγοτῃ ἐπατ ἤοτβοβ. (Ἡοτοὰ. 
ἰχ. 24, Οὐμρ. Βυϊββοηϊιιβ, δὲ δεσηὶ Ῥεγβασγμτ 
Ῥγίμοϊριβ, ἢ. ς. 306) Ηοτβοθ πῃρ τῆ Ὀ]ΔοΚ 
ὙΟΤΟ, τη ἴπ6 τη οΥ͂ Ο γυβοβίοιῃ, ΓΟ] ΘΠ Βοθἢ 
δι ἤΠιΠΟΓΆΙ] ρΓγοσοββίοηϑ, δὰ ΠΟΥ τὸ (του ΠΗ͂ 
ἴο 6 8660 ἃ ἴῃ6 ῥγεϑοπῦ ἄαγ. Τῇ εἰιδίοπι [ὰ5 13 
[ουἱπάδῖίοη ἰπ ἴπῸὺ ᾿νε ἰδοϊηρ οὐὗὁἨ τ6 πιιῖααὶ 
δαδρίμτοπ οὗ τθϑη δηὰ παίατο. (Οοπιρ. Φ06] ἱ, 
18, ἀηὦ τῆς ἀσθοῦρεοπ οὗἩ τπῸ στοδῖ ρυιοῖ ἴῃ {110 
ΒΓ Εοίοριιο οἵ ΥἹγρὶ! []5ὺ “ πεία, χὶ. 89, α. 6.].)} 
Βοϑῖ 68 ἵν 8 ΘΒ ρθοἶ δ} πηθπτοπο ΠΟΓΟ 85 ἃ ΤΌΞΟΝ, 
}8ῖ ἃ5 “στοαῖ δηἀ 81|8]] ᾿᾿ νοῦ. ὅ, τῆι ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ 
τεροηῖδηςς οὗ δἷη, θυϊ 4130 σοπιρδβϑίοῃ τοινασά 
ΒΌ Π11698 ΟΥΟΑΙΓΟΒ δου ἃ τον (ἡοα ἴο βρᾶγὸ {Ππ6 πὶ 
(ἰν. 11). Βαῖ ἴτ ἰ5. ποῖ ἰτγοὰ τὸ ὑγθββ ἴο ἴΠ6 
ιπ|οϑ 8 [Π6 δδραγαῖα Ἀρρ] 8 110}8 ΟΥὗἩἨ 1[Π6 τογαὶ οάϊςοῖ, 
ἴθ ἴπ6 ἱπίογοθι οὐ ἴη6 "αο8 ἀιδίοτίσα, οἰ ογυν πα τὸ 
νοῦ] 6 Οἢ  κοὰ τὸ ἰπίον ἔγοιῃ νοῦ. 8 τῇδι ἴῃς οδι- 
(16 ννόγο οἰοιμβεὰ ἰῇ τηοιγηΐϊηρ διά πὶ τποὺτ ἰον- 
ἰῃῷ γγὰ8 ἸΆΚΟὴ [ῸΓ ῬΓΆΥΟΥ, ἡΥΠ16} νγᾺ5 σοΥ δ ΠῪ ποῖ 
80. ΤΠ βίγεηίῃ οὗ [Π6 οΧργοβδίοηβ. Ραϊπὶδ τὸ 
ἀρ οὗ πὰ τοροπίδηςο, δηὰ νογ. 8 Ὁ δον 1Π6 
ΤΟΆΒΟΙ οὗὨ τποῖν 56 ὃν ἴΠ6 Κὶπρ πα ὈΥ [06 ΠδΥΤΆ- 
ἴοῦ, ΨΠῸ τοργοίζαοοβ ἴδ οαἀϊςὶ : δπὰ 16 ἴϑσα ἕΌ χη 
ΘΨΟΣῪ ΟἿΘ ἵγοιῃ ἰδ ον} ΔΚ (Ε.2. χνὶ!. 93), οἷς., 
[δ᾽ τὸ Ροσίβῃ ποῦ (σοτῃρ. ἱἰ. 6). [1 18 ἴ00 5: ΓΟΏΡΊΥ 
ϑϑοῦοα τ[πδὲ [Π15 τοβ}ῦ οὗἨὨ ΪοπᾺ ἢ 5 ἀδη τ ΠΟ] ΑἸ Ο ὁ 
ἀοοπι ἰ5 ρῬβν ΠΟΙ ορ Δ} ἱποοι το ῃ510]6 ἴῃ ἐμοὶ 
(Ηἰ εὶς), Ὀδοδυβα 6 βρΟο Κα 85 ἃ ἸΟΥγοΙ ΓΠΟΓ ἴο 8 (Ὀτοῖρη 
ῬΘΟρΡΪαΘ ἰπ ἃ ἰογείσπ ἰβησυῆρα. δεῖ [Π6 αϑίθϑιῃ οὗ 
ΠΑΝ ν (ῸΓ (ἢ6 οτγϑςῖοδ οὗἁ {0 ροΐϑβ [(σδεεγείϊπ- 
πη 60] ἰδ Κπονῃ ; δῃᾶὰ τΠ6 ἰδεῖ πὶ {Π6 1Ἰπιὶϊῖ6 οὗ 
πϑιϊοη δ] υγόοσϑ ρ νοῦ Του ἰοῖς ἀπαεοίογιηλπηοά, 
ἴη ῥτοοῦ οἵ ψ ἰςἢ γ6 εἶτα ἴἵΠ6 νγ6}}-Κηονη ἕδος ἐπᾶὶ 
Ογώβιυβ οοηβι το τ6 Οτοοίδη ΟΥΆΟἾ68 (ςΟΤΊΡ. 
Εχτ. 1. 14Ηἥἧἧ ; ἀδεη. χΙ; Νιυαιηῦ. χχὶὶ; [Κα νἱῆ. 
Απὰ τπ6 πόσο {πγοδιοπίησ 686 ΟΥ̓ΔΟΪ6 4 ἯΤΟ, {Π|Ὲ 
ΤΏΟΓΘ σοΥΙΑΐπ ὙὙ6ΓΟ τον [0 οὐιδίη Ρε]εῖ, 88 15 πδῖι- 
ΓΑΪ, βίποθ {πὸ τηγοαιϊοπίημ8 οὗἁ αἰνῖπο ριυιπηἰβτηδηϊ 
ἴδνο ἃ ΡοΟΥΟΥ] Αἰἱγ ἰπ (Π6 σοηϑβοίοηοδ οὗὁὨ πηλῆ. 1 
οπα σεῆθοιβ ου ἴπο δχοϊοπηοηϊ,  ϊοῆ τὰ]οὰ [ἢ6 
8011}8 οὗ πιθὴ δρουΐ ἴῃ 6 γοαῦ 1000 Α. Ρν.; οἡ ἰδδ 
γΓΟ5}}}{8 τ ίο ἢ [Π|ὸ ἀἰβοοῦγβοβ οὗ ἃ Ῥεῖου οὐ Απιΐθῃϑ, 
(αρίβίγταπο, δηα Οὐ ΠΕ ΓΒ οὗ τηοὴν {πη6 μδά, τοι ρ ἢ 
ἀο!νογοᾶ ἰῃ δ Ἰαπσύαρα ποῖ υπάογειοοά ; δηα ςὐπ- 
Βἰογβ ἴπδὲ 4.76 ἱπ ὙδὶοὮ ΠΟΙ πιθὴ γογα Ὠο]ὰ ἈΥ 
δηααϊν, οὗὨἩ νον ὄνθη Ῥτοΐαπο νυ τ γα αβοτγά 
[τϑαυοηϊ ἜΧϑρὶο8, [Ὠ 6 [Π6 5 ΠΟ]ΟρΊΟΑ] ΕἸ ΟαΪῖν 
ὙΆΠΙΒἢ68, Δηὰ τποῖο 18 Ὧ0 προοᾶ οὗ ὈΠΗρΊΠρ τ 
αἰδηΐιγ οὗὁἨ τ1π6ὸ Ηθῦτον δηὰ Αϑϑυγίδη δηρθηροβ ἴὸ 
οὐτ ΠοΙρ, ἰη ογάδὺ ἴο ἢπά τῆ γοϑεϊ ρμοβϑὲθ]6. [{ 
8 ἰη͵υἀ]οἶου5 ἴο τεπιους, ἵπ ἴῃ ἰη οΓοβῖβ οὗἨ δρο]ο- 
σοῖῖοβ, ον ογυ της πιίγαοι ου8 Ομ [86 Ὠαγγαῖῖνο ; 
ὑτιῖ ἴς 18. ΘαΌ ΠΥ 8ὸ ἴο ρΡαϑῇ, ἴῃ [Π6 Ἰπτογοβί οὗἁ 
Ἰεπιῖςβ, 1ῃ6 πιγβοι]ου 5 ἴ0 5.}ΠΠπό85. Αποίπον ρϑυοῆο- 
Ἰονῖσαὶ πιοῖϊνα ἴο Γορδηϊάποα οἡ ἴπ6 ρᾶτῖ οἵ [ἢ6 
ΝΙηαν οβ οὐγ Ποτὰ Ἰηἀϊοαῖοβ, 0κ6 χι. 80, θη 
ΌὈΥ ἴπ6 ἘοΧρΓοββίοη σημεῖον τοῖς Νινευίταις, ἢΘ6 υἢ- 
ἀουδιοάϊγ Ὀτίησδ ἴοὸ σῆς ἐπαῦ τὴ6 δοοουπηὶ οὗ τἢς 
ΟΠ αοΓα] ονοπὶ ΟΥ̓ ἢὶ5 16 ἰογπημοα ἢ ΟΒΘΟΠΓΙΑΙ 
ατὶ ΟΥἩ Φοπα᾿ Β βουτθοη οὐ ΤΟροΟηἴδποο. ((ΟἸΏΡ. 

ἴακο χὶ. 32, διά τῇς ΟΡ. οὗἁἉ [τὸν οἡ νον. 4 θ6- 
ἴον.) 

ὙΥΊΙΗ τοίσγεπος τὸ ὩΤΤ ΟΊ, τότ. 9,10 (οον;φ. 
ἰ. 6) ΒυτοΚ τοπαγξβ: “ Νοη ἀἱς αὐ δοίωτ νοηβεν 
ελουαῖ, φιιίία 46 Ῥορωΐο φεπει ἢ βεῦνιο οεί. ελοιια 
οοφηϊο δυδ(ἑπεῖον, συαπι [)εὶ."" 

Ψοεν. 11. Τῆς Οοπιραββίοη. Α8 ἴαϊτ ἢ ΟΧΡδΟΙδ, 80 
ἰξ οοπιοβ ἴο ραϑ8. (Οοπρ. ἔχ. χχχἧ. 19,14.) Οοά 
ἰοοξοά ἀφροῦ τῆ ΝίπονΣθβ: Ηδ τἰγποὰ δἰ5. σουπ- 
ἴοπβδηοο, τὴ Κη ᾿ἈΒουρδῖβ, ιοπασγὰ (θαι. (οι. 
γοῦ. 9.1, 6.) 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒΙ [ΙΠ. 

4 ς αν Βουονοῦ ἄδαρ [86 ροπί τη τ} τησατηΐϊης 
ο ἱμονθὰ ταὶς Ὀς, δηὰ πονενοῦ δίποοσο [110 Γθ- 
Ρεπίθηοα οὗὨ ἴΠ6 ΡΘΟΡΙο, γνβοη ἴπϑν δοιοα δβεςογ 
ἴο [86 ΚΙ ρ᾽5 Θοπιπιδπὰ ; [Π6 Ταροπίβηο6 νγὴ8 ποῖ 8 
᾿ϑΌ ης ΟΠ6, ΟΣ μαγπιαποπὶ ἴῃ ἰτ6 εἴδει. Νὸτ ἀκ ἰξ 
ονπος 8 τπογοιρ ἢ οοηνογδίοη ἴὸ (ἀοά, θὰϊ ᾿ὰ8 
ΠΙΟΓΟΙ’Υ͂ ἃ φῬΟΜΘΓῚΪ ἸηοϊϊοΙηθης ἴ0 ΤσΟηνΟΓβίοη, 8 
ὙΑΚΙΠΡ ΠΡ Οοὐΐ ΟΥ̓́ΙΠ6 οἜγοίεβ8 δοουγὶν οὗἉ {δοὶν 
ἸΠ οἵ δὶ, 8Δὴ δηάθανοῦ ἴο ἔογδαϊο Πιοὶγ οὐ γα 8 
ὙΓ816}} ἀἸ4 ποῖ ᾿αδὲ ὙΘΓῪ ἰοηρ. 116 δβιδιθιηοῃϊ [ἢ 
νοῦ. 10, τπᾶὶ “ (οἷα ΒΑῸῪ [περ ἀοίηρ, [δὰΐ τπὸν 
ταγησαὰ (ΤῸΠπιὶ {Π6ῚΓ ονἹἱ να 8; πὰ Ηδθ γορθηϊοα οὗ 
[πΠ6 6Υ}} τας Ηθ ἢδὰ βαϊὰ ταὶ Ηδ ψου]Ἱά ἀο ἴο 
τποτη, πὰ αἰὰ ἴς ποι" (οἴ, Εχ. χχχιῖ. 14), ὁδη Ὀ6 
τοσοηο θὰ πὰ [18 τυιῖδοιν αἰβῆσι!γ. ὙὍΤ]δ το- 
γμΡυπίηποθ οὗ τὸ ΝΊ ΠΟΥ 68, ονθὴ ἱ ἴν αἸὰ ποῖ ἰδεῖ, 
δον, δὲ δὴν Γαῖα, ἃ 5. 5Ο ΟΡ. ἢ] Υ οὐ (πὸ μαι οὗ 
τς ποδί δὴ ἰοῦ τ νογὰ οὗ αὐά, ἀπὰ {ἰεῖγ Ψ}}]- 
ἴῃ πο58 ἴὸ ἔτ Ἀπι ΤΟΥ 5Ά Κα τἈθὶν 6Υ}} δπὰ ππρος}γ 
ὙΓΔΥ5; ἐ0 πηι (οὐ, δΔοσογάϊΐηρ ἴὼ [νῖ8. ΘΟ ΒΒΙΟΉ,, 
ἐοὐ]Ἱὰ οχιοηά [89 μγαοθ ἴο ἴποπὶ 'π οΟῃδοαιοηςδ. 
Οοαὰ αἰνναγβ δεῖ ἰπ 13 ψ8γΥ. Ηδς ποῖ ΟἿΪΥ ἴοι- 
εἰνεβ. τῆς. οοπνοενῖθαὰ πη, ν Π0 Ἰᾶγ 5. δ. ἢ δῃ, 
πα νν 81 Κ8 ἴῃ πον η685 ΟΥ̓ ἰδ ; θαι Ης δ Ἰμ ΤῸ 
Αἰδὸ προη ἴΠ6 ρϑη θη ὙΠῸ σοπίςβδοβ Πα ΤΟΣ ΓΠΒ 
ΟΥ̓ΟΓ ΠῚ5 5΄π, αὐνὰ ἰβ ΝΠ τὸ διηοηα. ῬΤ]Ὸ [οτνὰ 
αἷδοὸ αἰγεςίοι! Φοπδἢ τὸ ρύθας τοροηΐδηος ἴω Νίη- 
ἜνΟἢ ; ποῖ {Ππαὶ {Π|53 οἀρίΔ] οὗ τἰὸ ποδιοη ποτ] ὰ 
ταῖς θῈ σοη νογίο δ οπςς ἴὸ ἢ ἴῃ τπὸ Ἰνηιν 
Οοά, δηὰ ἰε8 ἱπιιδῦϊΔηῖ8 ὕ0 τοςσοϊνοά ᾿ηῖο το ουν- 
εἤϑηῖ οὗ στα ν  ΐοῖ Ηδ δά πιδίῖὶθ 18 [5Ξνλο], 
ὕαϊ 5᾽ΠΠΡῚῪ ἴο ρμῖνο ἢΐ8. ῬΘΟΡΙῈ [ϑγιθὶ ἃ ρύβοιῦοαὶ 
ΡῬιοοῦ εἰἰὶ Ηφ ννὰβ ἴ1π6 ρα οὗ [86 Πολίμοη 4180, 
ιηἰ ουμ]ὰ ὑγαραγς ἴον ΗΪ ΒΟ] Γ ὄνοπ διμοησ τΠοΙη 

. ἃ ΡΟΟρΡίο οὗἨ κἷ5 ροξοεβδίοῃ. ({6}} δηὰ Ὠο] 256} } 
1)γ. ῬΌβοΟΥ ὀχργοβϑοθ ΠἰΠ86]  ἈΠΛνΑΓΥΒΠ ΤΑ Ϊν, 

Ὑ ἢ [6 δαγν : Βαϊ, γαῖ δεῦρίιτο Θῃ ΠΥ ἀνθ }}8 
ροῃ, {ΠΟΙ γοροπῖ πο 6 νγ88 ποῖ ΟΠ]Υ ἴῃ Ῥγο  ββίοῃ, 
ἴῃ ὈΟΙἸοΥ, τ᾿. οατναγαὰ δεῖ, δῖ ἴὼ ἴΠ6 ἔγαῖς οὐἨἁ μει- 
υἷἱπὸ νον Κϑ οὗ τγοροπίδηςο, ἃ ομδηνσοα 1 ουἵ οὗ ἃ 
οἰδισοα οατῖ. .... ΓΒΟΙ͂Γ γΠ0]6 νΔΥ 8η6 ἐουΓδ6 
οἴ 18 ννὰβ. ΟΥἹ] ; ΠΟῪ ὕγοκθ οἵἵ, ποῖ τῃ6 οὔθ οἵ 
ΟἴδοΓ οἴη οηἷν, ὑὰ1 4}, ἐλεὶγ ψμο]6 ουἠΐ ᾿σαν. [)γ. 
Ῥ, πδ5 ἰηβογίεα τὸ δι οοῖῖνο “ τοὐοία᾽᾽᾿ Ὀείοτο “ ονἹ] 
ἘΔΥ.᾿ [18 ποῖ ὑξορὰ ὕγ [Π0 δβεγρὰ πτίτοσ Τ]ν 
τὐροπίδηπος οὗ 186 ΝΊΠΘν 05 ᾽Ὰ8 -- [ΠΟ Χἢ [ἢ 801ῈῸ 
ἡπδίδησοϑ, ἢ ΙΔΥ ἤδνο ὈΘΟΠ ΠΊΟΓΙΕ --α ἃ μῃ]ὶς ΠΟΠ- 
ἰξβείουπ πὰ απ ἰδιίοη οτγάογοα ὑγ τἰν6 Κίς δορὰ 
ἰν19 ποῦ] ς8.᾽" - Ο. Ε..]. 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΗΙΟΛΙῚ 

ὅδ. [πιγοϊαςειίοῃ, ῥ. ὅ ΠΗ. 

ΠΟΜΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

7:6 γεροπίανοο οΥ ἰλὸ Ν᾿ πουΐε8, α τιοαοὶ οΥ α 
σεν πα ναἰίοπαί τορεπίαποα. 

ι. ει ποῦατό (οὐ Β ῥτγοεϊαπιδίίοη δηὰ Δ5Κ8 ποὶ 
ὙΠ 1 νογὶ. 1-ά. 

ὦ, ἴτ δριΐησϑ ΠΌπὰ Δ} }} ἀηα 15. Δοοοτηρμδηΐοα ὉΥ 
[(αἰ1 ἢ 1 ν.ῦβ. 5, 9. 

8. 1 ὕυν 8 ̓τξο Γ ὉΠ ΔΘΥ {Π|Ὸ συτθ6 οὗὨ ἐπ ΘΟ πΊοη 
ἱϊπ, αι ποῖ ἃ δβἰηρὶα ροίβοῦ 8918: δου ταῦθ 

ἔνε [ἀςεξετνοὰ 1 νογ. 6. ἢ, 
4.ὄ 1ὸ 5 πο ἢ 186 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ δπλοηἀπηοηϊ. 
θα νον. !. πὸ [τὰ ἀο65 ποῖ ἩΓΙΠΟΤΑΥ ἢ18 οΆ|18. 

(Οορ. Φονπ χχὶ. 16.) 11 (8 ἃ ρῦθδῖ βυὰ πο ΠΠΠΝ 
ὅταοο ἴο ὕὸ οἰ Ὀγ ΕΠπι. εν. 3. ΝΟ οῃ6 8βδοῃ} 
μηάοσίηκο, οὔ πὶ ον πῆ αὐ ϑο]αῖο ροννετ, ἴο ΓὨγοδίθη 
οἴποσς νὰ τπ6 Πἰνῖπο τὰ ῖϊ ἢ δηὰ ρυπἰβτηθηϊ. 
Ῥτγοϑοποῦα, γΠῸ δροῖὶκ ἔγοπλ τΠεὶγ ον πη, μδν 

1 {(Μεϊεκοχειαπκεη, βϑὸ ποίφ, "Ὁ. 20. --.06.. Ε.]. 
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πὸ τίμ]ις τὸ ἀο 80. “ΠΠοσοίοτο, σοί ον στο} δηάὰ 
ῬῸΣ ἴον 116 Ηοὶν ϑρίτίτ, δὰ θπτίγο! Υ Βα ]6 ἴ᾿ν- 
861, δηὰ ἴΌγωοῖ εἶγϑε! ες 1 τὰ δὲ 1ἴἢ πλλ1} το, ΟΓ 
πλπϑὲ ρογοστῃ δυο ἢ ἐ ἀυν. 

γοΥ. 8. Υ̓μοονοῦ [κοῖς παν πὸ 18 δϑιις οὗ αοἀ 
δῃου]ϊὰ ποὶ ὃδ6 δίγαϊα οὗ [06 ργεδίοβὶ οἴγ. ΑἊΑ8 
ΤΏΔΗΥ 8ἃ8 ἢΠ6 [οτὰ ἰηϊοηβ 5}14}} ἤθαν Ηἰΐπι, ν1]}} 
διοᾶν Ηΐπι. --- οσ. 4. ϑὅροεϊς ῬΓΟΙΏΡΕΥ δηἀ ἀΕἸΑΥ͂ 
πο. [τ (οὐ᾿Β Κἰπραοπι ΘΥΘΓῪ τηυπηθηι 18 ργοοΙΟ 8. 
6 ὕπιθ, ν θὴ Ηδ ρυ18 ἰ8 πογὰ ἴῃ (ΠΥ τοῦτ, 
18 186 τ σιν τἰπι6 ; ποῦ ἴπδὶ ψ  ϊοἢ τθοὺ ἰληοίοβι [ῸΓ 
{ΠΥ 86]. --ὦ Ψ 6γ. 5. Βροδυδβα ἴπ6 Νίπον 65 Ὀα]ϊονοά, 
{πὸ γ ταροηῖοα, Ἐοροητβηοδ οΟΠη68 ΠΟΐϊ ἴτοϊη [ἢ 6 ἰὰὺν 
8Ιοῦθ; θαῖ ἔτοσὰ [116 ἰανν δηὰ ἢ. Ἔτοπ τἢ ἃν 
ΔίοηΘ σοπιοδ ὁοδ. ΟἸάγθ ἀγὸ ποῖ ἱπηοουηῖ. -- 
γεν. 6. [Ὁ Ὀδεοοηϊοδ ἃ ίπρ, γ|}0 Δ Κὸ8 μγοοθάθηος 
ἴῃ δνογυτέιρ, (ὁ τὰ κ6 (ἢ6 ἸοΔὰ 4150 ἰπῃ τοροπτδηςθ. 
(5. 11.) 1π τορθηΐίδηοθ δηα Θβροοῖλ!}}γ ὑοίοτο 
αὐοά, 4} ἃ΄ὸ ὁ ἃ ἰανε]; ρίγρία 8 οὐἨ πο ἄν δ]}, Ὁ 
ΟὨΪΥ 8 ὑγοκθὴ θα. Μαρίβίγαον 5. οὐ (ἀο 5 ἃρ- 
μοϊηποπε; ας [ΠΟ56 10 ΡΟ580 645 Ὁ ἀτὸ πονογιθ. ΄" 
1655 δ ΠΠΘ ΓΒ. -ν ἡ γ. 7. 1 19. ἃ γοοὰ νΟσκΚ πὰ ὕ6- 
ἰοη μη τὸ ιἰὸ οὔἶου οΥ̓ [Π|Ὸ πηαυίβιγαῖθ 10 ἰυπῖθι Γγι6 
μνίοῦν. Τ)|νὸ βθινα 88 ποῖ τη θ δι Υ απὸ πόραῖῖνο ἀμ 
οἵ μγονϊἀΐπρ' τμδῖ {080 ννΠῸ οὔ βοῦνο {Ποῖ τ το σίου! 
[δ5.1ν8}8 [δ εἰοασα] Ὀ6 ποῖ ἀϊξιιυγυοά, ὕὰτς αἰπὺ α 
μοβέτἰνα ἀαγ. ἽΠΟΓΟ 18. Ἠο βίδῖο σοποοίναυ!ς νὴ ἢ- 
οὐν μανῖηρ ἀιϊἶο8 τὸ ἀἰδοῦδγμα ἴο γοϊ χίου ἀπ (ἢ 6 
ἐσ. Ὑπὸ Κἰπράοπι οἵ ἀοα ομπ 5.55 ὙΠ ουϊ 
ἐς, δὺ: ποῖ ἴῃ γτόνοῖθο, ΤῸ τορουίδηςο ὈΘΙΟΠζΒ 
ὨΘΟΟϑδΑΓΙΪν [Π6 ΡυγροϑΘ οὗ διπθηιηθη 1. --- οὐ. 9. 
6 Βοϑίῆοι ἀο ποῖ ἀοβρδῖγ οἵ (ἀοὰ 8 πιεῖογ, 
ποι ρ ἢ τἰΟΥ ἄο ποῖ γοῖ Κπὸν Ογίϑι. [5 ΨΟΥΒΘ 
πη Δ οπί οἢ τὸ ἀσυῦν πὶ Οοά ἰβ σγβοίου διὰ 
ΤΌΔΟΥ τὸ ἰουγμῖνα. --- νοῦ, 10. ΤΠὴ6 ταροπίδηοο οὐ 
ἀοὰ [5 ᾿ποϊιιάοιὶ ἰπ 8. ρσταοίοιιβ ἄθοσθθ [ζ 14 {π᾿ 
παγηοηχίς οὗ [αἷδ Αιιδοϊπαπιενξοίσιριῳ τισϊβολθη, 
1τ., ἴπ6 κοιποτηθην Ὀοίνγο 6} ΓΑ ἢ πὰ [Οτρίνθποϑα, 
υδῖίοο δα ἰονθ. γαιῃ 18 ποῦ τ6 πη] ἐπι; 
ὑυπῖ ἰς 5 ἴ0Ὁ 118 πὰ δηᾷδ οὐ]οοῖ, ἰΙογσ. [μἱνν νυ [ἢ- 
ουῦ ἴπΠ6 ἀοθρεὶ ᾿ννου]ὰ Ὀ6 δῇ ῃρΌΑΪΥ (μην: [Π6 
ΟΙὰ 1 δδιδιλθηϊ σδηηοῦ δ 5ϊοῦ νἱτποὰῦ τῃ6 Νονν, 
Ἰῦοῦ τὸ πηι 0 πηλοῦ ᾿ἰσῃϊς οὗἨ ε᾿ὸ νυγδϑῖὶ οὗ 
ἀοὰ: [0 ἐ8ῃ ΠΟνοσ [8506 Οὔ ]ονΘ. 
τὐτηξκ: νον. 1. τ ἴ8 (ἐπογοίυσο νυ τῖθη ἴθδὶ 

6 ΠΙΔΥ ΒΔΓ ἰπ ταϊηἰ, [δὲ ΠΟΙ Ιηρ 18 τὸ ΡῈ υπάογ- 
ἴδ κοι που (ἀοα δ ννογὰ δηὰ οοπηηῆπὰ. ΕΓ 
τμ6 ἤνος οὐ Οὗ ἀοὰ ᾿ανῖῃς ὕθοιι νυἱοϊαϊτοὰ ὃ 
ἀϊβουθοάΐοηςο, μὰ ποῦ ἀοά τοποννοὰ ᾿ν, Φοπὰ 
νου ἃ ποῖ δνο Κπόνῃ, ν᾿ ΒΟΙΠΟΥΓ ἢ6 δῃδι ἃ ἀο ἱξ, 
ΟΥ ποῖ. (Οοπιρ. Νιιπὶ χίν. 1 ἢ; τας. 1. 41 ἢ) 
Τ86 [πγμο 168 ἂὲ ἤΓϑῖ νου] ποῖ ἤρῃι δ( οὐ’ "αὶ ὁσηι- 
τἸ,Δηα ; αἰιογνναγαὰ (ΠΟΥ τνιϑυοά ἴ0 4Ὧὁ 80 οἵ τδοὶγ 
οὐνῆ βἼοοογὰ δηὰ ννεγὰ δθδίοη. (1 Ῥοῖ. ἵν. 11.) -- 
γεν. 2. Νίπονοι, {π6 ον οὐ αοα, Οσοἀά οἰγο5 δ]8ὺ 
ἴον ἴη6 οαῖποπ. (2 αἰηρδ νυν. 1; Φοῦ. χχν. 9.) --- 
γερ. 4. Ηδ ἀοιιθι1688 ἀἰὰ ποῖ οομῆπο ἢ πβο Γ ἴῃ 
τοι ἢ ἴοὸ εἰἸθ80 νογά8; [8 ψτοοϊδι ΔῈ] 0 18 
Ἰοθγ τοροτίοα. -- ογ. δ. ΤΟΥ ἀο βοιηθ (Πϊηρδ, 

νὰ ]οἢ) αοα ἀοοδ ποῖ ςοϊηπιληὰ. Τ᾽ Πποτοίοσο Ησ, 
ἈΠογνδγά, νοῦ. 10, ἀο68 ποῖ σομηηθηα {Ποῖν ἰδ πρ' 
δηἃ βδοκοϊοῖν, θας υπᾶὴ (ΠΟΥ ταγηθα ἔοι τμοὶγ 
ΟὟ ννᾶγ. Οὐοἀὐ βαὺν {ΠπεὶΓ ΘΙ ϑιπο 8 ; ΓΒΟΓοίοΓο 
Ης ρετγπι εεὰ τ80 (00 15} (ὁ - [πὰ Ἐἢ16 Δι} Πγ8}5 
δου ]ὰ ἴαϑβι, οἷς., --- τὸ Ὀ6 δεσορίδο]ο ἢ Ηΐπ, νυῃΐϊοὶ 
Ἢ πνουἹἱὰ ποῖ ἢδνο ὑδιοϊὰ ν ἢ νοῦ, δὰ 6 
ΘΔΓΏΘϑὭ685 Ὀ66η ὙΒΗϊρ. ΕἼΘ6 Μ9}}}, ΟΥ Οὖγ οὐ ἢ 

ὙΌΣ, ἀοε5. ποῖ ρῥγοάυοθ δυσῇ Θαγηθδίηοδθ; δὰ 
ἊΝ ὈΥ 1.6 ρονεῦ οἵ τ᾿6 Ηοὶγ ϑρὶτγί. -- ἐγ. 9. 
ΎἼΠ6 Κίηρς ϑ8ροβκϑ δ8 ἰἴ μ ἀουδίβ. Βιιῖ Βὸ ἀυιδῖ8 
ποῖ; [Ὁ ἀουυὺς ἀοαϑ ποῖ 68}1 ὕροὴ Οοά πᾷ οπὶ- 
ΡΙΟΥ δυςἢ ὀδιῃοϑίμοθβθβ. Α ὑγὰ]ν ρῥδηίτθης ᾿θασὶ 
βίδη δ νὴ ἴδαν ἰὴ τῃ6 οοπῖθροί, ἀπὰ ἤμ]}}18 ἀραϊηδὶ 
ἀοδραὶγ; Ὀπὶ 88 1: [88 ποῖ γαῖ "0, ᾽ξ ΘρΟΔ ΚΒ ἂὉ ἢ 
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τς τ γο ἀποογίαίη, ΙΓ ΊΠοτΘ Το 50 ΤΑΣ, ἰς του Ἱὰ ] τγδϑ τοὐθο δα δπὰ ἀθερὶβοὰ ὉΥ 8 ἐπ (ὍΥΤΩΟΣ ἐἴπι68, ἰδ 
ποῖ μυϊὰ ουὔΐ δηλ βὲ βθο ἢ (οἷ δηὰ ἱσου Ὁ]6. ὙΠΕτθ- 
ἴοτο, ουὰβ ΔΙῸ ΓαῖθΟΓ 8 βῖριι ὑπαὶ ἕαὶ ἢ ἰδ τῇογα. 
-- νοῦ. 10. Ηδγο τὰς ψόοσκβ τὸ οοπιπιοηδοά ; νἢδὶ 
8[18]} τ ΒΆῪ ἀραίηδβι 105 Ηφγο {Π6 Ἰορα δῖ ἢδνο 
16 δἀναπίαρθ, γο8, ἃ ἤπο δὐναπίαρε!" Ι͂0ῸΚ δὶ 
της τοχῖ. 10 βαυβ, αοὐ βαὰνν τποὶγ ογκ8, τῆδῖ ἰ5, 
ἅπον ρμἰοαβθὰ Ηΐπι. Βαϊ Ἡ]ιαὶ Κιπά οὗἨ νογκΚα νγογὸ 
τπογ} Το ἰοχὶ βῆονβ: ΠΟΥ ταὐγπϑὰ ἔγοπι {Ποὶτν 
ΟΥ̓ ΔΥ. ὅδυοῃ ψογκϑ ἀο ἀπά τθαςοῃ, τη πὸ Μ1}} 
ποῖ τοίι86 ἴο ἴ1ῃ66 [Π6 ρΓαΐδθ οὗὅἁἨἁ ψοτΚΒ; θυϊ νὰ ψ}}] 
ΒΕΙ͂Ρ [66 ἴο Ἔχῦοὶ ἴθ). ΤῸ ἴυγη ἴγοπη πο Β ΟΥ]] 
ὙΘΥ 15 ὨΟΐ ἃ {ΓΠΠῚπρ’ Ψ ΟΥΚ ; ἰδ ̓ ποϊπαοβ, ποῖ αβιϊηρ 
δια βδοκοίοιῖν, Ὀὰ0 ἔτ ἰπ Οοὐ ἴτοπι τηο ἢοϑσῖ, 
δηά {πὸ Ἰονίηρ οὐὗὁ οὔγ οὶ σΌΟΓ 858 ουγϑοῖνοβ; {δδὶ 
ἷ5, ᾿ξ το] Γοβ ὸ Πο]6 ἸηΔη ἴο Ὀ6 μίουϑ δηὰ 1581 
ἴῃ ὈΟΪῈ ΒΟΑΥ δηὰ βδοι]. ΕῸΣ τοηυἶγοθ [ἢ ς 
ψ 016 τη, δηὰ (ἰἰ5}1Κ68 μα] Γοοηνογῖδ δπὰ ἢγρο- 
οτ[68. ; 

ΘΤΑΒΕΚΕ: Υογ. 1. αοα᾽δρὰυ δηἀ οοτηπιδηὰ 
τηυϑὲ δυςοροα δηὰ ὃο Βοσορ! ΒΠθά ; [ὉΓ 10 σαπποΐ 
ὕ6 Ὠἰπάοτοα οτ ἔγυβίγαιϊθα ὈΥ̓͂ ΔΏῪ ΠαπηΔη ἀθεῖρη8. 
Οοὰ ὈΥ τρϑϑῃβ οἵὗἉ [6 τρϊ 8 ΥΎ ΔαΥΘ8. Β' ΠΠΟΥΒ ὈΥ͂ 
δἰ ΠΠΟΓΒ. --- ὕογ, 2. Οαοά δνδη ἀιιγίηρ 16 εἶπια ΟΥ̓ 6 
ΟΙὰ (οταπδηῖ, δουρὴς [Π6 Βαϊ νδίίοη οὗ {6 ποδί θη. 
--Ν ον. 8. Νιηδνοῖ, ἃ στοδὶ οἷν ἴο [86 Τοτά, 
Βμου ὰ ΒΌΓΟΙΥ ἢανα Ὀδοη ἀδνοϊοα τὸ αοὰ : αοἀ δὰ 
τους ἴῸὸγ ἰτ (ἵν. 10). Παθήματα, ματα, 
ποσιιπιεπία, ἀοοιπιρηία, ῬΟΟΥ ἴῃ 8ριγίς, τίς ἢ ἴῃ ἐΒΙ Γἢ 
(αγιπεοίίᾳ πιαοἠί φοίἐδεί!σ, 18. ΧΧΥΙΪ. 19). αοἂ εδη 
ψ6}] (ΟἸογαῖθ στοαὶ οἰτἰ68, 1 ἸΟῪ ΟΠΪῪ σίνα ρἷδος ἴῸ 
Ηἰπι δηὰ ἢ15 ψοτχά. --- νοῦ, 4. 5΄'ησδ ἐπὶ 81}}} 
δὶβ οὐ ΘνΟΥΥ ΕΓ, [8680 πιοϑῖ ΚΟΥ ᾿ψογο [6 
ἢτγβι ἴο ἴδτο ὕδοηῃ δὐδκοποὰ, δῃὰ ἴο ἴανο βογνοά 
88 φοδυϊοῦβ ἴῃ [Π|6 Ῥγοδο πο οὗ γορθηΐδηοαο. --- 
γεν. 5. Οτεαϊαϊξ ΝΙίπίυε οὐ 7ϑγαοὶ ἱπουοαάμίυδ Ρὲγ- 
δευεγαὶ ; ογοαϊαϊδ ργιδρυζίπι, εἰ οἰτοιπιοίξῖο ρετηπαπεὶ 
ἱππαεί. ἍΜ ΏοΥΟ (μὸ οτα οἵὗἩ αοα ἰ5 ργοδοϊπρὰ 
δἰ ΠοΘΓΟΪΥ δηὰ ρυγοὶγ, ἴΠπογὸ ἰδ Ὀτίηρ ἔγαΐϊς ἴῃ 118 
ΒΘΆΒΟΗ, ἱΓ ποῦ τὴ 4]}], δὶ ἰϑδϑὶ ἰη δοῃθ. (1 ΤἝΘ88. 1]. 
18.) Φοπδῆ ἀϊὰ ἴῃ [ιἷβ8. πιἰβδίοῃ, δ ἀἸὰ 186 Αροϑ- 
1.656. ὙΥ̓ΒΟΓΟΥΘΓ ΠΟΥ σδῃγ6, (ΠΟΥ αἀἰὰ ποῖ 5βεεὶς ἢτβι 
τι ἰβδίοη ἔτοπὰ ἴΠ6 τηϑρἰβίγαια; δα ΤΟΥ τοβιθα 

(Ποῖτ δα ΠΟΥ} πρό ἴπΠ6 οοτηπιαπὰ οἱ Οβτγίδι. 
-- εν. 7. 1τ ἰδ ψνο}} [Ὁ [Π6 Τη83565 ΟὗὁὨ 8 ΘΟΙΏΠ1- 
πἰ, ἤθη Ρΐου δ τηδρ βίγαϊδα δυο 4͵80 ῥίουϑ Β6Γ- 
ΥὙΔΗΙΒ διουπὰ ἴμοπ.. [ζ 8 8 δίτοηρ ῥιοοῖ οὗ δβἰῃ- 
ΠΟΘ ΤΟΡΟΠΙΆΠΟΘ [ῸΓ δ'π8 οοιημϊ δὰ Ὁ ΓΕΠΊΟΥΣ 
ΟΥ̓ΘΙΥ͂ Οὐ ΒΒο ἴο "θὲ ουϊ οΥ̓́ΪΠ6 ΨΔΥ. ---  οτ. 8. 
Οπ6 πλπδὲ ὑγου ἢΐβ8 γεροηίδποθ ΟΥ̓ ΘΧΙΟΓΠΔΙ] δοία. 
ει ἰδ 84 ρδοι αν ἰπβίδποο οὗ  ίνιηθ ἡπβεοο τΠδἱ 
Οοἂ πυϊετοὰ ἴΙδβσβθὶ ἴο Ὀ6 ἀρδίτογοά ὈὉΥ [ἴ6 
δϑῖηθ ροορίθ, ὙΠῸ τορεηϊοὰ δὲ τὸ νοΐοθ οἵ ἷ5 
Ῥτοροῖ,  ἘΠ6Ὲ οα [ἢ6 ΘΟὨΓΓΑΓΥ͂, [Π6 1βγδο  ἐζ68 δα 
ἀοδβρϑθά 411 τὸ ργοριιοῖβ ἴοπιὶ δαπιιοὶ ἀονη. 
(σὰ ἄθογθθ 85 δἰ νδΥ5 ἃ ἤιη ἀδ πιο 18] ΓΕίδγθΠ ΘΟ 
ἴο οοπγογβίοῃ [λαὲ ἀΐε Οτάπεπο εν Βεκολγυπς ἵπι- 
πε ζαπὶ Ο ; 

ῬΕΑΕΕ: ἀαοὰ ἀοεα5 ποῖ σἤδηρθ [ιἷὶ8 σοπιηηδη άπ. 
Ἦο τοροδῖϑ εἶδ ΟΠ Πρ στᾶοθθ. Ηρ 64}}8 16 Β΄ ΠΏΘΥ 
ἔνῖςο, τῆγίοθ, γοϑ, θνοῃ ἴὸ [86 δπά. --- οῖῦ. 4:᾿ΑᾺ 
ῬΓΘΔΟΠΟΥ πῦϑὶ ΔΡΘΑΚ [16 ττῦἢ ἔγδηκὶγ [ἀκωεοἠ], 
δΔηὰ ποῖ ΒΌΡΑΓ ἴΐΟΥνῸΥ δηὰ ἀορτίνο ἰδ οὗ 118 ΡΟΥΤΘΟΓ 
ὈΥ ΟΥ̓ΠΒΠΙΘΠΙβ πὰ ἤδιίίεγγ. Οδα πιαδὶ μ] αἴ ΠΥ ΒΔ 
ἴ0 δ΄ ΠΏΘΥΒ ἵπᾶὶ ΠΟΥ ὅτ ᾿δβίθηϊηρ ἴο ἀοβισυοίίοη. 
-- γεν. 7. Ηξιο νὸ ἤηᾷ 6680} 56 ἃ ἼΠ σἱρῆῦ οὗὨ 
6 τηδρίβιγαῖθ ἰῃ δρὶ γί 4] {πη χε» οδρϑοΐ δ! ἧι 

ἴο ἴπΠ6 οχίθγπδὶβ οὗ Ὠὶ νη όοσβηΐρ δηὰ ἰκ8 
τρις τὐλν άίι τ τα Ψεγβ. 9,10. [δὲ ἰ8. οεγίδίη ἴπαῖ 
Αοὰ Ρεδῖοννβ ἢΐ8 ὅτδοβ ἀροη {86 ροπίϊοῃί. 

ΟὐαΑΝΡΥ: γεέγ. 1. πὰ (σοὰ ποιμΐπρ ἰδ ἱπιροδ- 
εἷθϊο. ὙΤΌΪΥ, 1π0ὸ Ποαγίὶ τασδὶ ΒΥ 186] ἴ0 Ὀ6 
Ὀγόίοη, οἰδογιχίθο θνοη οὐ σοδηποὶ Ὀτθοδὶς ἰδ Ὁγ δἷβ 
ΑἸ Ῥονοῦ. ΤΠ βάση νογὰ οὗ σΟοά, ψὨϊοῆ 

τοοεϊνοα ὃγ υ8 Ὑἱτἢ ἀονοιοη, Ὑμθη ἐϊ σοΟπιο8 ἴο 5 
1η6 δροοῃὰ ἔπι|δ δῃὰ νὸ ἱπ {πὸ τηδδῃιτίπιο ἢδνα 
Ὀροοπιθ αἰογθηϊ ρεγβοηθ. Μϑην ἱπάϊν! ἀτι6415 δηὰ 
[Ἀπ|}}105 ννγὰπὶ ποιπίηρ θα {116 ΟΓΟΒ8 ἴο ὑσίηρ Τ[μότὰ 
ὕπο. -- νογ. 8. Α1]68!} Φοπδὴ 1188 τοῦτο (0 Οὐ οΥθ 
ἴῃ 1η9 χὰ} οὗ θιρις τ ἴῃ τΠ6 τγᾶνὺ οὗἨ οὐοάϊσποα. 
-- νεγ. 4. ΓἜγοο ΔΥΒ ΠΊΔΥῪ Ὀ6 Ριιγβασὰ οἡ τϑοαδὲν- 
Ἷῃ; βΒο] 8. ᾿δυΓ ὉΪ6 ΤΠ ΘΒΒΑΡῸ --- ἀσεραὶγ, ἔγνοϊουδ 
τιοοίκοτν, Γοροηΐδηοθ δηα οοπνογβίοη. Το ΝΙΒο- 
ΥΙ68 σΠο86 ἴπ6 τηϊγά. ---- εν. 9. ΕΔΙῸἢ ἀἰβαρροϊπῖδ 
ΠΟΡΟάν. --- ὕ ογ. 10. Ταὶς ΝΙπονοῃ 45 οοηγοσίϑα 
ὙὯΔ8 ἃ ὙΟΠποΓ. ὙΠ υδ, ἰς ἷπ ἃ “ΌΠαοΓ, ἢ τὸ ΔΙῸ 
ποῖ σοηῃγνοτγίοα. 
Μαβοκ : γεν. 1. Οαοά ἰ8 80 ροοά δἀπὰ 5ο ἱπά)}- 

βοηΐϊ ἴο 1Π6 ΘΒ ΚΠ 6 8868 οἵ ᾿ιἰ5 κούνδηιδ, [δὲ ὄυθη 
ΔΟΓ τορθαῖϊοὰ ργοοῖβ οὐ ᾿Ϊ8 ρτϑδοθ, Ηδ πηδῖθα 
ἰζῆονστι ἢ᾽8 ν}}}} τὸ τῆσπι, ἢοῖ οὔσο, θὲ οἴγδποσ, ἴῃ 
ογάογ {παῖ ΤΏΘΥ ΤΏΔΥ Ὦδνο ΠΟ ῥτγοίοχὶ οἵ ἱρτπόγδποο, 
Ὀιῖ ΤΏΔῪ ποῦν 86 ἴσα οὔ͵οοῖ οὗ τ1ποὶν γοἀοιιρτείου, 
ΠΔΙΠΟΙΥ, ἴο ΟΌΘΥ 16 σοτηπιδηαάδ οὗ {πο ὶγ 
δΔηὰ ἴο τηδηϊίοδβι ᾿ἷ8 ρΊΟΣΥ. 
Βυποκ: ἀοἀ ἄοθθ ποῖ πείοσὶν τοὐοοξ Ὠΐτω, τῆο 

[48 αι Ἰοὰ οποθ; ὃυὲ Ης ταῖδοῦ σίνοβ πὶ ἃ ΠΟῪ 
ΟΡΙΟΠΌΠΕΥ οἵ οοττοοίπρ ἴοσιμογ ἴδ]. 

ΙΕΟΕΕ: ΤῸ Πῖπὶ, ὙΠῸ Θοτηθβ οὔἱϊ οὗ Π:.ῸΌΡ]Ρ, 
ἀδηχοῦ, δὰ δἰςκηθδδ, ἀοάὰ ΟΠ ΠΠΟΉΪΥ ρογπ 8 8ῃ 
ΟΡΡΟΓΌΠΙΥ βοοὴ Ὁ Οσδαῦ, μη ἣδ ΟΔἢ ΡΔΥ͂ 8 
ΥΟΥ͂ΤΒ. 

ΒΟΒῚ ΕΠ: [π τοπουίηρ [Π6 οομητηδη, Θσοα βαγα 
ποῖ ἃ ψοτγὰ δῦουϊ [6 δυὶ ι οἵ Φοηδῖ!; ἴοτ Φοηδὴ δ 
πὶ θ]ο ἃ. [ἢ πὸ τῖγϑοὶθ οὗ ἷ5 ἀδ᾽νογδῆςο δ 
85 ἰοασποὰ ἰδὲ οὐὔθάΐθποθ ἰ8, δπουσὴ ἰδ ἀοθε 
ῃοῖ γοῖ Κηονν δὲ Ὠἱνίῃθ σομηραδδίοη ἰοπ σὰ [16 
Ρογβΐηρς Βοαίπθη ἰβ, 
Βυκοκ: ογ. 4. Ῥγοδομίηρ θ᾽ πδΌδ! ΠΥ οβῖολ- 

οἴου, ἤτοπὶ ἴΠ|ὸ ὙΘΥῪ βγϑῖ, διποηρ ἴἢο56 ὙΠΟ ἀο ποὶ 
τοοεῖνο [6 Ἤοτα 'π ναϊπ. ὙὭογο ἰδ Ὺ ᾿ΐτι)ς 
ἴορθ οὗ ἴῃοβθ, γῆο πᾶνὸ δεδσγὰ {πὸ οτὰ οὗἩὨ ἀοὰ 
ῬΓΟοϊδίπιθα ὉΥ [6 ΒΑΘ ΠΙΘΒΒΟΏΠΡΌΓ, ΠΟΙ ΤΊΤΟΥ 
ἸΏΔΩΥ ἀαγΒ, θαϊ γοδῦθ, σἰῖουΐ Ὀδοοιηΐπρ Ὀδίξοσ, 
Θτ  ἰξ (ΠΟῪ ἐβουϊά δάνὸ Π6 Ορρογίυ πε γ οὗ Βοδτ- 
ἴῃ ἴΠ6 δᾶ π|0 ῬΓΘΑΟ ΐἷηρ ἃ (Πουβαπαὰ γϑδγ. 

οΚ : εν. ὅ. Ὑ ΠΟΤ ἰ8 ποῖ ΟἿῪ ἃ ΥὙΘΙΥ͂ οἷοδα 
σοπηθοῖίοη δοΐνγθθῃ ΟΥ̓], χα 1], Δη ἃ ΡυπὶΒητηθηϊ, 80 
πῶς ΤΟΥ ΒΓ ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΥ πιὰ ζ8}}} ἀσροηάθπὲ, δας 
4180 [80 χοοά 18 οοπῃοςῖρα ὉΥ ἱπιϊπηδῖα Ὀοη 48, δῖοι 
τοῖῃ οπα νίτιιο οὗἨ ὁΠ6 Πη|8Π ΟΥΒΕΥ υἱγί.68 οὗἉ ΟἴΟΥῸ 
ον, δπὰ τι6 Ὠἰνίηθ ὑ]οςβίηρ (Ὁ]]ονγβ νἱσῖαθ. Τὶς 
8 1Ππ|δίγαιθα ὉῪ [Π0 οὐὈδαϊοηοε οὗ Φοπδῃ, πῖτὰ 
νι δίς ἢ τἀπὸ τορεπίδηοο οὗ [Π6 ΝΙΠΘΥ 85 δηὰ (μ6 Ὠ]- 
ΥἹΠ 6 ΘΟΙΏ 4 5810 ὙὙ6ΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ οοπποοῖρα. 
ΒΙΕΘΕΒ : Τὴ ἽΧχοιο 868 ΟὗὨ ΓΕΡΕπίδησθ δῖα ΒΟΙΘ 

ἀοβογιθοὰ ἴογ {π6 πιοβὶ ρασὶ Ὁν πὸ ουὔτναγὰ εἷτ- 
συπιοίδηςοβ ἰπαὶ Δοοοπιρϑηϊθὰ {Πθ πὶ, --- ααΐο ἀἰῆοτ- 
ὀπΐ ΠῸπ Ψἢδὶ ἷἰ8 ργαοι θὰ δ 186 ῥγεδοπῖ ἀδυ, 
ὙΠ6η ΟὯ6 ὙΟυ]ὰ ρΡογίογιῃ [10 Τρ ἢ Ἀς18. οὗ το- 
Ροπίδηςο, ἀονοίίζοη, δηαὰ ῬΥδυογ, ἴῃ δυο ἃ αυἱοὶ 
ὙΔΥ͂ 88 ἴὸ Ὀ6 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ρογοεϊνοα Ὁγ {[π086 ΨἘῸ δτὸ 
ποαγοδὶ ρου πἷἰπι. Βαϊ ὙΠΟΤῸ [Ππογα ἰΣ ροπαϊηθ 
ΘΔΙΠ 5688 ἩΪΠ ΠῚ, ἔμογο τΓἢ6 Ουνγαγὰ τηδηϊἔροία- 
ἄοῃ 18 ποῖ 80 ΤΟΔῚ διρρτγεββοά. 
Βυποκ: εν. 6. ΤΠοΓο 8 8 αἰ βθγοηοο Ὀθοΐμσοοη 

8 οουτῖ, ὙΠΟ ἰ8 δ᾽ ΒΙΓΑΠΡΟΥ ἴο [Π0 ἴσῃ το] σίοη, 
πὰ οηθ ἰδπαῖ ἰδ διϊδοποὰ ἴὸ ἰδ ἴῃ ΟὨΪΥ͂ ἃ Ὠνροοστγὶν 
ἰς84] πᾶν. “ΓΘ ΤΌΓΠΙΟΥ 18 ΤΏΟΓΘ ΘΆΒΙΪΥ τηογνϑὰ : 16 
ἰαϊῦου, πὰ σοῃβοαιθποο οὗ αοα᾽ 8 ἄδοσϑοο, 18 τῆοσγα 
δατγάδηρα. 

ΒοΟΟΒΑΚΤ: δον. 7. ΤῊΐδ εὐΐοξ, ἰδδυθὰ τὸ ἰδθ 
Νίπονίτοβ, ἰῃ ογάοῦ ἴο ΔρΡΡθΆδϑ6 [86 δῆρος οἵ ἀοὰ; 
1.6 οἀΐοιὶ οὗ ἸΠατίυβ (ΠΏ 6η. νἱ. 26 8.) ; τμας οἵ Νεῦ- 
ὉσοΒδάποζας (ἢ δη. "11. 20), δηὰ οἴδογβ, σσογα 7α5ὶ 
80 ΠΊΔΩΥ ῬΓΟΡΔΙΒΟΪΟΏ8 ἴοσ ἴπ6 οοπνογεῖοι οἵ [6 
μοαίμοῃ, ἩΠίσἢ ΤὉ]]ονσοὰ [6 δάνοηί οὗ ΟἸγῖδε. [ἢ 
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9 τὰν σα Β ροοάπεδβ δηὰ σίοσυ Ὀφοᾶπις σὑτδᾶυ- 5υϑδτ ἢ Πη86 1 ἴὸ 6 Ψ0]].Υ γαϊοὰ Ὁγ Ὠἷπι. 76 
ΔΙ, ἀπὰ ἰπ ἃ δουϊαίῃ πιθΆβασο, Κπονῃ ἴ0 [Π6 πᾶ- [ἤθπορ ᾿θᾶγῃ πον ψν0}} ἀοά ῥγονίάθβ [ῸΓ 9 δῃηὰ [ὉΓ 
οηδ, ὙὩϊο ἢ γα δἴγβηουβ ἴὸ [8.86] (Εὐχοάαϑ Υ. [ΟἿΓ δβαϊνδίίοη, θη ἢ6 οοττοοῖβϑ ΟἿἹΥ ῬΘΓνΘΥΒΟΏΘ658 ; 
2). ἱΠΟῦρΡῚ ΒΠΔΓΡ ΠΛΔΥ͂ 6 ΟἿΤ ΟΠ ΑΒΙἸΒΟΙΊΘΠ 8, γοῖ 88 

ΘΟΗΜΙΈΕΌΕΕ: γογ. 8. ΤΏ πῃ άἀογβίδπαϊπρ ΤΔῪ [08 ὈΘποΙϊ (Ὁ]]ονν8, τγ Κποὺν [πὶ ποιηϊηρ' 18 Ὀθῖ- 
6Ά}1 τὴ Ῥοπλνοπ εἶα] δοῖβ οὐ ἴπ6 ραγὶ οἵ 6 Ὀδαδβ(8  ἴογ ἴου 18 ἴδῃ ἴὸ θ6 Ὠθ]οα ὑπᾶον (οα᾽β Ππϑηά," 
(οοἸΐδῃ ; πὲ 1ῃ6 ποιὲς ν}} δοὶζο ὑροη ἴπθηλ, 6. 88 Πανὶ ἀ 88 γ8 ἴῃ 8. 119. -- Κ ν. 10. Οοα λαά τε- 
ἐδ ΠΟΥ βίον ἀθὸρ οοπιτίοη οὗὨ Ὠοαγὶ; δηὰ ] δροοὶ ἴο ἰλεὶγ τον ἐϑβ --- ΜὮΔι ΟΓΚΒ 1 ηοῖ ΒΟ Κοϊοίῃ, 
ε1}|8. 16 σοί ΠΥ τἢ6 πιαΐῃ ροΐϊηϊ ὮΘΓΕ. ποῖ 68.168, ποῖ ἐἈβηρ; ἴογ ϑοῆδῃ ἀ008 Ὡοϊ ΠΟῪ 
Ηϊπβοκυμῦθβ: οτ. 10. ἀοἀ δοοη οπαπροὰ ἢἰΒβ᾽ πιθηοῃ 1686; ὑπὶ ἃ) 6 δὰ τοβρϑοῖ ἴο τθοῖσ τ οσΚα, 

Ρύυγρυθϑο, Ὀοοϑυβα Ηδ β8}Ὁ ἴπδὺ τὨεὶΓ σου Κ8 ὑγοτὸ  Ὀοεϑ 86 [ΠΟῪ τατηρὰ ἔγοτῃ το ῖτ ον] τναΥ. 
οπβαηροὰ. Ηδ ἀἱὰ ποὶ ἤθαῦ πογάβ, βαο 88 ἴσγβθὶ} ΕἈΙΈΒΑΙΕΝ: “ ὙΥῈΥ 8δοιϊ]ἃ Οοα ἤᾶγνα βοΐ ἢΐβ 
ὙᾺδ ὙΟΩΐ [0 Β8Υ: “Α11 τΓπαὶ ἀοἂ ἢα8 δβαὶά ν7}}} γνὸ ᾿ Ῥσορποῖῦ ἴο δάἀτηοηΐβ᾽ι τι8 οὗ 5βἷη, δῃᾷ (Ότοῦο]] 118 Δρ- 
ἀο᾽ (ἔχ. χίχ. 8; χχίν. 8); θὰ. Ηδθ βᾳὺγ σψ τ 8. ἰ Ῥγοδο Ὡρ ἡπάρτηθηῦ, ἃ Ῥτορμεῖ, ἴοο, ψο δ68 Πίη)- 
Ηδ γ1}} ταῖποῦ πὶ 1μ6 πηρῸΪΥ ταστὶ ἔγοιὰ {Ποΐτ] 861 θδδη ἴῃ6 βῃ)θοὺ οὗἁὨ δβιπραϊθῦ ΤηΘΓΟΥ͂ Δη ἃ ἴοτ- 
ΕὙἹ] ψΔΥ, τη (Πδὲ ἘΠΕῪ δου ]ὰ ἀϊ6. (ΕΖ. ΧΥΙ]. 28, θδασαπο [ΙΓ ἀοβίγποοη δίοπο δὰ Ὀδθὴ ἢΐβ 
32). οἰ)δςοῖ, σουἹὰ ἢ6 ποῖ σδίβοσ ἤλυθ δ᾽ϊονγοὰ τ8 ἴῸὸ 
ΓΑιεῦν : Π ΔΓ Ὀτοἤσοη, βδοκοιουῦι δὰ βεὶπηρς | δ[θθρ οἢ ἰῇ ΟἿΓ δἰ Πα] 6381 Αηά ΜὮΥ, ἴῃ ραγεςυ- 

ΔΥΔΙΙ ποῖπίηρ; Ὀαϊ γοροπίδηποθ ἀπά ροοά ψόγκβ. [ἸΔΓ, Βηου ἃ [686 ΌΓΥ͂ ἀδΥ8 ἤδνθ Ὀθθὴ τηϑᾶς ἴὸ 
Εν ἰϊ ἰ8 ποῖ βα!ὰ οὗ ἴδ Νί πον 68, οἴς. τ Ὀρίνγοθ ΟἿΤΓ ἀοοὰ δηὰ οὔσγ Ῥιυηϊδιτηθηῖῖ 

Βυκποκ: Ηον [Ἀγ τὸ Οαοά δ ἱπουρἢ!5 τοιηονοὰ ] ϑδιιγοῖν τἢ}]8 ὈΟΘΡΘΔΪ8Β 8οῖὴθ τΠοιρὮϊ οὗἁὨ ΤΊΘΤΟΥ ἴῃ 
ἔτοτη ἔπ τῃουρ ἢ 8 οὗἨἉ τγδῃ, ούθη ἔγοτῃ τὴϑ Ἐπουρ 8 [ Οοἀ ; ἴτ τηβὶ μδνὸ Ὀθθη τηϑαπὶ ἴ0 ἰθάνα [ῃ6 ἀΟΟΥ 
οὗ τβθῃ, Ὑ|10 βθοῖῃ πηῖοὸ Οἴβοῦβ ἴῸ δ6 ϑοιπιὶ ἱπ [Π6 811}} ὀρθῃ ἴο π8 ἴου ἰογρίνθηθεβ πὰ ρϑϑοβ. 800 ὑῃ- 

ὑἢ. ἀουυίρα!γ τΠποὺ τϑϑβοποῦ, δηά, 88 [6 ονθηῖ ργουθὰ, 
Εικαξε: Το Ἰωογὰ Ψε6808 ὈΘΑΓΒ (ΘΒ. ΠΟΥ͂ ἴο  ΓΟΔβο δα 711581}Υ, 

τδῖ8 τορουΐδηςθ οὗ [806 ρϑορὶθ οὔ Νίπονοιῃι (Μδπ.} Ρύυβευ: δον. 10. 4πἃ Ὺλὲ αἰά ἐξ ποί. Ασοὰ ν]]]οὰ 
χῇ. [4], πᾶν ἧπ ἰξβ σοοὰ σοηβθαμθηοθβ, 1ϊ ν71}}} οχ- [ΓΑΙ ΘΓ ται ἷδ ῬΓΟΡΒΘΟΥ 8Πο ἃ 5δοπ ἴο [1], [Ππ 8 
τοηα ἴο μὲ ἀδγ οὗ Ἰυάστηοπι; ἀπ ἰδποθ, ἱπ δραῦ- [δαὶ Γεροπίδηοθ βῃουϊὰ (Ἀ1] οὔ ἰϊ8 ἔγαῖϊϊ. Βαϊ ἰΐ 
ἱπρ ἴΒοπι, αοἀ πιαδβὲ Πᾶνα ὈΘΘη βίο ΓοΥ δπὰ Κίπαϊγ [ἀϊά ποῖ ἱπάορα (μ]}, (ογ (6 οοπά  ἰο ΔΥῪ ἜΧργθϑβθα 
ἰῃ δαγηοϑῖ. Βαϊ Ὀδοδιιδο Νίηονοῃ ἵτῇ ὈΔοκΚ ἱπίο ἴῃ [ἰπ6 τητοιῖ, 
119 ἔΟΤΤΩΘΙ δἰ π5, ᾿ξ γγαϑ ονουμγονγῃ ὉΥ τὴ πταῖ οἵ, Οὐδ: Ψεγ, 10. Ῥοτκβ πιθοὶ ὉΓ τοροπίδῃ 66 
δοβονυὼῇ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἃ ΡΠ Δία 815 ΒΑ] Ὁ ἸΆΤΥ ΘΟῊ- ὙΠ] ΠΕ Ι ΠΣΌΪΥ βοοῦτο τΠ6 τονοῦθαὶ οὐ τηγοαίθηρα 
ΥΟΓΒΊΟΙ : 80 8ἃ]δῸ ἴξ Ὀοίδ!] ψΦογυβα] θη, Ὀδοδαδο ἰζ αἰὰ | δα ᾿προπαϊΐηρ ἀοοῦ. Οὐο(ἦ 5 ἱπλπι ΓΑ Ὀ1 ΠῚ Ή᾿Υ ἰδ ἴῃ δὲ 
ποῖ δοκπον θῖζε δηὰ τοοεῖτο Ηΐπι, οὗἨ βοτὰ Φομδὰ οὗ ρῥτίποὶρ!θ ---- ποῖ οὗἨ ρίδῃ δηὰ δοΐοῃ. Ηδ ἱπι- 
ὙΔ5 ἃ ἴγρο. ΤῸ ΤΔΌΪΥ Παῖθ8 δπηὰ ραηβ 88 δίῃ : ἤθησθ, ἤθη 8 
[Ὁλενν : Κογ. 8. ἢ τοεπῖ, ἴΐθη, ασοογαϊπς ἰο᾽ δἰ ΠΟΥ βαρθὲν ἃ Ροηΐΐθης, αἀοἀ ἴατηβ ἔγοπλ τἢΓεδῦ- 

ἴλὲ οοιαπιαπα ὁ υελουαὴλ ; ται ἷΒ, ποι πίη 6156 ἀἸὰ δηθὰ νϑηρθδηςα ἴῳ ἔγθα ρϑγάοῃ. --- Ο. Ε..] 
ν τερατὰ δῖ ἴ0 τοπάρν οὐοάΐοποο τὸ αοά, δηὰ το] 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΒ ΙΥ. 

[υοπαὴ τγερίπος αἱ Οοα Μεγον ἰο ἰλὸ Νιίπουϊέοα. Οὐα ἐπερίου8 α Ῥαϊπιολνίδί αϑ α 
ῃβδαπδ ἰο τόρτουὰ απὰ ἐπείγιοί ᾿ΐηι. ---- Ο. Ἐ..ἢ 

12 ΒιυιΓ[Ἀπά]7 ἴυ ἀϊβρ᾽οαθθα Φοηδῇῃ δχοθθαϊ ΡΥ, ἀπα ἢ νγὰβ ὙΘΕΥ͂ δηρτγ.ἦ Απά ἢ6 
Ργαγϑὰ υηΐο [0] {π6 Τογὰ [«ΦΘΒΟν ΔῈ], δὰ βδἰα : 1 ῥγαὺ τΓΠ66 [ΑἘ! ποτ], Ο 1μογὰ 
[Φϑῃοναῖ}, σας ποῖ {818 ΤῊΥ βαγίηρ, σβθὰ [Ὑ}116] 1 νγὰβ γοῦ ἴῃ ΠΙΥ͂ ΘΟΌΠΙΓΥ ἢ 
᾿ΓΒογοίοτο [δ Ὀοίοτο [1 δηιοὶραίθα ἐξ ὈῪ ἤδοὶηρ] απο ΤΑγβ βῆ : [ῸΓ 1 Κυδν ἐδὰϊ 
μου αγί ἃ στϑοὶουβ (σα, δηα τηθγο ὅλ], Β]ΟΥ ὑ0 ΔηρΡΘΓ, δηα οὗ ρστοαῦ κἰμάμοββ, δῃὰ 

8. σϑρϑηῦοβὶ [ἢ66 οὗὨ [Π6 60}}. ἸὙπογοίογο πον, Ο Τωοσὰ [μά πον, Ο Φομονδ}] ἴδξο, 
Ι[“Ὀοβθθοῇ {1|66, ΤΥ 116 ἔγοπι [γ6 ; ἴον ἐξ ἐξ Ὀθίυθυ [ῸΣ τὴ ἴο αἰ {μη ἴο ᾿ἶνα [ΠΥ 

4 ἄρϑῦ 18 ὈΘ ΘΓ {Πδῃ τὰΥ 116]. ΤΒθη [πὰ] βαϊὰ {86 [,ογὰ [Φομονδὴ 8414, οθβϑὶ 
ὅ ἴποὺ ν6}] ἴο Ὀ6 ΔηρτΥ ἢ“ 80 [Ἀη47 Φοχπιδὴ τγϑαὶ ἢ ουὐ οὗ [Π6 οἱἵγ, ἀπ βαῦ οἡ 186 δϑϑβί 

5146 οὗ {116 οἰἴγ, ἀπά {πϑγ τρδάθ πίπι [[ῸΓ ὨἰπΊ56}7] ἃ Ὀοοίδ, ἀπά 8αΐ ἀπάᾶδὺ 1 ἴῃ [ἢ 6 
6 ββαᾶον [581|866], {1}} Β6 ταϊσῃὺ [8Πο0]4}] 566 τυ μαὺ του Ὀθοοιμθ οὗ (Π6 οἰϊγ. Απᾶ {πὸ 

Τ,οτὰ [96 μον δὴ αοἀ ργδρεγοά 8 φουγὰ [4] πο} τ]80] δα τηϑᾶθ {έ ὕο σοῖὴθ ἊΡ ΟΥ̓ῸΡ 
Φομδῖ, {πᾶ0 10 ταῖρι Ὀ6 [0 Ὀ07 3 5Βῃαάον [5Π446] ΟΥ̓́ΘΡ ἷ8 Ἀ6ΔᾺά, ἴο ἀο6 ̓ν ῦ Ηἰϊπὶ ἔγοσα 

1 ἷ8 στίοῦ [ἀἰβιΓ688}. ὅ0 γε Φομπδῇ νγὰ8 ϑχοθοαϊηρ ρ]αᾶ οὗ [6 σουγτά. Βαυϊῖ αοὰ 
Ῥγορδγϑα [ Δρροϊηϊθα} ἃ γογτὰ μι} [Π6 τηογηΐπ ΓΟΒ6 [αὖ {Π6 τἱβίηρ ΟΥ̓ ἐπ6 ἄδννῃ ] 

8 (86 ποχί ἄδΥ, δια 11 ϑπιοίθ (Π6 σουτά [ρἈ]πλ ἢ τῖ8ι} [80] {πὲ ᾽ν πιιμογοὰ. Αμά τ 
ΟΆΠΔΘ ἴ0 ράᾶ88, ἤθῃ (Π6 βιιη αἰὰ ἀγίβθ [δὖ [Π6 τἰβὶπρ' οὗ τῆ 8], [μαὶ αοα ργοραγϑὰ 
[ἀρροϊπίθα] ἃ νεβασαθηίΐ [5 ΠΥ ] οαϑὺ υἰπά ; απα (86 δὰ) Ὀθδῦ ἄροη [86 Πμοδὰ οἵ Φαηδῆ, 



80 ΦΟΝΑΗ. 

{παν [π4}] πα ἐαϊηὐθα, δια νγβηθα ἰμ Ὠἰπη86}7 [ἀϑκοα ἢ18 βου], ἵ. 6.) δϑίςϑὰ ἴῸγ ἢἰτη- 
861{7 ἰο αἴ6, δηα βαϊὰ, 7ὲ ἐξ Ὀδίίον (ὉΣ πὴ ἰο ἀϊ6 ἔπδὴ ἴο ᾿ἰἷνθ [τὴῦ ἀθϑίῃ 18 Ὀθιίοῦ 
[Πδῃ πὶν 116]. Απάὰ Οοά βαϊὰ ἴο ϑοπαῖ, Ποοϑϑὺ ἴῃοὰ νγ6}} [18 ἰὺ τίσ} ἠο Ὀ6 ΔΏΖΤΥ 
ἴον (Π6 σουνα [ρΡ4] το ἢγῖβι]17 Απά ἢ βαϊά, 1 ἀο τν6]} [10 18 στὶρθῦ} ἴο Ὀ6 ΔΗΤΥ͂, οὐδπ 

10 
στὶονοα ἴογ] τ0ὼ6 σοιγὰ [ρα]τα ἢ 81], 
πηΐο ἄθαιῃ. Ποθη [Απᾶ] βαἰὰ {πὸ Ἰοτὰ [Φεμονδῃ], Του Παδὺ παά ρὶγ οἡ [νγαβί 

ἴον {π6ὸ νηοῦ [ὁπ ψῃῖοἢ}} {Ποὺ ᾿Δ8ὲ ποῖ 
Ἰαογϑᾷ, πϑίτμον τολάθβι ἴν [διά τ ΐοἢ τμοὰ Παβὺ ποὺ σαυθοᾷ [07 στοῦ ; νυ ῃὶοἢ οαπιθ᾽ 

11 ἀρ ἰῃ ἃ πἰρμὶ [ΠΟ νγὰ8 (06 βοὴ οὗ 8. Π’σἢ}7, δηᾶ ρογίβμθιὶ ἴῃ ἃ πὶσῃύ: Απά 
Βῃου]ὰ ποῦ ἴ βρᾶτθ [πᾶνϑ δ᾿ ἀροημ] Νίπανϑῖι, τὺ σγθαὺ οἰΐγ, σι πϑγοίη [ἴῃ ν ἢ] 6] 
ΔΓΘ ΠΊΟΓΘ ἴΠ|81) ΒΊΧΒΟΟΥΘ ὑπου Βα Πα ροΥβοηβ, ὑμδὺ οδπηοῦ ἀΐβοθγῃ [ἀἰβυ ηρ 8} Ὀ6- 
ἔνσσθθῃ {ποῖγ γρὶιὶ μδηα δηᾶ ὑποῖν Ἰοῖυ παηὰ ; δπᾶ αἶδο [οπιΐξ, 1807] πιυοῖ οαἰ116.5 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ. 

[1 γεν. 1. -- ἐν; “ἸΙΠΡῚ [βυρετ) τσ ἀὐπεϊεη το Αὐἶπι, ᾿. Θ.) ΔΦ σα ἀπϑτν. Βοτηοιίπιοα ἐδὶδ ἠοττα υἷα οχργοϑόθα ἔπι ἐβοϊϊς 
οὔ κτίεῦ, εδάηεασ. 15 ἴδ Ηἰε ρα. 89 τοῦ δἰ ζηΐϊδοα ἰοὸ Γτοὶ οὔθ᾽ 8 δοὶ, Ῥε. χχχυί!. 1, ἢ, 8. Ὑπὸ ΕΧΧ, δβοιυθπιοθ τοπὰϑγ ἰΐ 
ὉΥ λυπέομαι, ἐγ. 4. 

[2 νον. 4. -τθρ ΤΠ ΦΙΟΥΤΤΙΙ, Κεὶϊ κπὰ Ῥθ} ζϑο : 

τὴυςὴ νοχοά "ἢ 

σφόδρα λελύπησαι σύ: αυϊκαῖθ: Ρῥμίαδπε, δὲπθ ἰγαβοεγὶβ ἐπ 

πιϑὴο. .. 

γεγο. 

ὉὋ1ρ τα δηρὸν 501} κί ἀ]6} 3" Ησηάογοου : “Ατὶ ἴποα 

ΣΌΣ ΣΤ 6 υνοὰ δάγογθίδ!}γ. Οοιαρασο Ὀϑαϊ. ἰχ. 21; χῃὶ. 1δ:᾽ πὰ 2 ΕἸηββ χὶ. 18. ΧΧ. : Βὶ 
2 

[8 νον. δ. --- ΤΏ6 νουῦβ ἰῃ (8 ὙΟΥΚΘ ΠΙΔῪ ὍΘ ΓΘηοτοί ἴῃ ἔπ ΡΙαροτίοοϊ : ἢ Φουδὴ δά βροηο.. 

. διὰ δὰ διε υηπάοτ." Νονοοπιο δοά Κιἰοϊηοτγὶ 80 σϑάθν ἰμθ. 860 06 Ἐχοροιῖολὶ δηά (Σεἰιίοαὶ οῖθϑ οὐ ἴδο 

.. δά καῖ. ἡ. Βδδλᾷ 

(8 γον. 10. -- Ὑϑὰ ΓΟ] ΤῊΣ ΤΙ ΟἽ ΞῸΣ, Ποογαῖιγ, ποῖοι ταβ ἐμ ϑοὺ οὔ ἃ αἰξῶε, κυὰ ροείβιοά ἐδ 
θοῦ οὔδ ηἰχαξ. 

[δ ον. 11. -- [ἃ ΝΙονοῦ, δοᾶ δἷδὸ ἰὼ ΒδύγΙοη, ἔδοτθ τοστὸ 

ἘΧΕΒΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΗΑΟΤΊΟΑΙ, 

“Ζ7οπαλ᾽ε [ιβεοπίοπὶ απ Ογτεοίίϊοα. Τλΐβ ΟὨδρῖον 
ἀσσδε ποῖ ἴὍγπι, ἃ8 (ἢν. Β. Μ|ςο 6159 τη Κ8, τννο ἀΐϊ8- 
Ἰοριι68 Ὀούννοοη αοἀ ἀπά Φοπαῖ; θαΐ 845 18 ον ἀθηὶ 
ἴγοπι τὸ τοιγοβροοτίνα γοίογθῃοθ οὗ νῸγ. 8 [0 Ὑϑγ. 8, 
Δηὰ ἃ5 ἴῃ (ΓΡΠΒΙΔΠΟΠ ΒΠΟΥ 5, γ0 Γ. ὅ ἢ. χίνοβ [ἢ 6 
ΒΟΘΠΟΓΥ ἴγ {Π|ὸ μτοοοάϊπρ' νοῦβοβ, δηὰ τἢ656 γθΓθ68 
ὐδῥνν φξῳ τὺ Φοηδ τητιϑῖ Πᾶν Αἰγοδάγ ρῸΠ6 
ουὖι οἵ Νίπογνοὶ, δαὶ ἃ ἰΙοπρ τἰπῖα ἴῃ ἢἰβ ΟὈΞΟΓΝΔΙΊΟΓΥ, 
δηὰ τναϊτοὰ πῃ ναΐῃ [ῸΓ [Π6 ἀῤδιγυςτίοη οὗ ἴδ οἰ. 
Εὺγ πὸ ἀοος ηοῖ σοπλρίαϊα ὑδολιθο τὴ6 ΝΙηον το» 
γοροηίθῖ, δὰ: ὕδοαυθε αοά πα Αἰγοθ ν βθονηι 
Η 50}  ταοτοῖ} ἑουναγὰ πε. ((ὑοταρ. ὕοΐον αἱ 
νοῦ. 8; δηά τὰ βοϊυατίοη οὔ [π6 ἀΠΠ σα Υ ΠΠῸπὶ τἢο 
ἰάϊοιῃ απᾶὰ ᾿ΠΙΟΥΔΥΥ οπαγαοῖοσ οὐ ἴπΠ6 Ὀοοκ, [πῖτο- 
ἀποιίοπ, Ρ. 8. 

Λίογ, 1. Ης νΜα8, (πογοίογο, δ᾽ γον ἦν δἐτεἰης ἴῃ (Π6 
σἰον πα ποδὺῦ ΟὗἹἉ 1π6 βυη, ψ ἤθη 1Π6 ἀἰποοπίθηϊ, γὸγ, 

1, σᾶπια οΥὐοσ πη. ΤῊς νοτῦ 9) ἰβ. πϑοὰ μοῖς οὗ 
τὸ Τροϊ ηρσ, ἰπ ἃ πιοιλρΠοΥ Δ] 8686, 7 δεοπιοί εὐ] 
ἴο ἀϊηι, νἸο ἢ 18. Ὁ8.8}}} δοσοπιρδηίθ 1 οἵδοῦ 
νἷδοοβ ὈΥ ἴπ6 δα αϊοῃα) οἰδαθθ, ἐπ ἀΐς ἐγει. [ϑαϊῃςθ 

45. ἴιοσε, Νοῆ. 11..10; χὶϊ!. 8; ΟἿ τὶ 2. ἰπβιοσα 

οἴ Ὁ], Ἦθδ να ποῖ ΔΠΡΤΥ Ὀδόδιβ6 ᾿ς δὰ ρΡοι- 
ἀοτγοὰ ἱπ ἢ15 πιϊπα [Π6 ἀδηροῦβ, ψ οἢ γότὸ ἀοκποᾶ 
ἴο ΘΟ τἰροῖϊ 8 ΘΟΠΠΙΓΥ δηα ροῦρΐθ, ἴῃ ἴδ6 ἔὰ- 
ἴαγα, {πτγοισὶν εἰ. Αϑογτίδηκ, ν ὴ0 πιά πὴ θοθη 
ἀο! νον (ΔΌΔΓΌΔΠΟΕ]) ; πον θοοιπκο ἣς λ«ἰ βοθῃ {}}6 
ἔπη] ἀοοπὶ οὗ ἴππ ΨΔοννα ἀπὰ ποι] οη γγοήσαγοα ὉῪ 
{π6 δοζορίαηςο οὗ 1Π6 τοροηΐαποῦ οἴ ἔμενε ςοη- 
ἐγαβίοὶ νυν τπ6 ἱπιροηϊοηςα οὗ [Ξταο] (Π|Ίογοη.) ᾿ 
(πῖ8 σοα ψοῦ εἰ ̓αγὸ σογγοσιο ἴῃ δῖ ΠΟΥ νγ4Υ) ;' 
Ὀπι Πἰ5 ἀϊερ᾽οαβυγὸ, αϑ ΟαἸνίη εν τ|ν δαπκίτιοά, ἀτοϑα᾽ 
ἤοπι ἃ ςοπηηοῃ [||  Π688 οὗἩ πιἰπα ἱποϊάθης τὸ ἢι-' 
ταδλὶτν, νυ εν, ἕου τὴ τπποπηθηξ, μου κἢτ οπ]ν οὗ Ηἰς᾽ 
Ἰηογιἤοα ΠΟΠΟΥ ἀ8 ἃ ρτορῆοῖ; πὰ Ὀδοδιξα ἀπ 116] 
᾿δὰ Ἀρραγθι ΠΥ ὕοθη κίνοη [0 8 ργοι ἰςτίοπ, ἢ6 ἐπ-' 
ΕἰγοὶΥ ἔούροιῖ παῖ τΠ6 ᾿} {8 δὴ. ἀθεῖ} οὗὨἨ υπάγοαϑκ οΥ̓͂, 
τποιισαη δ γοτ ἰηνοϊνθα ἴῃ 18 [Ὁ] Π]]ποπῖ. ὙΠετς 
ὦ Ὧο ἱπιϊπιλιίοη ἴῃ 86 ᾿Ῥοχὶ τ πὸ θην οι τΠ6 

3; α 205͵ ἰδ ἁυδοὰ [ἀϊοπηδί68}}}7 ἴο ὀχρτοδε Ἡδδὲ ἰα ρεοἀυοσοά, ον οχίδ, ἀυτίηρ τὴ (πιο ριφαϊοαῦρά οἔ ἵτ. 

ῬΣΟΌΔΟΪΥ ἰαῦζο δβρϑοοῦ ἩὮοτο οδέίϊο δά. -- -ὖ. 15} 

Βοδίποη ἴΠ6 αἀἰνίης πιοῦον δηᾶ νἰπποὰ τα ἀδείγας 
κἴοη οὗἩ Νἰπονυθῆ, οἰ ποῦ ἔγοπὶ διίοπε ἰΟΥΘ ἴῸ ἐν 
Ρθορὶς (Ηδηκεῖθηογρ), ΟΥ το ἃ στοης ποῖΐοη 
οὔ δοὰ (Κεῖ} (ΟἸ]ον ίη [Π6γ}, του ἢ δὺς ἢ 8 
[δα] πη πιῖρῃς ἤδνο ἰπῆπιοποθά πΐ πὶ ἂ5 ἃ ΒΟ ΟΠ Δ ΥῪ 
πιοῖνο. διποῦ εἰβ ποιίοι οὗ (οἱ νν8 π᾿ πουνῖβα 

γνογίρα, ἴογ Βὸ πηδὲ ἤν Κποινὴ τομὴ ἴἢ6 ἰδ 
Τοτδ ἢ] (ἔχ. χχχῖν. 6), απὰ πο ἀἰὰ Κηῆον (νογ. 2), 
ἴδ Ουὰ ἐΘ πεγοΐγιω απαὶ σναεσίοιις, ἰοπφ-δι ἢ) τ πο 
απὰ τἱοὴὶ ἰὰ ππότοῳ ; δῃὰ ἴῃ 6 Ψ Π0]6 οὗ δισοπα 
γογ56 8 δροκεη οὐ οὗ 1} πύτπιογ παι ἢ6 δὰ Ὀοδὴ 
β86ηῖ, ποῖ ψ|(ἢ τη6 οΟὐ͵θεῖ οἵἩ ἀο) νοτίῃρ ἃ ῥτορίιθεν 
ἐπαῖ ννὰβ 10 δ δι] ΗΠ16ἃ, δας οὐ ἀο  νογπο οπὸ τὲ 
γγ88 γτονοκοῦ, νυ σῇ νὰ ποθ 85 ἃ Ἰη6ΔΠ8 οὗ ΓΟ- 
Ρϑηΐδποα. 

ΑΒ8 δῦονο ἱ. 12, 80 απὸ ἢδῖθ, νοῦ. 2. Φοπδὴ" 5 
ΤΟΙ Οἰϑροδίοη οὗ ποαγὶ ἰο6 8. ποῖ ργόνθπι ἢὨΐν 
τοι, ἔτοπὶ βροδκίηρ τὸ ἡ Πο]6 γα οὗ Οοάὰ. 
ΟΠῆοο ἀπά ποῦ, δρδγὶ ἔγοπη [ἢ ρϑύβϑοῃ, ᾿νἶβ Ἰγϑδῖ.- 
ΠΟΑΒΟ5, ἡπὰ 5ἴη5, ατὸ, δουογάϊηρ ἴὸ 1Π6 δεγί ρίαγε 
οοηςορτίοῃ, ἱπιλιπδῖθὶγ οοπηθοῖθα ἢ οη6 Δποίδον. 
(Οοιπραγθ ἴμὺ δι κΚίης ΧΆ} ]8, Φοῆη χὶ. 50 .). 
Φοπαῇ, ἰς 5 βα]4, ρχαγϑὰ ἴο ὕϑβονδηη.. “" λίδοδδϑε 
ἐδ ἐπ ἠαο οπκα μγεραίίοπε αἰϊᾳμία ἀφποφοετρ ρἱείαιὴε 
εἰ δἰπιμ τα υἱἱα.᾽ (Οαἰνὶη.) [ἐ » ἴγαθ ἔπ δὶ τ θα 
μα οὶ ἴο ΤΑγδ 8} ἢ ἀἰὰ ποῖ ΒΑῪ ταδὶ ἢ6 νοῦ α 
ποῖ ΡΓΟΡΠΟΘΥ ὕοοδυϑο οὗ {Π|0 τοῖον οὗ (οά (ςοπιρ. 
αὐ 1. 8): ὕαῖ 11 ἰδ 1 ̓απιδπ ἴ0 ΡΔ]]ἰαἴο δὴ οτίρ- 
ἴπ8}}ν ὈΠΥΘΑΘΟΠΑΒΙΥ͂ ὑπάογιδκο δίορ ὉΥ πιοῖδνεβ 
σαν ἔγοπι υνϑάοπι δΒΌ ΒΘ] ΠΟΥ φοαυϊΐγοά, οἵ 
ἴτοτλ ἰοτιπαῖθ δοοίάεηι. ΦΒΘΥΘΙΟΣΟ ΓΙ δῃϊἑοὲ- 
Ῥαϊθὰ --- προέφθασα, ΧΧ. --- [6 οτταπα, Ὑῆοδ6 
{γα Ο55}Π685 [ὈγοΔΉ, δηὴὰ ϑϑοὰ ἴο ΤΩσϑη δῇ. 
'ῬΊιοΒ6, οἵ οοιιγεθ, γοῈ ποῖ ἰνὲβ υοτεβ, ἤθη ἢ ἥοά 
ἴο ΤΑυβ δι, τας Ὧ6 ψγα8. πη] πρ ἴ0 ΡτΤΟΡΉΘΞΥ, 
Ὀδολι56 ΟΥ̓ [Π6 πιοτοΥ Οὗ αοἀ (σομιρ. ἱ. 8) ; δαε ἰϊ 
ἷς αηαη παῖυγο ἴὸ οοἷοῦ δὴ πηἀοτίακίηρ, τ 
ὙΠ σἢ οτρίμα! γ ὯῸ ΤΟΆΘΟΠϑ ολῃ ἱπ γι δ δε- 
βἰσπϑὰ, νεῖ ΕἸ6 τοδϑοῃβ ἀεγίνοα ἴγοπι ἃ τρογο τὸ- 
ἙΘΠΕἾ δοαυϊγοα νϊδάοπι, οὐ οπλ το ἐνεηὶ. ΤῊΘ 

ἱπῆπίεῖνο τ ῖ ἢ » 8 σογτυπάΐα!. Ὑ8ὸ ρὮΓΑ96 “ ἰῃ 
ΤΩΥ͂ ΘΟΥΠ ΤΥ," ͵8 Δ ἱπιροτγίδηϊ δἰοπιθηϊ [ὉΣ [86 δγΥ πὸ’ 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΙΥ͂. 

ΒΟΙΪΟΆΙ ἱπιογργθιδήοη οὗ ἰπ6 ὈοοΚ. (06 δθονυρ, Ρ. 
5; φορ. Φεγ. ἰ|ἰΐ. 27). 

ΑΒ5 ἴῃ οἾδρ. 8 πὸ ΗΠ γοῦβὸ σαν ἃ Ὀτίοῖ ϑυτη- 
ΤΊΔΙΥ ΟΥ̓ ἴ[Π6 Ἰοησεῦ βίδτοτηοηῦ ΜΠ Οἢ [Ὁ]]ΟὟ8; 80 
ἰοῦ νοΥβ. 8, 4, τὸ ἰῇ ρᾶγῖ (πὸ [ΠἸ6ΥᾺ] αὐ 586) 06 
οὔ τῆ6. Ὁ] ον ἀοῦ]ο δοοοιηῖ. ΜΈΣ. 5-2, 88 
ἃ ΘΟΤΩΤΩΘΗΪΆΤΥ [0 δὲ οἀἀρα ὉΥ 'νΑΥ͂ οἵἉ ΠΤ ΘΠθΗΙ 
ἴο νοῦ. 1 (ἢ χῖνο 186 τηονΐην οδ056 (Φοπδῆ, ἴο Ὑ]ῦ, 
δα, οἷς.); ἀηἀ ἴῃ6 πηοῖὸ ὀχ δοὶ ὑβϑνοποϊορίοαὶ υἢ- 
ἀοτβιδηαϊηρ οὗ υϑῦ, 8 τε 5}18 ἴτο ΚΓ. 8. 

Τῆς ποηῃ-οοηϑιἀογατίοη οὗὨ [6 (ΟΥ̓ ἀλΥ8 Ὀ6ΪΟΠΡΒ 
ἴο {Π6 συ 0} 104] Ομαγδοῖθι οὔ [Π 6 ΠΆΥΓΔΌΨΟ, Ἀν Β[6}} 
ΟΑΓΘ5 ΤΉΟΥΘ [Ὁ 16 6886 [14] οἰ σα Π]ϑΊΆΠΟ68 ΓΠΔΠ [ῸΓ 
16 ΘσΙὨΓΟΠΟΪΟΣΥ ; δηά, ἰἢ ΔΗΥ͂ 6886, 1 [ΣΉ 5 68. ΠῸ 
ΤΕΆΘΟΙ ἴο αϑδυηθ ἢ Καὶ, (πὰς νοσ. 1 Εἶν, βου ὰ 
ἷλβ. ρσθα νυ Πΐη [6 ΓΤ ἀδγδ δηᾶ ἀυτίησ ΦοπΔ}} 5 
50) Γη ἴῃ ἴΠ60 ΟὙ, διὰ ἐμαὶ νοῦ. ὅ ἢ, 5ῃο)ὰ 6 
Ρίδοσιὶ αἴοσ. Φοηδἢ 'γἃ8 σογίαίη τπα0 [Π6 μα π|5ἢ- 
τηθηϊ τὴῶϑ ΤΟνΟΪοα, ΘΟ ΠΒΟαΊΘΉΕΥ ἴΠ6 οχρίγϑίοη υὗ 
τ8Ὲ τἰτὴ6 18 ρτοϑιιρροβοά ἴῃ ν6Γ. 1 48 ἴῃ νου. δ; δπὰ 
ἰξ ἰβ ὨΟΙΓΠΘΥ τοῦ Ὁ]6 τ Φοπδ} 5Βοῦ ἃ νγαὶῦ ἴῃ 
τῆ ΕἷτΥ ἴογ ἴπ6 τὨγοαΐθηϑ ἀοδδίγυοίίοη, ποῖ [Βϑῖ, 
ΠΟΥ [Π6 σΟΠΊρ]θτοἢ οὗ [Π6 τἰπι6, νυ ΓΠΐη νΠ ἢ τΠ6 
δρίγις πιὰ ἱποϊγιοῖοα πίη ἰὼ δηηοιηοο ἱτ, Β6 
βοι ἃ 1π6π ΡῸ οὔ οὗἁὨ [86 ΟἿΥ δηᾷ τυδὶῦ ἴοσ 0. 1 
Οα]νὶη ΓΟ ΔΓ Κ5. ἴῃ ἔδνου οὗὨ τῃ6 ᾿δτῖοῦ βαρροπίτίοῃ : 
“ ΕἸἰδὶ δπΐδι ργωϊογίδγαηὶ φηαάτγασίπία αἰ65, “οπαβ]) Ὸ 
μιπιδη φμαδὲ σοπδίγι οι. δἰεἰϊ, μα ποπάϊμπι ροίεοταί 
εἰαίμενα, σιοα ρμγὲμδ δ: πιαηἰαίο [εἰ ρῥτοίωἑογαὶ σατογα 
50 ἐθειίω,᾽" τη, οὐ 1Π6 οἴοῦ δηά, ᾿τ ΤΥ ὑ6 οὔ- 
βεγνοιί τπδῦ Ὧ6 ὙΥ88. ΟἾΪΥ ἴ00 ΤΟΘΑΥ͂ ἴο τηδἰ πιαίῃ [Π6 

Ἰαϊίον, ἀοοοταϊηρ ἴο τϑῦ. 2, δηἀ {μαὶ 1πμ0Ὸ ὙΦ νϑὺ. 
5, “1111 Πδ τηὶρϊ 866,᾿ ἱπ|ϊϊολῦο5 ἃ βίβῖθ, ποῖ οὗ οοη- 
κιογηατίοπ, Ὀὰῖ οὗἨὨ δάδγ ἐχροοϊδιίοη. Ἦγο δθοογά- 
ἱπὶς ἀϑϊάθ ὃν 16 τοπάογίηρ οὐ νϑῦ. 4 ἱπ τῆς θ]- 
Ρογίοςϊ [θη 86, 16 ρ, Δ Πα 68] ῬΤΟΌΔΌ ΠΥ οὗἉ ΜΙ ἢ 
ουθη οἷ! οδπηοὶ ἀθΠΥ͂, πὰ τΠ}8 ΠΟΟΟΒΒΙΥ ΟΥ̓ ΠΟ ἢ 
12 αἰδοὸ δικιονοάνοα ὃν δίαγκο, Οἢ. Β. ΜΊςΝ.. 
Ηϊιξίς, πὰ ΟἸΠΟΓΒ; ΟΗΪΥῪ {πδὺ γγὰ δου α ποὶ γοϑυγίοι 
τῃ6 5616 ἴ0 νϑτ. 4 Ἕχο]ιβίνο Υ, ὑθ8 Ἔχιθηα 1 τὸ [Π8 
γοΥβοΣ ἐπ θ ἰδἴο} Υ [0] ον τη: (1}} γον. 8. 

[Νεν. 5. “ΓΒ νοσβὲ στοσαγάθα ΕΥ̓͂ ΤΏΔΏΥ οΟτη- 

Ἰλοπ ΟΥ̓ ἃ8 ὃ ΒΡ ΕΠΔΘΠΙΊΑΤΥ τοτηδτὶς, δὲ Σ, τῇ 
[πὸ νογθ8 τ ]ΐἰο ἢ [Ὁ]]ονν, θεΐηρ τοπάθγθὰ ἴῃ τΠ6 Ρ]α- 

τίοςι : “Φοῃδὴ λα ροὸπο ουἷ οὗ τπ6 οἰῖν,᾽ δἴς. 
6 χτπῆὶ ται ὉΠ1: 18. σΓΔΙΩΠΙΔΘΆΠΥ δα π|1535} 06, 

δαυῖ τ σαηποῖ 6 βῃονγη ἴὼ Ὀ6 ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ͂, δηὰ ἰ5 ἴη- 
ἀοοά ΠἰκὨΪΥ ἡππιρτοραῦῖθ. ἸΤΐ, ἔοτ ἰπβίδῃςθ, Φοηδῃ 
ποηῖ οὐ οἵ ΝΙνονοἢ Ὀοίοτο ἴπΠ6 Θχρίναιτοη οὗἁ τῇς 
ἴουτγ ἐαγ5, ἴο νγαὶῦ ἴῸὸγ 1Π6 [0] Π]]πγοιῖὶ οὗἁὨ ἢ ἴ8. ῥγορῇ- 
ΟΕΥ̓͂, ἰπ αἰ πιιῦ τὸ ἴπ6 δῆβὲ οὐ [Π6 οἰΥ, πο σοι] ποῖ 
ἧπνο Ὀδοὴ ΒΏΣΤΥ δἱ 113 ποη-} ΕΠ] πο πη 9 Ὀοίοτα εἶα 
πιο αὐτῖνοα, ποὺ σου! (ΣΟ ἤᾶνα τοργονοὰ Ὠΐπὰ ἴον 
εἶν αἰχοῦ Ὀεΐογο τρδὶ (6. Πα ἀϊνῖπα σοσγθοιῖοι 
οἵ τῆς ἐπ λεϑΠΘα Ῥτορδοῖ, ΠΟ ἢ 18 Το] αιοα ᾿ῃ νου. 
6-11, ἐαπησὶ παν ἴδ κὸπ μίασο 1} (ἢ ἰοτίγ ἀδγβ 
αι τρίτοι. Βαῦ τρἷ8 ςοιτοοϊίοῃ 18 80 οἰοβοὶν 
ςοππειῖοά ἢ Φ0ΠΔἢ᾽ 5. ἀδραγίιτο ἴσοι {16 οἰτΥ 
δηὰ ποτε εταξηῖ ἴ0 ἴπ6 οδϑὲ οἵ ἰἴ, ἴο νναὶῦ ἔυγ τῃ6 
πα] ἀφεϊδίνη αϑ ἴο 9 ἔλα (γογ. 5), [Π80 νγὸ σδῃποῖ 
Ῥοϑδί] Υ βαράγαῖο ᾿ξ, 80 848 ἴο [Δ Κ6 ἴΠ|6 Ὑϑγὺ8 πὶ ν6γῦ. 
5 325 υἱρουίδοῖβ, ΟΥ̓ ΤΠ056 ἴῃ ΥΟΥΒ. 6-}} 828 ἢιἰβίογίξαὶ 
ἐιηροτίςο;. ὙΠΟΙΘ 8 πὸ υϑ]!ὰ στουπα [0γ 80 ἔοτοοά 

1Ππ πϑβυπλμίίοη 88. 1ἷ8. Α.8 [6 οχργοιδίοη 9) ΠῚ 

} [ΓΑὐφαίηο, ΓΟ] ον τη ΥΧ. δοὰ ϑυσ. γογϑίοῃδ, γγ88 

ἰὰ τος οὗὨἨἁ ἔδο τοηοηκ, Κομγα, ὙὨ|Ο τὸ δάορίθαἃ ὈΥ 

1κκἰθ ον. ἐπ Α. Υ., οἰο. [π ϑεγοσηθ᾽ ἀοκοτίριοη οὗ ἴμα ρ]δεςξ 

εοοἱ ἰπ 8γΓ. ἔσγο, διὰ Ῥυηΐο εἰκάξεγοα, Οοἰδίυϑ Τϑοο 266 
[6 ΕΙείουβ. Ραΐμαδ Οδ γί», οὐ οδδίον. οἱ! μἴδηὶ (ΗΪἰυτοδοῖ., . 
18 {1.3 Βοοπητι. δῆίετος., ᾿1. 298, 623). Το Βἰείη δ τῶ 

φρο ὉΥ Νίοσα!ν (Ὀεϑεγίρι. αΓ Αναν... Ρ. 148) δὲ Βοδτα, Ἡδοτο 
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ἜΡΙΝ κὸν 'π οἷ. ἷν. 1, τυ ϊς ἢ ἷν ἀρροπαθὰ ἴο 9) 

ΓΙ ἴῃ οἷ. [ἢ 10, Ἔνονγβ τιαῖ δόπαι αἰὰ ποὶ δ6- 
(πιο ἱγτὶταιθὰ ἀπ δῆρτΥ 1}}} αἴογ αοά πιὰ δι]δὰ 
ἴω ΟΔΓΤΥ͂ οὐ ἷ6. ΓΠγοις οοποογηΐης Νίηανον, 8πὰ 
πᾶ ἴδ ννα8 ἴθ ἢ6 ροιτοὰ οὧἱ ᾿ἰ5 ἀἰβοοηίοπι ἴῃ 8 
ΓΟΡΓΟΔΟΒ[Ὰ] ρύαυοῦ ἴὸ αρά (νοτ, 2), [πότ 18. ΠΟ τἢ- 
ἹΠΡ ὙΠΔΙΟΥΟΥ ἴ0 ἴοτοῦ τὸ ἴο ἴπὺ αβδδιυταρίίοη τμδῖ 
Πομδἢ Πα Ἰοῦς Νίηρνθι Ὀοίογο τὸ ωογιοιῃ ἀλγ. 
Ψου δὴ δὰ ὯῸ γολϑοπ΄ τὸ ὕ6 δἰγαϊὶ οὐ μου βίην 
ΜΠ [Π6 οἷγ. ΙΓ 6 παά (νοὶ, τ ἴοι τὸ οδπποῖ 
θην, Π8 δοιὰ τΟἸΥ̓ ἀροὰ 16 τῆαῖ Οοἀ νου] ποὶ 
οτάδυ Εἶπ, 18 ον βοινδηῖ, ἴο ρμοτίβ)ι νυ τη6 πἢ- 
δοάϊγ, θὰϊ ὙΠθη [Π6 ΡΙΌΡΟΓ {{π|8Ὸ ΜΆ5 ἀὐτὶνοα, 
ψου]ὰ ἀΐγοος πὶ τὸ ἰθανο τ οἷν. Βαϊ ψ ἤθη 
[ΟΥΟΥ͂ ἀκγ8 οἰαρβεά, δῃὰ ποιμιίηςς οσςσιτια ἴο ᾿πα]- 
οδῖο [6 ἱππητηο ἰαῖθ ΟΥἩ ΒΡΟΟΟΥ [Ἁ}] οΥ̓͂ ἴδ εἰν, δηά 
᾽6 νγὰ8 τοργογνοὰ ὃὉγ αοά ἴον [ἰδ δηρὸν οἡ {Ππᾶϊ δὸ- 
σουπῦ ἴῃ (686 ΟΤ8, " Ασὶ του τί εν ΟΥ̓ 750} 
ΔΏΘΕΥ 1 00 ΘΏΒΥΟΓ ἔγοιῃ Οοα ἀοίοιμηίηοα Ὠΐπι τὸ 
Ἰθαν Π6 οἰ δηὰ ταῖς οὐδ, 'π ἔγοης οὗ ἴδ, το 
866 Ψαὺ ἔλῖο οι ὈοΐΔ}} τ. ΕῸΥ 5δἴποθ 1118 δΔῃ- 
ΒΊΟΥ 811}} ἰος ἐς Ορθπ, 88 ἃ ροββί]8 τΐης, τπὉ τὯ6 
ἡυάρταοην τΐρς Ὀυγαὺὶ ἀροὴ τὰ οἰ, Φοπλἢ ἰη- 
᾿ογργοῖοα ἰδ ἴῃ ΠΔΓΠΊΟΠΥ Μ} ἢ ἢΐ8. οὐ Πα ἰηο! πιο, 
88 δ᾽ τη  γίηρ ταῦ (Π6 ἡ αστηθηῦ νὰ ΟἾΪΥ Ῥοβῖ- 

ποά, ποὶ γΓοπιογοῦ, δηὰ {ποι οἴογο γοϑοϊνοα τὸ νναὶξ 
ἴῃ 8 δῖ ουὔβίάθ [ῃ6 οἰϊγ, δηἃ νυδίοῃ ἴογ τ ͵ἰβϑ8ι10 
οὗ 116 ἡ ῃοΐθ δμαϊν." ([Κ0Ὶ] ἀπά 1)ο! 256 }.) 

Ὠν. Ῥάϑου 18. ἱποὶϊποὰ ἰὸ [ζ0]}᾽5 ορὶπίοη. Ἡθη- 
ἀούβοῃ, ἴὸ τπδὶ οὗ οὐἱγ διῖμοῦ. ΝονγΘΟΙΏΘ ΤΌΠΘΥΒ 

τη νεγθβ, ΕΔ, οἵο,, νοῦ. 5, λαα φοηε, δαὰ αἱ, οἷς. 
--Ο.1.} 

Βυὺ 9οΔῈ 8 χουο ουῦὐ οὗ ἐμὸ οἷν δᾶ δὰ 
βαῦ ἄονσιι ϑϑδὺ οὗ ὑμο οἱδν ---- ἡ οπο οὗ ἴῃ που ῇ- 
ἴαϊῃ5 δηδῦναγα, Ψ Ἤ]ΟὮ ὈοΓάδΓ οα τῆα νἈ]ΠΠΟΥ ΟΥ̓ [Π9 
“ΤΙρστῖβ, ἔγοπὶ τ ]οἢ ἴΠ6 ΟΕ Βριολ 5. οἷἱέ ονον [16 
ΥΔΠΟΥ τὸ τ6 τίνοσ. [στὸ 16 τηλρ ἃ δι, ΟΥ 8 
Ὀοοῖῃ, δηά δὴ ἴῃ [18 βδάα, “111 πα πὸ ῆϊ 568 
Ὑ παῖ οι] Ὀοοοτηα οὗἁἨ {ἰϊ6 εἰτγ.᾽" -- Ὁ, Ε..] 
εν. 6. Α5 τπὸ ἤβῃ, 80 αἷδο τἴ6ὰ στὶοἰπὰ8. ὑ]δηὲ 

οδογοά τῃ6 σοτηπηαπά οἵὗἩ οἀ: Ἐῖδ δρροϊῃϊβὰ 1. 
(8. εἷν. 80) Ὑ8μὸ ζιζαψοπὶ ἰβ8, αἼοοογάϊηρ ἴο 
ΗἸεγοηγτηαϑ, ἴ86 ζἰζὲ οὐὁἨ τὴ6 Εργριδη8 (Ήροτοι., 
ἷϊ. 94), τὴς ἀξ ΟΥ̓ τἘ6 Ἐδθθίη5, εἰ0 εἰ-ζονοα οὐ [(ἢ6 
Αὐαδ8, ἴδο κρότων οὗ [6 Οτοοκβ. Βοβίἀοβ8 ἩΪθτγ- 
πηγή", ΡΊ Ωγ, ἢι. ἰν. 15, 7, τηϑη οηϑ τα ἰἸοΐηι8 
μίδης, νη ἢ στονβ ψ]]ὰ ἴῃ Αταθία, ννρι, ἀπά 
δγτία, πη ἃ βῃοοιβ Ὡρ ταρίαϊγ τὸ τὸ δοὶσ τς οὗ ἃ 
τοῦ. [Ὁ 88 δἱ ἢγβθι ἃ Πουρβσοοιι8. τΠ6 5} ἃ ΌΟΑΥ 
βἴοπι, ἰοϊ ον τη, [ἃ}} οἵ Κηοῖβ δηᾷᾶ Ἰοϊπίδβ; 
ἰαγμβο ροῇοϊαδῦθ, ροϊ δίϑ ἰδθαᾶνϑθ, ν" πίςἢ, δοσοτ πο τὸ 
Νιεδαῆν, ἤθη Ὀτόκθϑη ΟἹ, οὐ ἱπ}λιιγοίὶ, νι} τ ἰἢ ἃ 
ἴδυν πηϊπιίθ5, ἀπὰ ᾿νἢσ ἢ ἄγ τποτθονοῦ [140]6 ἴο 
ΡΟΥΞἢ ΦΌΪΟΚΙΥ, ἔγοστα [πὸ ἕδος τπαῖ, ἴπ ἃ σοη]ὸ Γαΐῃ, 

δΙΔοῖς σαι οτρ Πα γβ, οὐ ΤΟΥΤῚ (ὩΡ ΦἿΜΙ, γυτ. 7), οἱ 
ἃ τη] ἶπρ 8126, δύ Ῥγοάυσοα οὐ τἰοπι. Ἡ] οι 
δέγρ [Π6 μίδιϊ οὗὨ 4}} 18. [Ο]ασὸ ἴῃ ἃ βίηρίο ηἰσὶιῖ, 
(Νίδυμθῃτγ, δλδογὶρέίοη ωΓ Δταδία, Ρ. 148. Ἰλυπιμῖ, 
Πδενῦ. Αιαϑοὶπ, ἵν. 95.) ὅδ. ἃ ρίαπε αοά οπϑοὰ 
ἴο διοοῦ π|ρ, δροις ἴπ6 εἰπιὸ τ] οπ Φυπαῖ κνὰβ 
τῃποτου σὮΪΥ σοηνϊηοοὰ ΟΥ̓ ἴπ6 ἔγιι Π|655}058. ΟΥ̓ ἢ 8 
νγΔΙΠρ, δηἃ ψ Πμθη Π6 δὰ Αἰτοδαν ρίνοη ναπὶ τὸ 

μεθ ἢ} ἤυπον (ΠΤ), ἱπ ογάου ἴο γϑοόυοσῦ Ὠἷπι ἴγΓῸΠ) 

πωνκαι ππρτιῶκα. 

᾿ξ πτῶδ ἀϊκεϊκαϊδηθᾶ ὉΥ [Ὧ9 Ὠλπη6 σἰ-ἄνγοα ὉΥ Ἀδυπο 
(Ίναυσ., Ρ. δ2), 1ξ νχδδ ἡοτοοὰ ἰη τοδί δα πάλοοο ἢθδν Τιῖροὶ;, 
ὙΠΟΓΟ ἴἢ6 ΑΥΔῸΒ οδ θὰ ἴἰ εἰςζεγμα; ὙἘΠ6 Ὀοιῃ, Ἠδεδοϊαυϊδι 
δηᾶὰ Ἐονίπαοη οὐδοτυοὰ ΥΦΡῪ ἰδύχϑ δροςίπιθπδ οὗἉ ἰξϊ ἰὴ τδ9 
ποϊ Ὀθοτῃοοά οὗ ΦΔΖογίομο ([ ΚιίοίμῈ ἐμ αἱ πφηι ἀτδοτίξ 
ἐπεϊσηῖς,,") ΗλββοΙα., ἡ δὅδ ; 8660 κἰδο Ἐολίηκ., 1. δῦ8). 8:18 
Ῥιὶειίοπαγῳ 97. ἐλε Βιδὲν, 4. Ὁ. " Θουεά."".--ὕΟΟ. ΒΕ] 
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Ηἷβ ἀϊϑοοπίεπι. (Ὁ ἱπειοδὰ οἵ ἐδ δοο. Ἐπ., 8ος. 
292 6.). 

ΤΙΐδ βαςοεϑάα, Τὸ ἢΐδ στοαὶ ροϊυϊβηοθ, υοσ, 1, 
δΟ0Ο0ἢ βυοοοθϑαβ σζτοαὶ Ἰογ. 

νος. 7. Αἃἔ νοστὰ ῷᾳ εἰ βίην. πδοὰ Το] ος νου, δ 
πη Πδυϊ. χχνηῖ!. τὰν ΘΟΠΙ68 δὲ ἰἢ6 οοτηπηδηα οὗ 
ἀοά, ἀπηηρ [π6 πἰρὶι --- δ 100 τί οίτια οὗἩ ἐμὸ συ, 
Ὡρχύὺ τόσης. ((ορ. Οεςη. χίχ, 15,23.) Απὰ 
10 ἀτηοῖοθ, ἀσειτογοά (Απ|. ἱν. 9) [8.6 »ἱδηΐϊ, σο ᾿μδὶ 
ἐῦ τ Βοσϑά, λπὰ 48 ἵΓ τ}1]8 ψοῦα ποῖ δποιμῇ, 
(οή, το βἴτδίπ ἢἷβ αἴθε Ρ] Αγ ν ραγροθο τ Φοπδι, 
δρροϊη!οά, πη 106 τῃϊγὰ ρ]δοθ, γαγ. 8, 1Π6 εἰΐεπέ, ἴῃ 
δ, ἴπ6 ἀφλά!γ δΌ]ΥΥ οαϑὶ πίη, ττῆοβο δοοσοπίηρ 
ποδὶ ἷβ ῥγονογθίαὶ ἑπγουρδοῦν {πὸ ΟἹ Τοβίαπιθης 
(ἔξ. χυϑῇ. 10). Τδα ρονίης ἢθδι οΥὗἉἨ {ἘΠ 6 βυπ Ὀοδιὶ 
ἀροὴ ΨΦοηδ, δὸ ἴδ Β6 ζαίηίθα (Απιοβ νἱϊΐ. 18), 
85 Οὔϊ οὗ ἢἰθ8 τηϊηὰ. ΤΠΘη Τογ διιρροδίοα (ἢο86 
ἀβλωνιον ΝΌΓΑΒ, {Ππῶἴ το αν αἰγοδὰγ ποαγὰ, νου. 3 : 

τἰβϑαὰ ἐπ Ὠἰπη6617 ἴο ἀΐο, ΠΠΠΟΓΑΠγ, π6 δεκοα 
85. ἢ ἢΪ5 608] ἴ0 ἀΐθ (δος. α. ἱπηξ. 1 Κίηρβ χίχ. 4; 
19. 1111.10; Επῃ., δος. 8386 0), δΘῃ!ᾷ παϊά, ἐξ ἰα θοτίθσ 
οΣ τὴϑ ἴο ἀἰο ὕμδυ ἰο ἐν. ΟἿ. Β. ΜΙ... : “ γα- 
δία πιὸ πιογὶ, γιιαηι δὶς υἱύενα.᾽ 

νοτ. 9. Αμπὰ αοὰ καἰὰ ἴο ΦοΏΔΕ : Ὠοεῖ ἔοι 
εἰκαῦ ἴο ὍΘ ΔΩΔΥΥ ΤὉΣ [9 ᾳουγχὰΡ Ὠδηιεΐγ, οἡ 

δοςουηῖΐ οὗ [8 ἀφδιτυςσίίοη. ΦΌΌΓΤΙΓΤ ἰε ποὺ πϑοὰ 
δάνθγθ αν (Κ611}}, θὰ 88 δὴ δι χ ΑΓ οοπδίτυοα 

τ ἢ [Π6 ἐπι ρογβοπαὶ 8 βἰπς. ΓΙ ΓΙ (ςοπρ. θαϊ. 
ν. 35). ΤῊ βμογὶ αυσϑίίοη : Ποοδὺ [ἢ νγ6}} ἴο θὈ6 
ΔΉΡΥΥ 3. σοπιρτίβοά τυ τπῖη ἐϊ861, ΟΥ̓ ἀροκίορεβὶ5 δὶ 
νογ. 8 δῦονο, (ἢ Ὑμοΐο ἀΐα]οριιθ, νοσβ. 9--1} ; ἤΘΓα 
ἦξ 18 ΔηδΙ γζοα ἰηίο [18 ΟΠ ἢ (8. 

ϑοπϑἢ ΠΒΊνΟΓΒ: Γ ἀο σχίχῃῦ ἴο ὈΘ ΔΩΩΥΥ, ΘΥΘᾺ, 
προ ἀθαΐμ, ἔπαὶ 5, ἴὸ 6 Ὀοϊίοιμ οὗὅὨ τὴν δου], 
ὀνθη ἴὉ ψϑατίπο95 οὗἩἨ 1186. ((οπιρ. Μαῖι. χχνὶί. 
88.) ὟΑοἂἁ πονν οοηνϊοεῖοά ἢἶπι ἔτοπι ἢπἴ8 ονῃ ποτὰ8 
ἈΕΟΡΙΡ. Μαῖῖὶ. χἰϊ. 837; [ΚῸ χίχ, 22), ἢονν Ὑτοηρ; 
88 ΠῚ8 ὙΠῸΪ6 δηρογ, ἴῃ Ποῖ τ 5 ΠΟΙΊΘΠΊΑΤΥ 
νυοχδίίοη οηἷν Όττῃβ ἅπ οἰοσιηοηΐ τυ ἢ ἃ [Γ68} βί τὰ- 
186, δαῖ ΓΟ ἢ δὰ ἴτ5 οΥσῖη ἱπ πΠ6 βραγίπρ οὔ 
ΝΙπονθῖ, ὉΨ ἃ σοποϊαπίοη α πιϊποτί αὐ πια]ιι5. 

γὸῦ 10. Του αγῦ ατίονοα Ὁ: ἴ89 φουτά, 
ἴον ΒΟ ὕπου μαδὺ ποῦ Ἰδαροσθὰ . ... δηῃὰ 
Ῥοτίβῃοᾶ. Βίη- αἰ], ἃ βοὴ οὐὗἩ ἴδ πίρεῖ, οὗ 8 
πἰρσητ 8 ἀυτγαιϊίοη. ((ὐοπιρ. ἔχ. χὶϊ. δ, απὰ [6 
ϑγγίας Γβηδ᾽διΐοη οὐ Ἰ)οιιῦ. χχῖν. 15.) [0 15 ονί- 
ἄθηὶ ἤοπιὶ νοτ. 10, ὙΠΥ ἃ ἜΡΗΣ στονηρ μΪδηῖ 
δῃοιϊα βῃοοί πρ ονὲῦ Φοπαῆῆ. 1 ἰξ παὰ Ὀδθη οἵ 
δ'ονν στον, ἢΠ6 σουϊὰ ἤανὸ πναῖογοὰ δηὰ παγβοὰ 
ἰδ; σΟΠΒΘ]ΌΘΠΕΥ τῆς ταρτοοῦ πουἹὰ ποὶ ἢανα ὕθθη 

80 ἴοτε! δ]6. [5 ἰπβιοδά οὗ ἵζ οὔ δοοοιιηῖΐ ΟΥ̓ [6 
[ο] ον ίηρ ᾿ἰφαϊ8, Ναπι. χὶν. 88.} 

. γεγ. 1]. Αμπὰ καμουϊά ποὶ Σ.... ψο οδῃ- 
Ὡοῦ αἰδιλισυΐση Ὀοΐνσοοα [86 χἰχηΐ Βοηὰ διὰ 

[86 Ἰοῦς (Ὁ δέπρι ργασπαπιΐ, δ ἴῃ 2 ϑαιη. χίχ. 
86 ᾿ς Α. Υ.]}, γῆο οαπποῖ ΟΠ Βοα ΠΟΥ Ὀ6 ΥΟΥῪ 
δαϊν; διὰ Ὀοαίᾶθα στλοὰ οδύθϊθ, τὶς ατὸ ποῖ 
ΒΌΝΥ δὖ 4}}, δῃ ἃ ψ Πςἢ ἃγὸ οὗ πιιιοὴ στοδῖου πότ 
1πλη ἃ τἱοΐηυβ ρ᾽δι ΒΥ τ 120.000 πιοπτοποά 
ἴῃ τὸ τοϊδνο οἸδι186, πλλδὲ Ὀ6 πηἀογβιουὰ γοιπα 
οὨϊ]άτγοη (οοπιρ. 18. υἱῖ. 15). Ὅς Ἰϊπῆῖς οὗὨ τῆϊκ 
Ῥογϊοα οἵ Ἰϊο, ἰπ 16 Εδϑιὶ (ε. σ., ἀπιοὴρ; ἴα Ῥετ- 
518Δ}}8), δ υ8114}}γ 16 δανθῆτι γοατ. [{γὸ ποδί ΠῈς 

1 Τρδι ΡΠ 825 τοίβγθηθοθ (ὁ (6 {ΠΠ  υπιοΣ οἵ 6 

Ῥγορδοῖ υϑὺ. 1, 15, οομδίἀοσίηςξς ἐὯθ αἰτωρὶθ ὕδωον οὔ [6 δι- 
ταῖϊτο, τ Ὡ]ο ἢ} ἀοοδ ποῖ ἰηάονρ ἐμαὶ τοῦ. ὅ Π. πιυδὲ Ὀ6 σοῦ- 
εἰἀέτοὰ 16 Ῥγοοδάϊηςς τόσ. 1, τοὺ ργοῦβὉ]8. 6 ἌἽδηποὶ 
γι } ἐπ ηκ οὗ ἴπ6 Ρῃγπίοαὶ {Π|η668 Ῥτοάδυοθὰ ὉΥ ἴδο φἰονίηζ 
Βοῶ: ουΓὁἩὙ 9 δῃ: πὸ δυδέἔὲχ ρμοϊηθ ἐοὺ ἀδδηΐθὶγ ἰο δὰ δ)- 
τοοῦν οοπη οΥἱἹ. 1ὲ που]ὰ τοῖον Ὀ6 Ροδαίν)ο ἰο νίον ἐὮ 6 

ΦΟΝΑΗ. 

ἴὸ τδῖίο, ἄχοά ΌΥ δἰδιϊβιιςβ, οὐ τῆοϑθα υὑπάου βονοῃ 
ΥΘΔΓΒ οὗἩ ἃψε ἴο ἴπ8 Ὑγῃ016 πατηθοῦ οὗ τῇς ρορι)]η- 
[ἴοπ 88}: 5, 6 ᾶνα [ὉΓ 811 Νὶ πονθῇ 186 ἢος ἱπι- 
Ρι θα 6 Ὡππιθοῦ οὐὔὨἨ 600,000 ἱπμα ΐταπα. ΤΗΪς 
ΟΠ] ὰ γῖνο, 45 ἰπ (6 ῥτονίπος οἵ Νδρῖοβ, 40,000 
ῬΕΥΒΟηΒ [0 (Ππ|ὸ βαπάγα [(ΔΟΥπιπη] πιΐ]α (οοπιρ. αἵ ἴ. 
2). Ὑπὸ Επρ 8 Αἀπηῖγαὶ “)ον65, ἔτοπη ἃ βΌγνοΥ 
οὗ τΓπ6 δχίθπι οὔ ["6 σαΐηβ, νι ποῦ δὴν τοίοῖ- 
δης6 ἴο ἴΠπ6 δίαίοπηθηΐ ἴῃ {18 νόγϑο, Ὧδ8 δεϊἱπιδῖοὰ 
π: αἰ οτυκὰ ΟΥ̓ Πα Εἷἐγ, δὴ δθοιιϊ τῇς βᾶπια πυτῃ- 

(ὐπιρ. «7ομγπαί οΥ (δε Αοἱαιὶς Θοοίείψ, νοὶ. 
ΧΥΡ. 29. Μιν ΝΙΘΡΙΝΓ, Αουγία απὰὶ Βαυῤψίοη, Ῥ. 
4278 ζ.) 

ὈΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,ς 

866 Ιηἰγοἀδυςίοηῃ, Ρ. 6. 

ΒΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΡΒΑΟΤΊΩΑΙ,. 

."Ἰοπαλ, α οΓ λο πιΐβεγῳ απα υαπῖξῳ ΟΣ ἰλε ἢω- 
παη λδαγὶ, (οι Υ). " 

Ιϊ, Τ|ιε ἱπιρδέοησο οὗἉ [π6 Παπηλῃ Ποαγὲ οοτῃ 
ἢ (Πα Ἰοηρ-Θογης οἵ Οσοὰ. ὙΠ οη ἴοτ- 
εἶνε, ἰν ἰ8 ἀῆρτγ. Ὕοη Οοὰ ἴ8 ραιίοηι, ἰτ 15 ἐπι- 
Ρατίοινε, νογ. 1. Απᾶ γαῖ Φοπαῖι, ἴοο, νγλδ βαυϑὰ ΟὨΪΥ͂ 
υὈγ σγαςα. 

2. Το ἰάθα οὗ 8 οὐσῃ ΠΟΠΟΥ σομηραγοὰ τ τῃς 
ὅρα μοατί οἵ αοα, γῆ τόδ ]γ ἰογοζοςβ πἰβ ον ἢ 
Ἰοηοσ, ἡ Ποπ ἴΠ6 δαϊνδιίοη οὗ πιδῇ 8 οοηοοσγιρὰ (11. 
10). ΒυϊΦοπδὴ νουῦ]ὰ ἤανα ργοίοττοά ἐμαὶ 811 τῃϑῆ 
5ῃοι]ὰ ρογίκῃ, {πᾶΐ ἷδ οὔἶϊοοθ απὰ νοσδλείφη δῃουϊὰ 
06 Το] παι θηθά, ἴο τΠ6 πιογ δοίη οἵ {μ6 ἰάδα οἵ 
1118 οὐνῆ Ποπουύ, νου. 2, 8. 

8. 118 ὈἰΓΟΟΓΠ 658 σΟΠΙρΑγοα πιῖτἢ τα Κἰη πόδ οὗ 
Οοὰ. Οοά ὁ Ὧν ςοπιίοτ ; δὰῖ [6 Ὠυμηδη Ὠοατὶ 
ΘΧΊΓΑΟΙΒ ΠῸΠι 18 ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΓΤΥ ὑγοΓὰ 8 8 βιϊ γ᾿, ν τ. 2, Ὁ. 

4. Απά κβοὸ ἱποοῃβίαογαί ἰδ [6 Βιιπηδη μοασι οἵ 
Π|Ὸ “πχοϑῖ ρῥτοοίουβ ν᾽ δ, ὄνθὴ οὗ 116 ἰ(86}{, τπδτ οἡ 
δοσοιιηΐ οὗὁἨὨ ἴ[Π6 ΘΙΠΡΥ Β᾽ιδαοΥν οὗ Ποποῦ, ἱξ ὄυϑη 
(πη Κ8 τπδὲ τ ἐπουϊα. ἀσβρίβα 118 τη Ἰϊΐδ, του. 3 
Βυῖ ἢονν βογίουιὶν ἀοοβ αοὰ δροδκ οὗ ἀσδιῇ. 

δ. ἴῃ δῃογῖ, πον {{{|6 οδῃ (Π6 Πολγῖ, οι μδια πὰ 
ἱπῷ 4}} ᾿ἱπβιγυςίοη, ἀΐνο ᾿ηῖο ἴπῸ ἀθορ ἐποῦρἢ 8 οἵ 
αοὰ! Απά γεῖ, δ [ῆ6 δδῖηθ Εἶπιο, 1ζ 8 ΑΙ σαντα τοδὰν 
ἴο πηδὶπίδίη (δα ἴΐ ἰδ τίρῃς δραϊποῖ (οά, γϑγϑ. 1 --. 

6. ἴη δβιιοὶ τ ΒΟ γα Ὁ] 6 86} ΗΒ ἢ 685, ἰΐ ἰ5Β ἀοδτίτυ τα οὗ 
4}} Ιονο, δηὰ Ἰυτῖκβ ἴοσ ἴἢ6 γαΐῃ οἵὗὁἨ ΟἸΠΘΓΞ; ἱξ νι ἰδῆος 
{πὶ Οὔ ογ5 δου) θὲ ἡυάροά ἀπά Ἰυάψσεαβ {θην ἴ1- 
56 1; ας ἰε ἀοθὲ ποῖ ᾿ἴκα ἴ0 Ἰυάσε 1186 

ἡ. Τὸ δἰννανβ [88 ΟὨ]Υ ΤῸ Δ] ρίθαςαγα ἴῃ (ἢ δὲ ὙΠ σ ἢ 
ὨΔΡΡΘΠΒ ἴο (8 δΔἄνδῃ ; δηὰ 5ῃου]α ἴς θ6 δοπηδ- 
τΐηρ οὗἩἨ [6 τηοϑῖ {ΓΞ ἱπιροτίδηςο, ἴδ ἰβ. τῆοτα 
χα ὶν ῥείχοα ὑν ἴε (6 ῃ 41} [86 στοδῖ πόσος νου ἢ- 
Βαίςα ἴὸ ΟἴΠΟΓΒ, το Γβ. 6, 7. 

8. ἸΓβοτοίογο, ἰ8 1 {11} οὗὨ πηΐδοῦγ. Εον {686 
Βθογῖ ΡΙθαβηγοβ, ο δοοουῦῃης οἵ ὙΒὶςἢ τὰ πορίοϑεῖ τῆς 
οἴθγῃ δ) ροοά, ξοοη σομδ ἴο ἃπ δπὰ. Απὰ νὰ ἀο πος 
αἴιογσαγὰ τ πκ (δὶ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΓΆΨΟΥΣ ἴογ Ὑ Ὡς ἢ πὸ 
οὔχῃι τὸ 06 {ὨΔΠ ΚΙ], ὨΟΎΟΥ͂ΕΓ ἰγαπείθης ὉΠΟῪ πλΑῪ 
μᾶνα Ὀδοη ; ὑὕὑυῖ ἱπηδοῖὶπο ταὶ ΠΟΥ ΘΓ ΟἿΥ ΟἾΏ, 
ταῦ το πδὰ ἃ τί ῦ ἴοὸ ἴπο τ δηά ΓΠοτεοῖογο 6 τίζῃι 
ἴο οοπιρίαἰπ, νοῦ. 8. Απὰ νδαῖ ὈΓΓΟΟΓ ουταρ] αἴπῖο ! 
2 Ὁον. τιν. 17. 

9. Απά ἰΓ Οοά᾽β ναυδ ΑΓῸ οὐδοῦ 8ὸ οἷδασ Ὀείοτε 
οἵ ογοῦ, γαῖ ΟἿΓ ΟΥ̓Ὸ5 ἃγὰ οἱοβδοὰ δὶ νὰ εᾶπποῖ 

πιδίίον, ἰῃ δυο ἃ ΝΥ ἰἢδλε [0 Ὑδο16 μοτγοείοὰ οοούδοῦ 

οἵ 9 Ῥγορμοὶβ ϑοὰὶ] ἰς τιοδοὲ ὉῪ ΓΤῸ Ἵ, πϑιο Θοὰ ἐπ- 
ἰδυδοά (ο οσὔζο ΌΥ τοθδῦδ οὗ (80 τίοϊηυδ, οὐ τοῖμος ὉΥ {}}Ὁ 
Ἰοδϑο οὐπηοοὶδά Ἡ 1 πὶ δονίης. ΒΥ θιδ ἐδφ ἀϊ ον 
τοσηδοειοὰ Ὀεΐοεο νου]ὰ αἷδο ὃ βοϊτοὰ. 

4 [Μεϊολεξοάσκλονι. δΒοο τοῖο, Ρ. 30. --Ο. 5) 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ἸΥ. 

. - γὸ ἴδεπι, δπὰ νγὸ Ὑ}}}} σοπεθ8}}ν στρα ἰῃ 
π685, πο 086 αὐ ΟΡΟ ΟἿΓ δγθδ ὈΥ̓͂ μὶ8 ΒΡῚ ΤΊ, 

ΥὙρῖὰ. 9-}}. 
γοῦ. 1. Ηρτο γὸ 8600 ΠΟῪ ἰξ τουϊὰ ὃα, 1 αοὐ 

νου] δον θη ἢ ΟΠ Πἷ8 ΟὟ Ὑ71}1, [τ 18. γγ0}} τῃδῖ 
Ης καἰοπο εἰ15 δὲ τ86 ποῖπμ. (ἀοά᾿ 8 πιοβϑϑθη  Υ8 ΔΓῸ ἴῃ 
ετοϑῖ ἀδησογ οὗ ἰογροιτης {παν ἸΘῪ ΓΘ ΤΟΒΒΘΉμΟΥΡΝ 
δηὰ Ἐἢδῖ (πῶ ν δοῖ ΠΊΘΓΟΪΥ απάον δατθουγ. Ὑ6 βίη- 
ἴα] ποϑτὶ 15 ΟΥῸΓ ΓΟΒῪ [0 δεῖ ἴῃς 1 ογὰ, δηὰ ἴἰ λνοη- 
ἀδγθ ὙΒὸπ ἰἴ ἢ» ἔΌΓΒΑ Κα Ὁγ (Σοὰ. --- οῖ. 2. Το 
δΙῸ οὐϑὴ ἈἸοκοα ργαυοῦβ. [Ὁ 18 ποῖ ἃ πηδυκ οὗἉ ῥεῖν, 
τοτοίογο, ἴο ἀἰϑυυτάθη οὔθ᾽ 5 μοαχὶ θοίογο αοά, ὃιι 
ἴ0 ὈΓᾺΥ ἷἱπ ΕΠ πᾶπιθ οἵ Ψ68ιι5, δΔοεοογαΐηρ ἴ0 ἴπὸ μδῖ- 
ἴογῃ οἵ [μκὸ χχὶὶ, 42. Μϑδῃ 18 δἰ νσδγ8 οἰοαποῃῖ πῃ 
ΘΧΟΌΪΡΑΙ Πρ Ὠἰπηβε!, [ΙΓ [πὸ Ὠθατὶ ἰβ ἴθ δ στοηρ 
βιαῖο, ἰξ ἀϊδίογῖβ ἀοὐ᾿Β ογὰ, δῃὰ δρρ]θ8 11 δο- 
οοτάϊηρ, ἴο 03 οὐ Ῥ]θϑδιι9. --- ον. 8. ΒΌρμροβα 
16 [Πυοτὰ δα ἰδκοη σοι αἴ ἷ8 γογτὰ Σ Ηον ἰη- 
ΟΟὐμβίἀοΓΩΙΟΙΥ ἀ068 ἃ Ππ)δλῃ 8 ,» ἯΠΟ ἀοθ8 ποῖ 
ὑγ4}|6 δῖθ Ἰἵοῆρσυθ. Π6 βοΥτοΥ οὗ [πὸ τοῦ] τοῦ Κ8 
ἀρδῖῃ. -- εσ. 5. δοιηθ ΒΑΥ πὶ Οοα, οαὔἱ οὗὨ το- 
ὁρεοῖ ἴ΄0 ἰἷπ ᾿ιϑῆοθ, 888 ἀδὶσηι ἴῃ υἱονηρ ἴΠ6 
ἘὩἰΒητποηςξ οὗ 6 ἴοβὲ : 1π8ὲ ΑὐΥΘῆδηι δἷδο, τ ῃ 6 ἢ 

δικαίαν ΙΑῪ ἰῇ ἷ8. Ὀοκοπι, του θὰ ἰῃ Οοα᾽ Β ρ[688- 
το ἱπ ἴμο τοττρθηϊ οὗἨ ἴΠ6 τοι! ηΔη. Τῆ686 Ἰοοῖς 
προ Οοἀ δπὰ Αὐτθδαπὶ πῃ ἴΠ6 βαῖηθ ρῶς τμδῖ 
1867 ἀο ἀροη [16 ρτόριοῦ Φοηδῃ. (πὸ ἰχ. 56.) 
Ηἱθ Βοασι ούθὴ ὈγΘΑ8 ΤὉΓ ἴΠ6 808]8 οὗἩ [6 ὁοοη- 
ἀοταποὰ, δὰ ἰ ΠῸΥ σου] ]ὰ δ6 βανϑᾶ, Ηθ πουϊά 
δοῶᾶνε πεῖ. (ΜδΔιι. χὶ!. 81.) --- τ. 6. ΤΊ οΥθδ- 
ἴυτο ὙῸᾺ5 τηδαθ9 [οΥ Πη6ἢ ; διὰ ἴΠ ἀθδϑιὶ οὗἉ ἴῃ6 οτολ- 
ἴατο 8, ἴῃ ΟΥΟΤΥ σῶν, ἰηϑιγαοῖίνο ἴὉ 05 ΤΟ 
ιοεγὶ ἀονοίά οὗ ρόδο, 16 ροοά μι οὗ (ἀοὰ ΔΓ 
ΟἾΪΥ 8 δοῦτοοθ οἵ νοχϑιίοῃ. --- ὅγ. 7. ““ὙΒθη 186 
πιογπίην τόδ} Οἴορῃ, δὲ ἴπὸ πιοηθης ΜΨΏΘη 
ΘΥΘΥῪ {ΠῚ Πρ’ ΒΘΟΙῺΒ ἴὸ 81}}16, πηϊδίογίῃμθ 18 οὐ {6 
παν. ὙΥΤΟ 106 τἰβίηρ, βίαν οἵ ἠοσία ηθ σοτμθᾶ δἷβὸ 
Αἰ Υγ5 8 τοϊβίογιμηθ, ον τποῦ ἢ γὸ ἀο ποὺ 806 ἷΐ 
αἴ [86 τηομηοηῖ. Ηθπος ἴδ6 ἰη)ποιΐοη ἴὸ Ὀ6 ΔΙ ΝΥ ΑΥ8 
Ῥτγοραγοί, αἰνγαῦϑ ΠΌΠΌ]6. --- ογ. 11. Αἱ ἤνοῖ 
νκϑι ἐν ΒΡΡΟΔΓΙΒ 88 ἢ οομμηοη ρα πὰ 51} ὙΟΓΘ 
ἀσηϊοὰ ἐπ τἰΐ8 γ γ80, δἰ ἀοὰἂ ϑροδῖζβ οἵ τὸ οἐ}}- 
ἄτφῃ, 88 ἰζ (Π6γ, ἰκὸ τὴ6 σατο, ἀἸὰ ποῖ ἀθδεγνο 
Ῥυπίβηπλοηῖ. Βυῖ Ηθδ 88γ8 ΟἿΪΥ πδὲ τῃ6 ΒονθΓα 
Ραπίβπιθηῖ, ν  ΐοἢ Φοηδῃ ὀχρθοῖθα, ννὰ8 ποῖ ἀθ- 
δετνοὰ ὈΥ (680 ΤΟΙ ΔΏΨΘΙΥ ἴ0 ΠΊΒΠΥ ΟἾΠΘΓΒ, ΒΟ 86 
ἀεξαῖ ΨΦουδὴ ᾿ἰπιδθ 1 πουἹὰ ποῖ ἀσβῖτο. 6 ἴδοι 
ται τ[Ππὸ ΝΙΠον 68 να ΓΘ βρατοα οὐ δοοουηὶ οὗ ἐμοὶγ 
Τοροηΐδηςα, νου ὰ παν ὈθΘη Β0 ΠΟΘ ηϊ ἴ0 ΓΘρτΟΥΘ 
Ῥΐπι ἴον τἷ58 (ΕΖ. χνίϊὶ. 23); θὰ. οὐ νου]ὰ διίην 
Βοίοτο [86 6γ65 οἵ Φοπδὴ δἷ8 τπηο ΓΔ ὈΪΘΠοπ 8. ἴῃ 
τπδι Βα αἰὰ ποὶ σοπϑδίιθγ ἴπ6 γον ἱπποοθηϊ 
δ ΠΑΥΙΏ]658 σγθδίΌΓοϑ ἴῃ Π|5 ὈΠΠα 268] ἴο 866 Υἱῖα 
εἰπποῦβ ρεγίβῃ. ὙΤη6 δου ρίαγοβ ἤδγθ τοραγὰ [ὉΓ 
υοιδ15 αἰϑο. (δας, χΧὶϊ. 6; ἤοχ. Υἱϊ!. 18 Εἴ.) ΤΉ 6868 
ιᾶνὸ πὸ »" ἴῃ 1806 δἷη οἵ τηδη, Ὀπὶ ἴῃ Ὠΐδ ρα 15} 
ποῖ, ΑΒ (ΠῸῪ Δρρϑαῦ ἸθγῸ ΟΥ̓ {ΠΕΡ ρΑγΠεϊρδίίοη 
ἐπ εἶὸ τορθηζάηοα οὗἁὨ [πὰ Νίηον ϊοθ, 80 δὲ οἵδιϑῦ 
τἰπιο5, ἴῃ ἴη6 ΟἸ]ὰ Τεβιαπιθηῖ, [ΠΟΥ ΔρΡΘΑΓ ΕΥ̓ {οἷν 
Ὀϊοοὰ ἔον ἴμ6 οὐυτδὸ οἵ 5'η, Ὑοὶ {π|8 '8 ΟὨΪΥ 8 
δοιδάον οἵ [πἰηρ8 ἴο φοπιθ. 

ΓσΎτπξπ: Ηον οδῃ βς ἃ δίδιθ οὗὨ ρζσδοθ δῃὰ 
8δποὴ υπναγὰ οοηάπος ἰῃ ΦοΟΏΔῃ Ὀ6 οοππίβιθηι 
«ἢ οὐ βῃοῖμογ  ἮὝ σαηποῦ ἀΘΠΥ [Πμδὶ Π6 ν᾽ 88 
ἘΠΓΘΘΘΟΠΆΌΪΥ δῆζν, δηὰ ἀΪὰ ψτοηρ, ἴογ αἀοα ρυη- 
ἰφῃοά δἷπι ίοτ ἴϊ. ὁ πιυδὲ 8150 δοκηον)οᾶρο τῃδὶ 
ὃς πεοὰ δῖ ἀπμὰ ννὰ89 δοοθρίδο!ο ἴο αοά, Ὀθοδιι86 
Οοά ἐροκοὸ 80 Κίη γ τ ΐη δηα μάνα Ὠἰπὶ ἃ εἶχ. 
Ἧα δῃου!ὰ οὔβογνθ ΠῸπ| [6860 ἔμοῖβ (1} ἤον οη- 
ἀοτία!}ν Οοά ἀθ6415 νίῖτῃ ἢΐδ δαὶ πίβ, βοὸ [Π8ὶ ΠῸ οπ6 
ἸΩΔΥ͂ ἱποοηπἑ ΘΓ ἡ υἀρὸ ΟΥ̓ σομ 6 ΠῚ} ΔΠΥ ΟΠΘ ΟἿ 
δοοουηῖ οὗἩ ΟΥΚΒ ΔΙΟΠ6. 2) ὙΥ ὁ 5ῃοι} ἃ Ἰοαγπ, ΠΟῪ 
Οοά ρμοτγτηξῖδ μῖ8 ἀσας οὨἰϊάγοη ἴο βοῖ νὸ (οΟ 5}}Υ 
δηὰ σοστΐε ζτῶνο ἴμυ}18, ΔΒ. ΟἸγίδι ἀἱ τὰ 106 

89 

ΑΡοϑβι]ο6β, ἱπ 1η6 αοπρεϊ, ἴο τ 6 σοηϑοϊαιίοη οὗἉ 41} ὕ6- 
᾿ου οὕ ν" 80 ϑοτηθεϊπηθ5 ϑίη δπὰ (4}1. (3.) τἡο 5ου]ὰ 
6660 ΠΟῪ ΚΙΠΑ]γΥ, Δ ΠΟΥ, Δηα δηλ θγ Οοὐ ἀ6815 νὴ ἢ 
δΔηά τοδί τ[Π0890, Ὑπὸ οοηἤαθ ἱπ Ηΐπὶ ἴῃ ἰγοῦθ]ο. 
18. 8 ΠΥ δἰηηρς οὐ 1Ππ6 ραγῖ οὗἩ ἢἷ8 οἰ]ϊάγοη, 
πιῆ ἴπ6 ΕΔΙΠΟΥ στδοίοιδίΥ δυο. ὙΠῸ τδ6 
ὈΠΡΟΔΔΥ Ηδ ἐοοθβ ποῖ ἀθαὶ τππ89: ΠΟΥ͂ οδηποὶ 
γϑοσποῖϊο Ἐπδιηϑοῖν 68 ἴ0 ἢΐ8 ἀοα] ηρβ, Ὀὰϊ δΙῸ δὶΐο- 
Ζεῖ6Γ ᾿πδο]οπὶ δηὰ ἱπιγαοῖδ 16. 

ΒΎΑΕΚΙ : ογ.1. Ενϑῃ νγ06}}-τηΘϑηΐηρ πιΐπ 5 σδῃ 
[8}} ἰητο δὴ ἱπαϊεδογοθὶ 268] ἔογ σὰ δπὰ οὔ εἰςΐθο ηῖ8 
γγ150 ρου ηοὩϊ δοοογάϊηρ ἴο [Ποῦ θα κ δηὰ δ8οῖ- 
αἀἰά 1ἀ6089, αἰπουρῇ τμοὺ ἀο ποῖ Ὀγθαῖὶ οἱ ἱπίο 
ρέῃ τυττηιγθ δζαῖηϑὶ Ηηι. ---- ὕογ. 2. Το θχοιιθθ 
δ' ἢ, νυ ἢ 0ἢ) ἀοδοῦνοθ ρα ἰβΒτηθῃϊ, ἰ5 ῬΓΟΘα Πα ρτΌουδ- 
688. --α γον 8. ὙΠΟΙΘ ἰ8 ἃ στοαὶ ἀϊβθγοηοο δοΐνγοθη 
ἃ 6] -τομα]αῖθα ἀθϑὶτθ ἴῸυ ἃ ΒΔΡΡΥ ἀδραγίαγο ἤοπι 
τ ψοῦὰ δηὰ οὔθ {πὶ ἴδ ἱπογάϊῃδῖθ δηιν β6]- 
νυ] θὰ, πο ἀγὶϑο8 ἔγοπλ ἱπηραιίθησο, αππὰ, δἰδθ, 
Οὔἴϊθη δηϊοιΒ ἴη10 γ706}} αἷς ΤΩΪΠ 8. ---ὟοΥ. 4. 
Α8 οἵϊθῃ δὲ ἴοα ἃ ργονοκοὰ ἴὸ ὃὉθ δῆργν, δϑοκ 
ΤΠγϑ ἢ αὐ ΟΠῆ60, 81 1 8.}] 7 ΔΩΡΤΥ ΘΟ οΓΒ 
βῃυυ ἃ δ6 τηοάογαϊο ἴῃ ΓΠοὶς 268] δηὰ βϑοῖκ ἰο τὸ- 
δῖοτο ἴΠ6 ουγίπρ ὉΥ {ΘΠ ΙΪΥ ΟΓὰ8 : [Π6 ὀχαιρὶθ 
οὗ ἀοά δαϊῃηοῃίβῃθθ ἵπθσα ἴο 18. --- ον, 6. ἀοὰ 
δ48 ΔΙναΥ 8 θ6Θὴ δοσαθίομηθ τὸ σα 49 ταδη ὉΥ͂ 6χ- 
ΟΥΠ84] ΤΠ ρ 8 δηα νἱδὲ Ὁ ]6 βίρμηιβ ἴὸ [06 οοῃδίἀογϑ θη 
οὗἨ ΠΘΔΥΘΗΪΥ τΠΐηρΒ. Ηἰδγοηγτηῦβ Ὠἰῖϊ8 ἀροη {6 
τπουρῆῦ πδὲ 110 Φονίθηῃ ῬθΟρ]θ, ψ|Ὸ ἢαγο δαὶ 
πάθον ἐΠ0 βῃδάον οὗ ογαϊπδηοοβ ἀπά στο οηἶθδ 
ΔΓ ΠΟΓΘΌΥ ΤΟρΓΘΘΘη 6. -- νοΥ. 7. Εγθῃ [86 ΥΟΥΥ͂ 
ἰοαϑὶ δηΐπη8}8 πιυδὲ βόγγο [6 ρονγογία! ρουθγηπηθηϊ 
οἵ Θοά. --- γον. 8. ὸ τποῦδὲ ποῖ θῈ ἴοο το οῖ ἀ6- 
ρ τοα ὈΥ ΟἿΓ δι 688 ὨΟΓ ἴ00Ὸ τπρθο ἢ αἀἰδίτοβοοα ὈΥ̓ 
οὐγ ταϊβίοσιιηθ. -- ον. 9. Οπδ πιῦδὲ ΓΘΆΠῪ ὉΘ 
δϑιοηϊβιιθὰ αὖ Οοά᾿ Β Ιφνθ ἴ0 ποῖ, τηδηϊ διὰ ᾿π Ὠΐ8 
φδίλοποο νχῖτἢ 8 βοσυδηίβ. ΦΌΠΔῊ ἴδ ποι Πρ 6186 δας 
ἃ 1 τ|16, Ὠα ρ ΠΥ, Βρο θα “ἢ 1]4.-- νον. 10. Ασα ἢ88 
Οὗ ἀροὶ [1116 Ομ άγοθ. Ἦρ Ἰοναδ {πη ἐΘ ΠάΘΥ]Υ, 
ΠΩ ΕΙΒ [Π0 πὶ ἜΧΘΟΙΥ, δηὰ οἰδητίηχθβ Βρᾶγοβ οἷά 
Ρδορὶθο οἡ {[ιοὶγ δοσοιπηΐῖ, όσα Ηθ νοι] ΟΥμογνν 186 
ἀδδίΓΟΥ οπ δοζοῦηὶ οὗἉ ἱποὶγ βίηβ. 18 (ὐοἂ ἴοτα 
τὴ09 }}π||6 οἰ] ἄγθη ἴῃ Νίηθυθῆ 80 νοὶ], αηἃ νγδβ 
Ηο ρ]εδϑοά ἴο βραῦθ ἴ}}6 οἰΥ οἡ {πο ῖγ δοσουηΐ, ΤΏ 6η 
ἢονν σϑῃ ἢθ γο)θοῖ [Π086, Ὑὴ0 ἅτὸ Ὀυγῃ ἰπ ΟἸγβίθῃ- 
ἄοπι, ὕὰῖ αἴθ νἱτπουΐ Ὀαρεΐδαι 

ῬΕΑΡΕ: δεν. 1. Μθῃ δβ8ἴ0 τη ποῖ ΙΏΟΓῸ ἩΓΕ] 
απὰ νἱπάϊοτῖνο μδη ἀοά ; ἴοτ αοὐ βοῦῃ τορϑπῦβ οἵ 
106 ρῥῃηἰβηπιθηΐ, Ῥγονυ θὰ πλθῆ σοι πῖτ τὴθ 
ςοπᾶπίου οὗ τοροηίδηςθ.--- θοῦ. 4, Εἰνεὴ Ῥτορἢθιδ 
Ἑσοπημἷξ ἔλι| 15. Οπδτά ἐπ γ56}} δραϊηβὲ ρα θΠοΒ, 
διὰ Ιδϑγη οοτηροϑοάποββ δηὰ 80] θα). Νοιλίηρ 
ΔἀΌΓΣιΒ 116 οοηάιιοῖ τοῖο, ἴδῃ ΘΠ τγθ 86 θη ορα- 
ιἷοη δηὰ βυθπιὶβδίου ἴὸ ἐὴ6 ν1}} οὗ 0 1,οτὰ, οοχ- 
υἱηοὰ ἢ) οὔἴἴοτί8 ἴο δοσοιηρ ἰδ} . ἩΠαὶ ἃ 
ἀτγοδάξαὶ εἶπ; ἀπιϑἰεἰοη 8} 70 νυἱϑὴ γον ἴὸ ἀΐο 
τ1ῃδὴ ἴο 6 Ὠυπ 1064} [τ πλῦδὲ ποὶ ὑθ δο, δυν τποὰ 
τααβῖ ΝΠ ΡΥ ον ἀπ δαπιῦϊο {πὴ} 86}, 1 Οοα᾽᾿ Β 
ὨΟποΥ ἰδ {ΠΟΙΟΥ͂ δἀναπορά.--ἾὟοΥ. 8, Το πὸ ΟἿΘ 
νι 8ῃ ἴον ἀθϑ ἢ ἸτῸΠπὶ ἃ ἀθϑ1γθ ἴ0 ἜΒοΆρ6 1Π|0 ΟΓΌΒ8. 
ΟΥΆΝΡΤ : Κοτ. 1. ὙΒΟΙΟ 15. ἸΟΥ διηοην ἴδ 8η- 

8618 οὗ ἀοἀ ονὸῦ Οοὴθ δβίππουν (᾿πὶ ΓΕρΘη 8; δηοη 
τ5 ΤΠ 6ΤῸ 8. ἸΟῪ δ᾽ ἴῃ6 Βιοοοβ8 οὗ [Π6 πιἰπβίοῃ ; υεὶΐ 
Φοπδὴ {Π6 70 ἰ8 ἱπαϊρπαϊοη. ΤῊ αἀἰά ποῖ ἃγῖ8θ 
ἔτοτῃ τ16 οἰγουστηβίδηοο μδι [6 τορθηΐδηοο οὗ Ν'η- 
δνθἢ ν͵8ἃ8 ποῖ δ'ποῦῖο δῃὰ ποποβῖ : ὈυΣ ΨΦοηΔ Ν᾽ 8 οὐ 
τερθηἴϑη09 γγ8Ὰ8 ποὶ βίποοσθ. Ἦθ ᾿ιδὰ γοϊδϊ πὰ [0 
ΤΙ Ποἶρα] Ῥδτὶ οὗἁ ἢἷβ οἱά πηᾶῃ αἱ ιἷ8 οομυθγβίοῃ. --- 
δια 8. Ἐνϑῃ οὔδϑῦ ΠΟΙΥῪ πιθὴ ἤλυθ δὰ βοῆς ἀδτὰκ 
ἤουγβ. (Ναπι. χὶ. 15; ΦοὉ νἱῖ. 15 ἢ; 1 Κη 
χὶχ.) Νοιυν  ϑδηαπρ' ΦοηΔ ἢ 8 ργϑαο ἶηρ Πδα 186 
Ρἴορον οδοι. Τῶι ἤδί τ οὗ [86 Ὀγολοθοῦ ἀοο5 ποὶ 
τ ΤΑΣ ἴῃ ἴ[ΠῸ6 οαάτγοῦϑ, Ὀθ1 [00 ργοδοβίηρς οἱ 
ἔλὶει. -- ἵαΣ. δ. ΤῸ ποτὰ οὗ Οοά, νοῦ. 4, γγδϑ ὧθ 
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δἰσηοὰ ἴο σοηνίηοθ [06 Ργορμεῖ οὗ ΠΟΥ ᾿1{{16 ΓΘΆΒΟΣ 
[Π6ΙῸ ᾿ν8ἃ8 ἴῸΓ 8 ΔΏΡΟΓ; ὑπὲ ἰζ δα ΟΧΘΟΌΥ [ἢς 
ΟΡΡοβῖϊε εἴδει. Ης Ἔδχρίδίπεὰ 1 πῃ δὶβ οὐσῃ ἕδνου ; 
88 [ οὐ τηρδηὶ τὸ ἐν : αἷὶ γεῖ ἃ ᾿1{||6; δηᾶ [6 
8068 ἴογιἢ τἢ0 νναἱῖϊ. Ὑπὸ ῥἱοἱ οὗ τῆς Πρδίδθη 18 ἃ 
Ὠδιτοῦ Οὗ ὑοἴ4] ἱπα βδγοποο ἴ0 ἰἶ πὰ, τις ΟΌΓΙΟΒΙΥ 
διὰ ἃ πιἰβοῃίονουβ ἀο᾽ σι ἴῃ [6 ΤηΐϑοΥ168 ΟΥ̓ ΟἸ ΠΟ ΓΒ 
δυΐάο τ ᾿ἶπι. ὙἨ18 ᾽α ᾿πϑιτυοῖνο το ΟΠ τί βεἰδπ8 
ἴῃ (Ποὶν τοϊδῖίοη (0 1Π|6 ΠΕ ΟΠΔΓΥ͂ 68086. --- Ὑ 6 Γ. 8. 
Βοΐοτγο, ϑοῦδῃ νᾺ8 ἈΠΡΤΥ δὲ 8 ΤΩΘΓΟΥ͂ ; ΠΟΥ [6 
ἰβ ΔΠΡΤΥ δι [118 βοοτης ἀπτηογοϊα] 6686. ΤῊ 15 
ἃ πιονοπιοηΐ ἰπ {πὰ τίσις αἰγτοοίοη Τότ 15 ἰπ- 
δἰτιιοοη ςοπποοίοα τ ἢ} {Π|8. -- Ἴογ. 11. ἢ οἹά, 
οὐδιϊηαῖθ Φοηδ κ58 αἰδρίαγοα ᾿ἰπ86} 7 δποῦρἢ ἴῃ 
(18 ὈΟΟΚ ; ποῦ, δῇ [Ὧ6 οἷοβθ, 6 υϑδηΐβῆθϑβ, απὰ ἀοὰά, 
ἱῃ [Π6 6π4, δίϑηαβ, νυ ἢἰακ νγοτά, δἰοῃο πὰ σηδ- 
͵68ς : 186 πον Φοπϑὶ ἰ8 Ἰοϑῖ 'ὴ Ηἰπὶ. 

ΜαΑποκ: Υογ. 1. ΑἸεποῦρἢ 411 τῃῆ6 πνογῖκθ οὔ 
Οοά ἂγὸ δπιίγο! Υ ἐγγθργθθῃβῖθ]6, γαῦ (Πογο 18 ποῖ 
οπ6 διοηρ ἴδῃ), Ἐν ΠΟ ΤηΔΥ Ποῖ ὃ6 σρηδυγοῦ ὈΥ 
δοίη ΟΩ6; 8πὰ [6 ἄδρτοθ οἵ σβῆϑατο 8 ἴῃ ῬΓΌΡΟΥ- 
ἤἴοη ἴο ἴη6 τνδηΐ οὗἨ υπαογβιαηαϊηρ οὐ ἴῃ ρατγὶ οἵὗ 
("6 ἔδυ] ηάοτ. 
ΕΙΕσΕΕ : Βοίοτο νὸ βηὰ ἔβυϊς νι Φοπδῆ, νγγὸ 

Βῃου]ὰ οοηδίἀαν τν0}} ἢσϑὶ μδὶ που δ6 [9 ταβὰ]ς 
ἵν γοῦο ἰῸ ἀδθβοσῖθα οὖν {που ρ 5 δπὰ ἔδε ἰηρ8 
ΘΟΠΟΟΥΠ ἢ ἸΏΔΗΥ ΘΥΘΠΒ ἰη {ἰἰὸ σονογηπιοηὶ οἵ αοά 
ἃ8 ΤΔΠΚΙΥ 88 Φόηλἢ ἀοο5 πόσο. Τὴ ᾿οΥβὶ 8 Πδῖ 
ΟἿΣ νἱεκοάποες γοιηδῖβ Ὠἰθσάρη ἴῃ 08, ἀΔηὰ τα σοη- 
ς68] ἰῦ οπι Οὔ ΓβοΪνο5 δηά οἵἰοτθ. 6 πημ8ῖ 8180 
πάρα Φοηδῃ δοοοτι ηρ το ἷ5 π|6ὸ5 πα ἰδπιρίδ- 
ὍΟΏΒ; ἴον ἴΐ σουὰ δαβὴν 6 τπᾶὺ ἃ τδὴ οὔἨ (σά 
δου ἀ παν 110||6 τοραγά ἴον τπ6 ΠοϑΊΠΟη, βῖπος 
Ῥοῖογ, θὰ Νὸνν Τοβίβπιθης {ἰπ|68, δὰ ἴὸ ὃὉ6 ἰη- 
δίγυςϊοα σοηςογπίης ἴπ6πΔ. Μουθονοσ [6 βο  οἰτα ἀθ 
αὖ ἴπο ΝΙΠον ο8, ἱποχρογίοποθα ἴῃ 16 γαγβ οὗἉ 
Οοά, ταϊσιις τη ἷδβ Ἰοπρ δυβοτὶπρ ἰπ οοπίοτηρί 
δΔηὰ ἀσδρίδα δΪ8 τπγοαιθηΐησ 8, γὰ5 οὶ πηϊουπαρά. 
Ιη ουὖὖ οπτιπηαῖο ἴῃ ρσΟΏΘΓΑΙ οὗ [Π6 αι} 8 δη ἃ οβδηΒ68 
οἵ οτἤοῦβ, ἰὸς βου ἢ ὍὈ6 Ὀοτπα ἰῃ πιϊηᾶ, ἴἢδι αοἀ 
Κποννγβ ον ΟἿΤ ἰθΙΏΡΟΥ ΘΧΡΟΒΘΒ τ16 Οἡ [86 ὁη9 Πδηὰ 
ἴο Ρθου αν ἱδτηρίδιίοηβ, δαΐ 4180 οἢ 6 ΟἾΠΟΥ 
ΤΊΒΚΟΒ τ18 π8661}} (ὉΥ 50Π|6 ῬΠΓΡΟΐΘ; ΘΟ. ΠῸ ΟἿΘ 
βῃου ὰ οἰΐηρς το {πὸ ἀείδειβ οὗ οἴ οσβ, Ὀπὺ δου ἴῃ 
ϑάναηςο ἵστη [0 ροοᾶ δεοοουηὶ τῃ6 ψοοα 4041} {168 
ψΠῈ ψ ἰσ ἢ {ΠΥ ἀτὰ οπάονοά, “ἢ νομοηηθης ἀ8- 
Ῥοβιτίου οὐὗὨἩ Φοπαῖ δὰ ρῥ᾽υηρεά πἶπὶ ἱπῖο ἴΠ680 
ἔλα 8, ὰι δῦ τι86 [Ὁ] ρύτροϑα (πΐδ νογῪ αἱδροεὶ- 
το Βοῦνοα 1 ἀιὶβ οὔἶοΘ, τηνὲ ποῦ ὃ6 ἰογχοιίθῃη. 
ΤΠαῖ 18 ἃ τνῖσοκοα ατί οἵ οὔῦ Ὠοατῖδ, οὔ νυ ηϊςῇ 850]- 
ΟἸΠΟΙ Βαγ8, ΤΠ6 βἰτπισρανὰ 18. τὸ ΐϊδοῦ ἰὰ Πΐ8. οὐνη σ0η- 
᾿ρΟΙ, ΓΒΔ βονυθὴ ᾿ποῃ ἴδ σΔῺ ΤΟΠΟΘΓ 8. ΤΟΔΒΟΠ : 

δα: ἴοΥ δῖ8 οὐγῃ ἀθδιῃ. ὙΠΟῪ διὰ [6 γοδαϊοβὶ ἰο ἀο 
1Π18, το Κπον ἰεδδὲ (Π6 βουνοῦ οὗ σοὰ ἴῃ τς 
βθῃἴθηςς οὗ ἀφραῖῃ. Βδιιΐ Φοπ δ} Πα αἰγοδάγ οσηπἀγοὰ 
ἃ ἰδ] ἃ ἀοϑῖὶ πὶ ἴπΠ6 8.68. Απά πον Ζβϑαὶ ἴοσ Ἰιῖς 
οὔοο δηὰ ἴογ 1Π6 ΟΠΟΥ διίίδοποά τὸ ἴδ ὮὉῚ Οοά 
ῬΓΟΉ8868 ὭΡΟΠ Πΐπη ἴο 81:10} ἃ ἄορτεα [δὶ πὸ νυ κῆςς 
ΤΑΙΠΟΓ (0 ἀἴ6 τΠ4π ἴὸ ᾿'νθ. Βευΐ Οὐά ἐδη τοηυΐγο 
δ οἴἴευπο οπι 0.5. Βι0 ἢ 88 Ηδ ρμίοδβοβ: Ης ἀϊᾷ 
ποῦ ΠΟΥ τοαυγο [Π6 ΒΌΆΓΓΟΠΟΕΓΙ οὗ Φοηα δ "ἴδ, Ὀαι 
ἂ ῬΡ ΩΣ ψαϊηρ ; δηὰ τπογείοσο Φομπδῇ Του πὰ δη- 
οἴπονγ κιπὰ οὗ ἀθαῖῃ δηὰ οὗ ἃ πιοῖὲ δα] υἴδγν δοτσί, 
δὴ ἰ ἀοα μὰ ἰαἰκοη ἢἷ8 ᾿ 6 αὐσᾶν [ἴἰπ δῆφνοῦ 
ἴο [ιῖ8 ὈΓΑΥΘΤ]. --α ὕοτ. 6. ὙῊς Ὀαδὲ ἯΔΥ ἴὸ τοίαϊε 
ἃ ἸΠΠΓΙΩΌΤΟΙ ΠΟΙ Β8ῖΒ Ποῖ ἰῃ δγρυτηδηίβ, Ὀπὶ ἰπ 
ἀθοάβ. 
Μλποκ : αοα ἄοοδ ποῖ δἰ ναγδ ἰοδὰ αἰ ποτα ἴῃ 

1Π6 Β8Π|6 ΠΙΒΉΠΟΥ ἴ0 ἴΠ6 τίσ ᾺΥ; Ὀπϊ δὲ οὔθ 
τἰπ|θ ὉΥ Β6υ ΓΘ οἰ 5156: 6η18, Δ΄ ΘΠΟΙΠοΥ ὉΥ Καὶ πὰ- 
Ὧ6558 ἴθ τνογὰ, οὐ ὁορα. 

Οοσοσβισα: ᾳ  δἰτγαγβ τη ϊη Κ (Βδΐ οἷν αἰ οτοη 
8 βοιποι εἷς; βασγοὰ, δπα γοῖ ἰτ 5 οἴδη που]άϊν ; 
ἴον ''ονν οἴη αὐτὸ ννὸ οὈ]ροὰ ἴο 5ο6 (δι ἴξ ἱξ ταῖὶ- 
θδαιοή ὈΥ ἡνοῦ] ἷν οοηφοϊδτοη ! 

ΕΙεακε: γοῖ. 786. ὙΠ οἰδοτα τὰ οὗδῃ 
ἀπ κ τπδὲ ἃ νογὰ ἂπὰ ἃ τοσηοπδίγαηοο βῃου]ὰ δ 
Θῃηουσα; Ὀυϊ πῃ ΟΥ̓ σΆ86 ὅ͵ἷῪ ὄχροιΐοποο, {παῖ πὸ 
ἤτβι Ὀθοαιηθ δοαιαίπιοά υυἱτῇ Οαὐγβοῖνοβ ὑπάοσ ἰῆς 
δοῖια] αἀἰβροπβαῖοηϑ οἵ σοά, ἀπά τῃ 8 ἴοο δγεὰ τωϑδᾶθ. 
τπογουρ ν πολ νγ. δύο 18. {16 ναπὶτγ οἵ ΟἿ 
᾿ιοατὶ ἴπαῦ 1 απ Ὀ6 τηδὰθ ρ᾽βὰ δηῃὰ ὃὈ6 ἐγου]οὰ 
δρουῦξ ὑγἰβίηρ τπηρβΒ. Απὰ γοῖ (οἂ ι.868 τἢ)}]5 ὁχ- 
ῬογθποΒ ἴῃ τ1ι5 ἃ8 8 Πη68η8 ΟἵὗἉ ἰδ. 10} π6. 1 τὰ δτὸ 
ἴοο πιασὶ ἀοἰ κἢϊοὰ ἢ ἃ σουγά, Ηὰς Κπον8 ἔδδς 
ποιπίηρ, πιοτὸ (Π8Πη δ᾽ ᾿Οστῃ-Π0]6 8 τοααϊγοὰ ἴοὸ 
ΒΟῦΌΘΥ 08 δραίῃ. 
Βυξοκ: δοῦ. 11. Το θοοῖκ Ὀορίπ8 δηἃ οἴοϑθαβ 

αὐτῇ [η6 τογὰδ οὗ αοά. Φοπδῇ 8. βἰοηξ, αηὰ ἰπηὶ- 
ῸΝ ἀοαδὲ, τἰ6ὸ ΘΧαπιρ]ο οὗἩ Φο0. (Ψοῦὺ 
χί, 8 [. 
{Μαύτηκν Ἠξνεν: οεῦ, 1. Φοηδὴ νν85 πιΐγαῦ- 

ἐλ ἄοπιο, Δ5. ΟἿ6 68}}8 Ὠΐπη, δὰ απιαζίπρ πδη ; 186 
βίγδηροβὶ, οἀάοδβῦ, δηῃὰ πιοβῖ οὐ τς] τ Ὺ τηπῃ, 
ἴοῦ ἃ ψοοὰ τηῖῃ 8πὰ 8 ριορ]οῖ, ἃ8 ὁπ6 888} οΥ̓ῸΥ 
ἤΘΆΓ ΟΥ̓ ΓΡαά οὗ, 
ΡΌΒΕΥ : Νεγ. 3. ΦΖοηδὴ, δἱ Ἰθαβὶ, ἀϊὰ ποῖ τιχ- 

ΤῸ ΟΥ σοπιρί αἰη οἵἩ σοά. Ηδς σοπιρ]αἰποά τὸ Οοὰ 
οὗ Ὠἰπιδο]ῇ, --- ον. 8. Πιηρδῖίοηπι τπουρῇ 6 τιδς, 
ἢθ 8111} σαδί ἢ πο ἀροὴ αοά. ΒΥ δεκίπρ οἵ Θοά 
ἴο οπὰ Πιὶβ 16, 6, δὲ Ἰοαδῖ, οοπιῃὶτῖοαὰ ὨΪΠ)56 ]  ἴὸ 
16 δονογοίρτι αἀἰβροβαὶ οἵ αοα. 

Κκει:, : Ομ] άγθη πο σαμποῖ ἀἰπιίηστ 5ἢ Ὀδίνοθη 
τίσι ἀπὰ Ἰοῖτ, ἐαπποῖ ἀϊἰβεηρα 8.) ροοὰ ἔτγοι ον]], 

ὨΔΠΊΘΙΥ ἴθ ἡ] ὺ ΠΟΥΟΡ ΠΠἀΘΓΆΚΟΒ ΒηΥΓΠἱην,, Θ0λν-  Δηκἰ ἀτὸ ποῖ νοῦ Βοσοι ὨΔΌΪ6. 
Γηΐϊῖ5, αἰτοῦ ἢ18 νὰν οὗὨ (Ὠἰη Κίπρ,, ἔσννοῦ δι} 18, ἀπα 1 
61} Ρ] αβοα 1} ἢἰ8 οὐνῃ σοποεοίῦ, 

Βυκοκ: εν. ῶ. ΤΒοι δαβὴ ποῖ ἰὼ σοῃδβίαάου 
μαι (σα νν1}} Δοοοτρ 15}} ὈΥ [Π66, οὐ Ποῦ τῆ 66, 
θαῖ νας Ηδ τρϑαϊτθα οὗ ἴῃ 66 δῃηὰ νυ δῦ ὈδΟΟΠΊΟΘΝ 
(66. ὝΑοἄ ὑοδγβ ψἰτἢ τη οἢ τηυττ υτΐπρ' πὰ ᾿πιρᾶ- 
τἰοποα οἡ {16 ραγὶ οὗ Π18. βαγνδηίβ, --- Ψ δῦ, 8. Φοηδῃ 

ΟΟΥ ΕΘ: Νογ. ἢ. [τ 86 διννδι] [Πδὲ ἃ βἰπηογ, 
ἸυςΚοά αἱ π156} Ἀ8. ἃ Ὀγαπά ΠῸπι τπ6 Ὀαγπίηρν., δπὰ 
ἰνηρ, ΟἹ ΠΊΘΓΟΥ «ἰοηο, δου) οὐθεὶς τὸ Οοά᾽β 
βῃον ίπρ, ἴΠ 6 ΒΛΠ1Ο ΤΊΘΙΟΥ͂ ἴὸ [ιἰβ ΤΟΙ ΟὟ δ᾽ ΠοΓΕ. -- 
γε. 11. ὙΊο σϑῃ οβιϊπηδῖθ {πὸ δπιοιης οὗὨ ερατίησ 
ΤΏΘΓΟΥ ὙΠ ]οἢ τΠ6 σα] Υ οὗἨ ΟΣ ᾿γου]ὰ ον, πὶ (5 
ἸΠ6, το σοά᾿Β 7 ἰὸν ἰπΐαηιβ ἀπά [ῸΣ τῃ6 βοητίθης 

᾿ἀϊά ποῖ ᾿ΓΆΥ ἴον ἴμὸ ἀδειγιοιίοι οὗἩ [πὸ ΝΙπονίτοδ, ᾿ δυιῖ ἀπείπῃ δηΐπιαὶ γαοοβ 1 --- Ο, Ἐ.] 



ΤΗΕ 

ΒΟΟΚ ΟΝ ΜΙΟΑΛΑΗ. 

ἘΧΡΟΌΝΟΙΕΟ 

ΒΥ 

ῬΑΌΙ, ΚΙΙΒΕΙΝΈΗΤ, 
ῬΑΒΊΤΟΙΝ ΑἹ 51. ΟΕΕΤΒΑΙΡ, ΑΝῸ ῬΕΟΥΕΞΒΟΝ ΟΡ ΟΙ,.ὮὉ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΤΗΞΟΙΟΟΥ͂ ΙΝ ΤῊΝ 

ὈΝΤΥΒΈΉΒΙΤΥ ΟΥ ΒΕΒΗΙ͂Ν. 

ΤᾺΛΑΝΒΙΑΤΕΡ ΡΈΟΜ ΤῈ ΟΕΚΜΑΝ, ΨΊΙΤΙΗ͂ ΑΡΡΙΤΊΟΝΒ 

ΒΥ 

σα 6 Κα ΚΕ ΒΙ55, Ὁ. Ὁ., 

ῬΒΟΥΕΞΒΟΒ ἵΝ ΤῊΒ ΟΝΙΥΗΒΒΙΤΥ ΑἹ ΓΕΜΊΒΒθΒΟ, ῬΕΝΝ. 

ΝΕ ΥΟΚΚ: 

5ΟΕΒΙΒΝΕΗ, ΑἸΜΒΤΕΟΝΟ, ἃ ΟΟ., 664 ΒΒΟΑΘΥΨΑΚ. 

1814. 



Ἑαϊοτοὰ δοοογάϊηρ ἴο Αοὶ οὗ Οοαρτοδδ, ἰὴ {86 γοῶσς 1874, ὉΥ͂ 

ΒΟΒΙΒΝΕΗ, ΑΒΜΒΈΒΟΝΟ, ΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥ, 

ἴῃ (δο ΟΒῖοο οὗ ἐδ [Δ τατγίδη οἵ Οὐηστοϑα, δὲ Ἡ δοδιορίοα. 

ἘΓΨΥΚΕΒΙΠΕ, ΟΑΛΜΒΕΙΌΟΚ: 

ΒΙΕΕΚΟΤΥΡΕΌ ΑΝΌ ΡῬΕΙΝΤΚΡ ΒΥ 

Η. ο. ΗούθητοΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΤ. 



ΜΙΟΑΛΗ. 

ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

1. Πϊιογίοαίὶ διιιυιαίίονι απαὶ αίο. 

{λκῈ ᾿βδῖδ, ΜΊΟΔΆ 8180 Ὀθίοηρβ ἴο {πΠ6 στϑαὶ οτί τς 4] ρογίοα ἴῃ [86 δέος ΒΑ] οὗ ὑὴ6 οἰίι 
σοη ΠΥ Ὀοίογτο ΟἸσῖδ. Αὖὐ (δὲ {ἰπ|6, [86 Αδβγτίδῃ Κίπρζάοιμ, δὲ ῥυΐοῦ ἴο 115 811, τοοονυογοᾶ 
εἶδ ρονγοῦ, ὑπ γ᾽ Κ᾽ ΔΉ 588 γ, 8η1 τὶ} ἰγτϑβιβιῖ 016 τιῖρῦ οσδυτθα [86 ῥτοίοαπα οοταπηοίίοῃβ 
οὗ σοὐ᾿Β Ἰυάσιηθπία, ργϑαϊοιθα Ὀγ Αἰηοϑ, ομαρύθυβ 1. δηᾶ ἱϊ.,) ΟΥ̓ ὑπ Ῥθορίθβ οὔ Ὑ δβίθγηῃ 
Λεία, δὰ ουθὴ ἴο Αἰγίοδ. Ηἱἰ58 δοῦν, δ|8ο, {ἰκὸ 18418}᾽8, Ὀθίοησβ ἴο ἴμ6 Κίησάομι οὗἩ Φυάδῇ, 
ὉΠ ΠυΠΊΘΓΟΙΒ (ΟἰΠοΙ  ΘπῸῸ8 ΒΠΟΥ ὑπ6 οΟΪ086 Ργοχίμαϊζυ, ἴῃ {ἰπιθ δηα Ἑμδυδοίοσ, οὐὗἩ [8686 ὕνο 
ταϊσμιε8ὲ οὐὗἨ [88 ῥγοριθῖβ (ςοηρᾶγα 68ρ. Μ|ο. ἰἰ. 11; 1. δ Β΄, 12; ἵν. 1 β΄; ν. 2 Β΄, πὶ [8. 
ΧΧΥΪΙ, 1; χχῖχ. 9 δ΄. χχχιΐϊ. 18 δ΄; 11. 2 Εἴ; νἱῖ. 14; ἴχ. 16). Ὑοῦ [86 Βἰϑίοτί 64] Βογίζοῃ οὗὨ 
᾿ιῖ8 ργορ θοῖ68 18 ΠΑΥΤΌνΘτ (μδη {}ιδῖ οὗ βαῖδῃ, Οομποθγηΐησ (818 τ μᾶνθ δὴ Ἔχργθβδ βίδίθ- 
τοθηΐ ἴῃ 90γ. χχνὶ. 18. [ζ 18 ἔμογθ ἀυσιθα Ὀγ οοτγίδίπ δ᾽άθγβ οἵ Δυάδῃ, μαι Φογοπιίδηῃ βμουϊὰ 
ποῖ 06 Βο]ἃ ὈΪΔΙη  νογίαν ΤῸ {86 μαγὰ ρτορμθοῖθβ ψ Ὠϊοκ (λ6 ϑρὶτίς προ] ]6α Ὠΐπὶ ὑο αἰίοτ, θὰϊ 
θ6 ἰοῖδδ ππβαγτηθά, δηά γθοοῖνθ Βοηοῦ γδίμϑγ, ου ἰπ6 στουηά ἰμδὲ (86 ροοᾶ Κίηρ Ηοζοκίαμ ἀϊὰ 
ποῖ ρα ηΐδῃ ΜΊΟΔΙ᾿ 5 Βμδτρ (πγοδιίθηΐησβ δσαίπδῦ Φυἀ δὴ, Ὀπὺ τϑοοῖνϑα θῶ τὶ δα δθα Ὠππὶ}}- 
ἰδίου Ὀείοσγα αοά. [1ἢ μχοοῦ οὗ [μϊ8 {16 ραββᾶργθ ἴῃ ἢ. 111. 12 οὗ ουὖῦ ὈοοΪκ 18 οἰϊθα,. Νίον, 
5πο6 [Πότ 18 ποϊπίπο ἴο ργονθ ἰμδὺ [16 ἀἰβοοῦγβοϑ τ] ἢ ἅτ σο] δοῖθα ἴῃ ΟΡ ὈΟΟΚ 6 Γ6 οοπι- 
ΡΟΒΟΩ͂ δὺ ἀΙβθυθηῦ {1π168, βῖπο 8 Υϑί 6 Ὁ ΟἸΠΔΡ8. 1-ὅ ἴῃ ραγ οι] Γ ἔοστῃ 8 Ὀθδυῦ Ὁ] δη ἃ σοηβίϑιθης 
ὙΠ0]6, γὲ ἃΓ6 ΟὈ] σα ἰο ἣχ [86 ἀξία οὗ (Π6 Ὀοοΐκ πᾶν Ηδζοκίδη, 721-698. ΤὨΐ8 ἀοίοστηΐ- 
πιο οὗἩ [88 ἐἰπι6 18 ϑυρρογίοἂ ὈΥῪ {[π6 οὶ ἐμαὺ δῦ ἰῃ (μο86 ομδρύθγβ (1.-111.) ἴῃ πίοι ἰὶ 
μιΑ5 ὈΘ6ἢ ΒΌΡΡΟΞΘα ποτα τγογα ἰη ἰοδίϊοηβ οὗ ἃ ρογιοα οδυϊϊον (Βα ΕΗ ζοκίδῃ, ἰμ6 οοἰποίάθηοθδ 
τ 158 1Δ}} το δίθ, που Ἔχοθρίίοπ, ἴο ἀἰβοοῦγβοβ οὗ ᾿ἷ8 ἀ δ] νογθα ὑπᾶονῦ ΗΘ ΖοκΙ8Β. 

5011 τότ ἀθβη 6 }γ οδὴ {Ππ|ὸ ρογίοὰ Ὀ6 αϑοοτίαι πα ἴγοιῃ ἱηυϊπηδύϊοηΒ σίνθῃ Ὁ οὐν ὈοοΚ ἰΐ 
8]. ἘῸν, 3γϑί, ἸΔοἰαίγγ, το μ8αὰ Ὀθοοτθ ὑυλυτα ΒΔ ΒΕῪ ργουδίθηῦ ὑπᾶθσ Ηθζοκίδ!β ργοά- 
ΘΟΟΒ80Γ8, ρδτ ουϊαΥν ΑἸ ΔΖ (2 Κὶ χνὶ.; 2 ΟἾγτ. χχν ].), ρῬθδσβ δθσὸ {πτοῦρμουῦ 88 58{}}} υπ- 
Ὀγοίοη ἴῃ 7υἀδὰ (ν. 11 δ; ἰ. δ᾽; νἱ. 16). Βαυιὶ Ηοζοκίδῃ, οὶ ἴοπο δον (μ6 ἀδδβίγαοίίοη οὗ 
ἴ86 πουίμογῃ Κίπσίοπι ὈῪ ΑΙ ΔΏΆΒΒΑΥ (ΒάΓρΟΠ), δηά ἰῃ σοπποοίΐοι πιῖ ἰδ6 στοδὺ Ῥαββονθγ, 
ὈΥ πιο ἢ ἰνΘ δου σῦ ἴῸ δίίδο} (86 τοπιδιπίηρ ᾿πμαὈϊΔηῖ85 οὗὨἨ [μαὺ Κίησάοιμ ἴο υάδῃ (2 ΟἾτ. 
ΧΧΧΥΪ. 6), ἐχττρδιθα Ἰάοϊϑιτγυ. Νοῦ 1685 οἰθαυΐγ, πῃ [Π6 δεσοπα ροἶδοθ, ἰ8 [06 Θαυὶν ρογίϊοη οὗ 
ἰι58 τοῖσπ ροϊμιοα τὸ ὈῪ [16 εἰγουπιδίδησε (μαὺ ἱῃ Μίοδῃ νγὸ πὰ ἃ οοττυρίίοη οὗἩ μὸ Ἀΐσθ ΟΡ 
οἶα8565 θαρθοΐ}γ, δηὰ οὗὁὨ (86 οἰῆοϊα! ἀϊσηϊαγῖθβ, δα ο ἢ 88 ἰθ ἴΔ6 {ἰπ|ὸ οὗ ΑἾδΖ, δῃὰ δουβθὴ ἴῃ 
{ἰς ἄτα γοδαγβ οὗ Ηβζοκίβδῃ, ὀχθγοϊβοα (Π6 βοουγρο οὐ 1βαίδῃ (νυ. 7; χχυ Ἱ]. 14), θαϊ Βυιο ἢ 88 οδη- 
ποὶ δᾶνα οχϊβίθα Ἰοὴσ ὑπάθγ {86 βισίοῦ δῃὰ ρίουβ τιΐθ οὗ (86 Ἰαΐίου. Κίησ. ͵786. πιᾶγ δάὰ, 
ἐλιναϊψ, ἰμαὺ 411 σοίδυθποθ ὕο {86 οἰ δι υ πο θμπδομουῖ 8 80}}} τυδηθησ, ἀπά ὑμᾶὺ 186 
ῬΙΌρΒοι σαῖμον {δ Κ68 ἢ18 βίδηα, 'ἴῃ [Π6 ἤγβὺ ομαρύου, οἰθαυν Ὀδίογο [πὲ ἀδδβίγυσίίοη οΥ̓͂ ϑαπιαγία. 
6 πιιιδὲ βοσογα Ὠρ}]Υ Ρ͵]δο6 186 {{π|6 οὗἨ [86 οοτπροβίτίοι Ὀδίνγθθα 727 δηὰ 728 Β. 6. 
γε πηυϑῦ ἀγδ οὐὖῦ Κπον]θᾶσο οὗ [π6 ομαγδοῖοσ οὗ [18 ρογϊοα ἔγτοταῃα ον δυίμον, τ οβ6 

ἰϊνοῖγ σεῦ κθβ ἃπά ομβδιϊϑειηθηὺ οὗ [π6 ταπιρδηῦ βηβ δηὰ 10]1168 οὔ [86 δρθ, ἐβίκθῃ ἰοσοί μοῦ 
|} [Π6 οοΥταβροπάϊησ ἴδαίυσοβ οἵ 18418}8 ῥἱοίυσο δηὰ τϊῦ βἰδίθηιθπίβ οὐ ἔπ Βἰβίογίοδὶ 
ὈΟΟΚ5, σῖνθ 8 ὑοϊθυδὈΪν σορ οί ρογίγαϊς οὐἩἨ {π6 {ἶτλο. 
ΤῊ ἰπύθγ 8] οοτταριίοη οΥὗἨ [π6 παιίοη, ν ϊοἢ ππᾶάον ΨΦοίμαπι ψγ88 8111} "θὰ πῖτἢ ἃ δαροτ- 

βείαὶ δρίεπάον (2 ΟἸγ. χχυῖ!.), δὰ ππᾶθῦ ΑΒΖ, [πτοῦσα [86 ρατγι οὶ ραϊίοι ἴπ οτἰ παῖ πα ἐγ οὗἁ 
1ν1}8 που ν ἀηγῖρθ τλόπάσοῖ (8. 11}. 12, οἷ, οἰ. νἱ}.), νου Βογ. ὑσόκοα οἱ. ΑΒΖ ἰβ8 ἀ6- 
ϑ30γυοἃ 88 οπ6 οὗ [86 τηοβὺ ἤδοί μου Κίησβ ουοῦ ὈθΙοποαΐπο ἤο [π6 Ὠουβ6 οὗἹ ])ανὰ. Ηδ ἱἰηίτο- 
ἠποοὰ [86 Β88]- υουβῃίρ, βδου ποθ Ἠἷ8 οἈΠ] το ἴο Μοϊοο, βαποιϊίομθαὰ ὈΥ͂ Ηΐ8β οὐνὴ δοῖβ {86 
τΟΓΒΗΐρ οὗ ὑμ6 σα οΙδοθβ, το μα Ὠἰμοτῖο θθθπ ὈΑτοὶν τοϊεγαιοά, τὶ Ἀγ Ἰ ΓΆΓῪ ομδησθδ 

4. 



Ἧ ΜΙΟΛΗ͂. 

ἰπ ἴμ6 Τοπιρίο δον ραϊζοττιβ ψῃΐο ἢ ἢ δὰ βθθὴ δὖ 1)απηϑβοιβ, πα ἤηδΠγ οἰοβθᾶ [86 ἀοογα οὗ 
ἴπ6 βαποίυδγυ δἰζοσοίμον (2 Κὶ. χνὶ.; 2 ΟἾν. χχνὶ!.). Ὑγπαὶ ποπάον 1 186 ὀχϑιαρὶθ βὸῸπι 
δῦονο νὰ8 οἰοδοίουβ ἴῃ ροϊβοηϊπσ [16 πηογὰ}β οὗἩ (16 ρθορίο ὃ [10 νγὰϑ [86 ργίυ)δθρθα ο]48868, 
ἴῃ ραγίϊουϊαν, τῆ, 88 βοοῦ 88 (86 Ὺ δ]Ὁ0 ἴ6 δηὰ οὐϑῦ ἴδ6πὶ τοὶαχ, Ὀθρζδη ἴο ἴυγῃ ἴο δἀνδηΐασε 

1πὸ ορρογίπηϊ 168 αθοτγάοα ([Π6πΔ. Οονθίουθηθεβ ἀπ Ἰυχυγυ πΟγο [86 818 πηροβὲ 'ῃ γορίο, δπὰ 

Ἰξαΐδῃ ν. 8 ΕἾ σίνοβ υ8 ἃ το πο οἷν ονυϊάθηοθ (δῦ ποιιίηρ, τγὰ8 ΠΟΙ ἴο 186 σδηΐοῃ πο ΠΥ, 
ποὺ (πὸ ρδίθγῃαὶ Ηρα οὗ [86 ροοσῦ, ποὺ ββογθὰ ἠυβίοο [686 1, ὑο ὑγανθηῦ μοι ἔγοπι βίθδ ησ {86 
βο]4 δπὰ ρογνογίάηρ ἠιδίϊοο, (μαῦ ὑΠ6Υ ἕαϊσαῦ δγίησ ἰτϊραϊα ὕο {μοῖρ οσσα ἰυδ. ΤὨΐβ οοπάϊθου 
οὗ τΐηρβ Ἡοζοκίδῃ ἰουμὰ δἱ ᾿ΐ8 οδἰονδίίοη ἴο [86 [Βγοηθ, δμὰ δἰ μουσῃ δἷβ π|'ἢ}ἢ} νὰ8 ροοὰ ἤτοτι 
186 νϑγὺ ἤγβι (2 ΟἾγ. χχῖχ. 8), δᾶ (86 Ὀυϊὶς οὗ ἴμ6 ρθορὶθ βιονὰ {Ἀϑπιβοῖνθβ ποὺ πηΐλνου- 
ΔΌΪ6 ἴο μὲβ 268] Ὁ: σϑϑίοσίπρ [6 οἷά πογβῖρ δηὰ [Π6 οἷά ρἱοίν (2 ΟἾγ. χχῖχ. 28), 10 νγδβ 80}}} 
81} ὑπ6 πιοτὸ αἰ ίουυ ὑο τοβίγαΐη (ποθ ἰηνούοσγδιθ δἰηβ οὐ (Π6 συ] οἶδ88686. ΤῈ6 ἱθάθ ΠΟΥ οὗ 
186 ΡῬΘΟρὶβ α'8ο τῶ8 τῇοτο ὑονγασὰ δὴ ουΐνδγαὰ συγ] 688 {πη ἰοταγὰ ἱηπασγὰ το] σίοῃ. 
Ἰβαίδῃι ἃἀπᾶ Μίοδῇ Ζβϑίουβὶυ βυρροτίοα {Π6 εἰδογίβ οὗ [86 Κίηρ ἰο οἴἴἶθοίϊ ἃ γοίοστωδίίοῃ οὗ ἴμοϑε 
ἔλυ]τδ διιοηρ; {π6 ρϑορὶθ τ μοι πιυδὺ μβανο δοουπάοα Θβρθοίδ!ν ἰῃ [86 βγβὺ γϑϑῦβ οἵ [88 γοΐσιι 
(θη ουν ὈΟΟΚ τγὰ8 οοιηροβθ). ΤῸ [86 ὈϊζοΣ οοπιρδἰηϑ οὗ 18αΐδη, δπὰ [86 ᾿ἴνϑὶυ βκοίομβοβ 
ν ΐοἢ ΒΘ ἰπγαν οὐδ σομσοζηΐησ ἰδ ργϑοίϊοθβ οὐὔἩ [89 ρτϑαὶ (χχχίὶ. δ, 6), [8 ἀοίι1}6 ἀσανῃ 
ουὖῦ πῃ Μίοδὶι οἰ. 111. ΘοΥΓ βρομά. : 

ὙΠΟ ραϊγίοϊανιδ 88 ταασὶϑίσαῖοδ ποὺ [86 τίρῃϊ, ας ἀῦαδβο ἰΐ ἴο 411 (μοὶγ ργβοβ δῃὰ βηϊαῦρο 
{ποῖν ἰδπβ (111. 1; 1. 1 Σ. 9; νἱ. 10 1}, δά (λυ ὈΘοοταθ ταῖμον θδγοῦβ (ἤδη ρσυδτραΐδηβ οὗ [80 
Ρϑορία (1. 8 8.). ϑισουρ ἱμ {μοῖρ σοι ἰ πδίΐοπβ τ Θδο ἢ ΟἾΒΟΥ, ΒΟΥ μδᾶνο οὐ ϑηϊΖθα ἃ ἔου- 
τὰ] δγβύθῃι οὗὨἨ ρυθ]ϊς ἰανν-Ὀγοδκίηρσ (Υἱϊ. 8; 1}. 10). 
ΤΏ ρ»γίϑϑίβ, Ἧμὸ βιιουϊά σουοῦ (Π6 τὶραΐϑ οὗ [86 Ῥοοῦ πῖϊ [86 ῥτοϊθοοη οὗ Οοα᾿'Β 'ανν, ἀγὸ 

οονοίουβ, δηὰ Ἰπάσο [ὉΓ Ηἷτο (111. 11). ΥὙΥΙ βρθοῖδὶ πο σῪ οὗἁ ἰηάϊφσιιαίίοη, μονγονον, θοὶὰ 
Ρτορδοὶβ οοπίοηἀοα δραϊπδὶ [6 ἴτὰθ βϑοῦτγοα οὗὨ (16 ργδυ αι ης βῖη, πδιηοῖυ, [86 Ῥγορμθῖς οἶδδβα, 
086 ΤΩΘΙΊΌΘΟΥΒ, Θσοογπῷ ἰο [Βοῖν νοσϑίϊοθ δηὰ οβῖςθ, βΒῃου] ἃ Ὅ6 86 οὔὕρδηβ οὗ ἀϊνὶπο τὰυ- 
οἰαίου, Ὀαὺ το Βανο ἀορταάοα {ποιηθοῖνοβ ἰπῦο ομθαρ βυσορμδηΐθ ἰονυγασὰ ἴδ6 στοαί. ΤΈΘΥ 
δἰδηὰ δἱ 86 μοδὰ οὐἉ {δμὸ 1 δοσάμθβ, δη ἃ βρϑαὶς δῦ [πὸ δᾶγβ οὗ (π6 ἰαἰίαν 06 ἢ [ῸΓ, 80 ἔδαὶ ἱξ 
ἰ8 πὸ πόομάον 1 1Π6 τορυκο5 οὗ [6 ἴσὰθ ργόρμοῖβ βοθπλ ἴο 86 νγϑηΐοῃ βοούποῦβ οὗ {πὸ Ἀοεκὶ 

Ηϊσὴ ἴο Ὀ6 υπϊη ο]]}σ! Ὁ ]6 ἀγῖνοὶ (Ἰἰ. 6), τβῖο ἀοΒβρίϑιησ (ΠΟΥ οἰ Υ 866 Κ ἰο τοῦθ τὴ οοτη- 
ἸΏΟΠΡἾδο68 (ἰ. 7), οτ, ἰῃ [86 ᾿υ8ὺ οἵ τανθῖγυ, ἀθυίάθ ἢ Ὀγαΐδὶ διυρίαἰτγ (18. αν, 8 8.). Υει 
[86 ῥγορ]ιοὶδ 80 τὰ τμοπὶ (11. δ), ἴδαβδί σι ἰμθῖ, δηα νυϑϑὺ [86 οοηβοογαίθα ᾿δηρτιασα οὗ 
[μὲ ϑρίγιι Ἰδαγπῦ ἴῃ [86 Βοἢ00]8 οὗ [16 ρῥγορμοίβ, ἴο ἄγαν ΠῸπι ἰὑ [Ὁ]]Πη ς᾽ 1165 οὗὨ Ρ68606 δῃὰ οὗ ροοὰ 
ἀδλγβ ἰο σοπια (1. 11 Ε, ; 111. δ); πΔΥ, [Π6Υ ἀο ποΐ β γί πὶς ὄυθη ἔγοτα [86 86 οὗὨ ΒοΑ ΒΘ μἑΒΒ αγίβ 
(ογυϊάάδη ἰη {86 Ἰὰνν (ἰΐ. 7). Ὑδυδ ρΡυὈ]1ς 16 μ8Ὰ8 ὈΥ ἄορτθϑθβ, θυθὰ ἴῃ Ψογυβδί θαι, τοδο θα 
ταῦ βίαια ου δοοουηῦ οὗ πο ϑδιηδγία ᾶ8 Ὀσουσαὺ ἰπῦο Οὴ6 οδἰ δι ΤΥ ὉΙ͂ΘΓ ΔΠΟΙΒΟΥ, δηὶ 
βπαῖγ ἱπίο {πὸ ἰαδῦ (νϊ. 10). ΤΏ Ὀδίίοῦ ραγὶ οὐ [π6 ρβθορὶθ 'ἰβ ργοραγρά ἴο 18} [Π6 οϑγο- 
ταοηΐαὶ γοαυϊγοιηθηΐββ οὗ (86 ἴανγ, δῃὰ δυύθὴ ἴο ζὸ Ὀϑύοηα ἴμ6 πὶ (νὶ. 68; οἷ, 18. ἱ. 11 8..), Ὀαϊ 
ιμαὺ 18 αν Βδ8 ἃ τηόογδὶ β'σπϊἤσδηοο, δηα ἀθηδηδ ΒΟ] η688 Οὗ μοασί, σι τπουῦ τ ο ἢ 16 οὔον- 
ἰῃσβ 816 ΟΥὗἨὨ 20 γν8]υ6, 18 ἰάθη ἔγοιι [Πθῖὰ, οὐ 18 ἴοο Ὀϊ6Υ 4 συ. Ὑ16ι βονου νυ ἐπογοίοτυ 
8 [6 ργορβοῖ οοπρο] δα ἴο γουιϊπαὰ {θὰ ΒΟΥ {ΠΟῪ ὈΪ απ ον {16 δισϊἄνοβ οὗ [86 δβἰβϑίθν κῖῃησ- 
ἄἀοιῃ οὗ ἰβγδϑὶ, 88 [π1ό86 δτὸ ἡγίησ (Πγουρὰ ΨΦυάδῃ Ὀσδίογο {πὸ Αββϑυυΐδῃ δΓῺΥ (Ϊ. 8), δπὰ τὸ 
Ροΐηῦ ἰμοπὶ ἴο ψμδὶ ἴδ6 ἰατν γθαυΐγοα οὗ 186 ἰθηοῦ τηϑῃ (νὶ. 18). ὕπαον ὕδοβα οἰτουπιδίδηςοβ 
1.6 )υάρηγοπίθ Ἀγ Δρρσοδομίησ, ὈΥ {πγοδίθηϊησ πο ΜΙςδΔἢ που ὰ τοῦδ {ΠΡ σοπεοίθηςς 
ἴο ἴ0 πᾶ] ἀοσοϊβίοῃ. 

ΑἸΕΒΔουσῇ (6 {{|6 ΟΥ̓ [86 Ὀοοΐς παπιοβ, Ὀθβίἀθ [86 γοῖσῃῃ οὔ Ἡδζοκίδη, [μδὺ 8180 οἵ Δοίδδηι 
(758--142), ἀπὰ οὗἩἨ ΑἸιαχ (7142--1727}, 88 186 τη ἴῃ σοι ΜΊοΔΙῃ γϑοοϊνοά ἢΐ8 νοσγὰ ἴοι [δὲ 
ΤἸιογὰ, δπὰ (μ18 βθ6πὶ8 ἴο βυσραοβῦ ἃ οοπίγδαϊοιϊίου ἴο {π6 ἀδίθ }.8ι ηονν ἀράυοοά, 501} [μότὸ δ 
ΠΟ σϑϑβϑοῇ ἴῃ 8158 ἴον ἀουδίίησ [Π6 ἐγυδινογι ῖπθ 85 οὗ οἰϊπον οὗἁὨ [6 ἔνγο εἰδίθιηθηίβ, {πα οὗ [86 
{116 οὐ οὗ (86 ηοίΐςα ἰπ Φογθιιίδη. Εν 1 1Π6 ἀφοϊαγαιίοπ οὗὨ (86 6] 6 γβ ἴῃ Φογοιιδῃ 8. ἴπ 
196} ογο 016 ἤοτὰ 18 δι αυϊίν, δπὰ ἃ8 μανίησ ὈΘοη ταϑάθ ὈΘΙΌΓΟ ΘΏΘΙΪ68, 80 ἷβ8 {π6 σέ οὗ 
ἴθ6 6116 συδγδηῖθοα Ὀγ {86 οοπδίἀογδίίοη ὑμαῦ ἃ ἰδύῦθυ τυγιῦοσ, ἢ μῸ Δα νίβμοα ὑο ἔπτη ἶβιι [μ 6 
ὈΟΟΚ Ὑἱνἢ} ἃ βυρογβουίρθοη, σγου]ά σογίδί ΪΥ μᾶνθ σοπδι ἀοτο (16 δοοουηῦ ἴῃ Φεγθι δ, δοὰ 
δυοϊά θα [Π6 ἀρραγοπὶ σοπίγδαϊοιίίοα ὈΥ ᾿οανίησ ουῦ Φοίμαπι ἃπὰ Αἴαζ.0 [Ϊ1π νἱϑνν οὔ 106 ἔδοι 
ταὶ 186 ὈοΟΚ 18 νγ6}} αυτδησϑά, δηὰ (μαὺ ἢ0 δι θβοηαυθης {1{Π|6 ΘΟ ΘΌΓΒ ἴῃ δ, οπὸ δὴ ΒΆΣΑΪΥ 68. 
ΘΆΡΟ [6 σοποϊυβίοπ (μδὺ {Π6 Ῥτορμοῖ οαϊρά, δηα σαν [86 {116 ὕο, Π18 οσγῃ ποῦῖς. Αμὰ ἴῃ 
ἴδοῦ ἰὑ 18 ποῖ ἀἰβέουν οἰ Ποῦ ὕο μαγιημοηΐζο [86 ἔνο βιδιθιβθηΐβ, Ἐν δἱιδουσιι [πὸ ἀΐδοοῦγϑθα 
οὗ οὐγ Ὀοοΐς γοῦστο ρουγοὰ ἴον δὖ ὁπα σιυιβῖ,, βο ἴο δρϑᾶκ, {πον πιᾶκα {πΠ6 ἱπιργϑβαίοη, ποῖ οὗ 
ανΐησ ΔΡΪΒΘῺ ΌΤΩ ΟὯΘ δΔη (6 5816 ἰγαπαίοης διυπδτίοη, Ὀὰϊ οὗἨ ρῥγδδβοηιίησ [86 ΒΌΣΠΙΙΩΔΡΥ ΣῸ- 



ἸΝΤΒΟΘΌΟΤΊΟΝ. ὃ 

δΒΌΪΕ, ἱῃ Βοῖὴθ Ε6Π8Ὲ6 {86 γέδεπιέ, οἵ 8ῃ ΑΝ 18 ῥσονϊουδὶυ δρθηὺ ἰπ {86 δον! οὗ Ῥεορμε μὲ 
ἀΐβοοιγβθ. [πάθορά {86 ρτορβοῖ, ἰῃ (6 ἤον οἵ ῖ8 ἀϊβοουγβθ, ἱμνοϊ απ λΥ [8118 ἰπύο [86 ὕοῃθ 
οὗ παιτδιίοῃ : “ΤἬθη δαίὰ 1 (1. 1). Ὑ7ο πιᾶυ, δοοουάϊρῦ, δϑϑυτηθ υγ (86 [1160 [μ4ὲ [ἢ 
νδγίουβ οοπίθηςβ οὐἩ (6 Ὀοοὶς ἄγοϑα Ὀθίογθ (}6 νἱδίοῃ οὗἨὨ [6 ργορμοῦ Ὀθιγθθη ἴ.6 γϑᾶσβ 768 
διὰ 722 Β.6.; Ὀυῦ πὶ Φογοιιίδη {μαῖ, ὑπο Ἡοζρ ἰδ}, ϑοιηθ ν ΠΟΓΘ ΠΘΆΣ (Π6 οἶοδθ οὗ ἷ8 ἰδ- 

Ὀογβ, 6 πτοῖβ ουῦ Ὑδδαὺ γα οὗ Ῥογιαδηθηῖ ψαϊαθ ἴῃ 18 ΒΟΥΘΓΑὶ ἀἰξοοῦγδοδ, ἰὰ (86 ὕνο ομϊοῦ 
ἀϊδβοουγβθβ οἵ {86 Ὀοοὶκ Ὀοίοτο ὰδ (ἷ.-ν.; υἱ., υἱ1.), δῃὰ μι] 864 ἰδ 88. ἃ ρουροῖυδὶ ὑθβιμημοογ 
(εἴ, ΗΔ. ἰϊ, 2.) ἢ 

2. Τε Ῥέογεος οΥ ἰλε Ῥτορλεί. 

ΤῊΘ πδιθα Μίοδδ (ΠἸὩ, αν. Μιχαιας, [,61. ΜΠϊολαα8) ἰδ ποὶ οὗἉ ταγο ὁοούττθηοο ἴῃ ὑπο ΟἹ] 
Τεβίβαιθπς, ΙΕ ἴδ, 88 βῃονη ἀπ Ζυὰρ. χνὶϊ. δ σομρ. τ. Υ. 4, δὰ δορχουϊδίοι οὐ ΣΝ ΝΘ οὐ 

ΓΤ οὗ ἩΠΙΊΘΟΝ ἵἔτὸ ἴὍσηβ ἴμ6 ἢγθι 18 ἴο Ὀ6 τϑϑδὰ 8160 ἴῃ 96 γ, χχυΐ. 18 ἱη (86 Και , 

ΤῊΣ ̓ἰσαϊβοδιίοα ὦ 8, δΔοοογάϊησὶ)γ : 780 ἰδ 1Κ6 Οοὰ Υ -ια Ὁ. ΤῈΘ ρῥγορἢοὶ βθθηιβ ᾿ἰ πιο 

ἴο 4Δ]]1υἀς ἴο [818 τιδδηΐησ οὗὨ ἢ18 πᾶπιθ (Υἱΐ. 18). 
ΟΥ͂ εἷβ Ῥθύβοῃ Υγῦθ Καοῖν ηθχὶ ἴο ποίησ. Ὑδδὶ ἢ6 τὰῶδ ποῦ, 88 βοπῖθ ζ]ονίησ Ηίθσοη. μαντὸ 

δυρροβοᾶ, ἴ886 βδῖμθ ὙΠ [Π6 ῥτορμοὺ ΜΙοδίδ, βοῃ οὗ [πα μ, το ἑοχθίοϊ ἃ ὕο Αμδῦ ἷβ. δρ- 
Ργοδοβίησ ἀδβισυοίου (1 Κ΄. χχὶϊ.), 18 βε !ονίἀθηῦ : ΑΒδΔΌ ἀϊεὰ 897 Β. 56. Τμο ἰάδηεγ οἵ [86 
σψοτβ ὙὶοὮ ΟρΘη ἰ8 ἀϊβοουγβο (ἰ. 2) ἢ (6 οἰοδίηρ τπογὰβ ἰὰ [86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ αὶ ΜίΙοδᾺ 
(1 Κ'. χχίὶϊ. 28) 15. δῇ ἰηϊθητίοηδὶ δ] ϑίοθ. Ὑγδαϊ οι 8.88 τηϑη Ὁ] ἃ βύογιθβ ὕο [611 οοποθγῃίησ 
Βΐηλ (εἶ Οάγρζον, Ζπίγοά., κι. 818 8.). ὙὴΘ ϑυγαδίηθ ὙΠ ἿὮ, το τ 6116 ἀηὰ 96 γ. χχνί. 

ι8 διίδοϊι ἴο [16 ἤδπιθ, ἰ8 ποῦ ἃ ρϑίγοηγμῃίο, 88 [86 1ΧΧ. ἰακο ἰὶ (τὸν τὸν Μωρασθέμ), Ὀυὶ 
πδγκβ {Π6 ρἶδοα οἵ 88 οτἱσίῃ : ἢθ Εἰμηβ6}  Ἡβϑιηθ8 (ἢ18, 88 Ὑ ιγίηρχα δα τοιημδαγκοα, Μογθεμοίὶ- 
σαῖὶι ((. 14), 1λαὖ Μογεββοῖ το 1168 πον [86 ῬᾺ]]1δυΐηο οἱἐγ οὗἩ διὰ (εἶς Αο]-τπιαίϊπι, Α6] οα 
1πῸ ταΐοσγθ, 2 ΟἿ γ. χνὶ. 4). Τΐδβ Ἰοοδ  ν 88 80}}} Κποτῃ ἰο Εὐπδο ΐυδ ἰη (Π6 Οποπιαδί. διὰ ἴο 
Ηΐδγοη. τῖδο, ἴῃ 1Π6 τοὶ. αα ὁτρίαπαπάμπι ΑΠσήκαπι, βαγ8: ““ Μίολααπι ἀε Μοταδιλὲ, φωὶ ὠδφυε 
λοήϊε γωχία ΕἸειμλετοροίϊη (ἔνα Βοιηδπ πιῖ]68 που οὗ (818) λαυά σγαπαῖβ ἐδὶ υἱουΐωϑ ; " δπὰ ἰῃ 
(6 Ἐρίϑβι. 86 αὐ Επυμπιοοῆ. ἐρίαρὰ Ῥαυΐω, ». 671, 6ο4. Ματῖ., Β6 στο ϊδίθβ {πδὺ [λθγ6 τῶβ οὔθ {μ6 
στανο οὗ Μίοβμα, Ὀαπὺ (Πδὺ ἴῃ ἷ8 ὑἴπηθ ἃ σμυσο μδὰ Ὀδθη ογθοίθὰ ; δηὰ Βοθίηβου ἐουπα τυΐῃδ 
οὗ ἃ οβΌσο δηᾶ μϑπιϊοῦ ὑυθΥ τιϊη ἴθ 8 δουϊμθδϑῦ ἔτοιῃη Β οἰ τη, τ ῖο ἢ σου βροη 8 ἴο [86 
ΕΘ ΒΟτοροΪ 5 οὐ ἰλ6 δηςϊοηϊβ (Βὲδ. 68. ἐπ Ῥαΐ., ἰὶ, 428). ΤὍΤῆιο ἀογνδίου οὗ [86 πα! Μο- 
ταϑῃιΐ, ἔγοται {πὸ πδηθ οὗἁἩ [6 ἴοσσῃ ΜαΑγβθΔᾺ (0 1. 15), ΔΙΒουρ σοτηποῃ διηοης ἱπύογρσοίθγβ 
(ἄγοῦσὰ τμ6 ἰηἤποηος οὗἩ [86 ΟἸ 4] 466 νογβίοῃ, 8 ἱηοοῃδβίϑίθηῦ Ὑῖἢ [16 γοοδ! Ζαϊοη. 

Τμδῖ, ἤπαιϊγ, ΜίσΔ ἢ δα ἀποὺ ἰὼ {Π6 τορίοῃ οὐὗὁἨ (δῖ, δρρθαγβ ἴο Ὀ6 ργονθὰ ἴῃ δηοίδοῦ 
ὝΞΥ 8130 ὈΥ (1 Ἀεοὐ {π2 Π6 βΒβονγβ ιϊπι86]} [Ἀγ] 18 τ ἢ ἸΟΟ Δ] 1168 Πογο, ἰ. 10-1δ6 (ρυΐ εξ 
οη ν. 10). [Ιὑ 18 βαγίηρ ἴοο τῦοῖ, πόνγανοσ, θη Εἰ] πιδπδὶηβ (πᾶῦ [86 τ͵ΒΟΪΘ6 ΟΒΑγϑοῦοτ 
οὔ ἴμὸ ὈῬοΟΚ Ὀοίγαγβ ἴμ6 ᾿πμδοϊδηὺ οὗὨ [86 Ἰον-ἰδηά, δῃὰ ὑμαῦὺ ποῦ Ἰβ ΤῸ] (86 τουρ δηὰ υη- 
ὄυθὴ ἰδησυαϑο, Ὀυὺ [6 χα δύοη οὗἨ ΒοίΒΙ]Θμθπὰ ἃ8 οομρδγοὰ πὶ Φογυβαίθη, ῥσγοτθδ [86 
οτὶ σῖῃ οὗἨ [86 ργορβοί. - 

8. Οὐρηϊοπίς απὰ Εογπι οΥ (λε Βοοῖξ. 

Λε Μιίεδῆ, οοπιραγεὰ τί 15618}}, Θπ ΌΓδΟ 68 ἃ ΒΟΟΣ Βρ866 οὗ ἰἴπη6, 80 ἷ8 Βοτίζοῃ ἰβ ἰοςδ}}γ 
τογ τοϑιτςυθ. ΤΠ Ὀγοδαί οὗ νίον,, βυυθορίησ ΟΥ̓ΘῚ 811 Ὠἰβίοσγ, τὶ Ἡ οὶ (86 Ἰα ΟΣ δο- 
γ6γ8 ἴθ στολίποββ δηα σεοορπίῖζοϑ (Π6 ἱπιρογίδηςε οἵ 8 ζἰπιθ, δα βῃ6 48 {86 Ἰἱσῃῦ οὗὁὨ ργορ,ΘΟΥ 
οὔ 8]11} εἰάθβ, οὐδοῦ 411 πϑ(ο8 ---- ΟΥ̓ΘΡ {16 αἰδίδηϊ ἰδδηάβ οὗ ἴ6 Μοαϊτουγδηθδη, συ ῃογα, δὲ ἰδ δὶ 
γνογν {{πι6, Βοπιό, [86 στοδὶ οἰτγ οὗἁἩἨ [π6 διξογα, νγ88 δυπάϊηρ, 84 οΥοΥ ἴ᾽6 γουῃσ Αγγϑῃ Ρθο- 
ΤῊΝ ἴῃ {86 Εαβί, --- ἱπαϊσδύλησ ἴο ἴμοπὶ {πο ἷγ ρίδοθ ἴῃ {πὸ διἰϑίοσυ οὗ [06 νου]ὰ --- 4}} 18. 5 
(ογεῖσῃ ἴο ΟἿΓ ῥγορβοί. Ηἰδ 8826 18 ἤχοα ἐ ΠΠΡΕΠΙΘΕΒΒΡΙΥ οἢ [ιἷὶ8 οσῃ Ρθορὶθ, Ὀὰῦ τὶ ΐη (μὲς 
β.]ὰ Ἔδ ΤΏΟΥΘ8 ΜΓ [86 στοδῖθδι ἱπιθηβιγ.ἢ 

1 ΕΠ ἐδ. Ὧσ. ῬΌΔΟΥ δοίης Δ}}γ ἀρτοοα. ΑἾῸΡ διχυΐϊωρ ΡΙΔΌΣΙΡΙΥ [μδὲ δοίῶο μοτίίοῃδ οὗ ἔδο Ὅσο νοῦ δροΐφω 
φατὶϊοε, --- οὗ. ἦν. 1 Δ )Δ8 ΘΕ ΕἸ 88 ἴδ χεΐκη οἵἉ Φοΐδδιω, --- Π9 σομο! υο : [ Αἱ ἔῃ οοτημοοηῃοδεηθῃςξ, ἐμδο, οὗἩ ΗοκοκΊ ἢ Β τοίου, 
52 οοἰϊφοίοά ἐο μυὐσίδηζο οὗ Ὑμδᾶς ὁοὰ πδά ἰδρηξ ὈΥ Ὠἰπν, τοοδδείος [{, δὸ ἴο δρϑαῖὶ, δηὰά τοϊαϊποὰ οἵ 816 ΞΡΟΚΘΏ Ῥτορἷ» 
ΟῚ δὸ το εῖ; δὲ οἱ ν]]οὰ ἰο τοιδίῃ ἴογ Ὧ8ι ΑΔ ἰὺ βίιδηάδ, 1ὲ Ὀ6] ο κ8 ἰὸ ἰδδέ φασὶν {ἰπιο οὗ ΗἩοσοϊκίδῃ ὁ σεΐρῃ, ἴῃ ΝΟ 
ὁ πη οὔ Απαζ δι}}} το οὰ. Ὁοσταρίίου οὗ ΤΏΔΏΠΟΥΒ δὰ Ὀδθτὶ Πονθ αν. Ἷ}ἢ “ομδιι5 γοΐσο ἴοο, ἰἰ ἰθ ξαἰὰ δχρσοδβδὶυ, 
ἴω Ἄσοαῖχαδιὶ στὰ ἰπ)ϑε]ζ, ἐλο »εορίε ἐσετα εἰ ἀοἱπρ εογγμρίίν. Ἰᾶδο]οΣΥ δὰ, θοῦ Αδδς, γοοοϊνοα ἃ ἴδηδιίϊο ᾿πρ0.186 ἔγοσῃ 
εδ)ο κίηφ, πῇο δὲ ἰδεῖ ϑοῖ ἰπδοὶ ἰο οἷοδο [9 πουιβῃΐρ οὔ ἀοά. Ἐπὸ οδἰσοηκσιι οἵ ““οἰπδη᾽ 8 σεΐ δ τδ βόηα, ῃ6 Ἰουκσίηᾳ, 
ἔοεν ἰξ τοοϊοταιίου Ἰοὰ ἰο ἴδὸ στοᾷ δῃὰ ἀδοίσυοιγο ΡΟ 07, δαδίηδὲ ποῦ ᾿οαΐδ παὰ ἰο οοοϊοι. ΟΥΓὨἨ ἰμ18 Μίοδἢ βαγα, 
διυεῖ δοουϊά οἱ Ὀο ἴπο δίγοηχάι οὗ ἰδο Διέατο κίηκάοιι οὗ Θοὰ. ]άοϊαΙΣΥ δὰ ορργοδείου νοᾶ οὐ ; δρδίηδι 686, ἐδὁ 
μαδοτίδοοο οὗ ἐπόθα ἴοστηον τείχηβ, ἐδφ ϑοῖθ τοαϊππι οἵὗ “οίδδιη ΒΒ τϊσῃϊ οὐ ΑΒ δε ροϊΐογ, ἐο ὈΣοδοΣ οἵ 6 ἰδν οἵ ἰογοὸ οἵ 
(δοὲ αοὰ τπορ, Μίοδῃ οσπονοϊσα ρα Η16 πτί ἐδ ῬΤΌΡΒΘΟΥ."" ἐιίγοά. το Μίολα, Ῥ. 291. -- Τπ.] 

3 [ἢ ᾿πφοτθ, ἴὼ Ὠΐδ ΡΥΟΡΏΦΟΥ, διαοὺς ἔπ (ΟἾΤΏΝ οὗ ἐδ πιαλχ το ῥὶδί (ἐὸ βμορὶδιδ}} πθθτο 816 Ὀὐσίδοἷδϑο ον. 



6 ΜΙΟΑΗ͂. 

ΗΠ ον πὸ ἀϊβιγυϊθ ᾿ἷβ ὈΟΟΚ, 848 18 σἜΠΟΓΑΙΙΥ σταηίοα, ἱπίο τὸ οὐνίοιιβ αἰν βίοηβ : (Π6 
Ῥγορδοίςο- ο εἶς 8], ΟΒΔΡΒ. ἷ.-ν., δηὰ ὉΠ 6 464]: ̓ οοπίθιαρ] αἴἶνο, ΟὨΔΡ5. Υἱ.» νἱ].,. {πη ἴῃ (Π6 ΕἾΒΕΤ 
ἀϊν βίου, ἀΐξοουγβο γδί, οἢ. 1.) ννὸ 866 τπᾶὶ Β6 ἤπαβ ἴπ {16 λαάρπιδηὶ ἱπηπιθα ἰδίου ἱπιροπάϊης 
οὐοῦ ϑδιιδγία {π6 ἰοχὺ του δ8 (Ὡσθαῖ, (μαὶ [6 ιαάριηθηι ν}}} γθαςῖ δνθη ἴο [Π6 σαύοδ οὗ δογυ- 
βϑίδθῃ (]. 9). Εο]]ονίησ ἱπατ ἀἸ δύο Ιν {Β6η, ἴῃ δβδοθπαΐηρ δυςσοθαβίοῃ, [6 κοσοπά ἀἰβοοῦγβθ, Ομ 88. 
ἱϊ., 110. 64}16α Ὅτ ἢ Ὀ. [86 δ'η, σῆς ἢ δα ὯῸ ἸΟΏΘΘΓ ῃ6 τοβίγαϊπθα, δηα βϑουγγ οὗ [π6 ῥθορίὶο, 
ΘΑΡΘΟΙΔΠΥ οΥ͂ (6 Ιοδάοτβ διηοῃσ ἰἤθτα, ΠΟῪ Ὀγθακίησ ουῦ ΟΡΘΏΪΥ ΟΥ̓ΟΥΥ ὮΘΓΟ, --- Δ ΠΟΌΠΟΟΒ 
{18 Φογυδβδὶ οι ΒΟΓΒ6]7 58}4]} ῬΘΟΟΠΙΘ ἃ. δἰοῃθ- Ὦ6ΆΡ (ἰἰϊ. 12). Νοῦ πη} (θη σδπ {Π|0 Μθδβίλ ἢ 
σΟμη6, δ) στοϑὶ αἰβίγθ 88 δηἃ ὨθοΘββιίυ, ἴσοι ΒΘ ΒΘ Άοα, 88 ΜΊοδἢ ῥγοοϊαὶπιβ δ [86 ου]πι- 

πδίϊπο ρμοΐπὶ οὐ 0Π15 αἰνδίοι δηὰ οὗἩ 186 βοΐ ὈΟΟΚ, Ὠϑίηθ]γ, ἴῃ [Π6 ἐλίγα ἀἰβοουγβο, Ομ 8. ἶν.» ν. 
Τὸ (δΐδ ὀχίθγῃηδὶ γεργθβοηιαιίοη οὗ συλ, ρθη! ἐγ, δηα βαϊνδίίοη, (6 ΒΈΘΟΧΝΡ αἰνἼβίοη, ομδρ8. Υἱ., 
Υἱ!., δΔάἀ8 116 ἴηποῦ ὁπ. Ηετζο, ἰῃ [86 ἴοσιῃ οὗ ἃ βυϊ-αὐοἰανε θοΐνψοοη αοα δηὰ ἷ8 ροορίο, ψ ϊς ἢ 
68 ὅγϑὶ ἰη ρμαϊηΐα] οογίδί τυ οὗ ἰμ6 βιβογίηρ δϑοοὴ ἴὸ Ὀ6 Ἔἐχρογίθησθα, θυὺ μη 4}}γ ἴῃ τ6 85- 
δαγοὰ σοπβάσποο οὗ βαϊνϑδίίοῃ δὲ ᾿ϑϑὶ, [86 σι βόα ἀδρί οὗὨἨ Ι8γ8 65 πιϊβϑίοη, δηὰ ἢἷ8 ἰδησίθά 
ὙΓΔΥ5 πΟΥΘἢ Οὐΐ ΟΥ̓ σΥδοθ δηα οἰθοϊζοῃ, ουἱ οὗ δβ'ῃ δηὰ ἰογσίνθηθεβ, ἃγὸ σοηϑι ἀθγοά δηαὰ ὀχὩὉ- 
ἰτοα ἴῃ δὴ ϑυϑῃσο οὶ Ἰρδμι 

ΑΒ τορϑγὰβ ἴΠ6 ἔόστη οὗἩ [86 γεργεβοηϊαιίοη, Μίδα δίδη 8 ποχὶ 0 βαΐδῃῃ ἰῇ (16 ἴογοο, ρῶ- 
1Πο8, ἔγθβ 688, δὰ σου τυ οἵὁἨ Ἔχργοββίου, δηᾶ 'π ἴμ6 ρἰαϑιὶς Ἵμοῖςα οἵ ἢιἷ8 νσογάβ. [π 186 
διτδησθηθηΐ οἵ ἢΪ8 ἐβουρπίβ, μοσγαυοῦ, δυγυρὺ δηα ἴοπα οὗ βῇδγρ δοπίγαβδίβ, 6 σου 8 π8 
ἸΊΟΓΘ Οὗ δῖ8 οἰἀ6Γ σοῃίθιηρογασυ, ἤοβοα. Τῆθ Ὀθδυκ] ρ᾽δη οὗ 18 αἀἰϑοουῦβο 18. δἀπιέγδῦϊα. 
Ιῃ (86 ἤγβι ἀἰνίβίοῃ δδοὶ οὗ 86 ἔὔγθθ δἀάγθδβοβ 1118 ἰῃο ὕπνο βυπηπηθίσίοαὶ μαῖνθβ, ΒΟ 56 
δ θα νἱβίοηδ, αραὶῃ (εἶ, Ἔβρθοία!ν οἤαρβ. ἴν.,) Υ.}, 8Γ6 [Ὁ (}6 πιοϑῦ ρϑγῖ γορΌ ΑΥῪ οοπίγυοίρα. 
Απὰ ἰῃ {86 βεοοπὰ αἰνίβίοῃ 4180 (86 εἰσυοίαγε οὗ 8 ἰπουρμῦ 18 στοιπάθα οπ ἃ θοδυϊ}} δπὰ 
γὑ76}1 ἀοῆποά πυπιοχῖο8] ργορογίοη.ἦ . 

4. Ῥοδβίμοη ἴηι ἰδέ Ογσαπὶς ϑ'γείοπι 9.7 Ἡοῖψ ϑοτγίρίωγε. 

π (6 ογζϑηῖὶς ογάὰδὺ οὗἩ [6 ΒΙΌ]6, δηὰ βρβϑεΐδ!ν πα {μ6 ρῥγορμοίίς ἀθνθϊορηηθηῦ οὗ [86 Μο9- 
βἰαπὶο ΓΠΘο]οσΎ, {818 ὈοΟΚ ἴδ κθ8 ἃ Τὰ παδιηθηΐαὶ ροβίοη. ΜΊοδὮ βιδηὰβ πον Ὁ] τη 
[16 ἱπῆον ΒρΒεσα οὗ πὸ ἰβδίοσυ οὗ [6 Κίησάοπι οὗὨ ἴβγϑοὶ : [β8γδθὶ 18. [86 ροορὶθ σβοβοὸῦρ ὈῪ 
ἀοά, τὶ ποτὶ μ6 Ἀ88 δβί δ Ὀ]1Βμῃ6α ἃ σονθηδηῦ ἴτου οὗ οἷά, δηᾶ γαιϊῆρα ἴξ 11} δὴ οαῖὰ (νἱ!. 
20) ; ἴῃ ψΒοῦ), ΠῸπιὶ Εσγρὺ δηὰ 186 Ἡ]]Ὰ ΘΠ ο88, 6 Ἀ88 ρ]ογίβοα Ὠἰπβοὶ ἢ (νὶ. 4 Ε.); ἰο πβοῖλ 
δ ψᾶνθ 8 ἰδνν ἩΒΙΟῊ 18 δἰ οροῖμοΓ οὗ ἃ. πηογᾺ] δηὰ βρίτιτπδὶ Ομαγδοῖον (νὶ. 6 [.). ὙὨΪ8 ρϑθορ]ε 
ἤδνα ὈθοομΘ 8]16πδιθα, ποῖ ἰπ ρῥᾶγῦ τρογοὶγ, θυΐ ΨΦυάδῃ 4180 μ88 10] θα {πὸ ἀροβαϊα πογί όσα 
κἰηρσάοιῃ Οἱ. 16), δηὰ 8 οοττυρίίοη οἵἁὨ 4]] αἰνὶπα ἱπβιϊυοη8, οί 8, ἀμ ογάοσβ ἃ8. Ὀγοΐζθῃ 
πη (ολ4ρ8. ἰ1., 111.), νοὶ Ἠ848 ὉπογοῦσὮ]Υ ἀσνουγοιὶ ὀνογγιδίησ (νι. 1 4... Οἱ {μ18 ιἰβίογῖοαὶ 
«τουη( ζΤῸ δ οοηϑδιϊασπὶ ο]θιηοηΐδ οὗ ἢ18 ργοοϊδιμδίίοη : (1). Τλδ πϑοσϑδὶῃ 07 ἰλὲ ἡωμαάσηηφηίὶ. 
αοὐἱ Βαγάθῃβ Ὠἰμη86}  ἀραϊηδὺ (ΠΟΙ ΟΥὙ οὗἁἨ ἀἰδβίγοββ (1}.. ἵν.), ἴὉγ ἰάἀοίαγΥ τηδὲὺ θ6 σοοϊβα ουἱ 
(1, 10 8..), 016. 156 ργοριιοίῖϑ πγυϑὺ Ὀ6 μα ἴο εβαπιθ (111. 6 .). Ετοπι Ζίοῃ δ ἰββιιθ8 ἴμὸ πα σ- 
πηθηῦ ({., 11.)}, 81 υηΐο Ζίοπ, ἰῃ ἴΠ6 οοπίγο οὐ (86 Κίησάομι, γος μβὸβ ἴΠ6 ἀδβοϊδίίοη ὈΥ τ86 
ΘΏΘΩΥ ((. 9, 12; ᾿ἷ., 4; 811. 12); ἴ86 ρῥϑορία δὸῸ θυθὴ βυγορί ΑἸΥΔΥ ἱπύο σα ΝΥ, 8ηα Ὀροομθ 

Ατηοῦς ἐδ (ΟὟ Ρ͵δοοδ ἰῃ (Πδὶ πο ρογπμοοά, πρΐο ἢ ὯΘ κοίθοία ΤῸ Ὑδγηΐηρβ πὰ [ὉΓ Ἔχ Ρρ]6 οὗ (ἢ 8 Ὁ} ΓΥ6 88] ολρι ν τγ, ἐδ 
εἶδ πδίϊνο γἱ] δ ο, “6 Βοῦ6 Ὧο Ἰογοά."" Βυὶ ἴ[Π6 σμίοῖ 8εθηὸ ΟΥ̓ Ὠἷδ τη δι Ὺ ῬΔΔ Φογυ δα ο. Ηδ ὨΔΠΊ6Β ἰϊ, ἰὴ (ἢῸ ὃὕΦ- 
κἰοηΐης οὗ δἰ8 ργορἤ θοῦ, δ (26 ρίδοθ πῆτε ἔπ ἰΔοϊδίγίοθ, δηὰ νἱἢ ἴπ6 ἰάοαῖτῖσα, Δ}} [η6 οἴποτ δπα οὗ υδδῇ τρὸτὰ σοῦ- 
ὁφρηϊγαῖιρά. 78ο ἵνῸο σαρί Δ}6, βαπιδσῖα δηὰ ϑογυβαϊοπ), πόγὸ ἴ)6 οἰ οῦ οὐὐοςῦν οὔ ἴΠ6 ποτὰ οἵ Θοὐ ἴο Ὠΐπι. Ὀοεδοδο {ἢ 
τυρίΐοη οὗ διε ἰκάοιι δἰσοδεηϑά ζοσίῃ ἤγομῃ ἔθεθ. 186 δἰη5 πιμ5}1 ὁ ΓΟΌΌΚΘΟΒ δύο σον [ΠΏ 086 οὗ ἴδ οσλρίίαΙ. χ- 
ἴγοπὶθ Ορργοδβίοῃ, νἱοίθῃοθ διιοὺρβ ἴδο το, Ὀγί ὈΓας ιποπρς λυ ἶρθα. ῥτγίοαῖδ. ργορπεοῖδ; ὈσΠάΐπρ ὑΡ [86 σδρ 8] ὀνεῦ Ὁ 
δορὶ οὐ 16, οὐ δοίυδὶ ὈἹοοάδβηϑὰ  δροϊ!διίοη ; ὀχρυϊδίοη οὔ [ἢ ρονογὶθπδ, ποθὴ δηι σἰὐἰϊάτοη ὕγουσι οἷν Ὠοϊη68: οοτοίῖ- 
ΟὐδΏ688 : Ἑσολι Σ ἰῃ ἀδαι!ίηχδ; ὑγίάο. ΤΏοϑο, οὗ σΟΌΓΒΘ, ΠΙΔΥ ὍΘ ΤΔΌΪΟΪΑΙΥ τοροϑῖθα ἰῃ ᾿εβδοῦ ρίδοοα οὔ τοδοχί διμκὲ οὔ 
λυάκχπιοηῖ. Βυῖ ἰτ 16 Ζίοπ απα .«]εγυϑαΐενι πο δ΄Θ δὸ ὀμέϊ ψν τοτὰ διοοῦ; Ζίοπ απα «ετπαίενι πὨ] ἢ δτθ, οο ἐμαὶ 
Ἤτουπά, (ο δός »ίουρἠφα α8 α Πδεία ; ἰὲ ἰδ ἐὰν εἰν ἴο πηΐοῖ ἐλς ζωργα 4 τοῖτο στίεια ; ποΕΘ γἱτὰ η "ἢ ἀτὸ Χμ ο εἰοίεπεα ; ὶὶ ἰ5 
[6 σαμρλίον οαΓ Ζίοπ ἢ ϊο ἢ 18 ᾽Ὁο 40 γ)ονίλ ομί οΥΓ ἰδὲ εἴν απα κο ἰο Βαδυίοα. Ἐρδείδ!!ν {ΠῸΥ ἀγὸ 86 ποϑὰβ δχμὰ ῥχέωοςδ 
οἵὗ ἴδ; Ροορίο, Ὑΐιοῦι μΒ6 ὈρὈγαϊάδ ἴον ρογτοσδίοη οὐ ῥυδίοο δῃὰ ἴοῦ ορρτεβείοη. Ἐγνθη ἴθ κοοὰ Κίῃρπ οὗ Ζυάκλ! δοασω ἴὸ 
Ὠδγο ὈδΘη ρονογίοδδ (0 γοδίγαία ἰὯ6 ζΘΉΘΓΑ)] ορρυτοροίου." Ὅτ. Ρυβου, (ὐ;". οκ Δίϊπ. Ῥγοόρλεῖς, Ὁ. 389 --- Τὰ.} 

1 [{Ὁγ. Ρύδου δηλ ἴὮτϑα πιδίῃ ἀϊνίείοηδ ἰτιὶ ἰΠ6 ὈΟΟΚΧ, οδδρα. 1.-ἰ]. ; 1} τς ᾿ νἱ. -τῇ. Βατγτθοτ, ἢ δρτϑθβ ἴῺ βΈΠΟΣΆΙ ΜΠ ΟἿΣ 
δυίμοτ. "' ΤῊ Ὀοοὶς 85 ἃ ΓΟ ΚΔ Ό]6 δ. ΠΟΤ. Ἐμο οὗ 105 αἰ Υνἱδίοα [5 αὶ ὙΠ οἷο, ὈκΊ Πρ ἹΠἢ ὈΡΌΓΑΙ ἀπ ρ; ἴον δίῃ, τ τοδς- 
οοΐηρ 60» ἡυάριποηίδ, δὰ δηάϊης πἰϊ ργοδιίδοα οὐ ὕζτο τη ΊῸΥ ἰπ Οτἰδι. ὙΠ60 ἔνο ἰαἴεν ἀἐνίδίουδ Ὀορσίη δσαὶη πίιΐῃ 
(δὲ δ πιὸ σμδιδοίοσγίδιο ἢἶδα7 ψό. νεὶ ἢ πο Μίοδη Ὠδὰ οροποά 116 γο0]6. ΤΊ} ἴμτεθ αἰ νἰδίοπδ δ β͵κὸ δοπϑοῖδα, 84 π}}} Ὁ. 
Ἰοϑδον τοίογθησθ οὗ ἴΠ9 ἰδίου ἴο (86 ἰοττηοτ, 85 δἷλκὸ ὉῪ ἴπὸ δάνδηρο οὕ ἔπ Ῥγορῆθον." . .. , “Γ ΤΊΠΟΥΘ [5 8]μὸ ἃ μογὲὶ οἵ ῥταρ- 
τοϑα ἴῃ ἐδ Ῥγοπθ68 οὗ (Ὧ6 του Ῥασίϑ. [π ἴπο ἥγϑι, ἰἰ [8 οὗ ἀ6᾽: γοτΆσΘ ΠΟΏΦΓΑΙΥ, ἰὰ ἰδηκίδρο ἰακοῦ ἤοτ ἴπαὶ ὅγοί ἄε- 
ἐἰνοσδῆςο ἔτοσι Ἐσυρί. Τὴ δβοοουὰ [8 οδ]οοϊίνο, 86 Ὀἰτέῃ οἵ ἰ86 Ἐσοάθοτηου, ἰπὰ σοηνογαίου οὗ [6 Οϑητ 66, ἔπ 9 τεϑέοτω.- 

εἴοι οὗ ἴΠ9 ον, ἴπ6 Ὠδίανο δηὰ οχίεηϊ οὗἩ πίδ κἰηάομι. Ὑπὸ (Ὠἰγὰ ἰδ τηϑ] ΠΥ Βα ΕἾ γα, πη δ τοροοϊαποο, πδιτίης 
Ὅρου Θοά, δὰ Θοά᾽ε ογαίγουϑαβ οὗ Ηἰδ εἰηβ. Δέμον ἔγορλείς, Ὁ. 29]. -- Τὰ.) 

2 [ἢ τ. ῬΏδΟΥ 8 οπασδοίογσδαείου οἵ ΜΊΟΔΙ 5 κίγὶο ἰδ Δ Ὁ] δηὰ ἰπίθγοδίίης. δ πι85 ΥΟΤῪ ΘΙΔΌΟΓΑΌΟΙΥ ἰπνεοε καϊδα ἐδφ 
γασίσεθ δηὰ δἀδριδίίομ οἵ [9 ροοιϊΐο τὰ πη, δα οοεαραγοὰ (ποτὰ Νῆϊὰ οἶμον οὐἴδο Μίηος Ῥτορμοίδ, Ρ. 292. -- τα} 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. Ἷ 

8 ῬΤῸΥ ἴο {86 νου] -ῬΟν ΟΣ, ὙΒΙΟΒ ἱθ ΠΟΘ ἀδβίσπαῖοα ὈΥ̓ ἃ πδηιθ, ἐγρῖοαὶ ΠῸπὶ {86 6ϑγ]1θβὲ 
68, [86 πδῆιθ οἵ Βδογίοηυ (Β406}), ἱν. 10. Βαῦ (3), ἐ᾿6 σογιαϊηίψ ὁ καἰυαίίοτπ 18 ποὺ ΓΒΠΟΓΘῸΥ 
δυτοσαίθα ; 10 νὶ}} ἐοῦια ποι μδιδπαΐησ. ἀπ [πᾶ ΓΠγουσ [86 Μοββίδι, ῃοβα ρϑύβοῃ, οβῆσο, 
δηὰ πϑιηθ διὸ ἀθβογ δ6 τροτθ ἀΐγθοῦΥ δηὰ ρίαν [δὴ ψὸ οἤδθη πα ἰμθαι (ν. 1 8.). ΤΊ 
ὈΘΟΟΙΏΘ68. ΘΒ Δ} 156 ἃ ἰπ Ζίοη (8) (.6 σίυγίοιι ξὶπσείοπι οὕ (86 γμέωγα (ἰν. ἱ, ἔ, 8), ἃ Κίηράοιι οὗ 
Ρθδοθ δῃηὰ Ὀϊθββίπο (ἰν. 8 ἢ ; ν. 4, 9; υἱῖ. 14 8.), Ἰουπαϑὰ ἰπ (ἀον β ΡΙΥ͂ δηὰ γϑβϑαϊηθββ ἴὸ ἴοτ- 
αἷνο δίῃ (νἱϊ. 18 ἴ.), οὐ 86 τυΐῃβ οὗἩἨἁ [πὸ σου]ά- ρον ῦ (ν. ὅ 7). 108. τροπιθουβ τὸ [Π6 “ αἰ8- 
ΡοΓβθα οἵ Ἰϑγδοὶ," 116 ψγθίομοα, “1ἢ6 τϑυληδηῖ (ἷν. 6 ὦ; ν. 2,06 8.). Βυϊ [86 Βοδίβθη 
Πδ.]ΟῺΒ 84]50, ουθσοοῖμθ ΌὈΥ̓ (οὐδ σἸΟΥΥ δὰ τηϊσῃῦ (Υἱϊ. 16; ἷν. 8), Ὑ}} δθοκ, ἰῃβίθδὰ οὔ ὑποὶγ 
ΟΥ̓Δ 0168, (μ6 ᾿ἰνίηρς αοά (ἱν. 2), ἴογ [1ὸ βεραγδίζησ Ὀδτίοσ οὗ 1.6 βίαύαϊθ 18 18. χοιηουθὰ (ΥἹἱὶ. 
11). 
ΠΌτΗξα: ΤΏ ῥτΌρΒοὶ Μίοδα ᾿ἱνϑα ἴῃ [16 ἀδνβ οὗ 1βδϊδι, σβοδθ οσὰϑ μ6 4180 αυοίθβ, 88 

ἴα [00 δοοοπὰ ομαρῖοσ. Τα ΟὯΘ ΤΊΔΥ αἰβοοῦῃ ον [86 ΡΙΌΡμΘῖβ σγὯο ᾿ἰνϑά δὖ 1.0 βδιμθ ὕϊ)6 
ῬΓεδοβοα δἰιηοϑί [86 βϑῦλθ οσ 5 σοηοογηΐπο ΟἸτἰβῦ, 88. 1 (ΔῸΥ δὰ ἔδίζθη σουηβθὶ ψὶ ΘΔ 0 ἢ 
οἴδον ἐΒαγοοῦ. Ηδ ἰβ, βονγθνϑὺ, οὔθ οὗἩ [16 ϑχοϑι]θηῖ ργορμοῖβ, μῸ νϑ θη ΠῪ ομαβίῖβα (86 
ΡθΟρΪΘ ἴον ὑμεὶν ἰἀοαὐσΥ, δὰ Ὀσῖπ 8 ἰογναγὰ αἰαγϑ ἴπ6 Τααγο ΟἸτῖδὺ ἀπά Β8 Κἰησάοιῃ. Απὰ 
Β6 18 ἴῸγ 8}1 ἃ βδου δῦ ργορμϑὺ ἴῃ (18, ἐμαῦ μα 50 ρἰ δίεὶν Ροΐπίβ αὐ δῃὰ Ὠϑῃιο8 Βοριὰ 
88 ἴΠ6 ΟἾΌΥ ὙΠοτῸ ΟἸτδὺ βμῃου αὰ Ὀ6 Ὀογῃ. Ηθηοθ πὸ νγᾶβ 8180 ἴῃ {86 Ο. Τ΄ Εἰ σΪγ Ἑο]οὈγαῦῖθα. 
8485 Μαῖίς. ἰϊ. 6 νγὸ}} βῆονβ. [1 Ὀτίο, μΒ6 τϑῦυϊκαβ, ργορθβῖθ8β, ργθδοθθβ, εἴθ. Βυῦ ἴῃ ἴμ6 οπάὰ 
1.18. 18 ἢἷ8 πιδϑδηῃϊηρ, ὑμδῦ δἰ μουσἢ ΘΕ ΝΐαΡ τλιϑῦ 9Ὸ ἴο τυΐῃ, 18γΓ861 δηὰ Ψυάδ, 85 }}} 16 
ΟἸ τίϑὲ ν}} οοηθ γὼ μ}} γϑϑίοσο 81], οἷο. 

[θ}κ. Ρυδθεὺ : 186 ᾿ἰσμῦ δῃὰ βῃδάονβ οἵ [0 ργορμρίίο 116 [6}}] ἀθϑρὶγ οὐ {86 βοὰ] οὗ Μίοδὶ. 
ΤῈ σδριϊνιον οὗ δπά δι, ἴοο, δὰ Ὀδθϑη ἐογθίοϊα θείοσο μΐπη. Μοβι.8 δὰ ἕογοίοὶ ἃ [86 ϑηὰ ἴγοιν 
106 Ῥορίηπίησ, ᾿δα βοὺ Ὀοίοσο ὑμοπὶ {6 σἀρυλνγ δα [86 ἀἰδρθγβίοη, 88 ἃ ρυμιβῃιαθηῦ ἩΔΙοΪὰ 
{16 51π8 οὗ [86 ρϑθορὶβ σψουϊὰ οογίδίἶγ Ὀσῖησ ὑροη (οῃ. Ηόοβθϑ ργθβϑυρροβοα ἰδ; Απιοβ ἔογο- 
ἰο]ὰ ἐμαὶ Φογυβδίθη, {6 ὑῃ6 οἰ0168 οὗἉ 118 Ὠραῖθη Θηδπηκίοδ, δδου]ὰ Ὀ6 Ὀυγηποα ψ 1} ἄγ. Μίοδὰ 
Δ ἴο ἀροΐατο 118 Ἰδϑίλησ ἀθβοϊδίίοη. ἔνθ σβθὰ αοα πτουσλῦ τορϑηΐδηςα ΓὨγουρ Ὠἷπι, μὸ 
Κη {δ40 10 ψγα8 Ὀαὺ [ὉΓ 8 {{π|6; ἰοὺ ΒΘ ἔογοβανγ πὰ ἠογοίοϊἃ ὑμαὺ (μΠ6 ἀοϊνογδῆςα που ϊὰ Ὀδ, 
ηοῦ ἴῃ Δεγυβαίθια, Ὀυὺ αὖ Βδόυϊοη, ἴῃ οαρυϊνιγ. Ηἱἰ8 ῥγόορθθου βαηΐ 80 ἄδορ ἰμαΐ, αῦονθ ἃ 
ΠΘΠΓΌΓΥ αἴονναγάβ, ᾿υ8ὺ τ Βθη ἰῦ ττὰ8 δρουΐ ὑο ᾶνϑ 118 (]8]} πο μΐ, Ὁ τγὰϑ ἐδ 6 ργόρθθου τοὶ 
88 ΓΘΙΩΘΙΩΡΟΤρΩ͂, ΒΒ ἰδ6 βυβοτγίησβ οὐὁἨ {ἰπλ6 ἀἰβαρροαγοὰ ἴῃ (6 ᾿σιῦ οὗἉἨ οἴογηδὶ ἰγυτ. 
ΑΌονο βαύθὴ οοη το ΓΟ ]6α Ὀγ, δῃὰ ΜίοΔᾺ γοᾶρρθαγβ 88 16 πδια]α, ποῖ ποὺ οὗὨἨ βουζοῦ, Ὀυΐ 
ΟΥ̓ βαϊναίϊΐοη. 7186 τῶϑθῃ ἤοτα δἴλτ, 'η (86 ΠΟΌΝΥ οὐὗἁἨ χοῖν βίη ρ]6 θ6 116, αβκθα, ὕγλογε 8. ἂε 
(μαξ ἃ δογη ἀἴησ οὗ ἰδ6 ὡζ6ιο8 ΑΔ Κίησ, 6δῖοιβ ἰῸγ ιἷ8. ὑθηιρογα] οπιρῖτγο, σαι μογρὰ 4}1} [8οϑ6 
Ἰοαυποα ἰη Ηοὶγ ϑογὶρίαγθ, διὰ φοβοθᾶ {86 φιδβδίίοη Τἢμδ δῆβννον τὰ σίνοη, ὈῃΠοβἰ δυσὶν, 
85 ἃ Ὑ6]1-Κηοινὰ γα οὗἨ ἀοά, 'ὰ {1 πογὰβ8 οὗ ΜίοἊδι, ἐὸν ἰλαὶ ἐξ 5 του θπ ἐπ ἰλ6 ργορῆεί. 
ΟἸοτγίοιιβ ρϑότασθ οὗ (86 το ΘοΟΠΙΘΙΙΡΟΓΆΓΣΥ ΡΓΟΡΙ ΙΒ οὗ ΔΦυάδῃ! το Φοβὺθ νσὰϑ Ὀότη, {10 
Απσοὶ δηηοιπορα [86 Ὀἱγ οὗἩ [6 ΨΊΓσΙ 5 βου, Οὐ ιοἱἢ μδ8, ἴθ [86 ψογὰβ οὐ 1βαἰδῃ. ΔΒοη 
Ης νβ8 Ὀόγη, 6 88 ροϊηἰθὰ ουῦ 88 {πὸ ΟὈ]θοῦ οὐὗὨ νουβιΐρ ἴο 186 ἔγβ οοηνογῖβ τοπὶ {86 
Βοδίμϑῃ, οὐ ἴ{Ἰ δι μογῖΥ οὗἩ ἀοά, [πγτουσῃ ΜΊΟΔΝ. --- ΤᾺ. 

Δϊογαΐίωγο, νὰ, ὅφη. Ιηἰτοάδαυοίίοη. 

ϑρεξοιῖαι, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ. Ὑμοοά. ΒΙΡΙδηατὶ ΟὍπιηι. ἴῃ Μ|ιολαηι, ΤΊα., 1584, Απἰ. ΕἸ ὶ 
7. Μιίολπαπι, Οουά., 1581. αν. ΟΝ γίγοὶ Εχρίϊοαϊο Μίολα Ῥνυορλ., Βοβῖ., 1665, 12πιο. 4. 1γα- "ἢ 
σδοηϊίοθ, ίολιαβ Ῥγορλεσία σὐπὶ Ττγαηβἰαἰοηῖδιιβ αο Επρίϊσαϊΐοπε, Μὶιου., 1δ65, [0]. ΤΏ δη. [μλι- 
θεσί, 714. (Φοοίοια, Ατον) 7 ἰοῆαπι, ὅ6η., 1578, ϑνο. Φοἢ. Βτνϑηΐὶ ΠΉΤΗ ἴηι ΔΜίολαπι, Ορρ., τ. 
ἦν. Τυῦ., 1680.(Ὁ. ΑΙΌ. ἀτανοῦὶ Ῥγορῆ. Μίολα ἘπρίἸοαίῖο Ῥίαπα οἱ Ῥεγερίσια, Ζδηιο, 1668, ἀιο. 
ἘΜ. Ῥοευσξ, Α, Οὐπιπιθηίανῳ οΥἡ Αἴποδα απὰ Μαϊαοῆία, Οχῆ,, 1677. 90}.. Μυβοὶ ϑολοία γο- 
Ῥλείϊοα ἴπ ])απϊείοηι, δήϊολαπι, εἰ ὕΧοδίοεπι, (64 ]1η0., 1719, 4το. Ο. Τ΄ δ. ηατγοσ (τ68ρ. Απή]ετ), 
Απέπιααο. Ῥλιὶΐ. Οτὰ. αὐ Ῥαὶ. Μίολα, δοηα, 1798, βνο. Η. ὙΥ. συριὶ, Μίολα ἀδογκοῖχι πα ογίαι- 
ἰεγί, 1,οἴρΖ., 1199 24 {{{Π|6-ρᾶσ6) οἀϊίίοι, 1820. Α. Τ. Ηδτίαδηη, Ἴϊολα πϑὰ ἐδογθοιχὶ πὰ 
εγζαϊιετί, Ἰ,οπισο, 1800. 

ΤΚΕΚΑΤΙΒΕΒ ΑΝῸ ΜΟΝΟΘΒΑΡΗΒ. Η. 1,. Βδῦρν, 4 πἰηιαάυ. Οτ σα ἴθ θυο Ῥσίονα ος. Ῥγορῆ. 
Μίολα, ΑἸΙι., 1190, το. Ο.. Ρ. Οὐαδρατγί, ὕγεδεν Μίολα ἄδη Μοτγακιλίίοη, 5 ΤῊ, Ο γἰϑεδηϊα, 
1882. 

ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ὨΕΨΟΤΙΟΝΑΙ, ΕἸΧΡΟΒΙΤΙΟΝΒ. ἘΊΠΚΙον, ΔΑ πἰοίίμησ σα τἱολιίφοη ἀπὰ 
εγϑαιμϊολεπ Ῥεγειπαπίος 468 Ῥτορὰ. Αϊολα, 1160, 8. Ο. Θυδηάι, Μιοιια ον ϑολθν υοη Μο- 
τεϑείλ, Βουνϊη, 1866. ᾿ 





ΜΙΟΛΗ. 

ΕἸΒΒΤ' ὈΙΝΊΒΙΟΝ. 
κ΄." 

ἘΓΠΕΒΞῚ ὈΙΒΞΟΟΙΒΒΕ. 

ΟΕΑΡΤΕΕ 

1 Ὑγοτσὰ οὗ Φοβουδ, υἱοῦ σαπιθ τὸ Μίοδῃ (πὸ Μογαβίμῖῦο, ἴῃ τΠ6 ἄλγε οὗὨ Δοίδβιι, 
ΑΠιᾶσς, Ηοζοκίδῃ, Κίηρβ οὐ σιάδι, τ βίοι ἢΘ ΒΑ ΘΟΠποΘγαηρ Φυδῃ δηὰ “6, Ββδ]θτ. 

2 ΗΘΆΓ, 81] γὸ Ρθορ]θβ, 
Αἰϊοπα, Ο δαγιι,ἷ δηᾶ 411] ἐπὶ 18 ἔμόσαη 
Απᾷά Ιοὐ τ16 Τωογὰ, Φϑβονδῃ, θ6 ἃ νειΐη 688 ἀραϊηβὶ γοῦ, 
ΤΏ Τωογὰ ἤόσα 8 ΒΟΙΥ ἰθιῃρ]6. 

8 Εοσ, Ὀδδο]ά, Φϑονδὴ οοσηϑί ἔογί ουὖ οὗ ἰδ Ρ]806, 
Απα οοτϑίν ἄονσι, δηᾶ ἰγοδάθι οὐ {π6 Πὶρἢ Ρ]8068 οὗὨ (6 ϑΑσίδ. 

4 Απὰ ἰδ6 τηουῃίδἰηβ τη6 ]Ὁ ὑπάογν Ἠΐτῃ, 
Αμὰ (ἢ6 νϑ]]Ὲγ8 οἴθανθ δι ηαθυ, 
ΑΒ ψὰχ Ὀεΐοσγο [Π6 Ηγθ, 
ΑΒ νγαίοτϑβ ρουγτεα ἀονψῃ 8 ἀδβοθηί. 

ὅ Εογ [86 ὑγαπβρτοββίοηῃ οὗ Φδοοῦ 18 811 {118, 
Ἀδὰ ἴον {Π6 β'η8 οὗὨἨ (86 ἢου86 οὗ 18γ86]. 
ἯΤΟ ἰδ [16 ἰγβῃδρτγθϑδίοι ᾽ οὐ ὅ8οοῦ ὃ 

ἴδ ἰῇ ποὶ ϑδαιηδγίϑ ἢ 
ἈΑπὰ τῆ 8γθ {86 Πρ!» ρΙδοϑβ οὗ Ψυσδῃ 9 
ΑΓ [Π6Υ ποὺ «76γΒΆ] 6 τὴ ὃ 

0 Απὰ 1 ν1}} τρδῖζο ϑιαπιαγία ἃ ἤθδρ ἴῃ {{π Π6]4, 
Ῥ]απίδυϊομβ οὗἩ νἱῃθβ; 
Αμὰ ν}1}} ροὰγ ἀοννη ἱπίο {πΠ6 ταν ηθ {Π6 βίοπϑοβ ἐμπογϑοῦ 
Ἀπ ᾿ΔΥ ὈδΓΘ ΒΟΥ [ΟΠ Δ Π0Π8. 

7 Απὰ 8]] πδὺ οαγνϑα ᾿πηαρθ8 8Π4}1} Ὅ6 ὈτοΚθη ἴῃ ρίθοθβ, . 
Αμὰά 8}] οὺ ἢἶγθο Ὁ Ὀυγποά τ ἢγοα ; 
Ἀμὰά 4]} Βδγ 1401]8 τν}}} 1 τηδθ ἃ ἀθβοϊβϑίοῃ : 
Εὸγ ἔγομη [16 ἢἶγθ οὗ ἃ Ββαυγὶοῦ [88 886 ραϊμογοᾶ, 
Ἀπὰ (ο (Π|6 ἢἶγα οὗἩ ἃ μαυὶοὶ 8}8}} {Ππ6 } σϑίαγῃ, 

8 ΕῸΓ [818 ἰοῦ τηὴ6 νν81} δὰ Βονϊ, 
[μϑὲ τιθ᾿ ΡῸ βίγρροα διῃά πακοᾶ; 
1 ν|}}} τηδκα ἃ νγϑι]ηρ πΚὸ {π6 780Ἶκα 18, 

ἈΑμά ἃ πιουγηῃΐπρ {|Κ6 {π6 οβίγ! ἢ 68. 
9 ΕΣ ἀ68Δ6}Υ δὸ 6 ψουπαβ ; 

Εὸγ ἰδ 88 οοῦὶα υπίο ΦυάδᾺ : 
Ηδϑ Μμι88 γϑβοβϑᾶ πη {Ππ6 σχαΐθ οὐὗἁἉ τοῦ Ρθορῖϑ, υπίο Φοσαβαΐθαι, 

10 Ιῃ διὰ [Αππυποίδιίϊοη 5] δῃπουηοθ ἱΐ τοῦ; 
Ιᾳ Αοοο 5 [ν]θ οὗ ἰθ8γ8] γγϑϑρ ποῖ; 
Ιῃ Βοι]οδρῆγα [ Πυβίῃουβθ} 1 πυΆ]ον ἴῃ ἔδο ἀυδί, 

11 Ῥδββ οἡ νυ τῃ γοῦ,, ἱπμαθίιμηϊ οὗἨ Θμαρμῖν [αἰγνὶ ον], 
ΤΙηῃ βδδιηθίι! πακθάμϑββ. 
ΤῊΘ ἱπῃαθίίδηί οὗἩ Ζαδηῆδη [161] ροσί ποῖ οαὲ ; 
ΤΙ νναΠ]ηρ οὗ ΒΘ. -62Ζ6] ᾿ [πουϑ6 οὗὨ βϑραγδιϊοῃ 
ΤΑκοὰ ἔγοπι γοῦ [8 βίβπάϊηρ- Ϊδο6. 



10 ΜΊΙΟΑΗ. 

12 Εοτν Π6 ἱπῃδθίίδηι οὐὁἨὨ Ματγοῖβ [Β[ 06 ΓΠ 658] 18 δηχίουβ δρουῦΐ ρσοοά, 
ἘῸΓ 6υν]}] ἢδβ σοῖὴθ ἀότῃ ἔτοια θυ, 
10 {Π6 σαί οὗ μεγυβδίθιη. 

18 Βιηά (16 οἰατγίοῦ ἴο {π6 Θου ΒΟΥ, ἱπῃμδοϊδηΐ οὗ [Δ ΒΒ} ; 
ἼΜμ6 Ὀορὶπηΐησ ΟΥ̓ βίῃ νγὰ8 586 ἴ0 {ῃ6 πουδ6 οὗ Ζίοῃ ; 
Εὸγ ἴῃ {Ππ06 τόσα θα πά {Π|6 ὑΓϑιβρ τ ββίοῃβ Οὐ 18γϑ6ὶ. 

14 Ὑπογοίογο πιυϑὺ ἴμοι σῖνθ ἃ Γ6]θ 886 ἢ 
Εον Μογθϑιθη- σαι [Δι᾿ 8 ΡΟΒΒΟΒΒΙΟἢ] ; - 
ΤΊ Πουιβ68 οὐ Ασμζρ [Ὀ]δΔο6 οὗ ἀθοβὶι] " 814}} θ6 ἃ ἀθοορἄοῃ 
Τὸ ιΠ|6 Κίηρβ οὗ ἰβγηβὶ. 

16 Υοι ψ1}1}1 Ὀγίηρ 8η Ποῖγ ἴὸ (Π668 
ΓΩΒα πὶ οἵ Μαγεβμδὴ [ῬοΒββθββίοῃ  ; ̓ἢ 
Τὸ Αἀυ]]απὶ Μ01}} οοπιθ {π6 ρἸοΓΥ οὗ [βγδ6}.}} 

16 Μαῖθ τπ66 Ὀ4] 4 δηᾶ βῆαδνθ ΠΥ ποδά, 
Εὸγ {1{|0 βΒοιι8 οὗ {πὴ} ἀθ] σῦ; 
Ἐπΐαγσα ΠΥ Ῥ4] ἀπ 88 88 ἴΠ6 Θϑρ]θ; 
ΕῸΓ ὙΠῸΥ ΓΘ ΟΔΥΤΙ ἃ ΔΥΑΥ ἔγοιῃ ἴῃ 66. 

ΟΕΚΑΜΜΑΤΊΟΑΪ, ΑΝῸ ΤΕΧΤΟΑΪ, 

[1 Υον. 3. --ΑἸ δου ρῺ Ὦσ. ΚΙοϊποτί, ἰΏ (π6 οοηΐοδεοα! γ αἰ Πς]Σ αυοδίίοῃ, ΤΟ δὸ δοπιρχομοιάϑα πἰζλϊη ἐμ δοορο οἵ ἐυῖα 

δάάγορθ᾽ ἰοδΏ5 ἴο ἔπ ορίηἰο ἐμαὶ ὈΘ Ὁ πιοδὴθ “ἴῬδορ δ," βοὰ τοὶ “{τίνοϑ οὐ 1ατδϑὶ," δ(}}} Β6 πουἹὰ παγὸ ΤΙΝ 

ἀουοῖὶο δἰπιρὶν ἴΠ6 "΄ Ἰδληὰ ᾽" οὗ [6τ86]β. 6 ΡΓΘΙΕΣ (πΠ6 ἡυάκιηδηϊ οὗ Μἰδυγου δπὰ οἴδοῖβ (Πρ ἰὼ πίῖ ἴὴ)6 Ἐος. γαξϑ) 
φῃἱοῦ τοζαγὰδ [80 Ρδορὶθ οἵ ἔδπο “δαγίἢ ᾽ 886 δυβιηοηοᾶ (0 ἴΠ6 ἐτοαῦ οομίσουοσυ. Τμὶδ ἰϑαυθα, ᾿πάἀοϑᾶ, δοῖηθ ἀἰδοῦεγ, 
ἰ{ ἴὸ ποχὲὶ οἰ Ὀο υποοχίοοῦ ἰο σεΐοσ δι υϊοτ! υ ὕ0 (δο δδογϑά ὑδίίοη, ὈὰΣ ὑοὲ βοσίουθσ. Νοίδ!ηρ, ποπόναγ, θὰ ἐδ δῷ- 

Ρασζοωΐ τηδηϊγαῖ οὗ οομτιϑαϊλίοτα ἴΏ δας ἢ Γοίδγθῃοθ, τοῦ ργονοηὶ ἴμ6 ῥργοδοαὶ τεὶοῦ ὕγοπι βυρχοδίίης ἰδδὲ ἐμ Ὁ) ἴη- 

ὯΞ9 βου ὰ Ὀ6 τοχατά δὰ σεῦ [ἢ [8 τοῖο 608] εἰ κοϊβεδιίοη, " ἰη.,,᾽ “᾿ἀεοηκ." Ἰδοὺ ἰδ οομοορεοη ποιὰ Ὀ6 ἔϊλος 

Οοὰ τηδῖκοα (ἰδ τοδὶ ἀἰδρίδυ οἵ ἡπάρσιμοηΐξ ἴῃ ἴδ πιίάδὲ οἵὨ (ἢ πδίϊοῃ δ, δὲ [6 ΟΔὨ ΣΙ ρΡοϊηΐ, Ἰη Ρεαϊοσιδηθ. ΑΙ] πουϊὰ ἔδυ 
δ Ῥτο ἐπ ὨΔΣῪ ἴο ἐπ δοβουποοθηῖ οὗ ἰἴ8 οἱτδϑίοη δηὰ οἰνοεῖ, 028} ἔμ δίνει νϑῦϑο, νοι μοΐϊο ἀἰ γοῦν ὑο [56] δϑὰ 
Φυάδῃ. -- 8.) 

(3 γεν. δ.--ἰὐ »οϑ εἰ ΓῚΏΞ, γηείοη. ὕῬγὸ ἐογμσιάεηι οαμδα εἰ αμοίογε." ἩΜλΌτΤΟΥ. -- ΤᾺ.} 

[δ εν. 6.-.- ΠῸΦῚΙ. Ὧτ. Ῥυνου, δροακίης (Ρ. 292) οὗὨ ἐξο αἰπιρ! οἷν οἵὗἨ ΔΠοδ 5 6.}16, δῷ ὀχϑιιρ!δοὲ ἰῃ (δ9 οαυοιξ 

ιὍ οἵ ἴμ6 οουαποος; από, ἰπ ῥἷδοθ οὔ πιοσὸ οχρίδηδίοῦυ δοπῤιυποιίίοῃβ, δα Ὺβ ΥΟΓῪ {ΓῸΪ7 πιδὲ δάσχηϊία οὔ πίὰδοσ δρρίίοα- 
τἴἰοι ἴδ 116 κιτεδ ἰἰ : “Απ ης ἰδ ταν ον [0966 δοπι6 οὗ ἴἰπ6 ἴογος οὗὨ (πἰ8 δἰ τ ρ! οἱ γ Ὁ ἔπ Ρασαρῦγαδε, πείθῃ, ἤθε ἴδ 6 
εἰ ρὶο οορυΐα, δυνει ἴδε ἴῃ ἰἴθτοῆοΘ οὐ οοηϊγδῖ, ἐλεγέγοτε, ἰλεπ, ὃμὶ, ποιισΑβιαπαάΐης, πο 19 ἐπ ἴδ δυῥοοεὺ ἐδοευ- 
ϑεῖνγε δα Τα Κηρ δ τοδάοῦ πὐἰ ζῆ ϊ ἤλνο ὑδθ ρυΣεὶοὰ, δὲ ἤὅται βίρῃς, ΌῪ ἴδ πομοίοουδ δἰκαριἰοἰγ οὗ ἐμ ἀπά, απα, ἡοέη- 
ἰηᾳς ᾿ορεῖμος (86 τωθη οι οὔ δυθηϊδ, ΜὩΊΟΝ δία πὰ οἰ ἴΠΟΣ 80 ἴΠ6 σοηίΓαδὺ ΟΥὁἨ {π6 δομβοαυδηοο οὗ [080 Ἡἰοὰ Ὀγϑοϑὰθ ἔϊακι. 
Τίιο Παρ δ τουβῖσῃ δοοοῖτ  ΧἸΥ Πα σοηδυ] δι ἴοῦ (Ὧ6 ΤΕΣ ΟΥ πϑατοῦ, ΌΥ ἀγανίης οὐὐ ἴον ἴω 8) οουΐγαβι οδ σοι δο- 
4υθῶοθ ὙΠ ο ἢ ἸΔῪ Ὀδηθαί ἢ ἴπΠ6 βυγτίλοθ. υΐ (πἰα καίη οὗ οἰοαγηθεδ ἰῃ τοϊγϑὰ κἰνίηβ ὉΡ δὸ ἤνσ ἐμ πιδῤοοις εἰπὲ ρ} ΟἿ Υ οἵ 
(6 Ῥτγορμοῖ, πο δὺ τίμιο δρϑαϊβ οὗ ἰπ ΠΑ 88 (μον ἰδ ἰη ἴΠ0 Ὀίνὶπὸ Μ|ηὰ, δβῃηὰ 88, οὔϑ ὈΥ ὁΏ6, ΠΟΥ νουϊὰ ὃ6 Ὀυδοϊάοά 
ἴο πιδῃ, πίιπουὶ ὀχρίδίεἰηρ Ὧϊο τεϊδίίοῃ ἴῃ τ 8} ἐπ υ δίοοά ἰο οὔθ δηοΐμογ.." ]1ὲ ταῦ νο}} Ὀ0 δα ἀοὰ [μδὶ ἰξ 16 οἔνπι 
ἀϊδου!ςο ἴο τπδο ἐπ 4 γοϊβι Ὁ Ἰποσο μἱδίῃ ἴδῃ [0 χοροὶ 888 Ὄχργοδδεὰ [δ τι {1} ΘΟΣΓΙΔΙΏΓΥ οὗ ποῖ Παυησ τοδθ 
ἱξ δοπιοιπίης αἰ δετοηί. --- π.} 

[4 γον. 9. -- Ειοϊροσί υηδοτείδυὰθ Θοά ἴο Ὀ6 [86 δυδύοες πότ (σἰτἢ Ἐπρ. Τογ.), ὙΒ] ἢ 16 ποῖ ὈΠΉΚΟ ἴμ86 Ῥγορ οὶ συδ- 
θη αἰιδΏμοδ οὗ μϑγβοη "ὉὈσϊ (6 πιδϑο. (οσῃ οὐ (6 γεγ Ὁ ΠΙΔῪ μοδαὶ ὈΪΥ Ὀ6 δοοοιυηϊθὰ ἴον ΟΥ̓ Ἰὸ ΖΘΏΘΙΑΙ ἩὙδοὶ οὗ οομροονὰ 
(δἰ. δά). ἴον ΡΙΓ., δῃὰ δἰηφ. τοσῦ (ὉΥ μ᾽ υγ}} [ἢ (Π6 Ῥγϑοϑα!ηᾳ οἰκῦδϑα, οὖ. δΙδαν. δά 112. --- ΤῈ.) 

“δ ες, 10.-- Κιοϊπονί, ἴὼ ἷϑ νοτϑίοη οἵ γϑγα. 10 -1δ, δε (0)] νερά 16 μίδη οἵ δἰἀΐης ἴο ἴῃ6 πδπιοδ οὗ ρίδοϑα τηϑ ουσὰ, 
οἰδορ ἤπι68 (τοδὶ οἵ ἱπιδαίοδυυ), ἀδηοιης πιοτθ μα ΠῚ Ὺ ἐἰι6 Β00566 νγ7ϊσ ἃ πὸ δΌΡροδοϑ ἴπ 6 ρεορθσὶ ἰο δγνῷ δὲϊδο;φὰ ἴἰο ἐϊιδϑεῃ 
ἴω ἰδ ΡίδΥ Ὡροὰ [}|ὸ πσογάβ. Α αἰδϊεγοης οἱν πιοίονυ ἰ86 (πὸ δαδυπθὰ ἴῃ ΔΟΥΘΓΔὶ ἰπδίδῃοοδ, [0Γ ἐὴ6 ζοορτδρηΐοαὶ πδσηοα, 

ἤτοι ἴδ αδοσί ὑϑὰ (0 (ἰϑεὰ ὉΥ (ἰ6 Ὀ6δῖ δι δοττοθ. Θαίῃ, Ἂς. ζ., πο Θόδδα. ἀοτί νοθ ἴγοσὰ ἿΣΝ, δὰ θΠτγοὶ ἴτοευ Γῦν. 

ΚΙαοίηοτὶ ἰγοαὶδ ΒΓ δὲ ἰΓ γοῖῃ 23. ΘΠ ΟΣ τὶ Ζαδηδη, απὰ Βοίἢ- 666]. --- Ὑπκ.} 
[86 νοτ, 10. --- τ. ῬώθοΥ (τ ἤοσεπι,, Ππογοῦ., ΕΏκ. ὕἴοτ.) : “Ἡεερ ποὶ αἱ αἰ" ({ξ., ποορίπ, τπϑὸρ οὐ). Ῥοορίης ἴα 89 

δβίἰοθος οχργεβδίοη οὗ μτίοί. 76 δρελακ οἵ “""πεορίης ἰδ δἰἰδϑῆςθ." Ὑος (9 41|80 τἨἨΔΡ ἴοο ΥἱδίὉ]6 α ἴοκοη οὗ ρτίεΓ;}Γς. ΤΏοΙν 
ποερίηρ Μου]ὰ ὃο ἔδπθ 7}0Υ δηὰ ἰδιρυΐογ οὐ Οοά δ οποιηΐθδβ.᾽"" [1Ἷ}0 ἃ (οοἴ“ποῖθ Ὧθ ΦΦΥΘΓΟΙΥ, αἰυηοδί ΒΟΟΓΏΪΖΑ ΝΥ. τοὐοεῖ δ ἐπὸ 
ἑμιογργοίδίου οὗ ον δυῖδος (δηὰ πιοῦῖ πηοάθγη σοπιπιδηίδίοτδ), δᾶ ὈγίηζΖα δίγοης Τολδοηδ ἴῃ δυρροτγί οὗ Ηἷ6 ὁφΘΕΤΟ. 
(ΚἸοίπονι δ ΤΘΑΔΟΏΒ ΓΠΔῪ ὍΘ δοεὴ ἰῃ ἴμ6 Εχορμοῖ. ποῖ.) Ηδ δϑϑῆιδ ἰο πιὸ ῃοὶ (ὁ ἢλνο δ᾽) ονοά οοουβὴ ἴον (ἴθ γε εἰσοϊοηὶδ 
οἵ 16 μαι) διη ἐπ ἐλ οοππεοίίοη, δὰ ἴἢ0 δγο πιαίηϊδίηθα ἃ δοηδο οὗἩἨ ἐπ οἰβδο ἩΔ1οΣ [6 διε κί χὶῖν ᾿ποοταραδ᾽)ο πίε 
ἴδπο σοηδρίουουδ πιουγηΐης οὔ ἴἢ6 ποχῦ ἸπθΌΘΕ. --- 18.] 

[1 Υονῦ. 11. --- ἔρεμς οεχαίϊ εις ᾿ ΤῺ ἐχορράϊπ σομοίδοηθαα οὗ ὅπ ὀχργοδαΐίοῃ γϑρᾶθγο ἐξ αἰσ ΡΙ ᾿πυροδαίθὶο, ἃΣ ἐδιΐδ 
ἍΔΥ, ἰο ΒΔ} υἱτὰ 0.}} οουιδάθηοο υῃοίϊος ὁ δου ἃ ὈΦ οοβηφοῖοα υἱ δι (6 Ῥγοοοάϊης, δῷ ἴμο ἐεγιέπωξ αὐ σμένι, οΣ σἱεὰ (9 
Φο!]ονίης 82 [ἴδ δυδίοεί. Ὧν. ΚΙοίπογὶ δάοριδ ἴΠ6 Ἰοσῖμον Υἱὸν, διὰ ἐσβηδι δία, --- 

Το ρμορυϊδείοῃ οἵ 7ζαδληδ (ΑἸ ΖΝΕῚ ΜΠ] ποῖ ρὸ οὔϊ 
Τὸ 19 τοουτγηΐης ἴἰο ΒοΙΒὨδοσοὶ (ἔουπβο οὗ τε ογ)), 
Ἐον Ὠ6 ὑδκοδ ΑιΝΕΥ ἔγουι γοῦ ἢΪ8 ρΡίδοο. 

Ηδο ἴπϑ Δρρτοχιπιδῦδβ ἰο ἐδ νέου οἵ ἴμο Ἐηρ. ὕετα. ΒΒ ἩΙΙς, ὕπιῦτοῖς, δηὰ ἘΚ οἷϊ, φυοὐρᾶ ἰῃ ἴδ χοροί. Ὡοΐδα, 41] τ 
εασὰ “ἴδ πιουγηΐηκ,, οἴο., 38 ἔπο βιυθ ποῖ οὗ 6 ζοΠοπίης τοσῦ, ΓΙᾺ ἰδ ἀρχτοῦ Μδύσοσ δᾶ Ρυνου : --- 

Τῆς πιουγηΐης οὗ Βοίἢ -ὁσοὶ 
ἯΨΙΙ Κοὸ (ογ ἰδκ66) ἤγομι γοῦ 1.8 διίδηάίηκ ; 

ΦΑΔῸ πῖ1ἢ δοτηο γασίοίίοα οἵ ἰπςοσργοδοη. Ἰτβαδιδιίηρ 86 τὸ μαγο ἀοῃθ, ᾿εὔοΣ!γ, (6 τιϑδηΐης ἰδ ΠΚοὶῪ ἰο ὃ6: "᾿ "ΒΟ 
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διοισοεθοὰ ἱμμδὈϊ Δηείδ οὗ ΖαΔηΔΌ οδποοὶ ᾿ἰοαγὸ ἐμ ον τῷ}}8, Ὀθοδαθο (6 δι ρροθοὰ παρ θουΐης ἴονπι οὐ Βϑιλ- 6:61] οδὴ βἷγὸ 
8ὸ κἰδράϊΐης ἴἢ ἴδ, Ὀεΐηρ ἴῃ κὸ αὐλίοίίου ἔγομι Ὀοδίοκίηρ ἴροδ."" ΖΌΩΣ αἷγοθ ἃ ρϑου δι σοποσίων: " (761) 489 σὲ ἴῃς 1Ὁ- 
μιδρίδος οἵὕὈ Ζδδηδε ζοῦο οσγίδ, (δά) [Π6 ΠΣ) ργοοοαδίοη οὗ Βοίδ Ηδοσοὶ (αἰτοθαγ) ἰδκοα ἰ(δ ειδεοιι ὉΥ͂ του. -- τὰκ.) 

[8 ΡεςΣ. 14. -- οτρῦ, ἐΐε. “ ἀϊδτοϊκαϊ οΏ8,᾽" δηὰ δρροδθϊα ἰὸ ἐδ δοὲ οὗ ἴοστη οὔ αἰνίπῷ ὈΡ ροδβοδαδίοῃ οὐ δηγίμίηρ. 

δοῖπο ὑῬιοείοσ ὑὸ ἰδῖο 11 ποῖϑ ἴῃ 86 δοΏ86 οὗ “ἴ ΔΟΉΤΥ ΟΣ “ἴ ὈτΙ Δ] Ὀτοδοηιδ,᾽," πὶ τ] ἢ ἐμο διέμπονς δοὺς μἷὶσ ἀδυροῦοσ ΔΤ 
(τοἰσαδοιὰ Β6Ὺ ἰὸ ἢν υδυαπά) ἴῃ πιδσείδρο (1 Κὶ. ἰχ. 16). ΤὨα οἰδοοῦ [6 0 8819. “-- ΤᾺ. 

[9 αν. 14. --- ΚΙοϊμοτί, ξο]Ποπίης Ηἰεσᾳ, ἐσαυδίαἴοα ὩΣ, τ ἀϑοοξεζα] ὑὉτοοῖ,᾽" τοιγίος ρραζϑε ν οἢ 96Γ. χτυ. 18; Ὀαὶ 

ἔθοσθ 89 δά ου οὐ ἼΣΩΝ ἢ τ, ὯΝ δἱοηθ ναστδηίδ ἰπδὲ ταοίδριος ἰὼ ΤΟΣ -- Ὑ .) 
[10 Ὑσ. 1δ. -- 8ὸ Υὔκε ; ἀοδϑοῃ. : [{ 81}} οἱ}. -- ΤᾺ] 
{12 αν. 1δ. -- ΤῊ οδοίοθ πδοὰ ἐδ ΒΟρ ἰδ νογαίοη αἷγοα Ὀεΐνθδι (ἢ]18 διὰ : "ὃ Ηο Μ|}} οοσὴθ ἴο Αἀυ! δυο ἴδ6 ΠΊΟΓΥ οἵ 

{πτιο] "Ὁ 6Ε}}} τοσηδίηδ ρθῶ, σδόὸῖ σοπάδογίης Ὀοΐηρς διρρογίθα ὉΥ ἸΏΔΩΥ Ηἰφἢ δαυιμονίξεα. --- ΤᾺ.) 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, εἰἰδίοτίοδὶ βοῦγοοθ οὗ ἐπὶ Ὀοοῖὶς πησϑὲ ἢδνο Ἰαΐη Ὁ6- 

Τῆς υάσιπεπί ἀροη ϑαπιαγῖα απὰ ἰδ ἰαπα οΥ} ἴοτα Εἶπα ἴο τοδά. ὙΠοῖμοσ ἔμ αἀάγοιβ Ὁ Ψ ἀο- 
«]υάαλ. Οὐοποργηίης ἴΠ6 ΠΟΥ ρθη δηὰ τῃ6 ἀαίο οὗ 
[Π6 πιίτηρ, δ66 116 Ιηττοἀδυσιίοη. ΤῊ ὄνοηςξ ἴοτο- 
τοϊὰ τ. ονϊ ἡ πεῖν, πη 1ὴ6 ᾿τηπηρά δῖα ὨἰϊδίογίοΑ 1 86η86, 
Ὀεεά68 [Π6 οϑρίυτο οὗ δδιηδγία (νϑῦ. 6), τὸ οχρθ- 
ἀϊτίοη ψΐῖς ἢ, δϊεσ. τπ]8 σοπαποβῦ, [6 Αββγγίδῃ 
κίηρ (ῬΑ! πα παβαγ, [5 ΠΔΙΤΏΘΠΟΖΟΓ,) ΟΥ ϑδγροη) βοπὶ 
ουἵ, υπάον 8 ΚΘηοΓΆ] Τασίδη, ζδίηδὶ ῬΠΠ] 5618 
αὐὰ Εμγρε (18. χχ.), δῃὰ τις ΒΟΤΟΙΥ ψαϑιοὰ 
Φυάδῃ (νον. 9 ). ῬΤὴ6 588π16 ἔβοῦ Ἰοττηθὰ ἴΠῸ ϑυὺ- 
νεῖ αἷἰδὸ οἵ 0ΠῸὸ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ Ιβαΐδἢ χ. 5 δ΄, ν τ 
νι ἰἰσ ἢ ΟΌΓΒ ἢ88 ΟἸ ΒΟΥ 86 ΤΌ ΟὮ δἰ ΠΥ Υ (εἴ, 4180 
οιι νοτ. 10). : 
ΤῊ ἀΐδοουγβο, ἰῃ 8 γαρ ἃ Ὀπὺ Ὀοδυοι! ἤονν, Γ1 8 

{πγοι ἢ 8 στολῖῦ οἶγοὶα οὗ ᾿ῃου ἢ. 108 δίγυςίαϊο ἰδ 
οὐ ΓΑΪΥ ΟΠΑΥΒΟΙΟΥΖΟΩ͂ ὈῪ ΒΕΥΟΙᾺΙ ΘΔ ΔΙ Πρ ΠΠΟΙΩ6Β 
Ὑ ἰσ ΔΙῸ ΘΧΡΓΟδδοά ἴπ Ὀτίοῦ βοηίθηοθϑ οὗ Ἰΐνο]ῦ 
ΓΒ πὶ, πα δῦουϊ τ ἢ] ἢ 88 ἄχοα οοπίγεβ [6 ἀἷ8- 
οουγδα τονοΐϊγοῦ (δ Ὁ, 9 ὃ, 12 Ὁ). [τ τὰ (818, ἴῃ 
Γεδβροθοῖ ἴο [8 οοηέεηίδ, ἱπ|0 ἔνγο πηϑίη ρου 008, ΘΔΟἢ 
οἵ ψΠϊσῃ ἢδΔ8 8Δὴ Θχοσαϊπλ δηά ἔνγο δι᾿ ν 8: 0η8 : 

Ι. Το ἐἠγεαίζεπίηρ οὗ ἴμο ἀδσβιγασίοῃ οὗ ΕρὨ γα μι, 
γεῖβ. 2-. 

(α) Ἑχογάϊῃπι, νοσ. 2. 
(6) Οδηογαὶ ΠΠγοδύθῃῖης, γΟΓΒ. 8--ὅ. 
6) ὥὄρθϑοίβδὶ ἐπγοδιθηϊηρ, νογὰ. 6, 7. 

2. Βα ἑαπιοπίαίίοπ ΟΥ̓ΟΥ 16 Ομ αβυϑοιηθηὶ οὗἁὨ [6 
Ἰαπὰ οὗ πἀδ4ἷ, γ618. 8-16. 

(α) Ἑχοτάϊαμη δῃὰ πονν ᾿μ6πΠΊο, νογΒ. 8, 9. 
(6) ϑοπα οἵ Ἰδπιθηῖ, υϑγβ. 10--12. 
(ε) Ῥάγας αγ ἀοϑογρίοη, Υ618. 18--16. 
Τῃ ϑόγπι, 6 οἴθαυγ αἰδεηρυΐδη [Π6 ΕΟ ῥϑυίβ, 
τ] ΕΓ 8] ἴῃ [6 πυῦ . (25) οὗ τηοἷγ πηθιηθοτδ, 

γοΓΒ. 3--ἴ, δηὰ 10-16, ἰτοπι [6 ᾿γτῖςδὶ ρδγὶ {πγοννη 
ἷῃ Ὀοϊίγοοη, νοῦ. 8, 9. 

1. ΤΏ διγεαιεπίπσ, ΥΟΥΒ. 3--. ΤΏ ὀχογάϊπ, νοῦ. 
2, Διί ΟΠ 5 1(56] αἰγός ΠΥ ΤὨγουρ ἢ [Π6Ὸ ΟΧΟΙ πιο : 
ἮδδδΣ γὸ ὈΘΟΡΙΘ68 811,32 ἰὸ (δα ἀΐδοουτβα οὗ Μίοδἢ᾽ 8 
ΠΑΠΊΘΒΔΚΟ ἰῃ [ἢ ΒοΟΟΚ οἵ Κίηρδ (] Εἰ. χχίϊ. 28), 
αἰ τ τ ποῖ ΟἿ ΔΌΓΠΟΥ 84 [16 Θοτηπηοι ἴδιο οὗ ὃθ- 
ἵπρ; σοἸῃ ρο ] δ ὕο ἐποου ἢ ἴοΥ [Ά]86 ΡΓΟΡ ἢ Θ᾽8 (ςΘοτηρ το 
ἢ. 11, ὙΠ 1 Κὶ. χχὶ!. 28). 1ῃ ΟἿΟΣ ἴ5. 8180 
οὔν Μ|ΊςοΔΠ οοἰποί 68 ἔγοαυ ΠΥ 1 [6 ΒΟΟΙ οὗ 
Κίηρθ. Οομραγε ἴῃ 6 δ) ] υβίοῃ, υἱ. 16, 16 ΡἤΓΑβ6 
ἴῃ ἰν. 4, ἢ 1 Καὶ. νυ. δ; ἴν. 183, 14, νὰ 1 Κα. χχὶϊ. 

11, 34; [80 πιοὰθ οὗ πυϊείηρς ΣΣ (ἰπϑιοδὰ οἵ 

ΣΝ), ϊ. 15, αἰ 1 Εἰ. χχὶ. 29: 80 ἴπδὲὶ ουθῇ 
ΗἩϊισίς οδηποῖ βῃαΐὶ ουἱδ [Π6 Ῥεγοθρείοη τπδὲὶ 1Π6 

1 ({Νο ἔπο οἵ ἔδο Ρτορδοὶδ δα ϊπομεοδίο ἐμοῖς ΡΕΟΡΏΘΟΥ ἐῃ 
ΦΙΘΟΊΥ ἐδ 6016 ἮΔΥ. ἜδΟΥ, ΟὯ6 δὰ 41}, δγο [16 8810 
εἰπε ρίο δὲδίδιδεὺ [0 Ὡ6Κο --- (δὲ {6 τοῖα (ΠΟῪ ΒΔῪ 14 ζγοτπ 
(οὐ δηπὰ ἐῤλγομσὰ ἰδσιη. Α ἰδίας μου, δά Ὁ διἀδὰ ἐδο Εἴ}6Φ6, 
πΟΌΜ, δε ἰοττηϑὰ δ}} οὨ (060 Βρσὴφ τηοάδὶ. Το 116 τ δ 
ΦΡΡΟΏ 4] μαγὶ οὗ ἐδθ Ῥχορῃϑιο Ὀοοῖ,, 86 ᾿πάϊοδιίης ἰο ὑπ 6 
μβεορίο δ ἴοσασάβ, ἴπδὲ [ὁ δὲ οὶ Ἡε θη δἴονς ἰη6 σὀγοηί. 
ἴτ ταδ ἃ υἱέποϑδ, ποὺ ἰο ἴδ Ῥγορδϑθὲ Ἡΐιοθὺ πιδιὴο 1} Ὀδασθ, 
θυὶ ἰο θοά." ῬυδαγΥ. -- ΤᾺ.) 

ἀοῃοίθβ ΠΊΘΓΟΘΙΥ [ἢ6 ἘΙ68 οὗὨ Ιβγϑοὶ, Οὐ 41} πδίοηβ, 18 
διὰ ἴὸ ἀροϊάθ. ΕῸΓΣ (6 ΤΌΣΟΥ ΥἱοῪ ΒΡΟΑΚΒ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἔπγΊ ΠΥ ὕδηοῦ οὗ [86 αἀϊδοοῦγβα, νν ἢἰ ἢ ἷ5 
αἰγοοιρα ἴο 1[5γ86] δοπθ, θὰ} 4180 1886 Ρ4Γ8}]6] θαι. 
χχχίὶ. 8. θυ, ὑονγασὰβ [06 8816 βοῃρ οἵ Μοβοδ, 
[86 δι θθοαιθηῖ Βθη θη. 68 οὗ [8 Θχογάϊατη ροΐϊηϊ 
Ὀδοὶς (46 πάθεα ἰμ8ὺ ϑοπρ ϑοῦ Δ οὐ ττουνὶι [6 
ΜΠ 0]6 οουγ86 Οὗ ὈῬΙΌΡΠΘΟΥ) : Αἰἰομᾶ, Ο Ἰαπὰ δηὰ 
ἐϊα ὥΏΙοδα. ΟΥὨ δον. χχίϊ. 29 : νυἱῖϊϊ. 16. ΜίςἊδὴ οχ- 
ΡΓΟΒΒΙΥ δαάγοσβοθ ἴῃ ἰαπὰ δίοπμθ, δηὰ οπιδδ 1} 
ΔααΙτΙΟἢ ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ τηϑάθ ἴὸ [Π6 ΟΥΠΘΟΡ τοροι 0ῃ8 
οὗ μῖ8 ρῇγαθο, “ δηὰ Ὁ γα ποανθπβ,᾽" ὙΠ ς ἢ νου ]Ἱὰ 

κῖνο ἴ΄ο ΡΝ [[6 εἰρπιϊβοδιίοι, “ 6ανὮ : ἢ ὙΠ 6γὸ 'β (86 
βϑη6 ΠΠπηϊ ἰΔύοη ἴο βγϑοὶ 88 ἰῃ αππει. ΤΠ ἰδηα 
8 ΔρΡΡοδ)ϑά ἴο, 88 ἱπ ἴΠ6 ἤτβι οὐὗἨ [Π6 ρβδδββαροβ οἱϊοὰ 
ἤροτῃ Φογϑηλ δῇ, ὃ ποῖ, 848 ἰῃ 8. ἱ. 2, 88 νυ τ 658 οὗἩ ἃ 
υάρτηθηῖ, ΟΥ̓ 88 ἴῃ ΚΒ. ]. 4, ἃ ΠΤ] ΘΒΒΘΏΦΟΥ ; θα Ψ6}ο- 
νΔ ἢ 5 ΠΟΙ ρ]αἰπὶ ἰβ θΘρΌΠ ἴῃ [ἢ ὙΘΥῪ δἀάγοβε ; σῖγα 
αἰϊοητίοη, δηἃ ἰοὺ ὑμὸ Τιοσὰ ϑομονδὰ Ὀδοοσὴθ 8 

τυ δ8 δζδίηδὺ γοι : 3 ἰῃ 6 ΠΟΒΙ]6 δ6η86, ἃ8 1 
ϑ4πι. χὶΐ!. δ; Με). 111. δ᾽; 186 Τιοσὰ ἔγοσῃ Ἀἷβ μον 
[ΘΖΩΡ]Θ ; ἸΏ ΘΠΟΟ 8]] Ηἷ8 ΠΟΙΥ δηὰ ρον ογα] Δ ποι ποο- 
ὭΘΠἴϑ ἴοτ ονὸῦ ἴ86 Ἰαπὰ (Ατη. ἱ. 23). Ὡς 
[ΘΙ Ρ]6 18 ΘΠ ΡΠ ΔΕΘΔ]Υ ἃ ἴθι ρ]6 ΟΥ̓ [6 ΒΟ] 1685 οἵ 
Φομονδῆ, Ὀθοϑαβθ ὈΥ͂ [Π8 ΤηθΒβδρῸ8 πὰ ἀδοὰς οὗ 
)υάρτηθηξ Ὑ οὶ φτοσοθὰ ἔγοπι 1 ἀοθβ Ης 580 
ἢ Πλ86}7 85 ἴ(Ὧ6 ΗΟΙΥ Ομ ([8. ν. 16). 

Ψεῖθ. 8-ὅ. ὙΠῸ Τοδιϊτηοην ἰἰθοὶ ἢ, Φομονδῃ Μὴ} 
ἷπ ρεύβοῃ, δῃὰ δαὶ βοοὴ (ραγί. Ὥς. ΓΙΞΓΤ), ἀρρϑαγῦ ἴῃ 
ἃ ΠΟΟΡΏΔΩΥ (ΘΒ. χυὶϊὶ. 560) ἴοῦ ἡπάρτηθηῖ. ἘΒῸΣ 
ὈΟΒοΙᾶ Φόβον οοσηθα οσί ἢ οὖ οὗ Ηΐ υἱδοοϑ. 
Ἐτοιὰ [Π6 ἰθρ]6 ργοοοθᾶδ [πὸ ἀϊβοοῦγβο σῇ ἀοά, 
ἢἷ8 ΔΡρΟδγΆΠποΘ ΠῸΠῚ ΠΟΑΥΘΠ, ΤῸΥ [Πογὸ Ηδ ἤδ8 ἢΐ8 
᾿Ἀδοϊδείοη (8. ἰδ. 4); διὰ οοΐβωοῦ ἄονσῃ δηᾶ 
ἰγοδϑὰδ οἱ [π0 ποίᾳ οὗ πὸ ϑασίι, ἱ. «., (Π6 
τηοπ Δ η8 (νΕΓ, 4), ὙΠΙΘΝ δα Ὠθαᾶσοϑὲ ἴο Βϑάνρῃ, 
δηὰ {86 δίροδῖ οὗὨ τ μἰο},, δἰηαδὶ, βανν [Π6 τϑι ἐποορἢ- 
ΔΏΥ οὗ ἀοά οοποογηίηρ ἢἷ8 Ρδθορὶο (Πουι. χχχιϊ, 

2; Ηδ0. [1]. 8). Ὑὴὸ νογὰ ΘΞ ἰ8, δοοογάϊηρ 
ἴ0 {86 οοῃδβίδῃηϊ τοδάϊηρ οὗὁ (80 Κοτί, τοζαγάϑα δπὰ 

Ροϊπιθᾶ 88 ῥ᾽ υγαὶ οἵ δὴ οὐϑοϊοίο ἴοιτα ἔ ἸΏ Ξ,, ἢ}]6 

186 Κοιδί ὀνογίοσο τοδᾶβ “ΓἾΩΞΙ, οὐ ὙΌΣ, 

ἃ ἀου]6 ρίοταὶ οἵ ΤΙ (6 ε8. αὶ 87, ὅ, Εδτι. 1). 
εν. 4. Απὰ ἴδο χηουπίδίηδ σΣ2610 ὉΠ οΣ Ηΐτ, 

4 [τ Ὁ, περίήγεκεῆκα, ὑγο 9." Μβατος. -- ΤῈ. 
8 (Βαϊ ἴῃ ἐπἴ6 Ῥαδδδβὸ ἐγ οοηίοχῦ ῬΙΔΙΠΥ γοδίσίοι δ ἴῃ 9 

Δρριοδοι οἵ ἔδ6 ἴδει ἰο [20 ΟΣ οὗ ἴδταοὶ. ΤΠ6 
Ῥῶσαωδο, Βοος, Ὁ Κογίδι,"" δὰ Ὀθοῦπιθ δβίοσοοίγροαὰ 88 ἃ 
δοϊοι ἱμγοοδοο οὔ ἐμ6 ποσὰ ἐΐροὶ ἰὸ ΔΡῬοασ 888 τἰΐξιδϑδβ 
ΟΥ 8 ΡΑΣῚΥ ἰὴ οι ̓ οοὐίοδὶ τί δλ τιδηκιυὰ. Υἱὰ. Ἰοχέινδ) δᾶ 
Θτδε. οὐ [18 το 86. --- ἘΕ.]. 



1. 

διὰ [80 νον οἰϑανο δδυσοσ δὰ [Π9 νὰ χ Ὀ6- 
ἴοτο [89 ἦσο, δὸ νγοῖοσ ρουσϑᾶ ἀοσῃ ἃ ἀθδοϑιῖ. 
ΤΠ ἀοδβογρίίοη τοϑῖβ 85 'π ΟΠΟΓ ρ΄ δοοβ, ὁπ ἔπ 8ῃ- 
ἉΙΟΣῪ ΟΥ̓ ἃ τοιηροβῖ, θη ἴῃ6 τπηουηίαϊηϑ ατὸ νοὶ θά 
ἰῃ εἰουΐ δ, δηἀ τμ6 οαγίῃ, ἀἰϑθοϊνθὰ ἰηῖο βονίης 
τη, ρουτβ ἀονν 80 παῖ ἀθθρ μι} } 685 δῦ ἴογῃ 
τὨγουἢ τῆ ρῥἰαἰπ8 (πὰρ. ν. 58). Μουηίαδϊη δπὰ 
γα] ΐου, μοϊχης δηὰ ἀορίδ δγο, Γγ ΒΟΥ ΠΊΟΓΟ, 8. ΠΊΟΓΟ 
ΘΟ ΡΓΘὨθηβῖνο χρυ βίο ἴοτ [86 διακίηρ οὗ [Π6 
ὙΠοΪΘ ἰαπά. ὉΠ ἔχὸὺ σΟΙρΑΓίβοῃδ, ο, α, αν [Π6 
ἄοπη τυϑῃϊηρ ᾿οϊτοηϊ Οὗ ΦΙΟΥ (ΟΥ (εἶν οὐὐθεῖ ; 86 
γαῖ 18 ῬΓΌΡΟΓ δηὰ οὔθ οἴϊϑθηῃ οιηρμ]ογοὰ (Ῥε. ᾿χυ]. 

8), 1η6 ϑοοοπα οοἴμαθ Ὀδοῖς [0 10:6 τϑα!ϊν ; [86 9 
ἰδ οὔοῃ (ρ᾽θοπαθιίο!] Υ) αδοϑὰ ἴῃ δυοΐ ΘΟΙΙΡΑΓΙΒΟῊΒ 
αἰδο ([2. 1.7; χὶν. 19). ΑΒ βαϊναίίοη οοπηθδ δηὰ 
τῆ [1 πη688 οὗ δατγτουπάϊηρ᾽ πδῦιγο (18. χὶ,), δὸ 
(86 )υἀχιμοης ψί ργοάϊχίοιι5 ἀἰδία γα οοΒ οὐ τΠ6 
Ὠδίαγα! σοιγβα οὗ ἀπ (Μαιι. χχῖν. 7, 29) ; ἴοσ 
ἷς ἰ5 [ὴ6 σοῃεθαῦθηοθ οἱ βἰη, το 888 ὈΓΟΚΘῺ ΠΡ 
[6 ΒΑΓΙΙΟΠΥ͂ Οὗ τ86 του]ά. 

εν. 5. ὁοῃπηθοῖβ (μἷθ ταργοδοηϊδου ὙΠ ἰΐ8 
κιουπὰ ἰῃὰ {Π6 ργθβθηὶ δίδιο οὗ τπίηρβ, ΕῸΣ ἴδι9 
τρϑιλδατοδδίοι οὗ ὕδοοῦ 1.6 411 [ἰ5, δια ἴοσ ἔπ 9 

αἰχμα οὔ ἔμ Ἀουδ6 οὗ [5γϑϑ]. ““3 ργοιΐ, ΘΟἸΙΏΡΔΙΟ. 
6... 1 ὅϑδτῃ. 111. 27 νι 80.᾽ ΗΠ Ζὶ,. ““σιιθ9 "ἴδ, 
88 οὔτοι, οοΟἰἸοοιῖνα ῸΓ ““ δοῃβ." Βυϊ [86 ἀϊϑοοῦγδο 
ἀοθβ ποῖ ῥϑῦδϑε Ὑγἢ αὐϑῃ [[ΐ8 δἰδίθιηθηΐ; ἷξ ῥτὸ- 
οαοὰδ ἴο 8 ΤΏΟΤῸ Οχδϑοὶ ἱπαϊοδιίίοη ἰῃ ἴΠ6 ἀθοϊδῖνθ 
δβοηίοηορ δ Ὁ : 88 ἰπ [6 ὑΣσιδαγοθδδίος οὗ 8000 ἢ 
16 ἰῦ ποῦ Βασμδγία [πη βιδιμαγία βίη 88 γϑϑο δά 
50. Οἢ ἃ οἰἰπιαχ ὑπαὶ ἰ0 88 Ὀδοομλθ ἰῃ6 δα δίδηοα οὗ 
ἴθ Ρορυϊαγ ᾿ἢἴθ, πὰ ἔγοτῃ ἔπ σΔΡ [8] οὐἵνγατγαὰ ἢΔ8 
Ῥοϊβδοηϑὰ δηὰ ρμο]]εῦθαὰ 411 τΠ6 Ἰδπά (Ηο8. νἱ. 10). 
Απὰ αἰγοδὰν ἤποπι [Πὶ8 ροϊηϊ ἔογσσαγὰ {86 Ἰ᾿ἰσει 18 
«πγοόννῃ ἰπ ἃ διΓ κιηρ ῬΔΙΓΑ]]6Ι οὐ ἴ6 κ'η δηὰ [δῖο 
οὗ Φυάδδ, ἴο Ἡ]σ ἢ ΡΓΙΠΟΙΡΑΙΥ ἢ6 ν01}} Ἰαΐογ τυτῃ : 
δια ΨὙΏ0Ὸ δ΄ῖὸ ἴδ μοίαμδ οὗ Φυάδῃ ὉΊΓ͵Δ ἰὉὺ ποῖ 
Φοσυδδίθιῃ ἢ 9 6Υυδα]οῖη 8 ἃ Ῥγοπιΐποης οἷ ; [Π6}} 
8115 οὐ βοὴ 1 1168 δῃοι ἃ Ὀ6 βδηοίιδγὶο5 οὗ 
(Ρ8. χεῖχ. 9), θυὰϊ 88 ἰΐ ΠΟῪ βίδηδϑ, [ῃ6 ΘἴοΓΏΔὶ 
ποίσῃ πᾶνο, Γπγουσὰ ἰάΔΟΙδγΥ, Ὀεοοσλθ Βδιηο ἢ 
(Ε2. χχχυί. 2) δεηδὼ οαἰΐοδο, ἃ. ε., ἷσ ἢ ῬΙδοοδ [Ὁ 
ἰάο]8 (1 Κὶ. χυ. 14). 

11 ἰθ δοοογάϊη χὶγ ποῦ ἀομ!} οἱ νἤοτη (Πα ἡτιὰρ- 
πος οἵ αοα τὐδὲὶ 'Δκο οἴδοι. ΕἾΓγδὶ απ γί : 
νοῦ. 6,75. ῬΒΟΣΟΙ͂ΟΥΤΘ Ψ|Π11 τδιο ββϑιηδγία ἃ 
ἈθδΡ ἰὼ ἴπο δοϊᾶ, ν]δηϊδίοια οὗἩἨ γἱηθ6 : ἑ. 6., ὯὨοΪ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἸΔΥ ἰδ ἴῃ Γυΐη8 (Ηο9. χιὶϊ. 12), θα τῆδκο ἱΐ 
ὙΓΑδῖθ ἴὉΓ 50 ἰοὴξρ ἃ {{π||6Ὸὸ [δὶ ΠΘὈΔΠἀἰτηθη 5}8]]} 
ἀονοῖο τὸ ἀδρορυϊδῖρα τορίοη ἴο ]]ασο, δηὰ οου- 
νογί (6 ἤδτι!] 6 τουτί ΟτΥ (18. ΧΧυ!. 1} [πο 8 υἱπθ- 
γατὰ ; δᾶ Ῥοὰγ ἀονγῃ [86 δίοποα οὗ ἰΐ ἰῃΐο [9 
ΨΔΙΊΘΥ, ἀονη ἔοι [6 ΠῚ] οὐ νυ ϊοἢ ἷξε ἰδῪ (ΑἸ. 
νἱ. 1) (Βοδίπϑοη, Δι δ. ᾿᾿ε8. ἴη Ῥαί., ἰϊ. 188 Ν., 16ὲ 
οἂ.; οἵ. δοβορῇῃ., 4{π|.,) ΧΙ. 10, ὃ 8), δδ)ὰ 1ΔΥ θδγῸ 
ἐξα Του ἀαύίοιι, ἱ. 6., ἀΘ5ΊΤΟΥ ἰζ ἴ0 [Π6 ὙΘΙῪ στουπὰ 
(8. οχχχυὶ. 7). “ὙΠΟ ΨΠΟ]Θ τηουπίδὶπ οὐ ὙγΒΙοἢ 
1η6 δπείΐθηϊ ΟἸΕΥ͂ ἸΔῪ ἰδ ΠΟΥ σα] ἰναῖθά ἴ0 [ἢ6 Βυμμτηΐι, 
Βαξίῃ τη τα 446 ΟΥ̓ ἰδ, οἡ ἴΠ6 ἢ6|ἀ, ἃ ἤθᾶρ οὗ ταῖΐπα 
5 το Ὀ6 866η, 8η4 ποῖ ἔδυ ΟΥ̓́ 1108 ἃ πιῖθουϑ Ὁ]6 ν1]α χα, 
Φαυυδδἢ.᾽" υδπηάϊ. 

Ψον. 7. Απὰ 411 Βοσ οασυϑὰ ἱτηδζϑϑ (Ὁ95, Ἐκ. 
χχχῖν. 1) 81.811} Ὅ6 ὈΣΟΙΘῺᾺ ἰῃ Ρίϑοθα; διὰ 8}1} ΘΡ 
μίτοο Ὀ6 Ὀυγηρὰ τἱμ ὅσο. Ηϊΐνεβ (οὗ μαγὶοιτυ) 
ΔΙῸ ὈΓΪΠΊΔΓΠΥ 186 οοπβοογαῖρα οὔθγηρδ ἰδν βῃθα οἢ 
18 1ῴΔοἱ δ]ίαγβ, ὈῪῚ σοῦ τπ0 μγοραγ ΓΙ 0Π}8 [ῸΓ [ἢ 6 
ϑογνυΐοθ ΘΓ τηδἰηἰδιηοα (ἢλοΒ., 
δἷῃοο οά ἴ8 ἴπο τη ται πδυαπά οὗ ἴδτδοὶ (Ηοϑ. 
ἰϊ. 18 Δ..), ἰάοἹ ἱα ψῃοτοάοπῃ (Ηο8. ἰχ. 1). Βαϊ 
ΠΟΥ δ΄θ δἶ8ο 80 ἴοπβ οὗἉ [ἢ οἰξγ, θ6- 
δδῖ150 880 ἸΟΟΪΚΚ ΠΡΟῺ ΠΟΙ τσ 5 ποῖ 88 τῆ νἹΕ οὗ 
Οοὰ, ναὶ οὗ [10 1408, ΒοΥ ρδγατοοιν (Ηοβ. ἴξ. 7, 

88Ρ., οἰ!) ; ἔογν, [ἴω 

ΜΙΟΔΗ. 

15), (Η“τῶῖν). πὰ 81} μὸν ἑάοϊα Ὑ{ΠῚ 1 τδκχο ὁ 
ἃἀοβοϊδίίοσι. ΕῸΣ ἴγοχῃ ὅδ9 Ὠἰγο οὗ ἃ Βοσϊοὲ Ὧδ8 
8.6 φοϊδπογοᾶ, διὰ ἴο 189 Ηΐγ οὗ ἃ Βαδχῖοι 6) Δ]} 
ΦΠΘΥ ΣΘΙΌΣΏ : ὑδοῦσηθ ἃ ἈΥΟΥ͂ [Ὁ Οἶδον ἰὰοϊαίετε, 
ὙΠῸ ΜἘΠἘμΟ ἀονοῦε {Π|696 Τρ Β δρδίη τὸ ἰδεῖν ἑὰο)5, 

ΩΝ, δβ ἰὼ οι. ἰ(. 19. 

ῷ. Τλε ἰαπιεηίαίϊοΉ, γοτβ. 8-16. ΑἸτεδὴγ πὶ τόσ. ὃ, 
[86 Ῥχορδοῖ τυ Γἢ8 δηᾶ Ρ (6 ᾿Σδηδιύώοη νοσε. 
8, 9, ἴο [Π0 πον αἀἰδοοῦχθθ, ἩΒΟἢ δοοογάϊηρ, τὸ δ ὃ 
8 ἀἰγθοῖοὰ δρδίηϑὲ ὁ πάδῃ. Ἐοτσ, τῃδὲ ἴμ6 οομρἰδίπι 
.)88 ΓΟίδύθμ 6 δρθοΐδ ἢν ἴὸ Φυδῃ ἀρ ἴτοπῃ 186 
οοηηθοίοη δηά Ἄοοπίεηδ οὗ νὰδὲ [οἸ ον. [τ ὃ6- 
ἰοηρϑ ἴο {π το δη τ γορίς οἰθπηθηῖ ἐπ ἴΠ6 πεΐατε οὗ 
ῬΙΟΡΠΘΟΥ, ἴπαὲὶ 1[Π6 Ρτορμοῖβ, οὐ ἴΠ6 οπο ᾿δῃπά, 
διδηάϊηρ δῦογτο [86 Ρθ0Ὸ ΑΜΑΘΩΣ ΜΠ ΒΘ ἱ Πρ ΤΏΟΓ- 
οἰ] 85 658 [0.6 ἄθογθοβ οἱ Οοα᾽ δ υβῖῖοο, τ δῖ 16 οἡ τὴ 
ΟἾΒΘΓ, δ τλθῦ θεγ8 οὗὨ [Π6 ῥΘΟρ]θ, {ΒΥ ΘΏΓΟΥ ϑυτα- 

ἘΠΙΖΙΡῚ ἰῃϊο [6 ἀθεροδξ ρορυϊαῦ δαβοΈσγιησ, 
Θγοίοσθ ἰοὺ σὴϑ Ἰδιηδεῦ δια τνᾶί!, 168 τὸ δὸ 

εἰτίρροὰ αὐὰ ποκοά. ΓΞ). μ68 1η0 ἰποοττδοῖ 
Βορῶο μὶθῃδ, [κὸ Ῥὲε. χῖχ. 14; ἔχ. χχχυ. 81]; 

νυ, ἤτοι ἴδ6 δβῖϑῃι νοῦ, δον ἕο ἰοτιδίοι 

ὝΤΙ (15. χνὶ, 9), εἰσπίδοθ τοδυοὰ, δροίϊαικα ; ἴδ6 
Μαβογοῖοθ δυο πὶτλου τ γθαϑοὴ δυυδῆϊξαϊοα ποθοῦν 

ἴοστῃ τοῖν, δον Φοῦ χὶϊ. 17, ὙΒογοΐη τῆ τοῦ- 
ὈΟΓΥ͂ ΘΟ Βὲ818 15 ΒῃΟΤη ὉΥ ἴΠ6 δἰ ἤοη : παϊκ οί, ἑ. 6. 
οιλυνιν {3.1} νοὶ ἀρθτμαυ (1 ὅδ. Σ 394). ΤῊ 
ΡΓΟΡμοΙ 5 οοπιρίδἰπὶ 18. ΒΥΤΩΌΟΪΙΟΑΙ ρτοΡἤΘοΥ ; 
ΜΓ ΏΘΏ ΠΘ ΓΘρΡΥΟσΘΏ» Πὲϑ ΠΑΚΘΑΠ658 85 μα. ἀλαι ῖς "δ 
ΘΟΠ168 ἣν οι δίθη οὗ 1Π6 ἴδί6 οὗ διἷβ μϑορὶο (εἶ 18. 
χχ. 8 Π.}. 

1 1] τδῖτο ἃ δΘοσρϊδαίην κο [80 8δοῖκα]α, δᾶ 
8 τοουτηης ᾿ἰκο [116 οεἰσίομβοα. [Ι͂ἢ 9οὉ χχχ. 39, 
8160 {Ππ|Ή90 ΔηΐΠη418 ΔΡΡΘΆΓ 88 ἴγρ68 οὗὨ (16 οτίοδ οὗ 
Αἰη. 
γεν. 9. ΒῸΣ ἀοδά!γ δῖο ΒῸΣ που [δ 

“186 βίτο κοϑ ̓᾿ ἱηβίοιθα ἀροὸρ Ποῖ]. ΤὨΘ ῥ]αταὶ 

ΓΞ ᾿ς οοπδίστπιοα τὴ (Π0 δηλ. βίην. οὗ 6,1 
ΒΟ ΚΕΙΣ δοοογάϊηρ ἢ Ετν. 817 ὁ [668. ὃ 147 ὃ]. 

ἤΘΓΘ ἰ5 ἱπιρὶ οὰ 1η τῃ6 δαδ͵θος τπ6 Ἰπουρὰϊ τῆδὲ 
(π0ὸ δὰ ἰδῦθ οοπιθβ ἤοπλ ἀοά, 8 ἔγοτῃ δθονο ; ἴῃ 
1Π6 Ρτοϑὰ., ἴ80 οοτβλοη οοιρδγίβοη οὗ ρυυϊὶς οα]- 
ΔΙΏΪΙ68 ἴὸ ἀΐβοαδοδ. ([8. ἱ..5 () ΤὍῃὸ βυβὴχ ἴο 

ΓΘ ἰδοῦ τΠ6 ρἴαοθ οὗ δ φεηίΐ. οὐ). ; ἴξ τοῖουβ ἴὸ 
ϑαιιδγία. Τ0θ ῥγορῇθὶ ᾿ποῦγτιϑ 80 ὈϊΓ(ΟΥΥ ΟΥ̓σ 
116 ΔΙ] ο οη8 δρροϊηι θὰ ἴο ϑϑιωρδτῖδ, ὑθδδιι8δ ΠΟῪ 
δ΄ῖῸ ἀοδάϊγ ; δῃὰ ἀθδαϊῃ [Ὁ 4}} ἴδβγδθὶ; ἔορ ἘΏΘΥ 
οομλθ οὐϑὰ ἰὸ υάδῃ ; ΗΕ; (Ψἐποναι, οἷ. Φοὺ ᾿ἰὶ. 
20) τϑϑόθϑθα ουϑὴ ἴο πο δαΐθο οὗὨ ΣΩΥ͂ Ῥϑοῦϊο, 
ἴο Φοσυδαιοα. ΤΠογοίοσγο ἀτὸ (ἢ ψοπηᾶάβ ἀοδάϊγ, 
Ὀθοδϑῦδθ ΠΟΥ δυσὶ κοὸ τ[86 μοατὶ οὗὅὁἨ [89 ἰδὰ δῃὰ 86 
βοδὶ οὗ [Π|0ὸ βαποίθαγυ ; δηὰ γοῖ δοοογάϊηρ ἴὸ νος. 
δ᾽, 1 οδηηοί ὑὕθ αν ἐν λα μα ΤΌΘ καῖο ἴδ, ἱπ δωδί- 
Θ᾽) ΟΟὐΠΙΤ68, [Π6 ρίδοθ οὐ δβο θπῃ 8556ΘΙΠΌΪ : 
ΘΠΟΒ δογυβα) πὶ ἰϑ ὁ8116 {Ππ6 γαῖ οὗἩ αοὐἀ᾽β ροορῖο, 
Ὀοοδῦθο ἴποτο [5:86] Ποὶὰ ἢ 8 βοϊθπιη οουτίβ (18. 
χχχίϊ. 20). Νοιῖΐοθ πὸ αὔοοιϊπρ ἱπογθαϑο οὗὨ ἴη- 
ἰΘΏ δ Ὑ ἴῃ [06 ἀἰθοοῦΓθθ, τ ἰο ἢ ΓοΒΟ 65. 118 οΟἸϊπηαχ, 
ἴῃ ἴὴ0 1481 οἴαιδο οὗ νϑῦβ πίπι. Ὑ ε18 1}ι6 
ἐδοτὴθ :8 σίνθῃ 4180 οὗ [86 Π6Ὺ [ὉΧΏ ἴὸ ἔδ6 ἐπουσδι, 
δηά ΠΟῪ ὑθκίῃ8, --- 

γεν. 10, [η6 Ῥτοραῦ ἰαπαπέαϊοι ἐξα. ἘἙοϊον- 
ἰῶὼρ 4 υἱοὸῦγ οοϊπιος ἰπ ἴ80 Ο. Τ. (5. χχυ. 8; 
1δτὰ. ἰϊ. 17), Βὸ τΐηΚ86 ἤτοι οὐ 106 τῃδ)ἱοϊοῦβ ἸοΥ 
οὔ τοῖν μοδίμθη πο ὮΡΟγΒ. ΤῺ ΘΔ δϑμοτοθ 
ἐξ οῦ, ἐη0 ῬΗ δε η6 οἰ οὐ πα πογιδυγοβὶ θοσοῦ 
οΥ̓͂ δυάδι. ὙΥΣΟῸ (8 ΘΧρσοβδίοῃ [86 Ῥγορδοῖ τὸ- 
9 8}15 δὴ ΘΔΙΪΟ, οοοῦθττοσοο, ὨΑΥ δ Ἰδιοοηιδιίου 
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ΟΥ̓́Σ 10 ἀοδί οὗ 886] δπὰ ΨΦοπδίθδη (2 δι). ἱ. 
30). ὙΠ ρδζοποιπηδϑία ὙΠ ἢθ ἢἤπάβ ἰῃ ἴδ6 

πογὰδ οὗ τμ6 βοης --- ἴον ΓΒ Ὧδν Ὁ6 χορατάοα, ᾿ἶκ6 

ΓΟ κ ὅϑδπι. ἱν. 19, δ δῇ ἱπῆπιεῖνο ἔοι 3-- 
εἶνε Ηἰπὴ οσοιλβίοη ἴο τεροδὶ [18 ἤρττγε ἴῸ τ[ῃ6 Θηὰ 
οὗ (ἴδ Πα ρῖογ, ἱπ νοῦ ΠΟΙ ὩΡΡ] Δ Οη8. ((ὐοπι- 
ἈΆΓΟ ἴ86 (ΓΑ Ποαιοη, τὸ ΠΟΓΘ 126 ῬΑΓΟΠΟΠηβ5ἷ8 ἰδ ἰῃ- 
αἰσιξοῖὶ τη οδΒῈ} Υ δον ἴῃ6 Ἰηϑηπογῦ οἵ ΕΟ κοῦ). ΤῊΣ 
ΥΕΓΥ Ὠδχῖ ΠΙΘΙΏΌΘΥ ΒΏΟΥΒ 8ΠΟΙΠΟΥ ἰπϑίδηος οὗἁὨ ζ[μἷ8 
ἰαγ οὐ πογάβ. ΤΠ ῥγοθθπῖ ἰοχὶ βθοσηϑ ἱπαθοὰ ἴο 
δ ΠΔΡΘΌ]Ο οἵ τιοαπίην ΟἿ]Ὺ : θεΡ πού. Βαι ἴῃ 

180 Δρρατθῆϊ ἰηΐ, 808. Ἷ23, ἴθογο τ κ5 (45 Ποϊδπα, 
Ῥαὶ. 1 ωδῖν., δ84 6, ἄτας μογοοῖγοα) ἃ οοῃίτδοιίοι 

ΦΟΞ : τὶ Αοοο ψῊΡ ποῖ, Αὐδοὸ ἴβ δα Ἰδαῖον 
"Ἀκη οὐ Πτολεμαΐς, ἃ Οἶἵγ οὗὁἨἁ 1[πΠ6 Οδπαδηΐϊοβ ᾿γίη 
ποτ τγαγὰ οἡ [ἢ εοαβὶ (πὰρ. ἱ. 81). ὙΠδὶ δὺς 
οΟπίγασοη ἴπ ἴδοϊ οχ ϑὶβ 18 ργουθὰ ὈΥ ἃ Ἴσοτηρδτῖ- 
800 οὗ ἴ86 ΓΤΧΧ, Ῥνῆο, δοοογι ἴηρ ἴὸ 1Π6 σοπιπηοῆ 
γοραϊπρ οὗἩ τῃ6 δὔολῃ, ἰγβηδὶδῖο οἱ Ἔνακειμ, τ} 
1Π6 διδιθπηοηῦ ἰῃ Επιϑεὺ. (ποιηαδί., ρα. 1, ΔΥΒΟΥ͂Ν, Ὁ. 
188), ἴῃαι ἰη ΜίςδΙ, 8 οἱἐγ παιηθὰ ᾿Ενακείμ ἰδ πιοῃ- 
Ὀοηοά. ΤΉΐβ οδῃ τεῖου ΟὨΪΥ ἴο [86 ῥΡαβδᾶρθ Ὀδίογε 
6, δῃἀ τῃς 5ἰδίοιιθης ἴῃ Βυβο ΐυ8 τοβὶδ ον  ἀ  ΠΕΥ 
οὔ [06 ΧΧ. Βυιῖ τδ6 τοτγὰ ᾿Βνακείμ ν πὶς ἢ ΠῸ Ὺ 
ΟΥ̓ΌΥ 13 ΠΟΓΉΠΕ, ΤΏο Ἐπδκίιοβ, οὐ τ Οὰ 8]0Π6 
186 οου]ὰ δ τῆϊη κίηρ, ἀϊά ποῖ, δοοοτάϊηρ ἴο Φο58ἢ. 
χὶ. 21, ἀννο]}] δὸ λὺ ὉΡ δὲ δου, δηὰ τὸ Ὀαβϑίθβ 
αἴνγαγβ Ἷδ]]οὰ ᾿Ενακίμ οἵ νίοὶ Ἐνάκ Ὁγ ἴ00 ΧΧ. 
κεπος [Π6 ΑἸοχαπάσγίδη τοϑάϊηρ οἱ ἐν ᾿Αχείμ ἰϑ 
οὐ ΘΠΕΙΥ ῥτοίεγα Ὁ]6. (ϑοπια Μ858. δηὰ 1π6 ΑἸάϊπα 
τοδὰ ἐν Βαχείμ, ηοὶ πηἀογβίδῃ ἀΐηρ [Π6 ΤΟΙ ΤΥΔΟΓΟΠ, 

δηὰ τερασγάΐηρ ἴμ6 3. 88 βεϊοηρίπρ ἴο [86 πδπιο). 
Ιὴ ᾿Αχείμ, ᾿Ακείμ, 1θη, γκ ἢδνο (86 ὨΔΠῚ6 οὗ 8 
Εἰ, οβρϑοΐδ!γ ἢ ἢ Ηἰτσ; τὸ δβδβιιπὴθ ἴπαὶ ἰΐ 
ὙΓΔ8 ΟΥ̓ΤΡΊΠΑΙΪΥ ἐν Ακει, βπὰ ἴδδὲ ἴῃ6 μ 88 Ὀδϑῃ 
ἄταπτη ὍΔ. κΚ ὈΥ τηϊδίακο ἔτῸπὶ {ἰ9 [ΟἸ]ονΐπρ μη.--- 
ΕῸΥ οἷν οχρίδηδιίίοη βροδκβ βγβῖ, (ὴ6 ἔδει τῃδὶ 
1μ8 {Π|6 ῬΑΓᾺ 6] 8πὶ ἰδ σοι μ] εἰ εἰ γ 658] διε, δθὰ 
186 δ υδιγηηδιῖς 4} ἱπηροβ Ὁ ΟΥ̓ οοπποοιΐηρ δῇ 

πῆ δθ6. σῖτ ὯΝ ἰπριοιά οἵ δὲ 2 15 ἀνοϊδοά, Απὰ 
δΟΟΟΠάΪν, τδ δῇ [π6 ςοπίγδοοι 15 ροββὶ Ὁ]6 ἱβ ργουϑὰ 
ΝΥ 186 δπδίορουβ Ὄὀχϑιηρ θ8 ΓΙ ἴον ΤΟΣ, 

Ατ. Υἱϊ!. 8; ΣΦ (ον 3: ἌΣ, ὧσ ΓΙΌΣ, σόοι. 

Χῖχ. 8; χυ. 29, δηὰ {16 ΔΙ οχοῖ ΠΟΥ Δ ΔΙ ΟρΌΙῖΒ ἿΩ 

Ῥε. χχυἝἕ[ι. 8, [ὉΓ ἾΩΥ", [8)6 τορ᾽δοοιηθηὶ οὔ ἴῃς 
δαγρεποά 8018 010 ὈΥ ἴ80 ᾿οηριποπίηρ οὗ {86 

1 [Ὁον!δα οὐ ἔδπ9 ρμαδδακο, πὶ] δαγδ: “ἼΤῊΘ χοιηδιηἰῃσ 
Ῥεεὶ οἵὗ ἰδἷο ομδρίον, 15 ἃ Κιρηΐο ραϊηης οἵ (ἰ 6 δτοὶ τὸ- 
δοϊίδ οὗ ἰ;0 Δοογγΐδῃ ἰωγδδίοῃ, 88 ἔπ τοτο δὶ ὺ ἔῃ οὔ οἱ 
οὖνος ἀδοοίποῦ δοὺς (86 Ἰΐη6 οὐὗἨ ὮΪ5 τωοδο}β. [π ξηοϑὲ οἵ [ἢ 6 
ααδοα, ἔπ ὑπ οβ8 κδίἃ οὐ οδοὶ οἱἷν δὲ ἃ ΡΙδΔΥ οὨ (πὸ δἰφηΐ- 
βοδοῖὶ διὸ οὗ ἐμδὶ οἱτγν --- δ τοοδποά οἵὁἩ πτὶύης πε} δἀδρίοα 
0 ἐγχρτοϑα (πο ἰἄδα ὉΡΟῺ ἔπ ΤΘΙΏΟΤΥ. βϑδοοιηγοίἑπηοα ἔδποτο ἰδ 
ἘΘΟΙΟΙῪ ἃ τεοδοπιδίδοοο ἰὼ δουπὰ ὈοιΝθο ἰδ6 Ρῥεοεηϊποηὶ 
νοκὰ προϊκοῦ οὗ ἃ Οἱ διὰ ἴδ δίῃ οὗ ἰδὲ οἱἵγ. Βοιἢ 
οὗ [δι6δὸ οαϑοα [}} ἀηον ἰμδὲ ἤξυτο οἵ δρδϑοῖῦ, ἰδεῃ ἷ 8}}} 
6810 ἃ ραγοποτληακία. ἼἘ6 ἰδίῖδοσ ἕοστη οἵ 10 --- Χχοδοι ὈΪΏσ6 
ἴῶ δου --- ἰ6 οὗἨὨ ΟΏΤΒΟ Ὁ Σδηδἰδίδ Ὁ]0. 126 ΟἾΠΟΓ ΌΣΙΩ --- 
νίαν ὕὉροῦ ἰδ9 δἰ ϊεανεε οὗ ἴμ6 5δπι6 οὗ ἃ Ἂἴν --- ἰν δϑ 
Η͂ οὔο βιιου]ά ὀχοϊδίπι: ἯΓμδὲ ! {δ ἰμϑτο 4υδτροι ης ἴῃ Οου- 

᾿Π φοιά᾽ νᾶσ ἰὼ ϑαίοπι [Ῥεδοὺ] ; δ} ἰοδ ἴῃ ΡὨ ΔοΙ ΡΒ 6 
(Βεοίδιοεῖγ [μογοὶ ; βίδυδευ ἰη. Ῥγουίονῃ 7": 

θε. ῬΌΔΟΥ (1η1ν. ἰο Ἀπ. Ρτορὰ., ν. 298): “ ΗΠ ἀοδογ ρου 
οἵ ἰὁ ἀοϑίτυείίου οὔ ἐδο οὐτίοα οὗ υἱ οροα οὗ Φιιδῃ δοΥτο- 
δροιμε ἰὼ υἱνί ἀπθδο (0 1688}. 8 ἰἀ68] τιδίος οὗ βοπηδοποσίρ. 
Ἴο ἤλπιε οὕ ψτᾶσ δριοαβ ὕγουῦι ῃ]δὸθ ὃ ρῥΐδοο, Ὀθὲ Μίοδα 
τυϊενεα ἐπε δδιγθησδα οὗ [πὸ ἀεδοτ ρου οὗ ΣΑΙ ΒΟΤῪ ὉΥ ΘΥΟΙῪ 
τοσίοιυ πρίο ἰδωρχυδθα δίοσβ. Ἦὸ κρϑδῖϑ οὗ ἴδοι ἰη Ὠἷδ 
ΦΨΏ μαζϑοῦ, οὐ ἰ0 ἴποωιν ; ἴα ἀσιοτίθθα [16 οδἰδεη ἴῃ μαδὶ 

ΥΟΥΟΙ Ὀοΐης 86 ἴδυρὶ αν ἴδοῖ. ἘΪΉΔΙΪΥ, τπαὶ ὁ νελ8 
ἨΘΟΟΒΒΑΤΥ, ΠΕ 8 Ῥδτοπομηδδβία οὐνίοῦθ (0 [6 ΘΔΓ 
ἯΔ83 δἰπηοα δἰ, ἰ8 οὐυϊουβ. 

Αϑον [Π6 ταλ]στδηῦ Πα τρἢ οὗἉ {πεῖ ΘΠ ΘΠ ἶθδ, [86 
ΡΟΡἢΝεὶ 8668 ποχῖ {Π6 ΒΟΙΤΟΥ͂ οὗἁ ἢ}5 {6 οὐν-ΟΟΙ ἢ ΓΥ- 
Πιοδῖ. Α 8ογίοβ οὗ ἀδονυδβδίδιβα ρ] 68 πιθεῖδ [Π6 ογὸ οἱ 
[Π6 966 Γ, δηἀ [ΠΟΙ͂Γ ΠδΙΏ68 ὈΘΟΟΙ6 ἴ0 Ὠΐτη {ΠπῸ τοχὶν 
οἵ Π΄5 Ἰατιθπίδιϊοη δη ἃ ρ]οοτὴν ῥγον δίοῃβ. ΤΥ ΠΟΙ ΠΟΥ 
(16 ἀοϑσηδίίοη οὗ ὑΠ9 ρ΄ ΔΟΘΒ 8 ΘΟ ποοὐθά, 88 ἴῃ 13. 
χ., σὴ 106 τουῖο οὗὨ [δ6 ὨΟΒ1116 ΔΥτΩΥ 8, οί προ ἴο 
τποῖγ ΡΌΠΟΓΑΙΥ͂ ΤΔΟΥΘ ΟΥ̓ 1688 αὐ 6500} 8Ὁ]6 Ῥοβίμοῃ, 
Δηἀ [το [Π6 ΒΌΞΕΠΟΘ ΟὗἩἨ ΔΠΥ͂ διις ἢ ἜΧΡΓΟΒΒ 1 ΓΙΩΔΏΟΠ 
88 Ὑ6 ἤδγΥο ἴῃ [βαδἢ, νΟΥῪ ἀοπθια!. 8.0. πιυςἢ δἱ 
Ἰοαδί 8 οἴϑδιν, πονγουοῦ, ἰδ 16 τΟΥΤΊΟΤΥ ἴῃ τ ϊοῖ 
(6 ΡΙδοοβ ΠΑΠΊΘα ἀγ6 σοη δἰ 6 ΤΟΔΟΝ 65 Ὀπὺ ἃ ᾿{π||60 
Ὀογοπὰ δογπβαίοτη οἡ ε{|6 οαδῖ, Π116 ὙγΘΒ ΑΓΑΪΥ τ΄ 
βίγοίοῃοβ ἴο ἰἢ6 Ὀογάον οὗ τῃ6 ῬΒΠβιη6 8 δἱ Οδιἢ ; 
ταὶ, δοσοογαϊ πρὶν, 8851 δύσῃ οὗτ6 5. ΔΙῸ Ὡδιηδ 88 
τπϑὲὶ ΠΔΙΌΓΡΙΠΥ Ὁ6 πιοϑῇ Παιτηθὰ ὈΥ δὴ ΔΙΙΏΥ 
ΒΊΓΟΔΙΙΪΠ» ΟΥ̓ΟΡ δαάδῃ προ ῬἘ1|18{1. ὙΠα ῥγεῖο- 
ΤΊ [65 ΔΓδ Ῥτορμοῖίς. 5 ἘῸΣ ΒΟΙΒΙΘΒΡὮΓΑ, οἱ δοοουπὶ 
οὗ [δ τηϊδίοτιαηθ οὗἁ ἴῃ6 Βεηξατπΐθ οὐ Ορῆγα, 
(905. χνῖ!. 23), ποῖ ἔὯΥ ὕγοτη 96ΥΌ5816Π|, 1 δον 
ἅἄυπδὲ ΟἹ τσ γϑο] [Ὀοτῖοτ, “ ΤῸ }} τὰ γδ6}Γ ἴὰ {πὸ ἀπὲ ᾽, 
ἴῃ ΟΚΟη οΥ̓͂ ἄδερΡ αδ[ιειίοη ; οἴ, Φ6γ. νἱ. 36, ἰπ 
δοσογάδῃοθ 18 τ ΠΙΟἢ ραδβαρο [Π6 1186]688 ΘΟΥΤΘΟ- 
ἰἴοι οὗἨ 16 πιδυχίη ἰδ βοσθ θδάθ. Ῥεγδα δεπίϊεπαὶ 

ΔΙῸ οοπδίσυιοὰ τὴ 3. (Ετπν. ὃ 217 ἢ 3 Β.) [66-. 

8. ν. Β. 5]; ΤῊΣ [8 δὴ δἀάϊτίοη. ἴὸ πδπιοθ οὗὨ 
Ιαςθβ ψ]ιΐοῖ ΠΑΡ 8160 6 Οπιἱιοα (ςἶ, γον. 11 Ὁσ- 
ον, δῃὰ ἀε8., Τλεδ., 193). 

Μεγ. 11. Βδοὲ ουὔξξλ ΟὨὉ [ὮΥ ᾿ΟΌΣΕΘΥ ἱπμαθέξδης 
οὗ ΒδῆΣ (Ρ] δβδη 688) ἐπ ΒΏΔΙΩΘΣΙ ὩὨδικϑάσιθδβδ. 

ἼΠο ἄαί. εἴ, Ὁ9.2 ἰβ ἴῃ 186 ΡΙΌΓΑΙ ὈοοδΌ86 ΓΩ" 
ΒοΙΌ, δηὰ ἴῃ 4}1] τ1Π6 0] ον γ γβ68 18 πηδογδίοοά 

οοἸ] Ἰοοιῖνο!ν ; ὩΣ βἰδηὰβ ἢϑῖθ, 85 ἷπ Ἔχ. χχχὶϊ. 

91, ἱπ απιιποδῖς τὸ Ὡ5 δ᾽: ἄορατί, ροὸ ΔΔΥ. 
ΘΒΔΡΙΐΓ ἸΔΥ, δοοοτγαϊπρ ἴο [80 Οποηι., ποὺ Ε]ου- 
ὑΒΘΡΟροΟΙἑβ, δπὰ ἷβ ρογβαρβ ἰάθη τοὶ σπῖτι [Π6 
Βμδηλῖν, Φοβῇ. χυ. ,{᾿ ὙΠΟ 88 οἱ ἴδ δουϊἢ- 

νψαϑὲ οὔ τ᾿ τωοπηίοΐη οὗ Φυάδι, 3 ΤΠ, 
ΠΕ ΚΟ ἢ688-Ώ 816 -- 5 ΘΙ 61] Ὡδκοά μ688, 16 ἃ ὁΟπ)- 
Ροπῃὰ ἰάφθα, ᾿ἴκο 8. χὶν. ὅ, Βανι γ-τἰ σ ἰεοῦ5- 
Ὧ653, δὰ διδηὰκ ἴῃ δοο. δάν. (εἴ, Ρτονυ. χχχὶ. 9. 

ΎΠΟ τοοδηΐπρ οὗ νδδὶ [Ὁ] ονγβ Ὀθοοπιθδ ῥἰδὶπ 

Μ ὮΘη Οὔοα τὸ ίακο ἽΞΌΣ 88 δὴ δε οἵ ἀΐγοο- 

εἰοπ, 88 ἰξ οἴδη ϑίδπδβ σῖν ΝΥΝ (66η. χχυὶϊ. 

οὐ ἴῃ ζωϊοτο, οἱ ὉΥ ἴπφ ὑδὸ οὗ πο παραταῖνο. ἸΤμθ γοσθδὶ 

Δι᾿ παΐοϑ δῖὸ οτοσάθαὰ ἰοροίθοσ ἴἢ 8 ἮΔῚ ὈΠΟΧΔΙΡ θα οἷμο- 

πόσο. Μούσζηθ ἤλυθ δροίδο οὗ ἐμοὶ 88 Ὡοὶ δἴτοσ δος 

ἰδδὶθ, Οὐὁ δυθ δροϊοχίφαοὰ ἰοῦ ἰμοὰν. Το ποκα ν Ῥτορϑὲ 

πο Ὑτοῦρης 8 σοροηΐϊδηοο κιοδίονς (Δ δ 15 κτοδῦ οοηΐρι- 

ῬΟΓΆΣΥ Ιδαϊδῃ, Και ν γ}} τ πδὲ που]ὰ ἱπιρτθδδ 6 ῬΦΟΡῚΘ ἐὸ 

σοῦ Π0 δροκθο. πὸ Ἠοῦτον Ὠδπιοα δ ἀοδηϊϊδ τοΔ- 

ἴηκε. ὁὸ ἐδὴ ὍὶῪὶ! ἱπιαχίηθ ὨΟΥ͂, 8δ6 δὴ δ΄ Ὠ8216 

Ῥασδοῦ ἕγοσι ἐμ ῥργορῃδῖ᾽ β τηοῦτῃ,͵ δοπηῃδοίδα Μ1Γ ΒΟΣΩΘ 

ῃοῖϑ οἵ ποο, 8}} δτουπὰ αιναϊ θὰ δηχίουκιυ, Ὁ ΚΠΟΝ Ὁροῦ 
Ψ δὲ Ῥΐδοθ ἴδ ὅτ οἵ (π9 ργορμοί δ ποσὰ που]ὰ ποχί [Α]]}, 
δηὰ 88 δ Ἰαδὲ [ξ ῃδὰ Φ]}θὼ ὑροῦ 1Π||6 δὰ στα σὈ τουμά 
δὐῦους 7οτυξδίοπι, ἔἢ9 Ὠπτηοβ οὗἩ ἔὴθ ΡΙδοοδ που]ὰ στἰπρᾷ ἴῃ 

(ποῖ φῶσ δὲ δοσδ] δ οὔ ἴμο οοεηΐίῃκ ΤΟΘ; ἐ6 7 ποιὰ 6 

Ηἰκ δὸ ΠΙΒῸΥ το ππϑη 8, ᾿ϑοτί οὰ Ὀείοτομβαπά Ἡΐ (ἢ. 
π]ε6 οὗ ἀορατιοὰ ρτεοκίωθαα, του ηἀίηρ “οΓΏβαΙοπὶ [1860 οἵ 
118 ρογίοπ οἵὁἨὨἁ [16 ργορθθου, ἐδπδὲ εεἰὶ κου οοσλο 770. ἐλε 

1ωνά ππίο ἰλε ξαίε 07) «ζ]Ϊγιδαίεννι."" -- Ἐπ. 
4 [Το δῦὑτγαριε οὔδηρο, ἰηἀὐϊοδῖι το οὗὨ ᾿ηἰδΏΔΙΕΥ οὗὨ οχοῖο- 

τοϑηὲ, ἴγοαι ἴδ ἱπιροτῖ, ἰὼ τοῦ. 8, ἰο ἰδ Ρῥτοῖ. ἰὼ στουῦβ. 9, 10, 
11, 13, δι΄ τὸ ἐδ6 ἱπιραταῖ. ἰη 11. 18, 18, [9 ποτ οὗ δ᾿ 
τοιοῦ. --- ΤᾺ.] 



14 ΜΠΟΑΗ. 

8;}1 Οἢτ, νυ. 18). Νος 89 ἱῃμβενίϊαηῦ οὗ Ζ6- 
δῆδαι (ἀορασίαγο) 8841} ρῸὸ Του ΤῸ πιουχίηρ δ΄ 
ΒΟΙΆΒΘΟΣΟΙ [ΚΙοίποτι, Διμπλαιδοη; ἀφ8, Εἰχεα 
ἐοι.36]. Ζϑϑῃδι ἴδ ρεγμδρ8 ἴ[πΠ6 Ζεμδπ τηθη ἰοποὰ 
'ἰῃΠ Φοβῇ. χνυ. 837, ἴθ ἴθ νοβῖοση ἰον  ϑηὰ, δηὰ 
᾿Βοιμἤδαζοὶ (εὖ οα νοῦ. 10) 1πὸ Αχεὶ παιπρὰ ὃὉγ 
Ζοοῆ. (χὶν. 5), οὶ ἸΔῪ δὲ τπ6 ἴοοῦ οἵ Μουιῖ 
ΟἸνοι,βηᾶ πδὰ ργαἰποὰ, δοοογά πη ἴο τματ ράββαρο, 
Ὁ ΒΙΟΌΓΗΓᾺ] ΘΟ ΘΌΓΙΠΥ ἴῃ ἔμ6 ἀδγϑ οὗ ἰὐζχιλῇ, ποῖ 
Ιοπς ὑδίοτο Μίοδἢ᾽ β τἰπιθ, οπι πὸ ἴβος {παν {Π6 
ἐν ἴοοῖ τοίυρο τποτὸ ἱπ ἃ ρτοδῦ θαυ 86. 
ΘΓ ΒΘΡΙῚΒ ἴ0 ἴδνα Ὀθθη 8Πῃ δηημ8] πιουγηΐη 
ο]ὰ δὐ ταῖς Ῥ]δοθ, ἃ5. ψγἃ8 τιϑ1184} [1] σοτα πηοπηογδῖῦ- 
πῃ βύςο παιϊομδὶ οαἰδηιίτο5 (ΖΘ. ἢ. χὶϊ. 1]). 
ΤῊηΐδ, δοοογάϊηρ ἴο ΟἿΤΓ νϑῦϑθ, σϑῃ ΠῸ ΠῸΤῸ ὃς 

. (6 σλδ6 ΨΠ τῆς οἷο. οὐὗἁἨἩὨ διά, ἴογ ψιϊοὴ Ζδ8η- 
πληῃ, Οοἡ δορουπῖ οἵ [πὸ Ῥαγοῃπομηδβία, 8 πηδᾶθ ἃ 
τοργχυδοηιδνα, ΣῸΣ μ6, ψ ἰοὺ Θχοοι 68 [Π6 ἡ πιθηΐ, 
8ἃ.3 ΜΟΥ. 9, ἰδ ῖκθα ΔΌΓΔΥ ΤΌΣΩ γοὺ δὲδ (Ε)26}᾽8) βδ- 
ἄομφ. [1 ἰ8 σαγιῖθα δΑΥ δοοογάϊηρ ἴὸ (οὐ 5 ἂρ- 
Ῥοϊπιίμιθηϊ, ὈΥ̓ [86 Ἔποιχγίεδ᾽ ἢαπὰ. Ηθιοΐῃ 4180 1168 

Ὁ Ρδτοῃοπιαβίδ, Ὀθοϑυβ6 ὯΣΝ δβ σοὶ} δε ΓΙ} 
ΤΏΘΔΗΒ: ἴ0 [6 Κ6 δανγαυ. ΗΠ Ζὶς [ΓΒ Πβ] αἴθ: ΖΆΔηδη 
βοθβ ποῖ ἔοσι ἢ! Ὀοσδιβο τἢ6 ἰδιηοπιδιίοη οὗ ἴθ 
πο θοτποοα [Δ Κ68 ΔΎΔΥ ἔγομι γοὺ 118 βιβηαϊηρ- 
Ρίδοθ. ὕὈπιργεῖν : Τη6 ρτοῦ οὐἵὁἩἨ Βειμ 8626] ἴα ΓΠ8 
ΔΊΤΑΥ ἰΐβ Ρ]Δ068 ἴογ γοῦ. Κε}}: Τῆς ΟΥῪ οἵ Βειἢ- 
᾿ι6 261 [8 Κ68 ΔΎΓΔΥ ἴτοπὶ γοῖ ἴπ6 βίδηάϊηρ Ὑἱτἢ ἰϊ. 
[Μδατοσῦ: “ Ῥίαπείως Βειλαετοεί, ἱ. 6., φαοά Ορρτεϑδβὶ 
Ὁ ΠοΒΕθι18 τ μουν τῶν υβοι πανε ἢ Ιὰ τς 
τοὐἱς ἐἕαπὶ 67ὼ5, 7αεἰξ οἱ πωἰίωπι ιδὲ γεϊισίωπ λαϊκαιία 1 

γεν. 12. ΒΤ --- 88 ἰοδάϊηρ βοηΐθηοθ τηθϑὶ ὃ) 
ΒΌΡΡΙ] Θὰ 411 δἱοῦρ, ἴτοπλ νϑγ. 8, “1 οδῃποῖ" - 
[86 ἐπμδδιἑδηὺ οὗ Μαδγοῦδ [ὈϊτῇΌΟΓΠ 658) τσὶ μθα ἴῃ 
Ῥαΐσι , Ὀθοδυδο οὗ [86 [1081] Ὁχζοδροσίϊγ. Μαγοῖῃ, 
ἀ νΠᾶρὰ, 88 τ τροπῦοη οὗὨ ἷξ ἴῃ οοπηθοίοη νυ ῖ ἢ 
ΕΖΕ] βίιονῖβ, ἴῃς ΠΟΒΓ ΦοΓΌδ δ θα ; ΟἸογ 156 οὗ ΠΟ 

εἰρηιΐβοδποθ. 2 Ὀεΐίοτο [π6 οδήοοϊ οὗὨ επιοτοη (Ενν. 
217 ἃ. 2 «.). ΒΌΣ, 80 [16 ἀϊδοοΏΓβα τὙΠ|8, ΠῚ 8 
τοϑαπιρίίοη οὗ [6 τηδίη τοι 6 ἔγοτι Ὑ6Γ86 9, ἴ0 118 
Ιαϑὲ ἀιϊνὶδίοη, ΟΥ̓ οοὔιθα ἄονγῃ ἔοσ ϑοβόν ἢ 
υπΐο [η9 χαΐο οὗ Φοσυ δ): 6... 

[π ρίδοθ οὗ ἴδ ϑδυιρδιἰζίηρ Ἰαπιοηίδίίοη τὸ 
ἤᾶνθ αρδίη, δὲ αἱ ἴη6 Ὀερίπηίΐην, [6 Ῥγορδοίὶς 
τῆγοδῖ, ἢἦγβε ἴῃ [06 ἱπάϊτοοι, ἱπιρογαῖνα ἐοστη, ξῸ 
τὺ δοίΐοῃβ ἃζὸ δπ)οϊπορὰ ὑροῦ ἴῃς Οὐ]εςῖ οὗἉ [Π6 
τχοαιθηΐηρ, Ἡ Πἰ ἢ τησδὲ ΘΟΠ]6 88 ᾿πηπηοαϊαῖο οἴξες 8 
ΟΥἨ τ6 ϑεϑαίθηθϑὰ Ἰπάμιηιθης (18. ἰΐ. 10); νοῦ. 
15..Ὀ. Ηδσηοδα ἴδ ομδσίοῦ ἴο [9 ΘΟΌΣΒΟΣ, ἰΠ8ὈΌ- 
ἰτατιῦ οὗ Τιδομίδη, ἴὸ οϑοδρθ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ΠῸΠ) 16 
Ρυπίδῃπιοηῖ. ὙΠῸ ΡἱαΥ ὑροη ψονὰθ ΠΟΤ 1168 ἴῃ 

ἴι6 ΒΟΙΔΟΡΒΟΩΥ οὗ {πὸ τοοῖβ 15.329. δὰ 3. 
1,μκο ῃ 8ῃ, ἃ ἰογβεά οἰτγ, ποῖ ἴδτ ἔγοτῃη ΕἸ ΠΟΓΟρΟΪ δ, 
8[1}} τοιηδίηὶπρ 88 ἃ τοῖα ὑπάογ [806 πδπι6 οἵ ἴὕπι 
1ακιδ ΤῸ Ὀοαίποΐηα οὗ [86 εἰ ττδὲ ἰύ [Ὁ [86 
ἀδυχηῖον οὗ ϑοσυδδίοση, ἴογ [πὸ ρορυ διίοη οὗ 
Φογυβαίοιῃ, ᾿μαῦ πὰ 60 ΟΣῸ ἵουα [}6 ὕσασδ- 
τιοβαίουδ οὗ ζαγδοῖ, ἱ. 6., [06 ἰάοϊαῖγυ οὗ 86 τοὰ 
ἐτῖυε8, νοὶ δὰ, δοοοτάϊην!ν, ἢγθς ἰουῃᾷ δάπιΐ8- 
δἴοη βὲ 18 ΐβη, δηὰ ἤτοιὰ ἰθθηοο δὰ ἱπαπααιρα 
Ζυάδῃ (νὶ. 16). 

γεν. Ἰά. ΤΒοσχοίοσο σἱἱῦ ἴμου αἷνὸ [86 ζτο- 
10459 ρου Μοσϑεμβοίῃ Θαῖ. [,Δ0ῃ 58} 8 ΠῸ 
ἸΟΠΡῸΓ δαάγοβϑβοά, ἃ8 186 σοπποοΐοη 8008, Ὀὰ 
Ιδγϑοὶ, υυ οι Γπγοῦροαῦΐξ, ον ἰπ νοῦ. 6, 8 186 οὐ- 

θοῦ; δηᾶ 1329 8, 88 Το] ΠΕ, 8 ἔγοθ ΘΟ ΘΟΙΥΘ. 
Αὐ τἴπ0 τρδυτίαροβ οὗ ρυΐποοβ αὶ ἀΟΥΤΥ γὰ8 ρίνθη, 

τηὰ υἰΐε ἰθ Ἔχρτεβεθὰ ὉῪ ΦΎΣΙΣ 1 (1 Κ' ἱχ. 

16) ; 118 Ιβγβϑθ] ρῖνθβϑ ἴὸ [Π6 δπθτΥ π᾿ ἴἢ6 ἔοττη 
οὗ Μογοβιοίῃ --- Αἰ βου ρῊ ἙΟΓΡΑΪ ΠῚ ν ποῖ ἔγθαΥ το- 
πουποοὰ. Βυΐ τῃθγο 1165 δὖ τἰ16 ΒΆΠ16 (π)ὸ ἴῃ 186 

ἰάθα οὗὨ Οηοῷ, 1Π6 βἰάθ τποῦκς ταῖς ὁπό ἀ- 
νογο 8 ἢΪΠΙ56 1  ἔγοτῃ ἴῃ δυδπάοηιδά ῬγοροΓ , (76 γ. 
ἰ). 8 (Ηἰιχῖὶρ). Ηδξηοθ αἷδο τῇ6 μίᾶν ὧπ ἴΠ6 

ψογάβ: [86 Βομιορ όπου ΤΣ Δ εἰσπ ῆοθ τῇο 
νκειγοιῃοὰ (1 )ουξ. χχχίὶ. 28). Οὧπ Μοιθβοι- 
δε, ὦ. 4., Μογοβμοῖῆ πϑὰῦ (δίῃ, τῃ6 ἤοπιο οὗἁ 
186 ργορῆοῖ, ψ ἢ ΠΚονεῖβο ἰᾶὰν ἴῃ ἴῃ6 δους ποδὶ 
μογίοη οἵ Φπάδῇῃ, οἷ τῆς [πιγοά. 2. 
ΤὯ9 Βουδοδ οὕ Αομαίρ [ἀθοοριίου]) Ὑ.1}1 ὈΘοοχΩθ 

ἃ ἀϑοοίτδι] Ὁσοοῖς ἴο [86 κίῃᾳ οὗ Ιδσϑδοὶ]. ὩΣ ΞΤΌΝ, 
ἃ1Ὸ ὈΓΟΟΪΚδ Ὑΐοἢ ΟΥ̓ ἀρ ἴθ [86 δυΠΊΠ6Σ, δηὰ ἀθ- 
οοἶνο {Π6 ὉΠ ΙΓΒΙΥ ἸΨΑΥΆΓΟΓ ὙΠῸ Κηον πο {μεῖτ δῖα, 
68 ἰῃ βοαᾶσοῦ οἱ ἴδοι (9 6Γ. χν. 18 ; “0Ὁ νἱ. 
1ὅ Η.; Ῥε. οχχνὶ. 4. Π|κὸ τσὶ νν}}} Αςἰσίθ 
5}}}0 ἔγτοπι ἴ60 δαηιὶ5 οἵ ἴμ6 Κίῃρβ οἵ [5τϑοὶ, 
ἴ. ε., ἴῇοεο οὗ Διιάδῇ, ἴοτ ΔΙοΓ τῃ6 ἀοδιγισου οἶ 
δδιηδγίβ, ἴ[η6 Κἰηρχάοιῃ οὗ ἴῃς ἴδῃ 068 ἢ88 οδϑβοϑῦ, 
ΤΏ6 εἰτγ αν, Κὰ τη 6. οἴδογβ, ἱἰπ [6 ἰονὶδηᾶ οὗ 
Ψυάδα {Φοϑὴ. χν. 44); πον ἴδ6 τυΐπϑ Κιιϑεαῦθα. 

γεν. 15. 1 ΜΙ σαόσϑονοσ Ὁσίως (3 Σὰ ἰηϑιοδα 

οὗ ΩΝ, 6 ἰπ 1 Κὶ χχὶ. 29,]) [89 ΘΟΠΌΘΙΟΣ 
ὌΡΟΣ ἴδ 69, ἰπηδοϊ δηῦ οὗἨ ΜΑΡΘΘΔὮ (ςοπαποτοὰ 
Ἧ). Μδγεβὴδ πϑὰῦ Ασιχὶῦ (9408. χν. 44) ἰὃ 
{π6 ργοβθης Μδγηβοῦ (ΤΟΌϊον, γε Σ᾽ ; 
Ῥ. 159, 142 ); ον ἰο Αἀυ]ϊίατα (9058}}. χιΐ, 
15; χυ. 35) πογιμναγὰ ἔγοη Μαγοβιδ, Ὀυῖ δοῖ ἀλδ- 
οονογοαὰ 88 γοῖ, ΒΏ411 [)26 ΟΡ (18. ν. 18) οἵ 
ΙδΥ 6] ΟΟΣΩΘ, ΠΔΙΉΟΪΥ, ἴο 146 τποιηβεῖνοβ ἐπ ἔἶπ6 
πηουπῃίδίη οανο8 {Πεῖ6, ἴῃ ν ἰοἢ αν! ἃ ομοο δου σὴς 
τοῖασο ἴσομι 841} (1 ὅδπι. χχὶϊ. 1). 

ΤΩΘ ΠΈΡΗΟΙ Πα8 ἡδιηϑὰ ἔψοῖνο οἰτὁ5 οὗ Φπυάδῃ, 
δὶχ ἴῃ 16 ἰδιποπίδοη, δηὰ εἰχ ἐπ ὑπὸ το ϊθοϊον, 
ἀπά, 51}}} γε 6Γ Ἰη θη δ γίηρ ἰδ ἰαπηθηΐϊ, ο]Ϊοθο8 τΠμ6 
ὙΠ0]6, γαγ. 16, ἢ δὴ δάαγοϑβ ἴ0 τΠ6 τηουτεΐῃ 
τοί θγ, ἰϑγαθὶ, ΠΟ πηιι8ὲ 566 Π6Γ οὨ] ἀγθη 
ΔΑΥ ἰητ0 6χὶϊο (δον. χχχὶ. 15; [5. ἷ. 26). λᾶεαϊκο 
1866 Ὀα]ὰ διὰ βϑαρ Ὧν Βοϑὰ ---- ἰη δβρίτς οὗ τὴς 
Ῥγο υἱείοι, 1)επῖ, χὶν. 1, τΠ}8 δὰ τομγαϊηθαᾶ ἃ 
ΘΟΙΠΊΟῊ 8[ η οὗἩ Βοτγονι! ἰδιποπιδίίοη ἴῸΓ [Π6 ἀσακὰ 
(δεν. χνυὶ. 6; οἷ. Φοῦ ἰ. 20; [58. χν. 23) -ἴοσ [9 
δοιια οὗ ὑδγ ἀοϊὶσὺ : ΘΏΙΑΡαΟ ὍὯΥ Ὀδϊᾶάποϑαο ὅτ 
ὅὴ9 ϑδαῷὶθ ((Π6 γι πη νυ] ατο ἰδ τηοϑηῖ, τ] ἢ [8 
οἴνθη τοὶ ἢ ἴῃ Εμγρὶ δηὰ ϑγγίδ, δηὰ [88 186 
ἍΟ]ο ἔυγορατγί οὗ εἰς πέκα ὈάΓΘ οἵ ἔδδι οι) ; ζῸΣ 
[ΠΟΥ͂ ΔΘ οδετὶθα ΔΥΤΩΥ ἔγοσω [Π66, ἰοὦ ΔΎΔΥ ἕοδρ- 
τἶνοῦ. 

δΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΉΙΟΑΙ, 

ΜΟΥ͂ ἸΠΕΙΈΠΕΥ ξρϑ ἴ)6 σοῦγϑο οὗ ἴΠ6 {πῸπὸὼ ε19- 
[6Γ κἰηράοπιϑ (οἷ. Εζοκ. οἷ. ΧΧΙΪ.), δηὰ γεῖ ροοδ 
ψῇ ὈΟΤδ ἴο {Π6 β88πι6 ἀφείτιιςὔοη. Τῆς βαοσοὰ 
μοΐψῆϊβ, οὐ ψ ΐοἢ [Π6 Γογά ν}}} 8εῖὲ Ὠἷ8 ἴοι θα 
Ης ςοπια68 ἀονγῃ ἴο ἷ8 ρθορ]θ, αν ὈδοοιΩ6 ἴῃ πᾶ δὴ 
8150 ποῖ ηϊδ οὗ οοστυρίίοθπ. Ὑ μδὲ ᾿δ5 86 ἢον οὗ 
Δναπίδρο ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΥ Δροβίϑδιδ δἰ βίεσ, ϑαπιδυὶα, Ὑ ῃοπὶ 
γοῖ 6 Ἰωογὰ Ππαά Ἰδὲ 90 ΠΥ οὐνῃ νγαῦ (εἴ. ἔοχα. 
111.)1. 5:6 δε8, ἰηἀοοά, πηθποῇ 511]} ; πο τὶ τ|6 ΠΟΙΥῪ 
ἤδ} ]6, [86 Ἰοιιπίδίη οὗ οὐδ ΠΟΙ͂Υ οτάϊδπορϑ, δπὰ 
αἱ τἢ τὨδι [ἢ 6 ΟΟΥΔΙΠΙῪ ἴῃδὶ Οοα σαπηοῦ ΔΙ]ΟὟ ΠΟΥ 
ἴο ὕ6 υτύογὶν ἀοβίγογοα, δἰ πουρ] ἢ6 Β858 οὐοσι ἤγοόντῃ 
δαιηδσία (0 τπ6 νΟΥΥ Του πάδιίοη. Βεῖ τ[Ἰτουσ "ααρ- 
πιθηῖ τηιϑὲ δ ἀΔῇῃ ρ6888 16 δατηδτγῖα: τ[ῃ6 ΠΟΙΥῪ ἊΝῈ 
ἩΔΠΟΘΒ ὑτγοῖϊ ποΐ (86 δἰ ΠΠ] σοι ογατίοη ἴο ῃν ἤοΤὰ ΤΠΘΥ͂ 
αν Ὀδοοπὶὸ 8 ἀθὰ ἐπα ἀοδρμίβεα μοκβοβοίοη (οἷ 3 
Μδος. ν.}9 (). Νὰ, βαοἢ ἃ ροβϑεββῖοι 1 βιΓῸ8 τὸ (Ἐς 

Δ τοῦ, τὰ Τεχέίυδὶ δυὰ ἀγδλ. ποίϑ οἱ ἐΐθ ρδδδαζο. --- ΤᾺ.) ᾿ Ῥϑορίθ διμοης; ΒΟΠὶ 1ἴ ΟΧΙΝΙΒ, ἃ δοσγίοιι» ἴγίδὶ, ἴοτ 



ΟΗΑΡΤΕΒ 1. 

Οοά᾽» ΒοΙ 658, ργοοσδοάΐηρ ότι ἴΠ6 “ Τοιηρΐο οΥ̓͂ ηἷδ 
ΒΟΙΙΠ 658, 18. 4 Ὀσεπιηρ σῆς τ Ὠοἢ ὈΘΟΟμ 68 8 οοῃ- 
βυπι)ίην ἤτα ἤδη ἴς ἤἥη8 πο ἰοηρογ 116 θυ ἀσδιἢ 
τουηὰ δρουῖὶς (18. χ. 17). ΑἹ] το ἤδιηθβ οἵ δ ϑρῖο- 
ἰοῦ ἢ ὈΘΟΟΙΊ6 ΓΠΘᾺ ΟἸΊΘΠΒ οὗ Ἰυἀστηθηΐ. ΒῸΌΥ, 
Δ8 δἰ ἐβ ἰῇ ἀϊξιογιίοη οὔ ιπαὲ νοῦ δῃου]ὰ θ6 Ὀ6- 
ἵποῈ τρ8η δπὰ ()οα, ἴπὸ Ἰπάντηοπῦ ἰ8 τὴ6 τυγαΐπρ 
ϑίΓαΙ ἢ ἀρΐη οὗ {πὶ ὙἩΠΙΓἢ Π48 Ὀδ6π ΤπΓΘἃ ΑΥῪΥ 
(5. χυὶ!. 97 Ὁ) Ιδεγϑοὶ, (6 τροῖποῦ γη0 ραγιοα 
ἔτοπῃι αοἀὐ (Ηος. ἰϊ. 8), πα58 πορ]οοτοή τ ςΠ]ἄτοι ; 
τποτοΐοτο ψ1}} 3806 ἢανο η0 1 Πη65 ἰπ ἴἢσθ86 στα π, 
Ὀπι ἴῃ ΠΟΥ σἱάοτν ῃοοά ΡῈ αἷδὸ οἰ] 108588ὅβ. ὟΝ Ποῖ 
1 ΒΒ υΤΌΒ6 8 Ὀδοοτηθ ΘΙΏΡΙΥ [6 Βαγοι ΒΟΥΘΟΙ ἰν τὸ 
ὈΪδτῺο (0Ὺ ἷτ. 

ἨΞΝΟΒΤΈΝΒΕΕΟ ; 7 ἀἸδοοῦγβο, δορὶ πηΐης 1 ἢ 
1.6 σἜΠοΓΑΙ ἡπάρστηοηϊ οἵ ἴΠ6 ποτ], τὰ 8 βιι ἀθη Ὁ 
ἴο ἴδε ἡπάρταριιν προ ϑγβεὶ. 719 18 ἴο Ὀ6 6χ- 

ἱποαὰ οἡἷγ ἴτοπὶ τ τοϊδίίοη ἴῃ ποῖ [Π6 ὕνο 
ἡιάρτηθηῖβ δίαπα ἴὸ ϑϑοὴ οἵμπογ, ΤΏΘΥ Ὀοΐηρ ἴῃ 68- 
Θ6Π6Θ ΦΟΙΔΡΪ 6 ΕἸ ἴἰἸ6 58 Π|6, δηὰ αἰΠογθην ΟἿΪῪ ἴῃ 
5Ρ606, εἶπιο, ἀπὰ 6556 η 111] οἰ ΓΟ ΤΠ ΒΙΔΠΟΟΒ ; 80 [δὶ 
ΟΠ6 ΟδΔῺ ΒΔΥ͂, [Πδὺ ἴῃ ΘΥ̓ΘΤῪ ΔΓ] Ἰβαεοηε ὍΡΟΙ 
ἴ82γ86} (δοτὸ 8 ἴΠ6 νον] -παρτηθηῖῦ. Ἦδτγθ, 88 Α]- 
Ὑ8Υ9 ἴῃ τ[Π6 ΤὨγοδιθηΐρβ ΟΥ̓ 186 ῬΙῸΡΙοἴβ, νγθ σῃτδῖ 
ἴδ κα σατο ἰδαῦ νὰ 40 ποῖ, ἴῃ ἃ Ῥδιίίοι αν ἢἰ βίου Α] 
ονοῃῖ, ἰο0866 βίσ ιν οἵ [Π6 ἘΠΗΒΡΗΠΕ ἰάςρα. 1,οὐ 18 
"6 ΤΙΣ ΒΕΥ δρργομοπάθα, δπὰ ἵν υ7}}} τὰ φολὲ παῖ ἃ 
μδγις δῦ, διβίοτίςα! Θοσυ ΓΤΘ 06 ΠΥ ἱπαοοα Ὁ6 8Ρ6- 
οἶδ} ἰπιοηἀοά, θυῦ ὨΘΥΟΓ οδῃ ὀχἤϑαθι [ἢ 6 ῥγοάϊο- 
τίου ; [δδὺ ἴῃ τἢ}]8 ἢ 880 γὰ ΟἹΡΏς ποῖ, ΟΠ 86- 
ςουπῃῖ οὗὨ ἴΠπ6 ΓΙ ΠΙΔΥῪ τεοίογοπος ἴο τὯ6 ΟΠ ΑἸ] ἀξθδπ (1) 
ΔΙ ΔΕΌΡΠΙΟ, δἰ 8]} τὸ ὀὁχοϊ δ [δι πὶ ὙΠΙςὮ, ὈΘΙΌΓΘ 
ΟΥ̓ δ΄ϊουυσαγὰ, [ἢ θΆπι6 ἰδὺν νγ8ἃ3 Γ68] 264. 
ΕΙΒΟΡΕ : Ετοι ἴΠ6 ({πτοδιθηΐηρ) πδίατο οὐ ἴῃ6 

εἰπῖς 16 ΠΊΔῪ τοδὶ ΘΕ ρογοεῖνθ ἴἢ6 ῬΡΌΓροτΣ ππὰ 
αἶτ οΟὗἁὨ ΒΌΓΙ. ΡΓΟΡοοεἰα68, ἼΚΤΊΘΥ, ἴο τοῦθ Κα [δ6 ἴῃ θη 
Ῥτουδι ως βῖτβ, 0 δηποῦποο ἴπ ἡπάστηρηϊ οὗ αοά 
ου δοοουῃηΐ οἵ {{Π|6π|, Ὀὰϊ ΟΥ̓́Θ Α͵80 ἴο Ὀτὶπρ ἰὈγσαγὰ 
186 Ῥτοσηΐβοβ οὗ (Ἰγίϑι, δηὰ {π8 ἴὸ 98}} ἴο τϑρβη- 
ΔΠΟῸΘ ; Τηοϑὲ Οϑρθοίδ!} } ἴο Βρμοτε ὑο]ΐονογθ, ὑπαῖ 
ἘΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ βπα οἴξεῖυδ! οοτηΐοτί ἴῃ ἔπ ρΈΠΟΓΑΙ ἀἷδ- 
οποσ, απᾶ δϑϊάθ ἴῃ ραιϊίθπὶ ναι τηρ ΤῸΓ τ6 Κὶην- 
ἄοπι οἵ Οοἀ δηὰ ΟἸτίβι. ΝΑΥ͂, ὑγΠθη ΠΙΔΠΥ͂ ΟΓΟ 
ἔγεῖ απδκοπρα ἵγοηι {Π6Ιγ βίθορ τοῦ [π6 Ρθη15ἢ- 
τηδηξ ΟΥ̓ {πο 8118, ὕΠΕῈΥ που ]α 6 ατποιὶ ὈΥ γογὰ 8 
οὔ τπ|8 Κἰπὰ τὸ {πεὶγ σονοππηὶ ἀοά, δηἀ ποῖ ἀσβραίν 
οἵ ιὶ5 Ῥτοιηἶβο. 

Οκπ ἐλε ΕΠ ππεπί. Ἱζετι, : Μίοδῃ ρτορμθβίοϑ ἱπ 
1818 σμαρύοσ, ἴον 1π τηοβὲ ρατῖ, ποὶ ραγίίοι!δν ἀοῆ- 
αἱ ΡῈ ΙΒ πιο ῃ 5, δαῦ Π6 πα στηθηϊ ἰῃ ΚΈΠΟΓΑΙ, τ 1ἢ- 
οὔξ Ῥγοοῖδα ἱπαϊ 0.8 ἃ8 ἴοὸ ΐ8 Βοσοτῃ ἰΒὨτησηΐ, 
540 ἴπδιὲ ἢἷβ ῥσγοαϊοτίοη ΘΠ ὈΓΆΟΟ8. 411 [ἢ6 γπαρτηθῃβ 
ἀραῖπδῖ δαάδῃ ν Ποἢ ἴοοΚ μ]ποο ἤγτοτα [π6 Αὀδγυτίδη 
ἱπνδβίοη οὐ ὉΠ] τ[π0 ἢοπιδη σα ΑΒ ΓΟΡΉΘ. 

ΒΟΜΙΚΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΠ )υάστηθῃὶ ταιιδὲ θορὶῃ δὲ η6 ἤοῦβο οἵ αοά. 
1. [τ πιαδὲ Ὀσορίη, ἴογ ,. ἴα ἱπ) υτοὰ ΟηΘ, 18 

Φυάξε οὔ {π6 ποτὶ ἃ ; νοτϑβ. 2-. 
4. Τὶ τιῦϑὲ Ὀορίη δὲ τὴ9 ἤουβο οὗ σά, ἑ. 4., δὲ τῃ6 

“0ῃ τἴοπ οἵ μἰδ ρθορίς. Ἐὸογ -- 
(α) Ἦξ δ85 ἴιογὰ [18 δδδῖ δῃηά ρἶϑοο ; Ὑ6γ. 2. 
δὴ ὕροπ ιεῬιῖδ 8 ἐγα ἤτβι [115 σθθη Ηδ ΘΟΙΏ68 ἴ0 

(06 ννῆοϊο δαγιὶ : νοῦ. 8. 
(5) ΒΠοτε ἰ5 ἴΠ6 τρῃς Κπον]οάρο οὗ σοά, ἴο μανε [ 

ΔἸ ΑὙΔΥ ἴγοτα Υ ΠΟ 10 ἰάἀΟΙΔΙΤΥ ἱβ ἃ ῬΘΟΌ ΔΓ 
καὶ; νογβ. ὅ ὃ, 7. 

8. ἴη τὸ σοηστορδίοῃ, ΤΟΣ ον, ἰξ δ γῖκο8 4]] ; 
νοῦ. 8-.-16. 

(α) Νοῖ τῆς ροί 688 ΟὨΪΥ͂ πὰ [26 ῥΐοτβ 8150, 
το 606 ἰξ σοι δηὰ τηρϑὲ βπάᾶγο ἴῃ ἴΠ6 ΒΟΥΓΟῪ δῃὰ 
ἰατηοπίδιίΐοη ; νϑῖϑ. ὃ, 9. 
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(δ) Νοΐ πιο τπ6 σαρὶϊα], θα 41} ρ΄ θθβ ΓΘ 
818 .10}8 δηῃὰ βῖρτϑ οὗ 6 ἰμαρτηρηῖ; τογβ. 10-1 5. 

(ες) Νοῖ πλοτο  Υ {Π|6 δίῃ ἰτ8ο]ζ, θὰ [86 ραπογατῖον 
[δὲ ῬγΑΟΙΟΟ 1Ὁ πηδῖ ΔΎΥΔΥ ἴ0 [26 Ῥ]δοθ οὗ ραηΐ8)}- 
τηθηΐ ; ΥΟΥ. 16. 

γεν. 3. οη Ψεποναἢ 8ρ6 8, (6 σοῖο Ἰδηὰ 
τηθδὲ ἐγοη Ὁ] 6. 1ζληα δπὰ Ῥθορ]6 Ὀεϊοην ἴοροῖ ΠΟΥ, 
Δηἀ Ηθ δβιηΐτο5 ΟΊ, ἴΠ6 ἢ] (ὉΓ τηλπ᾽ 8 βακα (θη. 
1.17), Ηδρσηποο τὸ οτοδίίοη 4180 δ ἢβ ἴον [6 τὸ- 
ἀριηρηοπ νυν] ἢ σΟπη68 ἴο ᾿1 ἴοο ὙΠ τπ6 ρ]οτίοιι 5 
Εἰθοτν οὔτ κου» οὐὗἨἩ αοὐ (Βοπι. νἱ]!. 19). -- ον. 
3. «Ψ6πονδ!ν ἴπ ποῖ ἃ ἀοἂ δἴλν ΟΥ̓, θιιῖ ΔΙ νΑΥ 8 ρΟΐΠς 
ἰογτῃ οὐὖἱ οὗἩ Πὶβ ΠΟΙΥ ρῥἴδοθβ ἴο 866 δῃὰ ἴο γυάρε 
ὙΠ ἰ8 οἡ [Π6 ΘΑΓΙΪΙ. -- Νοτ. 4. 8 ΠΟΙΥ σου στο - 
τἴοη 1168 80 ΠΕΔΓ [εἶθ ἤοαῦῦ τΠὰΐ (ΟΥ̓ τῆοῖγ βακα ἢ6 
ΒΏΔΚΟΒ τ ραγῖῖ. ον. 5. Οὐτορῖ οἰο5, σγοδῖ 8115 
(ἀξεη. ἱν. 17; 15. χῖν. 21). -- ον. 6. ὙΠοη πηδῃ 
014. ψ πους Οοά, Ἰοὺ ἰδ Ὀ6 ΟΥΟΓ 80 ἄγῃ νυ ἔλβι- 
Θηρὰ τ δίοποθ ἴὸ [ῆ6 δίτοηροβδὶ ντουπά, τῆο 
ΒΌΟΓΙΩ ὕτοθκ5 ΤῸΠ| Δ ΌΟΥΘΟ, ᾿αγ8 θατὸ τῃ6 Του πα ατίοῃ, 
δηα ΠυΓ]8 [06 δ΄Ο 68 δα ποῦ. ὙΠ "θ8ῖ ον Δ Ὀ] 5 ῃοὰ 
σατο ἢ -βγβίοπι, θη ἰδ ὈΘΟΟΙΠΊ6Β 6556} {1 }}γ βίη ἢ], 
8, ἰη Οὐδ᾽ 5 αῃα8, ἃ βρίἀοτ᾽β νε. ὍΤὸ ἡυάρσπιδης 
ἀοοα8 οὗἩ Οοα ἃγὸ ἀροϊαγαῖίνο; τσ ῃ]1ὸ Ηρ ἰαγβϑ ὈΔΓΘ 
ἴη6 στουηὰ, Ηὸ 3ῆονγβ δῖ 1 19 5] ηἴα}, ἀπά ἢ τη δι 
{Ππ6 Δπη ἢ τη 18 Ῥτοποπηςαὰ. --- ογ, 8. Οοα 5 
βρί γῖς ἰπ [ἢ6 σοπογοσϑοη 1186}}7 Βυτη ρΔ 268 ὙΠ ἢ, 
ΠΘΠ ἴϊ πχιιδὺ μι ηἰϑἢ, [η6 σοηρστομχαῖίοη. Η8 τὶρῃῖ- 
ΘΟΙΒΠ655 8 8. 561] ἤοἢη τ ροη ἢἷ8 Ἰονα. -- Ὑ 6Γ. 
18. ἀσοά τοϑιϑῖ 8 βοσυγαίθὶΥ ἴῃ πλὶπα τη ἱπάὶνί ἀιιαὶ 
ΓΕΒΡΟΏ 81 11 1:168 ἀπὰ {6 βίαγιη σ- ΡΟ [8 οὗ δ'η. Ῥορ- 
ὉΠΕΥ 81η8 Ὀσχοςθοά ἔμ σοΥῖαη ἢ] 4665, ἔτοπὶ ΠΟΓΙΔΙη 
οἶα 8865, Οἷἵ ΟΥ̓ΟΡ ἴπὸ ὙΠοἷδ ; τ86 Π0]6 8 Ἰυαροά,, 
Ὀὰῖ της τοοῖ 8 ηοῖ ἐοτροῖίοη. 
ΤΗΕΟΡΗΥΤΆΟΤ ΤῊ νοῦ. 1): ὙΠῸ ρτγορδοῖς. 

ΒΡΟΚΟ ἴοὸ δατὰ δηή αἰκοδοάϊοης ἢραγβ; ἤοῆσο ΠΟΥ" 
βιὰ : ΤΏ υἱϑίοη 18 ἀἰνίπο, πὰ ἔγτοπι αοά 8 τ86 
γγογά ; πὶ [6 νου] τηῖρῃῦ ρμῖνο μοοὰ το ἴπ6 ͵ὴωκά, 
δηἀ ποῖ ἀδδβρῖδο ἰἤθῃ. Μδιο, οννόνοῦ, Βραβα τὸ 
Ὀε!ονὶπρ ἀπά οὐδοάϊδηϊ δ80ι115, πὰ τῃθτοίουθ: μοϑὰ 
ποιπίης οὗ ενῖ8 Κιπᾶ δὲ τπῸ θορσίππίηρ. ᾿ πε υ8: 
ΤΏΘ ΡῬιορῃοῖβ βὺγ 'ἰπ ἴΠ6 Βριγς παῖ ΓΗΘΥ ΒΘΔΊΥ, 
δοἴποθ ἴ86 Ηοὶ]γ ϑριτίς τπιλὰς [Π6 ὌΧ ἢ δἰ ἰόν, ἀτή’ 56 
ΤΟΥ παπιρὰ ἰτ, ἃ νἰδϑίοη. Βαϊ Μαιῆον 8δὰν ἰδ ποῖ 
ϑΡ᾿ τ 4}}7 ἀπὰ ἴῃ ἃ γτορτοβοηϊαιτίοη, Ὀαὺ ἰνβα ΒΟΥ 
ΠΤ ΟΓΟΟΌΤΒΟ ἢ Ηΐπι, ἤρατὰ ΗΪπὶ ὈΥ̓ [Π6 56 Π868, 38Ὰ}ν 
{Π|πὶ ἰη [πὸ ἤθ8}}; τῃθγθίυγθ ἴθ ΒΑ 8 ποι “νυ πϑοτν, "ἢ 
Ὀυῖ Βοοκ οὗ ἴῃ σοπογδύοη οἵ 688 ΟΠΥδΕ. 
ΟΒΙΑΝΌΕΕ (οη νοτ. 8): Αἱ τὴ6 ρῥγθϑθηῖ ἀδγ ἴδ 

ἷθ ποῦ ΠΟΟΟΒΒΑΤῪ ἴῃ ῬΓΟΔΟ Σης [0 68}} Ῥϑυβοηβ δηὰ 
Οίδοοβ ὈΥ πδΠΊ6, πῃ ὙΓΠοἢ ψὸ πησϑὺ ργοοοθ νοῦν 
ΡῬιπιάθημγ, ἱπ οΥάοΓ ποῖ ἴο ἴδαγ ἄοντι: τῆοτο ἔδηπ 
γα Ὀμ114 τπρ; δηαὰ γοὺ [Π6 Ῥγόβο Ποῦ τῆᾶν 086 δβιεῖν 
ἤτοθάοιῃ δηὰ ρ]δίπΠΠ658 ἴπ ἱπαϊσλτῖτσ ὀΥγΟγὰ 81} 
Υἱοοβ ἴηδὺ ἴἤο66 ὙΠῸ πορὰ ἱπρτονοπιοδὶ ἸΠΥ͂ ἐποὶ 
ἘΠΘΙΏΒΕΪν 68 δἰπιοά αἵ, δηὰ τοροπὶ δι μὸ βανοά. 
ἨΚΝΟΒΥΚΝΒΕΉΘ (υη νον, 11): 6 ᾿πϑῖηποῦϑ 

οὗἉ ΡΔΥ͂ Ἰροη ΟΓΘΒ τὸ ΠΟ ΠΊΘΓΕ ΘΙΡΥΝ Ἐῃγογ. ἜΠΟΥ 
ἢδνα {πγου ρου Ὁ ῬΥΔΟΙο4] αἷπ. ὙΠῸ {Ὠγθηἴθη- 
ἱπρ ἰ5 ἴἤἢο ὕὉ0 ἰοσαίοι ὃν τη. ἮΝ Ὠθόνου ἐποιρὴῖ οὗ 
ΟὨΘ οὗἩ ἴθ ἀοδίρπαιίοα μ]ήσοθ, ἱθ Πἰπὶ γᾶν [86 
τποῦγῆς οὗ τη6 ἀϊνὶπο νά μηνοηϊ αιϊοκοποά. 

ση. Β. Μιοσπλει, 5 (οη νοῦ. 12}: Εὐτοῖ “6- 
᾿ονϑῃ, [6 δά 48 ἴο τηδκο ἰΐ ρίϑιιν ταῦ 116 ΘΑΙΑΠΆΪΥ͂ 
σϑὴ6 ποῖ ὮΥ ὑπαὶ σἴδηςο, θὰ ταὶ Ὀγοῦρἢ δρους 
ὈΥ [Π6 ΒΌρτοπιθ οοηϊτγοὶ οὗ Οοά, τὴ0 τπρἢίθουιϑ 
ι 
ἘΔΤΈΕῚ εν. 1. ἸὙοΔΟΠΟΥΒ τηπϑὲ ἤὮδΥΘ ἃ ΤῸρν 

ὍΪΑΡ 0811, ῬΘΓΠΥ Ὀθόδαδβο οὗ [πὸ ἀἰνηα οοπητηδπὰ 
(ΗδθὉ. ν. 4), ῬΑΓΕΥ ἴῸΓ [8 βΆκα οὗ οὐδόν (1 (ον 
χὶν. 40). ῬΓΘΔΟΠΟΥΒ Πχϊιϑὲ ποῖ Ῥγοθοὴ αἰ ΓΟΙΙν 
ἔγοπι αοά᾽ δ ον (1 οι. ἵν. 1}]}). ὙΠοεκα ὙΠῸ 
γϑοῦοθ Π{ΚῸ δἰ π8 Ἰηδυ ὀχρϑεοῖ Κὸ βα ΠἰΒΠ ΠΊΘῊ (8. --- 
γος 2. Τῇ [οὐὰ ὃο ἃ ννἱῖποδβ ἴῃ γοῦ ; 16 {68 



10 ΜΙΟΑΗ. 

Τοτὰ θθαγ ν ἴη688 ἰῃ γοῦ. ΕῸΣ 6 ὙΠῸ ἰλῖοθ ἰο] εγ. 4. ΑἹ] βιιουἹὰ ἱχα]γ ἴδϑοὶ ὑμοὶγ ὑπ Ό 1 τὸ 
Ποασὶ τ[ῃ6 ψοχά ςοποογηίης [86 ἡυἀάρτηθηῦ ἰ8 οοη- 
γἱηςρα οὗὨ δὶ β'ῃ}8 1πογοῦγ, δηὰ ἴθοϊθ [Π6 τσαῖὴ οὗ 
αοά. νοῃ γαῖ αἶ80 ΑἸ ΔΥ8 Ῥυϊ8 'ῃ ἐῃθ 
το ἢ οὗὨ εἷδ δεσνυδῃ (8 ὙΠδὴ δ ΒΔ8 [0 βρεδῖκ ἴο 818 

16, ΘΒ ρθε ἴα} ν ἸΏ θη, ὑβδομογα δὰ μοϑγογβ ἤθασί- 
}] ε8}} ἀροὰ τὴ ἔον [Π|8. -- ὕογ. 8. 80 βϑοιγθ ἰδ 
[Π6 πϑίαγα! ππαῃ, ἴἢδὲ ἢ6 ρεγοθῖνοβ ποὺ (ἀοά᾿ Β ργθβ- 
ὍΏ66, ΠΥ ΟῚ ἀἰοηΐρϑ ἰῦ, αἱ Ηδ ἤΠΔΠΥ πλα Κ68 δΐ8 
Ρτγοδθῆσο Κηοννῃ ὈΥ ποῖα ]6 Ραηἰϑηπλθηΐβ. Οοὰ ἀο- 
δοθἀβ ποῦ Ποῖ 8}} Ὁ, ΟΥ̓ ἡ8 ἴῦ τεραγὰβ ᾿ἷβ θείηρ, θυ 
Ἦδὸ ορδϑο5 ἴ0 ΘΟΏΟΘΑΙ Ὠὐπηβε!ΐ, τὸ θ6 ἰοπρ-ϑυβεγίηρ, 
δῃαὰ ὑὈδοΐηϑ ἴο ῬυΠ ΒΒ, δὶιι, [0 ΤΈνΘΑὶ δἃπὰ ἜΧροθθ ἰζ. 
Ης δβϑϑυτμοϑ ἰῃ οἴἶἶδεῖ δηοῖποῦ Κἰπὰ οὗὨ ργθβϑῃσο. -- 
νον. 56. (ἀοὰ ρΡουζβ ποῖ οὔ 8 Δρσοῦ Ὄροπ 'πηο- 
οοηΐ ρθορ 6. “2 εδῖπρ ρέϑοοαγε οἱ οἰυϊίαθ ποη μετ τρὶς"; 
( ΤΣ ΠΌΑΝ 1)᾽νίπο βοσνῖοθδβ βοῖ ἂρ ἰοὺς ἀοα᾿Β 
ποτ, δ μου ττὰ σοοὰ ἰπ θη ο., ΔΓ δὴ δΔροτα- 
ἱπαιίοη Ὀοίογτο αοά. Απά, -- ον. 6, ἀοὐ᾿ δ αὰρ- 
ἰὴ η18 ασαίηβὲ {Π6 8180 βυβίθιηϑ οὐὗὐἠἨ ᾿ σβαΐρ τὰ 
τουτί]; ἰοῦ Ης ἰ8 ̓ οδϊουβ οὗ ἷ8 οὐγχι ΒΟΣΟΣ. -- 
γεγ. 7. Ιαοϊδίοτθ μανϑ ῃ σΘΠΘΓΑΙ τλοτοὸ οὗ νου] ἀΪγ 
κοοὰβ τῃδη τπο80 0 βοσν 186 ἔσο Οοὰ. --- , Γ. 
10. [τ ἰβ οἴἴϊοπ δα νίβα]6 ἴὸ τὶ ΒΟ] ἀ ΟἿΣ ἴδδΓ8 
1μδῖ τ 6 ννοτ] ἀ τυ ποῖ γο)οῖςθ οὐοσ ΟἿΓ σηἰ βίου 6. 
Τῇ ὁπ Ὑν1}} υθορ 6 πιιαδὲ ἀο ἰδ θοίογο τῇ ΟὈΌΓΟΔΚ 
οἵ λυάμταιοηδ, ἴογ ὙΠθη ΤΠΟΥ ΔΓΘ ΔΙΓΕΔΑῪ ΠΟΤ ἰΐ ἰδ 
ἴοο ἰαῖο. --- ον. 11. θη Οοά 1} μαμὰ ἃ 
Ιδῃὰ ἴογ 118 58 Ης τακθβ δδυ Ὁποῖν σΟΌΓαρΘ ἔγοσα 
ἴῃ6 ΡΕΟΡΪδ. -- Υεσ. 12. ΤΊιας ἰ5 [86 ψὰὺ οἵ πηοβῖ 
τὰθῖι : [πὰ ΠΟΥ͂ ΠΟΤ ΟΥ̓ΘΓ [80 1ο88 οὗὨ τδο6]Γ σοοαθ 
Ὀαϊ ποῖ ονοῦ τποὶν βὶπβ. Οὐ δοοουῃῖ οὗ ἐποῖγ ὈΟΟΙΪΥ 
(ΖΟΌ 68, δἰδο, ἴμ6 τἰ ζῃιθουβ βοπιθίπιθβ 181} ἰπίο 
ξτοδῖ βοζῦονν δπά ἔδαγ. --- ὕοσ. 18. Οἰἴδηβϑβ ψίνθῃ 
τοσλλίη ποῦ ἘΠρυηἰβῃ οὶ. --- Κ γ, 14. Υ6}} ΙπΑΥ ἃ 
δισοηρ βο]ὰ ργουαυ ὈθΑΡ (η6 πδίῃὴθ οὗ ἀθοβρίοῃ, 
ψθη 1ὑ ἢ 118 νν 818 ἀπά ροοα ῬγΘρΡΑΥΔ ΟΠ σϑιιθ968 
(δα Ὀοδίοροσβ ἴοὸ Ὀ6 ἀθοείνεα ἰη (πεῖς ἢορ6. ΒΥΪΠΟΘΒ 
Βιου]ὰ ποὶ ταδὶ ἱπ ΒΊΣΟΠΙΩ ΟΑ50|65 δηὰ (ΟἾΤΏΒ, ὕ00- 
οδ96 (ΠΟΥ ΙΩΔΥ ὑ6 ἀἰβαρροίπιδα ἱπ ἔμθπι. ---  6Γ. 
16. Τδοδοὸ ὙΠῸ ρὶνο ὑῃοπιβοῖνοδ ᾧρ ἴὸ ἰὑχυτγΥ 
ΔΙῸ δὶ 1αδὲ ρίνθη ἘΝ ἴο ταϊβογα]9 δίδυθυ. ὙΒθη 
8 Τηδῃ ΙΔ Κ686 ἢ18 σὨΙ]άγθη οἰδιηδῖθ, ἢ πα κ6 8 ἴῸΓ 
αἱ πη56}} τί οῦ δηά Ὠθδυῖ-ῬΔηρ8. 
ῬΣΔΕΕ: Νεῖ. 1. ΤΠ Κ ποῖ, γ0 στοαὶ δ᾽ ΠΟΙΆ, 

ας ([Π6 ποτὰ οἵ ἴΠ6 Ιοτά ὙἘΙΟΝ. τγ88 ἔουπι υ} Υ 
Βροΐζοη οοῃοογηΐηρ [86 96 ὺν8 8 οὗ πὸ ΘΟὨΟΘΙΏ ἰὼ 
οὔ, ἰδ ἰ6 ψτιτ!θὴ [ῸΓ γΟῸΓ Ραμ Βῃτηθηΐ 4180. -- 
ο΄. 3. ὙΒεη ἴΠ6 Ἰοτὰ δροδ 8 τγΘ Βῃου]ὰ ἰ᾿πίθη, 

γεδᾶ, δηὰ γίνε γψοοά θὰ: ὙΠ στοαὶ γον ΓΘ 06, 
ὙΠ} 6.1 απ] τγ, νυἱτὰ (68 δηᾶ (γος, ὙΥ1}} 
τηοϑὲ ὙΠῈΡ οὐρά! δη66. --- ογ. 8. Οὐ’ 8 ϑογνδῃϊ 
ῬΓΟΡΟΓΥ Τοῦτ ΟΥΘΟΥ ἴπ6 ψγεῖοοα οοπαϊίίοη οὗ 
τῆοῖγ οοηρτοσαῦομβ. [1 ψουἹὰ ἱμάοοά ὃὈ6 8 ῬοῸγ 

τηΐβο Οὗ (ποὶν ἀοΐῃρ δηγιίίηρς ἴὸ ἱτργονθ ἤθη 
Ἡ 1Πποὺ ἀἰὰ ποῖ Ῥοὺγ οὔκϊ τοῦ [6818 θείοσο Οοά, 
διὰ ἰὴ ὧς ἀἸά ποῦ τοῦοῖ {πεῖν Ὠοασὶ τΠδὶ ἴΠ6 Ῥοορὶθ 
816 ἀγανης ποδὺ ἴὸ 18ποῖγ ἡυἀρτηοηῖ. 

ΒΙΕΒΟΕΒ: Ενϑῃ ἢ {Π6 ἰδὲ (ΜίοδΗ Ἰἱνοὰ 58}}} 
αἴνόν 106 [8]] οὗἩ ΒΑ ατία), αοα δῆονγβ ἴμδὲ Ηθ δδ8 
ΒΟ Ρ]ΘΑΒΌΓΟ ἴῃ ἴπ6 ἀσϑῖ οὗἩ [Π6 δβίπηθι, πὶ, ὈδίοΓΘ 
186 ουἱτοδὶς οὗ βιςο ἡπαχτηθηῖβ, δοοῖκϑ ΟἿ ΙΏΟΓΘ 
ὉΥ εἶθ νοτὰ ἰο ϑᾶγθ ψΠδὺ οδη ὑὃδ βανθά. Βυΐ Ης 
ΦΟΔΟΪΟΒ τ|ι8 680 ἰμαὶ γα βῃυου)]ά ποῖ, Ὸπι ἴδ 6 τίσ ἢ 68 
οὗὨ ἰδ πογὰ, τὴῆο ογονὰ οὗ ρ θὰ βογνδηδ οὗ αοά, 
ὅΠι6 ΘΑΥΠΟΕΙΣ 688. τ ὙἩ ὨΙΟἢ (ΠΟΥ Ὀγρὸ ἴδ0 ποτὰ οὗ 
1Π6 [οτὰ, θ6 ἄγανγη ἱπίο δοΟ ΓΙ Υ, ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟ οὔτ- 
ϑοΐνοβθ οἡ 686 δοσουηῖδ ίᾺΥ ΠΌΤ [Π6 ΟΥἹ] ἀΔΥ ; δαΐ 
1 οἴῃ ἴῃ τοϑρθοῖ ἴὸ ἴπ686 οἰτουΠδίΔη Έ8, γΘ 506 πὶ 
ἴο 866 ρἰδηπης δηὰ οὐ] νατίοη, ἰδ ἰδ ΟὔΘἢ 4180 ΠΘΑΓ 
τὸ ἴῃο δανίηρ ἄονψη. -- γοτ. 2. Ὑ αὐ 8 6Ά86 ἰΐ ἰ8 
πθοπ (ΠπῸ Ῥτγοίφοςοη ΜΘ ὉΠῸΥ Ὠἰποτῖο Πδὰ θη- 
ἰυϑὰ ἔγτοπι ἴ6 ροϊάθῃ δἰ 8. ἴῃ [{|ὸ ἰρρ]6 οὗ αυοά, 

ἴυ8 ἀροϊατοὰ αἱ δὴ επὰὶ (ΒΥ. ἰχ. 18 ΄.)--- 

ϑδιὰ Ὀείοτο οὐ, δῃὰ ποὺ ΟἿΪΥ πίστι (6 Γ μον τ, 
Ὀυι αἷδὸ Μὴ Ὠρᾶσὶ δηαὰ οουγαρο, Ὀ6 1κ6 πιεἰ τοὶ 
ὙΑΧ. -- Υογ. 7. ΗονΝ δοουγαίοὶν (οὰ ἰκηονβ ἰπ 
ὙΠΑΐ ὙΔΥ ἃ ὈΙΟΡΕΓΙΥ πᾶ8 ὕθεῃ μαῖπογο, δηὰ δον 
Βὸ ἀϊγοοῦδ Ὠϊπι86} 7 1η ΡυΠἸδπηεηϊ ἀοσοταΐηγ)γ ! --- 
γεγ. 11. Ηον ἔν (οἀ 618 Πἰπηβο! ἄυτννη ἰδ ὶ5 
ΨΟΓΙΑ, ἰπ ἐδαῖ Ηὸ ἐοηπηοοῖβ δῖ ο ἰλ5 ἀστογπιπες 
πῃ Ηἶβ ΠΟΙ ἴθι ρ]Ὲ νυ [6 Πδπιοϑ ἢ Ὁ μαννα 
σίνθη οἵ οἱὰ ἴο ουὖῦ ἰονῃϑ, ἰὰ ογάθυ τὸ Ὀδεῖογ ἴυ 
ἸΊΡΓΟΒ6 ἰζ ὍρΟη 8] 

ΠΑΝΌΤ: ὙἘΠὼ αοα ΌΥ [8 ΡΙΌΡΠΟΙΒ σϑαθε8 
Ὁπϊ8 ἀαγῖς μἱοίατο τὸ Ὀ6 ἄγαν ἴῸγ ἴῃ ΡὈΘΟΡΪΕ, ἰὰ 
1561 ἃ ἤλεῖ ἡ ον δυγαάβ 'ορθ. Εογι Ηο δὰ παά 
Ρἰοαϑυτθ ἰῃ ἴΠ6 ἀθϑί οὗ 6 νίοκοα, 6 σψου]ὰ, 
βιΓαἰρ ῦΑΥ, δὰ ἰοῦ τναϑηρσ ἸΏΔΩΥ ᾿ογὰ;, 
ἢν ἰοῦ [6 πὰ χὸὺ [0 ἀοδιγυςοῃ. ἵ Ης 88}}}} τος 
1Π6 τοῦ ]α ἴο τῆτοδίθη, τϊ8 ἘΠ γοδίθηϊηρ σα ΟἿ]Υ 
6 8 βίσῃ οὗ δἰβ δηἀυιηρ ἴονο. 16 1881 1)ὰν 
[88 ΤΩΔΗΥ ΒΟΪΟΠΊΠ ΤΥ̓ΡΟΒ ἴῃ ἴΠ6 ΡΓΘΟΌΓΥΒΟΣΥ ἀδγὰ οὐ 
[6 τσ οἵ οὰ ; δῃὰ [6 πηΐγρτβαὶ ἡ χηγοηὶξ δὲ 
1π6 ἰαβῇ Ὰ8 ΤΩΔΩΥ 8 ὈΓΟΙ ΠΪΠΑΓΥ το ἰῃ [δα 
ΡϑΓΠ4] Ἰπαάνπιοηίβ τῃδῖ αὸ ἱδκίηςς μ]8οθ οὔ μδγ- 
συ ΔΓ 68. - ὸγ. 4. Τῇ τουδὶ} 8 ΒΎ1ι)- 
ΒΟΙΖα ἴδ ἔϊεὶ δηὰ πὶ ἰΥ ἰδ τΠ6 ογεδήοῃ ; ἐμεὶν 
ἘΡΙΒΒΝ ον, ἐμεγοίοτγο, βισηἰθῆ68 [Π6 δηη ]ἤοη 
οὗ ΘΑ ΒΥ ρσγδαϊηφέϑ. Ἴμο ΥΆΠΟΥΒ. Βγτα Ο]Ϊ6 {πὲ 
ΠΊΔ 5868 ΟἵἨ ἴΠ6 δ. 008 ; [Π6 τοπάϊηρ οἱ ἴπ θη, [Πότὸ- 
ἴογο, πον οὐ ηρ δηὰ Ὀοὶην τυτηρὰ ἰηΐο ἀυ5ι, 
Ε|κὸ νυδίεσ, βίσηϊῆθα [Π6 δὴ ὨΪΒ ]Ατίοη οὗ (6 πδτοπλ. 
- εν. 9. Α ῥΓΘΔΟΒΘΥ ΓΕ ΟΥΒ ΡΟΟΥ δαυνίσο τὸ σε 
δηὰ τη80, ΘΠ ἢ ΓΟ. 818 5116 πὶ ἀρθοὰῦὶ τ6 μάνας 
ὙΠΙσἢ οὐ εἰἰτοδῦθηΒ ἴὸ Β' ΠΏΘΥΒ; ὑπ ὙΠ θη ἢ Πδὺ 
β,βεγει ἴο Βηποῦηοθ, δ6 δῃουἹὰ ἤθνοῦ ἀο ἷς ψ} 
ὑρδηρ του, ΠΟΥ ονθ υὐἱτὰ ἱπα ἤἴδγθηϊς τηδη- 

μ6Ρ, δα, Κ Μίοδῃ, πὴ ΒΟΥΙῸΝ δηὰ νι ὕδασς, 
ἃδ Ὀδίηρ, 4180 8 οἰν]ὰ οἵ τὰς  ΌΡΙδ ὙὯῸ διε σε 
ψΉΘη 4}} βυθοῦ, Οὐτ αοἀ ν}}} αν ὄνθῃ ἴον ἢϊό 
9 οθ᾽ Β-Ροβῖβ πηθϑδθηρμοιβ ἯΠΟ 86 ποῖ ΟὨΪΥ͂ Οὐδάϊοπι 
Ὀυξ αἰ80 7]] οὗ Βγιηρδίδῃυ. 

[08. Ρυβευ: Υεγ. 8. δ';Ὡε [80 πδίυγο οὗ Οοὐ 
18 ξοοάῃο88, ἴζ δ ΡΓΟΡΟΥ δηὰ οο-πϑίτσταὶ ἴο Ηϊπλ 
Ὀ6 ῥτγορ τίουβ, Πᾶν ΠΙΘΙΌΥ δηα βρᾶγθ [Ἃ}ἢ τὴιβ νυ, 
[Π60 γνίαοο οὗ ἀοὰ ἰδ [5 τηϑῖογ. Το τμοη Ἧς 
ΡΘβ8δ01} ΠῸπι [16 θϑυγθοίῃ688 οὗ οἰ ἴο τ} τοῦ οὗ 
ΘαΌ Υ, πα, οὐ δοοουηῖ οἵ οὖσ δίῃβ, βΒῃονθῖι ΗΣπι- 
8617 βϑνϑῦθ (νἷο] 18, 88 ἰδ ὑγογο, Δ] 16 η ἴτοσὰ Ηλμι), 
Ης δοοῖδ ἔογτῃ οὔϊ οἵ πἰ8β μας. ΟἸἰτοᾶ ΠΌπι 1λ)͵οῦ. 
--Υοῦ. 6. ΤΏΘΓΟ ἰ8 βοϑῖοθβ ἃ βδ 8 Γ παίαγαὶ δἰσῆς 
1Π8ῃ 116 ἔγαριηθῃθ οὗ μαπιδὴ Παδἰτ τοι, ᾿οΚοης οὗ 
ἸΏΔΠ 8 ΔΌΟΣ, 18 ᾿ὈΧΌΓΥ, διὰ τῃ6 Το Ὀοδαι οὗ 
Ὠδίυτο ΠΘὴ τπδῃ ἰτηβο  ἰβ ΡΟῸΠ6. ΕῸΓ [ΠΟΥ͂ ἃῖὰ 
ἴθ Κα οὗ δβἷη πὰ ρυηΐβῃπιθηῖ, πηδ ἢ 8 τοῦ] οἢ δηὰ 
(ἀοά᾿ δ Ἰλάρπιοηῖ, πιδη᾿ 8 ἁποῦ 1 Π658 ΟὗὐἨ (ἢ ροοά 
ἠδίαγαὶ οἱ δ οὗ Οοά. -- γον. 7. ΑἹ] ογξαδκίηρς οὔ 
Οοα δὈεΐῃν δβρίτιτι4] ἰοτηϊοδύοη ἔγοπὶ Ηΐπὶ Ὑπὸ 
τηϑδάθ ἢἷ8 ογοδίιγοθ ἴθ Ὠἰτ8ο ἢ, {πὸ ἀἶγες ἀγὰ δ]} 
τδῇ τηδη οου]ὰ ραίη ὈΥ̓ ἐπα ἀοδοτγιίοι οἵ ὲ8 αού, 
8}} ὁπιρ ογοὰ ἴῃ πιθῃ᾿ 8 ἱπίθτοοῦγβο ΜΠ δ ἰ40]5, 
ὙΥΒΠΘΟΠΕΥ 88. Ὀσ υἱηρ εἶδ 14018 ἴο αῖνο δΐπηὰ δὶ δ σὰ 
|6 ρἱἤδ οἵ οί, ΟΥ 848 ἰιἱπλ86}} Ὀγθοὰ ὉΥ ἴΒοπὶ 
ΕῸΥ ᾿πογῸ 8 ἢῸ ῬθΓΘ βοινυΐοθ, βᾶΥθ τὶ οὗ 16 ἰονε 
οὗ (σά. --- Υοῖ Βογοΐῃ ποθ ἴθ6 Βοδίμθη ταογα 
τοὶ κου τὰΔη ἴ[μΠ0 ΟἸ σίδύδη νου] ]ηρ. ὙΠ6 68- 
πο ἀἰὰά ποῖ ΟΥ̓͂Σ δὴ ἱρπογαηὶ Ββεγυϊοθ [0 ΠΟΥ 
ΚΘ πος νψἢδῖ. Οὐὐν ἰἀοΙΔΙΥΥ οὗ Ταδισοῦ, 89 
θείης 1688 δυϑίγθοῖ, ἰ8 τηοτγο ον θῃϊ βοὶ  ἸΟγβἢ Ὁ, ἃ 
ΤΏΟΤΘ Υἱϑ᾽ 016. ἱρπογίηρ, δῃ ἃ 80 ἃ ΤΟΣῈ ΟΡΘὩ ἀειῃγου- 
ἱηρ οὗ ἀοά, ἃ ΟΥΒΏΙΡ οὗ δ πιδιογίδὶ ὑρυοδρου Ὁ, οὗ 
ΨὮΠΟἢ τὸ δοολ Οὐγβοῖνοα ἴὸ Ὀ6 6 διιῖποῖβ, δὰ ἰὸ 
ΠΟ ἢ γα ἈΔΟΪ 81} ἱτηπηοϊαὺθ [Π6 800}. οὗ τηβῃ, 
50 ὨΔΌΪΓΔ}}Υ [π8ὲ γα πάνθ οβδϑοά ἴ0 6 οομιϑοῖοῦδ 
οὗ ἷϊ. - ον. 106. ΤῊΘ Ὀϊδερβοπιίαρ οὗἁἩ [10 ὁπ απιδοθ 
οὗ Οσὰ 5 [πὸ ϑογοϑέ ρϑῦὶ οἱ νἷδ Ομ δ δ ἰϑϑμθἢ 8, -- ἰϊ 
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86 βαγὰ ἰο ρματὶ τὶ ἶι Ποπιθ, τυ ΟΟΙΏΓΤΥ, [0 866΄ 81} [ῸὉΣ ὑδιωρογαὶ φοοῦ, ψβὲϊο ᾿ἰνίπρ ἰῃ Ὀϊξύοττι 688, Ὀἱτῖοι 
ἀεβοϊδιθ, τ ΒΊ ον ὁπ6 Θτοῦ Ἰονθᾶ. Βιιὶ ἔἈΓ, ἔᾺΓ δΌΟΥΘ  Ἰγαγ8, αἰδριἐδαίης ἢ αἀοά. 16 πογάβ ἃγὸ Ἵδίσυ- 
Α]1, 5. 1:, 1, 1π (πὸ ἀΐξρταοο δηι ἀδβοϊδέίοη, αοα 8] Ἰαϊθὰ ἴο Ὀ6 ἃ τοὶ ρἱοῦβ Ῥγονοσῦ. “Ἰλνίηρ ἴῃ βίη," 
ΠΟΠΟΥ ΒΌΘΠΙ8 ἴ0 ὃρ ἱπ)υτοα, --- ὕογ. 12. Βίγδηρεο, 88 Ὑὄ ΒΑΥ, αἰτροϊ ἱπο ὑπ διιίεγηοβ5, δὴο ἰοοζεα γὸν φοοά. 
εοηιτααϊοστίοη ἢ Ὑοῖ 6 οοπιΓαὐϊοιίοη, ποῖ τἢ6] ΒΙΓ[ΟΓΏ6Β8681 ἴον 10 18 απ ευΐΐ ἰδέπσ απα δέον, ἐλαῖ 
ἯΟ]6 ὈΠΟΝ τί βεΐδη ποτὰ ἰβ οοῃ Ππ|8}}7 οπδοῖίηρ ; ἑλσυ λαφὶ 7ογϑαζόη ἰδ6 οτά (ἦν Οοὐ, απὰ ἰδαὶ πιν 3 αν 
ὭΔΥ, ἤγοπι ψ οι ΟἸγϑεἰΔἢ8 ἤανο οἴθη ὑο Ὀ6 ἀτεν 8 ποί ἵπ ἰῪδα. -- Ἴ ον. 18. ἱππὶπρ Ὁ δἴη 10 ---, 
ἐηρά, ἴο Ἰοοῖς ὺγ ζοοά ἰο ἐδμοχηβοῖναβ, ἢδΥ, ἴ0 ῥσδὺ ἷ Μν8δὲ ἃ του] οὗἉ δν]] 1168 ἴῃ τ86 ἴπγθ0 νογὰδ ] --- ΤῈ.} 

᾿ | ΒΕΟΟΝῺ ὨΙΒΟΟΌΒΒΕ. 

ΟἼΑΡΤΕΒΕ Π. 1-1Πη. 12. 

1 Ὑγοο ἰο ἴδοι (δδὲ ἀθνῖβο ᾿πἰαυ Υ, δπὰ οσὶς ΘΥ}] ἀροῖ (Ποὲγ ὈθΘά8 1 Τῃ [Π6 ΤΣ]ΟΤῈ- 
2 ἴὴρ Ἰρῦ [Π6ΥῪ Μ01}1} ργϑοίϊβο 10, Ὀθοδιθθ 10 18 ἴῃ [86 ΡΟΤΘΓ οὗ {μοὶγ Ββαπά.2 Απάὰ 80} 

δδνο οογοιθα 6148, απὰ βεϊζϑά ὑπ, ἀπ πουδ68, πὰ ἰδθη (ἤθῖὰ ; δῃᾶὰ Ὦᾶγθ οΡ- 
8 ρῥχοϑββϑᾶ ἃ ἴὩ8η δῃὰ [εἷβ μοῦϑθ, ούθῃ 8 τῶϑη ἢ δηὰ [18 ροββοββίοῃ. ΤΠΘΓΘΌΓΘ ἰδὺβ 

δαῖῖ ϑοθονδὴ : ΒΘΒΟΪΑ, 1 δαὶ ον θῖπρ' ἀραϊηδὺ (18 ΓΘ Π1Υ δὴ 601}, πὰ Ἡΐοἢ γ6 
88}8}} ποῖ ΤΟΙΏΟΥΘ γΟῸΣ ΠΘΟΪΒ ; 8Πα γ6 8}4}} ποί γγαῖὶκ ἸοΔΊΪγ, [ῸΓ δὴ 601] {πὸ 18 ἰ([)18. 

4. Τὴ {μδ΄ ἀδγ 8}}4}} ὁῃ6 ἰδ ὉΡ ἃ Ὀγ- σογὰ δοποθχηΐηρ γου, δηα νγ81} ἃ ναὶ] οὗ τοῦθ," 
[454] 88} : 

Ὗγο δἵϑ υἱέοῦ]ν ἀοδίτογοα ἱ 
Ηδ Ἄσβδηρθίῃ (Π6 ρογοη οὗ ΤῊΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ; 
Ηον ἢ6 τϑιρουϑί 1 ἔγοτῃ πὴ 
Τὸ δὴ δροβίδίθ μῈ αἰνιἀϑί οὐγ [6148] 

ὅδ Τδογοῖοσο θοῦ 88ια]} δᾶνθ ΠΟΩΘ (0 οϑϑὺ ἃ δου ὑροη 4 Ἰοῦ [οὗ στουῃά7 ἱπ (}|6 86- 
δ᾽ ΘΟ ΡΥ οὗ δοβοναἢῃ. ῬΙΟΡΏΘΒΥ γὸ ποῦ, [ΠΟῪ ῬγορἤΘΒγ.5 ΤΏΘΥ 88}}4}} ποῦ ΡΓΌΡΘΒΥ (0 
7 [ογ΄ ΟἿ] {π|686 : ΒΙ4Π|6 8.18}} ποί ἀθρασί. Τδου (μαὐ ατὺ 641104 7 [86 ποτιβθ οὗ Φ8οοῦ, 

ὍΧ248 ἰ86 βρὶτῖ! οὗἩἨ Φοθονδῃ ἱπηραιίθηΐϊ, ΟΥ 8γ6 ἰθθ86 ἷ8 ἀοίῃρβ᾽ὺ Ὸ ποῖ ΤΩ ΤΟΙ Β 
8 ἀο ροοᾶϑ ἰο μἷπι ὑπαὺ γγ! Κοίμ ἀρτίρΠγ Βαὺ ἸΔύΘ]Υ ΤΥ ΡΘΟΡ]8 88 τβθῃ ΠΡ 88 δ 

ΘΏΘΙΩΥ : ἔγτοιῃ ΟΥ̓ (ἢ6 ραττηθηΐ γ6 βίγὶρ (86 τηδη016, ἔγομπι [Π086 ἐπαὺ ρ888 ὈΥ ΒΘΟΌΓΟΙΥ, 
9 ΔΥΟθῸ ἔγοπι ῦ. Τὴ6 ΜΟΙΏΘΗ Οὗ ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ γῸ ἀτῖνο οαυΐ οὗ (Π6 Βοῦβθ οὗ {Π6ὶσ 

10 ἀοϊραῦ; ἤροτα {μοῖν Ομ] άγοα γὁ0 ἰβῖκθ ΔΎΒΥ ΤΩΥ͂ ΟΥδΙηθηύ ΌΥΘΥΘΥ. ΑὙἷβθ γ6, διὰ 
ἀεραγῖ; ἴον (δὲβ ἰβ ποὺ {86 τϑβί : Ὀθόβϑαβο οὗ ροϊ]υύοι ἰΐ 8}8}} ἀθβίγου [γου], δπὰ 

11 π|ῖῖ ὁ ββδγρ ἀδείσυοίίΐοη. 1 ἃ τοδῃ αἰ Κίηρ' ἴῃ Ὑ ΘΗ ΠΥ ἢ" δα ΓΑ]θοῃοοα βῃου]ᾶ 116, 
ΒΑγίηρ:  Ὑ{Π1 ΡῬγΟΡΆΘΘΥ ἴο ἴμ66 οὗ υίπθ δηὰ οὗ βίγοῃρ ἀσὐΐῃξκ, μ9 πουῦ]Ἱᾶ 6 ἃ 
Ῥζορδοὲ ἴον [μῖ8. Ῥβορίο. 

12 Ι “111 βατο γ σαίθον 411} οὗ (πΠ66, Ο “Δοοῦ, 
1 ψ1}} ϑυσ Ιγ οΟ]]θοὶ ὑμ6 γϑυιπδαὶ οὗ [βγβο], 
Ι «111 ραϊ {πθπὶ ὑοϑίθμοΓ 88 βῆθαρ ἴῃ ἐδ [0], 
Α8 8 Βουὰ ἴπ {Π6 τηϊαβὺ οὗὨ [εἷβ ραβίῃγο ; 
ΤΙ 8141} 06 ποῖβυ τ ἢ τλθῃ. 
Ηὸ (δπαῦ Ὀγοβκοῖι {πγουρῇ ᾿δ8 θη ὌΡ Ὀθέοτθ (ποῖ: 
ΤΉΘΥ Βᾶγθ Ὀσόκοη {πγουρῆ, δηα ρϑββοα ἰπο ψαΐθ, 
Ἀπᾶ ροῃθ ἴον ὈΥ ἰΐ. 
Αμπά {δοἱγ Κἰπρ' Ρ485868 Οἢ Ὀοΐογο {ἢ θη, Ε 
Απὰ Φοβονδὰ δὖ {ποὶν μοδά. 

1Π. 1 Απά] καϊὰ : Ηδϑασ ποῦν, γα δ6δᾶβ οὗ Ψαοοῦ, δη4 γὺ τηδρίβ ταίθϑ οὐ [86 ΠοτΒθ6 οὗ 
9 Ταγβϑοὶ: ἷἰ8 1 ποῦ [ὉΓ γοῦ ἰο Κποῦν {π6 τι 7 Ὑ (πδὲὶ Παίθ ροοᾶ δῃηά ]ονϑ ονΐ, 
8 δια ἴθαν {Π6 ῖν βἰκὶπ ἔγοπι οὔ {πο πὰ, πὰ {Π6ὶν 68} ἔτοιῃ οἱ {ποὶγ ὈΟΠ68; δηὰ γξῸ 

οδὶ 186 68} οὗ ΤΥ ρθορῖὶθ, δῃά δ {πο ὶγ 8 ἔγσοιῃ οἱ (ἤθη, δηα Ὀγθδκ [ΠΟ ΙΡ ὈΟΠΘ68, 
4 τδὐὰ αἰνί46 ἰἤδιι, 48 ἰπ {μ6 ροΐ, ἃπᾷ 88 βεβὲι τὶ τ]π (ἢ6 Κοι]θ. ὙΠδη ψ71}} {ΠΟΥ ΟὙ 

ἰο δοβοναῖ, δὰ δ νὶ}} ποῖ δῆσον ἤθη ; δηα 6 Ψ1|} 8146 8 ἴδλοθο ἤοσῃ ἰμθπ δὲ 
δὲ ὕπο, ουϑῃ 88 {Π6Ὺ ἢδνθ τοδὰο ὑποὶν ἀϑϑὰδ οΥἹ]. 



13 ΜΙΟΑΗ. 

ὅ Τδυδ Βαϊ οιονδα οοποογηίηρ (86 ῥγΌρο(8 [μδὲ ΘΔ τὰν ΡΘΟΡ]Θ δϑίγαυ, ὙΠῸ 
Ὀἰάπρ, τί! ὑμοῖν ὑθϑὶμβ ΟΥ̓: Ῥθδοθ : ἃπὰ 6 {π8ὺ ρίνϑί ἈΘΊΒΙΠΟ ἴον {πο ὶγ του, 
δραϊηβὺ Πἶτπη ΠΟῪ ΒΑΠΟΙΠΥ͂ ΑΓ. 

θ ᾿ ΤΒοΓοΐοτο ἃ πἰρῦ 85}811 06 ἴογ γοὺ ψιμουΐ ἃ ν᾽ βίοι, 
Απὰ ἀδγίηθ88 ἴο γου σι πουΐ αἰνἸηδίϊοι, 
Αμπὰ {Π6 βὺῃ 8}}8]] ρῸὸ ἄἀοτντι Οὐδ {86 ΡΓΟΡἨΘίθβ, 
Αμπα ἰδ)6 ἀΔΥ Ὀ6 ἀΔγκ οὐϑῦ ἔπ θη. 

7 Απά [Π6 506 Γ8 8}4}1} Ὀ6 δϑῃδυηϑά, 
Απὰ {86 αἰνίπογβ 88}84}} Ὁ]. ΒᾺ ; : : 
Απᾶ {Π6Ὺ 8881} οονϑὺ [6 Ὀδδγα, 4}1} οὗ ἔμϑαι; 
Βθοδυβθ ἴ6ΓΘ 18 ΠΟ ΘΏΒΥΤΟΣ οὗ Οοά. 

8 Νονθγιβθῖθββ 1 8πὶ Η]]ϑὰ τὶ ρονγθγ, {πσοσρᾺ ἐπ βρί τὶς οὗ ϑοβουδ," πὰ Ἱπᾶρπηθηί, 
δηὰ ὈοΙάποβ8, ἴο Θῃῃοῦποθ ὑηΐο 8000 [8 ὑγαπβρτγθββίοη, δια πηΐο Ἰδγθοὶ ἢΐ5 8ἴῃ. 

9 ΗἨΗδδγ (818 ποῦ, γ6 θϑ8 οὗ [μ6 ἢοῦδβθ οὗ 800}, δῃᾷ γὃ πιδρ᾽βίγαίθβ οὗὨἨ (6 Βοῖιδθ 
10 οὗἉ Ιβγ89], ὑμαὺ δῦμοσ Ἰυάρταθῃηΐ ; γϑᾶ, [ΠΥ ρογνοσύ 411 {παὺ 18 γὶρμῖ, θυ] αηρ Ζίοη 
11 τὶν Ὀ]οοῦ, δηὰ Φογυβα θα τ ἢ ᾿πἰααϊγ. ΗδΣ ποϑαᾶβ Ἰυᾶρθ [ὉΓ ἃ ὈΓΙθ6, δὰ ἢδγ 

ΡΥΪοΒίβ ὑθϑοῦ [ὉΓ ἃ γσονγαγα, δηὰ ΘΓ ργορῃθίβ αἰνὶπῃθ [ῸΣ ἸΠΟΏΘΥ, δηὰ 1θ8π ΡΟᾺ 
Φομονδῆ, βαυίηρ ; 18 ποὺ Φϑιονδι διποὴρ 8 ἢ 601] ΒΆΆ11 ποῦ ΘΟ ὩΡΟΏ 8. 

12 ὙΠΟΓΘΙΌΓΘ, [ῸΓ ὙΟῸΣ 88 Κ68 
Ζιοῃ 5118}} Ὀ6 Ρ]ουρ θά 88 8 ἢ6]ά, 
Απαὰ Φογυβαθπλ 884}1} Ὀθοοῖηθ ὮΘΒ8ρ8, 
Ἀπᾶ [δ πιουπίδίη οὗἨ [Π6 Βουβθ Εὶρἢ Ρ]8068 οὗ ἃ ἔοτϑϑί. 

ἘΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 9ο ἴθ!ον ΕΊοϊμοσί᾽ οοῦχϑο ἰῃ Ῥσίηεΐσις ἔδιοδο ομδρίοιβ, δὲ 1 1668 ἀδοϊοὰϊν ροϑέδοαὶ ἔδδη ἐδ τϑιυδίη δον οὔ ἔμο Ὀοοῖς. 
ἴῃ δοιὴθ μῬασὶδ (δο δἰυ]θ εἶτοαδ τοδϑοῦ ἴον ἐπί Ῥγοοοδάυσο, γοὶ 1} ογργοίου ΚΟΏΘΓΘΙΙΥ τδκθ ΠΟ Βο8 ἀϊδιϊηοίίου ; δοά ἰο 
(Ὠοδο υο αἰ δον ψἱϊὰ ΟΡ δυίδον ἰῃ ποῖ τδκίηρ ἃ βορασαίθ αἰ γί δίου οὐὗἨ [ἢθδο ἔπτο οπδαρίοτβ, 16 οοποοροη οἵ ἐδ Ὥκτα οἵ 
ἴδο ἀϊδοοῦχθο {11} δβοϑῖὰ μασι Δ ΔΕ ΣΑΥΥ. --- ΤῈ.] 

(306τ.1. Ὁ κι γἀ.}. . ἸΏΟΣΘ ἰδ ἴῃ ἐμὶφ, αἰπηοδὺὲ οαΓίδ Ώ]Υ, 8 τοπλϊπίδοθμοο οὗ 66Ό. χαχί. 9 (οἵ. του. ἣι. 

ΦΧ], Ὁουΐϊ. χχτῖ!. 82 ; Νοῖ.. τος. ὅ) ; οἰβοστίδο ἑμοσο πουϊά ὃ τηῦοι Ρἰδαδί ΠΕ ἐμὰ ἔλθ τουδοσίωρ : “τ θῸΣ [παῖς δυά δ ὃ 8 
(οά." ---15.} 

[8 ον. ἃ. Ἧ᾽6 πιυδὲ 3.1] δφοταοῦμδί μϑγὸ ἴῃ γοργοϑαπηρ [9 οεἰχίπαϊὶ, ΔῸπι ὑπο ἰδλοῖς ἰῃ οἷν ἰδυκυδρο οὗ δ πογὰ 10: "“σωδη " 

88 ΚφΠοτίο817 Βυτηλη Ὀοΐης (ὗν, ΜΕΘ -ὦ- ἄνθρωπος, Δονπο, Μεπδολ), ἰὼ ἀϊδιἑποίδοι ὕτοσι “ τοδηι ) ΣΝ σηείποιεί (ἜΞΩ, 
ἄνηρ, υἱγ͵ ΜαμΉ). --- ΤᾺ. 

[4 ον. 4. 80 ῬΌΦΘΟΥ ὨΕΡΡῚΥ ἰρδϊοδῦββ ἔῃ 6 μασζοποτωδαῖδ ἴῃ ἌΜΆΡ Ὑπ} ἈΙΡΡΕ εἴ 8} ἃ παίης ποῖ! " που !ὰ ὃ δ1:}}} 

τΆΟΤΘ δηδιοβουδ ἰῃ ϑουπά, ἐἴ ἐδ ὀχργοδαίοῃ οου]Ἱὰ ὃ6 δἰἰοπϑὰ. ἢ 

Κιοίποτι, δυδίδίηοα ὉΥ Θοδϑηῖαδ διὰ οἴμοτῖβ, δορασϑῖοθθ [29 ἅπαξ λεγ. ΓΌΤΙΣ, ἄοαι (δ ῥγϑοδάϊπα, διὰ ἐσασιαιδῖθα δα 17 ἢ 

πΟΙΟ ἃ μαζὶ. ΝΙΡΆ. οἴ ΣΊΊ: ( νπδὸ; Πέμνι οἰ) ΑἹ 16 οὐϑὲ ' [ΠΟῪ Μὴ} ΒΑΥ. οἷο. ΤΏΙ ἴθ Ἰηροηίουβ, ΔἸ πιοδὲ ἴοο πα δῖὶ 
80, ἈΑΥΪΩς [86 ΔΡΡΟΔΥΔΩΟΘ Οὗ ἃ ΣοοἀοΣΏ ἰταρτογοιηθαδ, ΒἘῸΡ δ που πὰ ἴδ ἴοτια Ὑδ8 Ἰοὴς ΔρβῸὸ τοζδαθὰ ὉΥ βοῖιὸ δὲ Νίραη. 

Ῥτοί. οὗ μασί. οἵ ΓΤ ΤΊ, [6 ϑϑϑῖαδ ΔΙ ΤᾺ 6 (0 ΒΑ γΘ Ὁδ665 ΜΠ ἃ ἀϊδοτοπὶ ἰοϊδγρτοίδοῃ. Υἱά. Ῥοσοοίκο ἰῃ 1οο. --- Τπ.} 

[δ γοε: 4. ΟΝ ἀδΔς. Ἰηοοαι. : “ἢ [0τ τη6,᾽" (0 τὰν υτὶ." -- ΤῈ.] 

[56 Υοσ. 6. ΘΝ ΓΙΌ. ἨΏ;, το ἀξορ,᾽ “ ἀτὶρ.,᾽" “ἴ ἀϊδε}} ̓ ) [6 ἐμ, 86 ἴῃ οἶδον ῥΐδοϑα (εἴ. βηρ. Ὑοτα. 
Δι. τὶ!. 16), δρρι ἰφὰ ἕο ἴλ6 υἱϑογϑηοθ οΥ̓͂ ἀϊδοοιτθο. ΑΘ ἴο [6 τοΐδγθηοο οὐὗὁ ἐδ ΒΟΥΘΓΒὶ γογὺδ ποτθ, δᾶ πὰ (;6 τοιηδέτμῆδε 
οἵ ἔλια γογϑο, 610 86 Ὀ66Ώ (9 ρτοδίοδι ἀἰγοεδέιυ οἵ ορίηϊοηυ. Ὁ) ὁδὴ ἤδὰϊγ Κοον ον ὅδν ΔῺΥ ἰηἰογργοϊδ ου ποῖ 
ΟὨΘ ΠΙΔῪ ὈΓΟΙΌΡ δρτοοα νὶ ἢ τηδὲ ὯΔ5 Ὀθοὼ ἐδυρίι ὈοΐοτθΘ. [ο ἰδία ὃ ἴππ8: Τὴ6 ὈΠρΟΔΪΥ οτονχὰ, τϑατγ οὗ ἔδο ρίοιθ δὰ 
δο] ἰπου!οδιίοηα οὔδο ἐγ ΡῬτοριοἰδ, τηϑοῦ (μοῖσ ὀχ ογι δι οδ ἴῸ γορϑπίδοοο γ (} ἔῃ 9 οοη οι ρέυουβ ογάου ὃ δίορ ργοδοῖ- 
ἴηζ. “ΡΥΟΡΏΘΑΥ ποῖ, ἴῃ ἐποῖν ἐδισθηρ, δοηδο ἰδ, θυπ᾿  Κοὸρ ἀτγίτοι ας, ἀτοοϊϊηρ. Οοίμρασο (τὸ βατίηκ ἴτουυ αυοϊΐης ἰς 
Ὠότο, γοῖῦ τὸόή ἰδίηϊκ ᾿ξ πὸ}} 11} δῆσϑιθα ἔμ 9 βρεῖς τ τ ποῖ (ἢ.6 πι8386 δ᾿ ψαγα τηοοὶ ἐποῖῦ ρίουθ δι ν:δο γι) (δ δἰδης οὗ ΟΌΥ σδὺ- 

ὈΪ6: “ΘΥΥ ὑρ!" -- (ΤΟΥ ῬτγΟρΡΈΘδΥ ᾽" (ἀγῖγ6}} ἰ5 ἐπ ἔθ οὀχργϑθδίου οὗ ἴδ Ὀτορποῖ, τοί δι ς ἰη τῦο εἰς πρὸ οὗἁὨ (δ 
ποτὰ πὩϊοῦ τοῖν 600]9 δδιοβδδῖ πδὰ δυμποοίθα. μαι (0Ἰοσα, ἰὼ ἐδ6 πηοδὲ Πϑγὰὶ ὑσδηβίδήοῃ, ᾿' ἸΟῪ 88}8}} ποὺ ῬΓΟΡΒΟΟΥ 
(9 680 ; Βῃῃδπιθ (110. ΒΔ:108) 8}8}} Ὡοὺ ἀδραγὶ,," Ἰβϑὺ 6 Ὀ6 υηδοτβίοοά 86 ἀοὐ ἐπτουσὰ δ.6 ργορῃοὶὲ ἰδκίος ἔποόῖα δὲ 
ἐποῖν ποτὰ : "γδη 80 ; Ῥϑορὶθ |κὸ ἐποθθ 8}}8}} οϑϑϑϑ ἴο ΘΏΪΟΥ ἐδ 6 Ὀθυσοᾶῆϊ οἵ ἰδὲ ἩΜΙΟὮ ΠΟΥ 6Ά}} ἀτγοης : 1 πὶ} κἔνο 
(δια ᾧν ἴο ᾿μοὶν ονῃ νυ δῇ, δηὰ [86 δβδηπγοβθ, οἷ ΤΥ σπορὰ δου ϊὰ μπᾶυο ἰπγαθὰ ΒΉΎΔΥ, κἰδὶ] θοῦ ἀοραγὶ, Ὀκὲ οσθλο τροςὶ 
(δι. ΤΙ πὸ ἑῃίηὶκς οομαἰδίθης πίι( (6 τιοσὲ ἀϊτγοοὶ σοηάοτίηρ οἵ ἴΠ6 γοῦβο ποξὰ ἴὸοσς ποεὰ. 

ΚΙοϊπονι 5 δοηου δὲ πλοά!ῆοά ΥἱΟῊΤ τῖ}} Ὀ6 δοϑη ἰὼ ἐμ Εχορ. ποίϑθ, ππῦθγο ἢ9 χἷγοα ἃ δυ βοραΐβ δἰδο οὗ ἐδ ὑείποίραὶ γοοϑοϊ 
ἰγβη δου. Ῥοσοοῖο ἐῃ ἰος. ραἶτοῦ ἃ ροοά βπὰ ἰοϑάΐοιιδ δοοουηῖ οὗ πδλὺ πδὰ οοῦλο ἰῃίο π|0}}8 688 δὺϑοσὶ ἐξ [πὰ ρεονίουδ 
δος. ο πιδὺ βαά, ἰηδὲ ΖΌΠΣ γι 6Ὑ8 (1665 ΠΟΣῚ (μ8ῃ υδ08])} : ῬΣΘΒΟΙ ποῦ, γὸ (δὲ ᾿ΓΟΔΟΙ ! οὶ ὨοΩΘ Ῥγοδοὶ ἰο δυσὶ, 
(ἴμ8ι) (ΠΥ Ὁσίος ποῖ ἀΐδζταοοθ ρου ἔμθπι. -- Τ.] 

[ Υ͂οε. 7. Ξ ὝΠΘΝΝΓΙ. οἷν δαίϊδος ἄδη!θθ (μδὶ ἐπὸ ὑδυδὶ τορδοσίηρ οἵ (μῖ8, ΜἘ]ο τὸ δἰϑο βδυϑ, πϑεδ ϑόσϑθ 
Ὀοεϊιδίου, δὰἀορίθα, οσδ ὃὉθ μαπαοιϊνοὰ πὐὶς πῶδὲ ὍἸοτο, θὰ. Μδῦτοῦ οχρίδί:δ γΟ ΣῪ Μ6]}: ([ἴ Ο ἀϊεία ἀονειξ ζαορδὲ (ἐκ 



ΟΗΑΡΤΕΒΒ [1. 1-111. 12. 19 

4μα»κ ἰοὲ ας ἰανἴα δεποβεοία εοπίμιῖ σοτα}. . .. σεινεείαεῖς τοα φμΐό εν ἀμασε σμαθ γαείνιμα πιΐπας (γος. 6. ὅνά ρνῷ 
ἰανάενι εαμϑα ἐξὶ νηΐπασητι; ἀεμεμη "Ὁ αἱ {δ ματα ἰοηβὲ αἰἴωνι ἐς εχλδδεῖ αζεμηδμ τοεῖε [πὶ εαμδα ἐἼ36 ἱρεος Ϊεγαφίἑφς 
νοι: τεγεμϑ Ῥνγοχύγιμεκ," 

[8 ἡογ. 7. Οτ, “ἴδγὸ ηοῖ ΠΥ πογὰβ κοοᾶ," οἵα. 
[9 ὕες. 11. 140. “ νἱοα." Μδυγοῦ σϑηάθυβ οὶ ὉΔΟΥ͂ : “δὲ σμίς ἰγεί, (5) σοπένρι οἐ γιεπααεϊωγι τε ἰγεῖων." Ἐν. ἘἸοϊποτὲ 

ϑιιὰθ ἐμιο δροὰοαϊβ μθσὸ Ὀοσίαίς μῖὰ ΔΘ, πο ΓΙΑΤῚ που]ὰ ἔμθα πιογοὶγ οοππυθ. Ἐμπὰδ μὲ ρα γοσϑ. 13, 18 

ἰπο ἰἔδθ πιουΐῃ οὗ ἴδμὸ βυρροεεὰ ἴδ]αθ ρχοριοῖ, 88 ζτδιωπιδιοα}} 7 ἰδ6 οἰοοὶ οὗ ἩΘΌ. 76 τοίη σδίμονρ, ἐμδὲ ἔδο οομγ. 

Ιω ΣΥΝ ΓΤῚ πισεὶ δἰπηοδὲ Ὠθοσαρα γ  τωλτῖς ἴπ6 δρούοεῖδ, δηὰ [πὸ 89 δϑηϊπϑηὶ οὗὨ ἴπ6 ἔπο (Ὁ ο κ τϑσϑαα 16 ἴοο ὈΠΗΚῸ 
ἴδο Ῥγοῦδθ]ο Ἔχρτυσαίοῃ οἵ ἴμ9 ὕμ͵δ6 Ῥσορῃϑι ὑο ἢΦ Ὀδιδῃοθὰ Ὁ ἐδ)9 αἱοκοά δοιεμοαὶδ ἰη οἢ.. "]. 1. --- ΤᾺ. 

[19 ΟὮ. 111. 8. ΤΟ δθβεηοθ οὔ ὑπ σου.) κοὰ υδ0 οἵ ΓΝ σἱὰ Ἂ ΥΓΤ  δἴοηο οἵὔἩ ἔδο Το; ὨΟΌΏΦ ν|6}} πδιτδηί ἐδο ἰάϑα 
οἵ 1:6 Επιρξ. ἴοτα., διορυρὰ Ὀγ ῬώδβοΥ, [Παὺ Π ἀρ τὶν οὐ ϑθονδὰ " δἰδηα οαἂἱ οἵ ἴδιο ϑοσίοδ, δὲ σϊμοσς ἔῃ ετουηᾷ δΔηὰ οδι}89 
οἵ δὶὶ τὴ χοδῖ --- ὑχ ὑπο δρίσὶῖ, οἴο. -- ΤῈ.] 

ἘΧΕΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ. 

Α8 ἴδιο ἤγβι ἀἰβοοῦγβο [61] ἱπίο ὕνγο ραγίβ, Ὁ 16 
ΡΑΓΑΙ]ΟΪ ὑεῖνθοη δαπιαγὶα δη 4 “6 ΓΒ], 80 {18 
δοσοῃα οπα [Ἀ}}5 ἴητο (ἢ ἴνχο ΠΘΑΥΥ οαπ4] ἀἰνίεαἰ ἢ 8, 
ΠΠΆΡ5. ἰΐ. δπὰ ἰἰϊ., (8 σΑΥτυηρ ΓΠΓΟΌΡἢ 6 ῥτὶποί- 
ῥα οἵἩ ρΡϑγδ)]) ϊβω. ΤῊΘ στουπὰ οὗὨ αἰϊνδίοη, Βον- 
ΟΥΟΥ͂, ἰβ Βοσὸ ποῖ [6 ΔΠΔΙοΟσΥ, Ὀμὲ [Π6 δη τ 68158 οἵ 
16 Ἰοδάϊπρ του ρηῖθ. Τῆυβ οἤδρ. 11. Ὀαρίηδ πνῖ ἢ 
ἃ ἀοξογιμιίίοη οὗ τπ6 οοτγαριίοη οὗ [Π6 σθαι (να Γ, 1-- 
5), δα τΠοη ῥτοοθοὰβ τὸ ἀδρίος [6 σαγτοις [Ἀ]586- 
ποοά οὗὨ ἴΠ6 δῆδπι ριορῃοῖβ (τοῦ. 6--18), [ἢ Ο880 66 
ΟΥ̓ πιο ἢ 19 σΟΙΏΡΓΟ ΘΠ ἀοα δὲ [Π6 α]086, ἴῃ ἃ ἀδοοῖτ- 
(1 διις ὈΓΠ Δπὶ ῥγοαϊοιίοη οὔ [π6 οοτγίαἴπ ργοβρογὶῖν 
οἵ Φυάα!ι πη ἴδ6 Αἰ] οτοη 5 νης ἢ δγὸ δοοὴ ἴοὸ Ὀδ 
ὀχρουεπορα (νογβ. 12,18). Οὐογτεβροπαϊΐηρ ἴο τἢἷ8, 
οἶδε. 111. αἷδο Ὀερσίη5 νυ ἀσηπησίδιίοη οὗ ἴἢ6 
“ΌΪΠΟΥ ποῦ ]ε8 (νογβ. 1-4), δη {Π6| ἸΌΓΠΘ ᾿Ι Κονγὶθθ 
ἴο (Ὡς ἡπάρτηοηϊ δραΐπϑι [4150 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἐδθὰς 5ὅ-15), 
αἱ τἴῃ6 σοπο]υδίοη οὗ νϊοῆ, πουγονοσ, Μίοδἢ οοσὰ- 
τη ηἰσδίοϑ ἴΠ6 Βα Ὀδίδησα ΟΥἨ ἢ18 ραπα 6 ῬτγοΟ]Απλᾶ- 
τοι, 80 Ορροϑῖῖϊθ ἴο Ἐποὶγ βριυινίουβ 1] 5] ΟΠ (ν6γ. 
12 
Δ ἰ8 οὔγνϊοιι5Β υἷδη, ὑῆϊς ἢ ΤΟΡΓΕΒΟΠ [8 [Π6 αἷ8- 

ΦΟΏΓΞΘ 48 8 ἀοι δῖα οἰ τηαχ, ἰ8 οὗ 11.361} 4, βιυιοϊοης 
ποεβεδιίοη οὗὨἨ [Π6 Ομ ρδ88 ἩΠΟΩ τγθ δδβουῖθα ἴὸ 
[6 πῆποϊο. ὙΠ ΤΠο86 ἰΠΊΘΥΡΓΟΙοΓβ ΠῸ σοπηροὶ 
ἢ Αρ5. ἰ. βπὰ 1ϊ. ον ΥΪΥ ἴῃ ΟΠ 6 ἀἰβοοῦτθ {ΠΕ 
{πιθγεῖς, Ηφηρβῖ., Ἡβνετγπίςκ, Κο}} νν6, δ μου ρἢ 
ποῖ ἀσηγίπρ ἴΠ6 ἱπίοτῖου σοηποοιίοη οὗὨ σἤδρΡ8. ἷ.-ν. 
ἴῃ ρόποιαὶ, σδπηοὶ ἄτθα, (Ὁ 11} 18 γοαϑοη, "ἢ πο 
οἴπογ, {πὶ οἤδρ. ἱ. Τηβη [6 51}}7 ὈΘΔΓΒ [6 σΠΑΓΘΟΙΟΥ 
οἔ ἃ ρύυτε Ῥγορἢ ΟΥ̓, ςοτηρίοῖρ ἰπ ἰϊϑο  , νυ 1] 6 ἴῃ [Π6 
ἰν βίου Ὀείογο 18, ΠΌΤ δορί ηΐπρ ἴο οηά, τοῦα κα 
84 ορροπίτἰοη ἴο ἔδο τείρτιίῃρ β'Π8 οὔ 188 αν ΔΓΕ 
τῆς πιϑῖη οἰ γβοι γί βι)6 ; νυ] 1 ἢ ΤΟ 86 ὙΠΟ ἴδο] οὐϊροὰ 
ἴο Ρυϊ 8 ΠΙ]1 ροτγϊοά τὸ [Π6 ἀϊδοουγθα δοίοτα οἷ. 11}., 
ψὸ ΟἸΠΤ, ὈσσΆι86. ΠΟΥ γοηα δϑιπάοῦ [Π6 Ὀοδα ἢ] 
δυτ οἴ τΥ Οὗ ΤΠ 608. ἰΪ. διὰ ᾿. ὙὍὙὴδ τθϑβοη μίνθη 
ἴον τι} ΐ8 δοραγδῦοη, ἰδὲ ἃ πονν θερτπηΐηρ ἰδ τμαγκοᾶ 
γ τ “Ἡδαγ, 1 Ῥσδυ, νοῦ ᾿ (ἰϊ.. 1}, Ῥύοόνδβ ποιἢ- 
ἰπν, δίπος τῃ6 8816 ΒΌΠΠΊΟΠΒ 18 ἰοπηὰ οἢ. [ἰϊ. 9, 
ὙΓΠΘΤΟ ὯῸ ΕἸ εἰς οὐ ΒΈΡΡΟΒῈ ἃ πον ἀἰβοοῦγθο ἴὸ 
ὨὈρρίη. 

σῃ. ἰ!. 7Τήε Τῆρεϊς, νουβ. 1-5. 7λο Δοδι έν, νοτβ. 
1, 3. Τεὶν ΟὉπάμεί. ΤῊΝ ἀϊδούτπτεα ΤΠ 8 ΡΔΓΑ]]6] ἴὸ 
τΠ6 οἰ πιέ αν ἀοηυποίβιίοη οὗὨ [δα Δἢ (ν. 8 ἢ.) ἀσαϊηβιε 
τῆ δ'η58 οὗ [86 ΠΙΡΏΘΥ ΤΠ Κβ, ἀπά Ἰἰκὸ τδαῖ, τΠ}18 
᾿ἈΚαΒβ, ἔἴγοπι {86 Ὀορὶ πηΐην, [π6 ΟΠ ΑΓ ΟΙΟΓ οὗἉ ἃ ““ποβ. 
τοῦ ἴο ἴδοσα ὑπαὶ ἀονίδο ἰἰαυἰΐγ, διὰ ὈΥΘΡΆΣΤΘ 
ΟΥ̓ οἱ ὑποὶν Ὀθάδ; ἢ [Ὧ6 τηοχείης ᾿ἰκὺ ἐμῸ 
τΣεδοσίίοο ἰδ, ὈΘΟοΔΏΣΟ ἰΐ 16 ἰ {πὸ ῬΟΎΨΟΣ ΟΥ̓͂ [ΠΟἿ» 
Βασιά. ὙΥΟΚΟάποΒ88 δ ἸΠΟΓΟ ΟΥ̓ ΤΗΪ ΠΑ] ἴῃ Ῥτοροσίΐοῃ 
45 ἷϊ 15. πότ 46] ]ρογαῖθ. Τη6 σηιάδιίοη ΌΠπι [6 
ἀσείρτι ἴο 118 δοσοιη  5Ππηοπὶ, 696 ν ἤοΓο οἴοη τὰρ- 
ταροηϊοᾷ ὈΥ [6 δ8ῖ6 05 οὗ Τοποορίοη, ῬΓΟ ΠΆΠΠΟΥ, 

1{τ μοῦ ἰΦ ἰΠ6 ὅτο οὗ οοποπρίδορῦσο, τακίος πἰεη, δὲ, 
86 ἰδοδα φοϊλοιὶ ὈΥ Ὀυτηΐηβ, ἔδοτοῦ σδπηοι τοδὶ, ἢ0 δοὰ δυδῆοοῦ 
λει, δ8ὸ ὯὨ0 Ὠοῦδεδ ΟΣ δοϊὰ5 οσοηῖφ' ἢ ἰἰ666. Υοῖ ὯΦ πιοξθ 

Ῥαγιασ τίου (58. Υἱῖ. 15 εἱ 8].), 18. ἤθσα ἀδβογροά, 
νἱσπουϊ σαντα, ὈΥ τῃ6 βίαροβ οὐ ὩΏΣΤΊ “το ἀονίϑβο,᾽" 
ἴοσι ἴδ6 ρ]δι (8. Χχχυϊ, 5), Ὦν5, “0 ΡῬΓΘΡΑΙΘ 
ὙΔΥΒ ἈΠ ΤηρθΒῃ8," δῃὰ ΣῊ “ἰο ρυλ ἴῃ ὀχοϑοι- 
το " (18. χ]!. 4). Ὑ86 οοηδίτυοσιίοη ῥτοσοθὰβ 
ἔγοτῃ ἴΠ|ὸ ραγιὶς. τὸ 106 νογθυτῃ ἢηϊτί, 88 ἰπ 1 ὅδηι. 
ἰϊ. 8; Επδ!α, ἃ 860 υ. ὕροη τποῖν Ὀδὰ {πον ταϊπκ 
ἴτ ουῦ, δὲ τι6 τἴπ)6 γΏΘῺ ἴΠ6 Ρΐοιιβ 51}}} τον ἤθαγὶ 
(8. ἐν. ὁ; 1. 2); ἰῃ τὸ μῆς οὗἨ τιοσηΐηρ 867 
ΘΓ ἴὸ οἱ; -- Πποὶν ἤν τποῦρῃ, τποτείοσρ, δὲ 
1π6 σΙΆΥ ἀλνη, 5 ποῦ ΟΥ̓ ῬΥΑγῸΓ (ΡΒ. ν. 4) δαὶ οἵ 
σονοῖοιϑη 688 : [ὉΥ ἴξ 18 ἴῃ [6 ΡΟΨΕΓ οὗΓἹἩ πον Βδηά, 
ἴ. 6., [Ώ6Υ τὸ δὉ]6 ἴο ἀο ἰϊ δηὰ ΠΟ οπε Πἰπάογβ [861 
(ας. χχχί. 29; Νοῆ, ν. δ), οὗ, τὴ. ΟΧΧ. δὲ ὅδθη. 
Ἰ. ο. : ἰσχύει ἣ χείρ μον. Ηρ δηὰ Καοὶ] τγδηβδῖο : 
“[0Γ {Π01Γ Ὠδηκ 8 τἘποὶν αοἀά ᾿ [ἐξέ σιωη Οἱ ἢ, τ οἷγ 
ῬΟνΘΓ ΔΥΑ Ϊ8 [0 [Π6πὶ 48 ἃ (οἄ, ποηο εἾβ6 ἀο {86 Ὺ 

ἴοδυ. Βαϊ {π|8 ννου]ά τϑαυΐγο ὈΓΤΙ ΝΟ Ὅπὸ Ὡῶν, 
ΗδΌ. ἰ. 11. 

Ψον, 9. ἾΝε δῖο ἢον ἰοἷὰ ᾿τδοσοίηῃ ἢ 686 ἐποὶτ οἱ] 
ἀοραβ οοῃβίϑῖ ; Απὰ ἴλ6γ οονοῦ (ἀρβίηβί [86 ]ανν, 

ΕΧ. χχ. 17, ποδθ Ἔχργοβδίοη ὙΏΓῚ ἰδ ποὶ πους 
ΘΙ] 518 τοροϑῖθὶ ἤδτο) βο]ὰβ δῃὰ βϑέξο ὑΏΘΣΩ : 
Δα ΟΡΌΓΘΕΒ ἃ ΤΩΔ 8:54ἃ Ἠἰπ. ἤοῦ56, Θνθὰ 8, ΣΏ57). 
δηὰ Ηΐα Βοχίϊδαζθ. Τῇ Ἰγδηερτοδϑίοῃ οὗ [Π6 ἰὰν 5 
ἴον τὴ9 ρῥτγοϊθοτίοη οὗ θοῇ τη δῇ 8. τ68] δβϑῖδῖο δηὰ 
ἱπμουδης (1ωμον. χχν. 28 ΗΠ}, ΌῪ ἀοβίγογίπρ τἢ9 
ῬΙΓΟΡΟΥΥ οὐὗἨ τπδ ρϑδβδῃϊβ δηὰ ορργοβδίῃρ ἴθ πὶ 
1ποτηβοῖναβ, τ ἰδ 18 δὶ [6 ῬγορΒοῖ, Κα 18 σοη- 
ΓΟΠΙΡΟΓΆΓΣΥ͂, 5αδἢ, ἢ. νυ. 8 δ᾿, πιοϑὲ ΓΘ το- 
ῬΙΟΥ͂6Β, ἃ5 Ὀεΐη [ἢ6 ϑῃγοβῖ τἸΔῪ τὸ ἴΠ0 ογοδιίοη οὗ 
ἃ ΒΟ  ρίεβ8 Ὠγοϊοιασίδῖθ, ἴὸ 16 ΒΟβΕ]6 βεραγδιίοῃ οὗ 
Ῥτοργιοῖουβ ΠΟ πόδα πἰτῃοιϊ ΡΓΟΡΟΓΙΥ, ἀπά 80 ἴὸ 
ἴῃ6 τυΐη οὗ [86 πϑίομδὶ Ὑγϑ] αγα πὰ [6 ῬΟρ ΠῈΣ 

᾿ἴ8. (ὙΠῸ κοοοπᾶ 3 πιϑΥ, ἕο {Π6 βακα οὔ 186 
ῬαΓΔ]]Ο Ί5ῃὰ, δ6 γοοτγοα ἴὸ ἴπ6 οι δ6}}ο] ἃ οὐ [ἈΠ ]Υ, 
88 ἴῃ ἀεη. νἱϊ. 1). Τλΐδ οη6 Ὀτοδοῖ οὗἉἩ [6 ᾿ὰνν ἰ9 
βιιΠσίοπὶ ἴὸ ργόνοκε (ἀοὰ ̓β ΔΏΡΟΥ δηὰ Ἰυάμπιοπὶ 
ὈΡΟῚ 1018 μεπογατοη. 

γον. 8:5: ΤΒοχοΐοσο, πο δαὶ ΦοΒονυδ, 
ΒΟΒοΙΪά, 1 ἀονὶθο ΟΥ̓ προὰ ὑμία χοῃοσϑίίου, 
[{π}}]. Τῆθ ρῆγαθο Ὁ ὩΦΓῚ 5. ΘΙ ρΒΔΙΙΟΆΠΥ 
τοροδῖθα ἔγοῦλ γ6Γ. 1, [0 βαῖ οἰθαυγ ὈΘΙΌΓΘ ΟἿΓ ΟΥ68 
Π6 7.8 ἑαἱιοπὶς ρτεναίθηῖ ἰπ οὐ Β ργονυίάδηοα (ἔχ. 
χχίὶ. 23; 18. χχχὶὶ 1). “Τἢΐβ8 ροπογαίίοη, ἰβ, 89 
ἴπ Απὶ. 1}.1, ΓΠ6 ὙΠΟ]. Ῥϑορῖθ; οἵ. ε||ὸ γενεά, Μϑδιῖ. 
χΙϊ. 41,42. ΤΠογα ἰδ τὴ6 δϑῖηθ ἈΠῸ ΠΟβἷ8 ἴο [ὴ6 
““ ΘΡῬΓΘΗΒΙΟΉ ᾿᾿ ἴῃ γΟΓ. 2, ἴῃ 1Π6 ΦΟΠΟνη ρῆγαβο: 
Φιδογυδὴ ἀον δοβ ον, ἔσοσα τ ΟῚ γὼ 5}}8}} ποὲ 
ΜΓ ΠΑΡΥΔῊ ΥΟῸΣ ὩΘΟΪΚ; ᾿ἰκὸ ἃ γόκα ὈΘΟΟΙΏ68 ἴΠ6 
Ὠδγὰ τοῦς οὗ ἴΠ6 δίγδηρσου οὐ ἴπὸ δι σον οὗ ἰδυηοὶ 
(Δ πι. ἰν. 1), δῃὰ ἀοεϑ ποῖ 4]]οὺν 1156] ἴο Ὀ6 δῃδκοη 
οὔ (εν. χχνὶϊ. 19), Αδϑ)ὰ γὸ 88)}} ποῦ νγδκ ἸΟΡΩΥ 

-Ξ ἀρ ιν δος. δᾶν. [ἢ τουῦβ οὗἩ ροΐηρ (ὈΡ8. [νι]. 

(88: δούϑῃ ἴδεξ οὗ φαΥὐ νι]} δυῇῆδοο στο δοο. ἢοδιὰ ΟΟἿΥ 
ΟὟὯΔ ΠΟῪ δ1.2}} ἔδι6 ἵζετο οὗ τοδυ.᾽" ΗΪΌ. δρυά. Ῥυδϑογ ἰδ 
ἰοο. -- τε.) 
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9; Οε8., ζετο. ὃ 178, 4); [6 προοῖκβθ (δδὶΡ διὸ 
υιδοὰ ἴ0 σαττγίηρ' {πο ΒΟ Ἶχ 68 81} } (15. 1}. 16} ν»ν}}} 
αν ἰὸ Ὀοπὰ; ζοῦ ΔῺ ΟΥ̓ ὗὑσωθ 1 116, ᾿ἴπ νγ ἢ ἢ 
ἀδργεββίοη οὗ 530 1γ118 δηὰ ρ])οοΟμΥ δίίθποθ σΟΠΊο8 
οὐϑῦ ἴϊ6 Ρϑορὶο (Απ|. νυ. 13). ὙΤἰΐθ αἰδὸ 8. βαἰα 
Ὑνἱτἢ δῇ ΔρΡΡΙ]Ἰοδιίοη : γοῦν σα] σαι565 ἴ86 ρΓοδοπῖ 
ἴο ὃῦὉ6 8Δὴ 6ΥἹ] {πο Ὀοίοτο αοά, δμὰ δὸ (οὰ ν]]}} 
Ὀτῖηρ 8 [πιὸ ὙΠΟ 18 ΟΥ̓ (ῸΓ γου, [Π6 πονηρόν, 
55, ααἰϊνο διὰ ρμαδεῖσο αἱ οὨοα; Ερἢι. ν. 6 ; Μαιι. 
ΥἹ. 18. 

Μοῦ. 4. Τὰ ἰμαὺ ὅδὺ 111 ομϑ (πὸ νοῦῦθ δἴο 
αϑοα ἐπ ΡΟΥΒΟΠ ΠΥ, Εὐννα)] , ὃ 291 Ὁ 2 γ.) ἴΔκθ ὩΡ 8 
ἰδυσῦ ἀραϊηϑὺ [ἢ66 (εἴ. ΗΔὉ. ἰἱ. 6; 15. χὶν. 4), δοᾶ 
αὐΐος ἃ Ἰαγηθηδίίου. ὙΠαὶ ἴῃ ἴΠ6 πιϊπα οἵ [Π6 
Δν γβΑ 68 15 ἀοτίβίοη, 8, ἰῃ [6 πιουτῃ οὗἉ ἔγιθη 8 
Ἀπ 1Ἀ86 τη ΠΣ 6 ΓΒ οὗἁ (118 σοτητηπ πὶ, ἃ ἰαπηοηἰδ- 
τίοη : οὗ 1, 10; δπηὰ ψῇδὶ {Ὁ]}ονγ8. 8 Βροκϑη ἴτοπὶ 
τς Ροβίοη οὗὨ (86 Ἰδοῦ; 811 ἐπ ονϑσρ, Ὑἢ}} οπ6 
ΒΥ, ΤῊΣ, πέμπτη 6δῖ, 81} 18 Ἰοϑῖ, εἴ. Πλη, Ὑἱῖϊ. 27, 
πη 4190 [Π6 γεγονε, ον, χνὶ. 17.: ὙὍὸ δτὸ υἱ- 
ΤΟΙ ἀδοίσογοᾶ. Οὐ πὰ ἴοτγια τὶ ἢ ὦ ᾿ἰη5ἰοαά οὗ 
0, ςἕ, ΟἸ8]ι., δ 268 Ὁ. “δ οὔβοῦγο νοῦγαὶ 18 Δἀαριοά 
ἴο ἴΠ6 βοπηὰ οὗὨ ᾿ἰΔπηθη κι “Ἷοη,᾽᾽ Ηἰ σία. - ΤῊΘ Ῥοτ- 
Ὅσοι οὗὁἁ ΤῊῦ δῶρ μΒ6 (Φεμονυδῇ, οἵ. ἱ. 9) ἔδκϑα 

Ῥβοῖκ, “ἼΔΩΣΙ οἵ ἱακίηρ Ὀδοκ οὗ ἃ ρῥγοπι βϑοᾶ Ὀθη6- 
ἄντ (8. χν. 4. Ὑππ8 ἀοά ταροηῖδ οὗ δανίπρ 
βταηιϊρά ἰς (αθοη. νἱ. 6). ον Ὧὸ τι μάγανγε {ΐ 
ἕροσα τηθ] --- ΟἿ. τότ. 8, δραίπβὶ Ηϊζὶ ρ᾽5 ἴγαπσ}δ- 
ἤοῃ : ον Β6 168 τὴ ἀοραγΐ Το ὅδ δροδῖδίδ --- 
ἵ, ὁ., ἴο τὴο. Ὠοαίῃοη (Ψ6γ. χΙχ. 4), ῖο 5. θη δηὰ 
ὕτονβ ὉΡ ἰπ ΔρΟΒίΑΘΥ ἤοπὶ Οοά --- Βο αἰν θ᾽ 
ΟἿΓΡ Βο1ε] 

γεν. ὅ. ΤῬΒοχοίοτο, [Ππ6 ῬΙΟΡΏΘΟΥ ΡτΟΘΘ6αΒ, ἸοΟ - 
ἱῃρ ὈΔοῖς ἴο νοῦ. 8, ὕμοι (411 [βγϑοὶ, ἰγδηϑι 0, 88 
ἰ. 14) 8δῆδ! αν 3ὸῸὺ οὔϑ ἴο οδδΐ ἃ στηϑϑϑδυσίνς 
ἰΐπιὸ οἱ 8 1οῦ οὗ χγτουῃὰ (Ψυάρ. Ὶ. 8) ἐπ [86 δδβοσὰς- 
ΠΥ οὗ ϑοβονδῃ. ΒῸΓ ἴὸ [π6 σοηρτορδίοη οἵ “οἀ 
Ὀοϊοης τ86 Ἰοἱβ οὗ στοιπά 50 ἰοπρ' ΟΠΙΥ 85 ἴον 
θ6δγ ἴῃ ταϊηὰ {Παὺ ἰδ 15 Οοαβ Ἰαπά (ἴμεν. χχνυ. 238) ; 
Ὀαὰΐ βίηςα τΠοΥ, ὈΥ [016 88 ἡδηπιθὰ ἴῃ σϑῦβ. 1, 2, 8Ρ- 
Ῥτοργίδίο ἰδ ἴο ὉΠουβοῖνθβ, ἴΠ 6 ΓΘ 18 0 ἸΟΠΡῸΓ ἃ οο0ῃ- 
᾽ το οὗὁἨ ΦοΠονϑ ἢ, πᾶ [86 οπηογ, σοῦ, ἼΤΩ 
ἢἶβ ἰαπά ἴο ἴη6 δροβίδίο, γῦο παν Ὀθοη το 6] ΠΟ Ὁ 5 
ἔγοιῃ τμοῖγ Ὀΐτιῃ, πὰ β5ὸ ᾿1 [688 συ]. ΤῊΘ νγογὰβ 
οΥ̓͂ [ῃΠ6 ρτορἢοῖ ἃγὸ Κϑϑῆ, απὰ ριόνοκο Ὧο σοηῃιγδαάϊο- 
ιἰοη. ἱπιασίηἷπρ [18 ρτγθϑθηΐ ἴ0 [ἷπι|, ἢ ΦΟΠΊ68 0 
1π6 πον ἴαγῃ οὗἉ [86 ἀἸϑοοιυγθα. 

γοι8. 6-18. δίαζε οὔίλε Ῥνορλείίς Ε᾿μποιίοη. ον. 6. 
ΤἼΘ ρΘΟρΪΘ Μ}1}} ποῖ ᾿ἰδύθῃ ἴο ΔΠῪ ροππῖπο ρΓΟΡἢΘΟΥ͂ 
(Απι. ν. 10)ὴ.0 ΤΙ 5 βοοοηα τϑρτοοῦ 830 γι 8 ρϑῦ- 
4116] ἴο οηβϑ οΥ̓͂ ἰδαϊφὶι (οἰ. χχυ!. 7 Η.)]. Ιηἀροά, 
116 γτορμοῖ βδββοοίδιοβ [[βαϊδ! ἢ ἈἰΠλ86} ἴῃ 
᾿πουρῆῖ, τ θπ 116 τηϑῖκοβ [ἢ6 ρϑορίθ οδὶὶ οὔϊ ἴο 8 
Ὀ᾽ ΓΑΙ ΣΕΥ ΟΥ̓ Ρτορῃοῦβ : “ Ὁσίνοϑὶ ποῖ,᾽ [Γ.)0Υ ἀγίῖνοὶ. 

ΤΒο οχρτοϑϑίου ἼΩΣΤ (οι ἢ 2, ἐπογοίουο Ῥτορ. 
“ο Ἰοῖ ἄγοῦ,᾽ ἐποκὶο (Απ|. ἰχ. 18), ἴο ροῦγ ουἱ 

δορίοιι8 ἀἰβοοῦῦβθ, [0 ῬΤΟΡΉΘΘΥ -- Ν᾽ 32, οἐ. ὉΝΞΤΤ, 
ἴο ἰοῦ Ὀ00016, ρακ ὥστ ; δ. χεῖν. 4), ἀρρϑϑῖβ 
ἢδΓΟ, 88 ἴῃ Ατῇ. Υἱϊ. 16, ἴῃ τῆ6 τηοιἢ οὗἔὨ [Π6 πλ4]]ρ- 
πδηΐ ορροϑίοη, ἢ ο86 οὔσδη ἢ [Ἀ]566 ῬτΟΡἢΟἴβ 
ΑΓΟ, ἴ0 ΟΓΓΥ ὙΠῚ ἴ ἃ ἴοπο οὗἁὨ οοπῖοιαρί. (Βαϊ οἵ. 
Ἐζεὶκ. χχὶ. 2, 9.) Τλδ ριορῇοὶ βίγα  σΠΌΔΥ ΓῸ- 
τυγη8 [ἢϊ8 σοπίοπιρῦ; {π6ῖν ἱπάϊρπδίίοηῃ 8 'ῃ γϑϑὶ- 
ΕΥ̓ ΔῊ ὈΠΥΟΘΘΟΠΔΌΪΟ ἀγν ηρ,, 88 Π6 (Ὠ6η (γΥ6γ. 7 6) 
ἔαστθοῦ ουΐηοοβ. ΕἸἾγϑῦ, Ποψονοῦ, ἢ ΒΏΘΥΤΟΙ ΠΟΤ οὔ- 
ὑθσοη ὈΥ 106 ἀοι.0}6 βαηἴθῃοθο, 6 ἢ, ο, νέοι, δοοογά- 
ἵὴρ ἴο {π6 δηδίοργ οὗ (δ [0] οννίπς γϑῦθο, 16. δ680 πη- 

1. [ΟΥ̓ Τοχὲὶ. δηὰ ὅτγδη. [ἢ Ἰος.]. 
ἃ (ΟἿ. ἴοχέ. δπὰ ἀτασι. ἰῃ 106. -- ἴκ.] 
8 [Οὗ Τοχὲὶ. διὰ ασϑ. οἡ (αἷ8 γϑζ. --- ἴκ.] 
4ΑΧ κοοὰ οοπηδοίίοη ἴον ἰτο νοὶ τοῦθ πΟΌ]ἃ ὃὉὈ6 εἷς 

ἑοτὰοὰ ἰζ, ἰδκίηρ ἴμ βοηίθθοθ “ἢ κιτιλι, 88 ΡΑΣΘΏ Δ ΕοΔΙ, 

ΜΊΙΟΛΗ. 

ἀογβίοοά 88 δὴ ἱπηρδίδηϊ αυδβίίοη. 8.881} ἐμ 6 γ ποί 
σίνοὶ ἴον ὑμδῦ Ὁ 8841} 0ῃη6 Βδαδσδυηθ ποὺ ἀδραγί 
ΕῸΓ βᾷσῃ τβούογίοδὶ φαθβίϊομβ νἱτμοιῖ τΒ6 ραγιοῖς 
οἵ ἱποττοραίίοη, οὗ ΗΔ. ἰἱ. 19; Φεγ. χχνυν. 939: 
Ηοϑ. χίϊ!, 14. -- Εναϊά, Ηἰιζὶρ, Μδῦγογ, {Ππιϑτοῖς, 
Ολϑρατί : “1μδὲ τμοπὶ ὩοΣ ρΓδῖθ οὐ 8686 τηϊηρβ ; [86 
ΤΟΥ ηρ ἢΔ8 πὸ δηὰ.᾽" Οἢ. Υ. ΜΊςἢ 8615, Ηςησείθη- 
Ὀοτρ, 6] : “ΓΓ πον ῬΓΟΡΘΘΥ͂ ποῖ ἴο {Π|686, ἔπε τε- 
ΡΓΟδοῖ Ὑ1{}}} ποῦ ἀδραῦι.᾽᾽ 2 --- ΤΏ. ρῥγοοεάϊηρ γνετὺ 

βίδη 8 ἴῃ {Π6 πη. ((6βδη., ὃ 147, 4), πὰ ΓΙῸΣ 
βἰχζτι 69 ποῖ τη ΓΟ ΪΎ γον ηρ8 Ὀὰὲ ὀνογυ τ ΐηρ, ποῖ 
ΟΔῺ ΒΕΓ Θ 83 ΓΟργοβοῖ δηὰ τγαΐῃ ἰ0 ὁης ([3. ΧΧχ. 8). 

γον. 7. ΤΊιο ἤτϑι τοῦδ οὐ 1118 ὑοῦ 8180 836 δὴ 
ἱπιρϑδύθηϊ Θχοϊδιηδιίοη : Ο ἴον ψμὺ 18 βροΐεϑι ἰῃ 
8: Ὠουμδ9 ΟὗἁἨ 6.861} οἷ, οἡ {18 αος. ἐπα σπαϊϊοηϊε, 
Εν δ]α, δ 101,6; [5. χχίχ. 16. 1η {Κὸ τηβηηογ, [η}- 
Ὀγοῖι. - ἐμαί Ηϊιζῖς : πωπιὶ αϊσοπάμπι ἢ Βαϊ (Πα 
γα ηάϊνα ἰάθα ἰπ ποῖ οοηίαϊποὰ ἱπ [μ6 ρϑγῖ. ὈΆ38. 
961 1 }1|6Γ ηα 61] : ““Ο τποιὰ 8ὸ Π4}16α Ὠοιδ6 οὗ 

δδοοῦ 1 Βευῦ τπδὺ ἴῃ σοπποούοη τ ἰτἢ [86 (Ο]]ΟΥ 
ῖνο8 ΠΟ 80ῆ86. ὩΓῸΝ ΓΞ ἰδ ποῖ δἰαΐ. αὖς. Ὀπὶ ἀος. 
ἰοεὶ, “ ὨΪ16 ὙΩΝ, τοραγάρα α8 8 νογθαὶ ἴοτγι, 8 (85 
15, χχνΐ. 8 : [ΓΘ 15 βίαγοα οἡ (66) : “Ὁ ἔογ ἴΠπ6 μοὶ 
τπδὲ ἰἰ ἰ5 βαϊὰ ἱπ ἴῃς Ἰιουβοὸ οὗ Ψ800Ὁ,᾽ 859 (Ὁ]]ονσϑ, 
ΘΕ 1 Κίηρϑ νἱῖ. 48; Εἰ. 9.58 ὙΤὴδ ῥγορμοῖ (ὙοΓ. 
7 4), αυϊῦθ ἰπ τἢ6 πιᾶηηογ οὗἁ νοῦ. 6, Ὀσίησϑ ἃρ [Ππ 
γογὰβ οὗἘἢ6 ΟΡΡΟΒΟΙΒ, ἰῃ οτγάθγ τῆθη ἴοὺ ΤΟΡΙΥ͂ ἴὸ 
θαι. ΤΏΘΥ ΒΑΥ : 18 [86Ὰ {86 αρίὶσὶϊ οὗὨἩ θβονδα 
ὈΘοοΙΩΘ βἰοτγί, ἱ. 6., ἱσηραι θη ὃ. ΤΏδί που κὰ δὲ 
αζαϊηδὶ ἴπ6 νοτὰ οὗ αοά (Εχ. χχχὶν. 6), ἴο π δίοῃ 
ΤΟΥ ΔΡΡΘΔ] 'κὸ βαίδη ὑδίοτε Οῃσγεὶ (Μαῖι. ἰν. 6). 
ΟΥ̓ 8.6 8689 --- ἰὴ μ᾽ αρίιοβ ρτορ ἢ Πα5]6ὰ ὃῪ [π6 ΡΓΟΡΒ- 
ο[8 --ο ἰα ἀθϑϑὰβΡ δοιὰ ὰ Ρίασαθ ἴβγαθὶ τυ θοαὶ 
6 ἰ5 ψοηΐ ἴ0 ἰοϑίου 48 ἢἷ8 ἤγβί-Ὀοτπ βοὴ (ΕΧ. ἵν. 
23). ΤΠ ρυορδδῦ τορ] 65 ἴὸ {{ι|8 ΤΌΟ 13 ἢ ΒροοοΝ, 
ὙΠΟ ἢ οἰαῖι8. 16 ῬτΟΠ 86 ἴον ἰἰ96 1} τασαγά 688 οὗἉ 
ἴπὸ σοηαϊποπ, ΌὈΥ τουηϊηάϊπρς ἴπθπὶ πὲ αοά τε- 
ταδίπϑ ἰπἀθοὰ 6 βδθ, δυῦ τπδὶ [ΠΥ (γνοτ. 8 [{]͵ 
ἢδνθ οπδηροά, δοὸ {πῶ Τῃ6 Ῥγοιηἶβα δῇ ΠΟ ἸΟΠΚΕΓ 
Ανδὶ! ἴογ (ἢ π|, Ὧο ποῖ, ἱπ ἕδος, γῶν τνοσᾶβ ἄθδὶ 
κίη!ν τὶ Ηἴτη ὑμαῦ γαῖα υρτσ ον» “ Τίιο 

ποσὰ Ἴδη, δὲ δὴ δρροβίῆνθ ἴο [89 ρδϑΐβοῃ ἱπ 

ἩΥΓῚ (σοῦ χχχί. 206), οοαϊὰ τηκα [6 ρ]δοθ συ ἰοὶ 
16 ΘΙ Ρἢ 8518 Γοϑ τ πρ ΟἹ ἰΐ αϑϑῖστϑ ἴο ἴζ, ὈΘΟΘΌ 56 88 
Δη 86 ]θοῖῖνα ἰδ ἀγανγϑ ἴο 1156} τὴς τι] .16 ὈοΙοηρίπας 
(ο λοίεολ."" Ηἰυσὶς. " 

Ψονῦ. 8. Βαϊ αὐ ]Γ --- ῬΓΟΡΟΙΥ͂ : ΣΟΒΙΘΓΑΥ͂ --- [ΩΥ̓ 
ῬΘΟΙΪΘ μ88 βίοοα ὮΡ 88 δῖ ΘΏΘσΩΥ. ΜΈΥ ποχιίἰβ 
που ὰ ἤδνὸ σοπχαϊποᾶ Κίπὰ, 85 {ΠΟΥ γόγα, δα νοῦ 
αν βοιυσῆς ΠοβΙ γ. Τὴ Βοσ5816 διατυδο 58] 

σομπ68, 88 (π6 ἱπιροτῆ. ἰηἀἸο 4168. Οἡ τῆ τ186 οὗἁ ν 
οἵ. Εἰ να], 8. 217, ἀ. ἃ. 1. -- ΟἸμοῦβ, γειλϊηΐπρ (ΠῈ 

οϑυβαῖίνο βἰσηϊβοδιίοη οἵ ΘΘΘἽ2), ὑγαπβ]αῖο : θα ΠΥ 
Ῥθορίθ τπῆβκα τὸ βίδηἃ ἊΡ 88 {Ππεὶγ θηθιμΥ. Βαΐ 
τ βυβὴχ 15 απ ηρ, πα τὴ6 ΡοΪ6] 18 ποῖ θοδν» 
ΒΑΤΙΥ συ δβατῖῖνο. ὁ --- Απὰ ἰπ Ὑἶδὶ ἀ065 τἢ]}8 Βοβα! νῦ 
σοηβι8 1 ΟἿ ὕγοϊηῃ ἰὴ Κασιωθυὺ γ8 αἷσρ [80 
ΤΩ Ὸ 16 οὗὁἩ ἴποεθ το ἴπ δοοῦγο οοπἤάσηποα οὗ 
Βδίδιυ (μον. χχν. 18) ὕϑδβ ὍΥ, ΘΥθσ86 ἔγομι ὙΓΆΣ, 
ἷ. 6., ῬΟΔΟΘΑΌΙΥ (ῬΒ. εχχ. 7). ΤῊΘ ρᾶγί. ρ85. ΣῸ) 

[ΑΚ69 [86 ρἶδοο οἵ ἴῃς ρατί. δοῖ. 2 (ΟἿ δῖν,, ὃ 345 
ἃ, οὖ. Ῥβ. οχὶϊ. 7). 

γεν. 9. Απὰ 88 (ΠΟΥ Βμαῖο ποῖ 16 
80 8111} 1065 16 ἀοίδηβο] 6885: ἐμ ΟΣΏΘΩ ΟὗὨ ΣΩΥ͂ 

πὸ δβῃου Ἱᾶ ἐχαηδίδίο : π πὶ ἰαδίοῖν, πβθα ΤΥ ῬΘΟΡΙΟ.,᾽" ρϑοῖν, 
τδο πογίδοτι κἰοσάσαι,, [ἀτγδοὶ, δἰτοδᾶν δἰὐδοκου. “ δἱοοὰ ὕ} " 
(αὖ. οῦ χχ. 27) ἀροϊωσὲ (Ὡο δυϑῶν, Αϑαγτίδ. "" ἤγοιδ οδ ἔδο 
κδιτοοεὲ γὸ δἰτίρροὰ οΥ̓ ἐμ τηδηΐϊο, ἕγουι μοι ὑπδὲ ραδδοά 
ΟΥ̓ δος ὈΓΟΙΥ.,,) (089 Ὠπηροῖγ, ἰδὲ 6 ἤτοι Ὅν Μὰσ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΘ [Π..1-111.12.Ψ 

ῬΘΟΡΙΘ, ἴδ πηρτγοϊοοιϊοα νἱάονβ (18. χ. 2), γθ ἄγίνϑ 
ουῦ οὗὨ ἴ.86 Βοιιδο οὗ ὑδξοὶσ ἀδ] χη, [ἢ Ὠοιδ6 ἰη- 
Βογιτοὰ ἴγοτη: [8 πιιβδυδηά, (0 ὙΠ ἢ [ΠΟΥ ΔΓῸ δῦ- 
ἰλομοά ὈΥ {Π|6 ΠΙΘΙΔΟΤΥ͂ οὗ ἐπεὶν νοἀ ἀρὰ ἰονο ((ἰδηϊ. 
γἱ]. 7; Βος. ἰδ. 8); ὅγοσὰ ὑμῖν ομιϊάσθὰ (τ6 88. 
᾽8 ἴῃ 1Π6 δπρ. ποῖ ἴο ἀφηοῖδ ἴπ6 ΟΠ ἀγο πη ΒΟΥ ΓΆΠ]Υ 
83 8005 Οὗ [Π6 νἱἱᾶάον, ἔδί ον] 85. (1ζ6}}}, ἕογ τῆδὲ 

σποπ]ὰ Πα δ ποία πιαία, Ἰιῖ δοδυϑο Ὧ 22 15 ἴκϑη 
ςοἸ]οοεΐνοι!Υ ἱ. 9), γ8 ὕἤδικθ διΤΔΥ ΤΩΥ͂ ΟΥ̓ Διλϑυῦ ἵ0Σ- 
δνοσ. Τὸ δεϊοην ἴὸ Φεμοναῇῃ 19 τ1Π6 Πιοθοῦ δηάᾶ 
οΥγπδιγοηΐ οὗἁὨ Ὄνου ἱπαϊν  ἀπ18] 1Θγαο το (6Γ. 11. 1}; 
Ῥῃ. Ἰχχὶϊ. 28); ΠΌΘΟΥ τῆ γιι8ῖ5 οὐδ ἴδ6 σἢ!]ἄτοη 
ἴῃ ΔΙ ΟΠρ; [86 ὨολΙἤδη ἴα Κ68 ΑὙΤΔΥ (ἢ}8 ΟΥ̓ ἃ- 
τηοηῖ οὗ Οοά (1 ὅ4πι. χχνὶ. 19). 

Ἑτοτ {8 γοϑ0}}5 ΠΟῪ (νοῦ, 10), οὗἉ ἰδεῖ δ8. ἴἰ 
ποτα, 186 ΓΠγοδιθηϊηρ, δοοοτάϊπρ ἴο [ὴ6 1δὺν οὗ 1Π6 
(αἰϊο (εξ. ου νον. 8, “τῆοβ6 παῖ οχροὶ 8}.4}} 6 δχ- 
ΡΟ]]οά "): Ατίδϑ γϑ, δὰ κῸ : Ὁ. ΠΘΧΘ ἰβ ῃοῦ 086 
τοεὺ (ΖΘΟδ. ἱχ. 1) τ ΠΟ τπῶϑ ῥσγοιηϊβοὰ τἴὸ (6 
τ Ὠίθοιβ ΡΟΟΡΪῈ ἰπ Οὐπαδλῃ (Του. χὶΐ. 9 ἢ; 8. 
χον. 11; εἴ. Ηοὺ. 11}. 11 44 : 0. υποϊϑδηυϑδα 
ΨοΥκοῖμ ἀσδίσχυοσίίου (οἷ. 1,ν. χνἡ!. 25. [5. Ἰΐν. 
16), διὰ ἐμδῦ ἃ Βδτῃ ἀδδίσυοίίοῃ. 80 τηι8ῖ Οοὔ" 
ῬΓορβδὲ βρϑαὶς (νοσβ. 3, 6), νπϑίμοῦ {ἰἸὸ ΠοαγοΥΒ ΓῸ- 
φαγὰ 1ὲ 48 ατγίνοϊϊηρ οὐ πο. ἥοσο ἢθ, ἱπαροά, 
οης οὗὁὨ εἰἴὸ Ῥγορμθῖβ οπι {ΠΟΥ͂ που]ὰ διΐπ ἤθαγ, 
(εἶ 158. χχχ. 10), ἴΠ6 ῥγοοσϊδπιδείοη σουἹὰ βοιιπὰ 
ΥΕΙΥ ΑἸ ΒΌΓΟΠΟΥ; Ὑμδὶ (ΠΟΥ δῃηποῦηοῦ γγὸ ἃγῸ το] ὰ 
ἰπ τϑγβ. 1}-- 18. ᾿ 

Ψοτῦ. 11. ΙΖ ἃ σῶδυι Ππονοα νϑρϊΐν, ΓΤ, δ ἴῃ 

18. χχνί. 18, διὰ ζαϊδομοοὰ (9, σιεπὶ ρατί. 48 Ῥδ. 
Ιχχχὶ. 14 ; 2 ὅδπι. χυἱὶ. 12), ΒΘ του 16 (1}6 
δρούοϑῖβ ἀσυνδέτως, ἃ8 Ὠοιῖ. χχχῖϊ. 29) Σ ψἢ} 
ῬΤΟΡΏΘΕΥ ἴο ἴΏ66, ρεοορὶςα οὗ ᾿δβιδοὶ, οὔ σίπο διὰ 
δίτους ἀὐίῃκ, ἱ. 6. οἰζῆογ: οὗ 1π686 τηϊηρβ, [δὲ 
ΤΌΠΟΥ 58}14}} ὑ6 Ὀοδιοννοα οἡ γοῦ, ΟΥ Ὀοιοῦ : 80 {πᾶὶ 
ΤΩΥ͂ Ῥγϑαϊ 018 88}8}} ΘΟΤῚΘ ἴ0 γόοῖι 88 βιγοεῖ ἃ8 Ὑ]ὴ6 
δηὰ βδῖσγοηρ ἀὐπκΚ, ΟΥ̓ 4180: ῬΓΟΡΉΘΒΥ ἴο ἴπ66 δὲ τῃ9 
Ὀαπασθοὶ (εἴ. νορ. 6).3 Απὰ νουἹὰ ΡῬΓΟΡΏΘΕΥ ἴο 
[18 ῬΘΟΙΙΘΟ : ὃ ΠΑΆΠΊΟΙΪΥ, ὙΠ [Ό]]ΟΥΒ ἰῃ σοῦ, 12, 
18. ΥΓΙΓΤῚ οοπύηποβ ἔπ ἀροάοβὶβ θαραπ ὈΥ ΦΥ9, 
ληᾶ, ὙΠῈῊ (6 ρΡαγῦ, ἴδκ68 ἴῃ6 ρ]δοθ οὗ ἴῃ βἰπρ]6 

ἘΣ, πτμῖ]ο ἰπαπρ Ὀοβἰ 465 τμδὲ τη ΐθ ῥγορμοδγίηρ 
ἰδ Ῥεοιτηδηοπὶ (ΕΑ! ά, ὃ 168 ς.).}2 Ιπϑιοδὰ οὗὁὨ [ἢ6 

νογῦδ] οοποίττιοιίοη ὮΨ 2, 86 ρϑγί. ἰ8 οοῃδίτ θὰ ἃ5 
8 ποῦυη {ἢ δἰαί. αὐ8. 48 νοῦ. 8 (δῦ. ἰΐ. 15; Ρβ. 
ΧΧΧ. 4). 

ψον. 12. Τὸ (6 ραγί. 18 δ )οϊποᾶ, 459 σϑὺ. 7, τὴ 6 
ἀΐτοος ἀἰβοοῖιγδο: Σ Ὑ}1} ΒΌΣΟΙΥ δΌΓΒΟΣ 811 οὗ [Πθ6, 

Ὶ [Ρυΐασῇν, ἐδ 9 ΟἸΟΥΥ, οοι ἶηοδ5 88 ἐμο δείίηα, δρραγοὶ 
ψΏΟΒ Θοά πδὰ αἴγοι ἔποπι, δὰ [διὰ προῦ ἰδοῦ, δὰ νι ϊοἢ 
ΟΡῬΓΘΘΘΟΙ δἰσί ρροὰ οὔ ἥκοπι ἰὮοτη. Βυὶ 1} ἰηεϊ δα 41} (6 
εἰ οἵ Θοά, δον αοὰ πουϊὰ ΔΙΓΔΥ ἴπθη). [Τηδδαα 
οὗ ἴμο ΠΟΙγ Ὠοα!6 οὗ ραγϑοῖδὶ οδῖϑ, ἴδ οἰἰϊ ἀγοα ΟΥΘῊῪ ρ ἰη 
σοὶ δὰ ποκίοου, ΔΎΑΥ ἔγοῦσι δ}} [πὸ ογάϊηδοσοθ οὗὨ Θοά, ἰὶ 
ΤΩΘῪ ὃδ, ἰξ ἃ δίγσϑδερο ἰδηά, ῬΌλΟΥ ἐπ ἰος. --- ΤᾺ.]. 

3 (Μη οοηβοίσηοθ πιῦδὲ ὠϑϑὰδ ΠΑΥ͂Θ δοπιθ ὑἷοβ ἴῃ 
δροικίοᾳ θι.166}}7 οὐ Θοὰ. 1:9 διῖδο ρτορδμοὶδ δὰ ἰο Ὀἰϑαϑο 
ἴδο τοῦ τοϑ, ἰο οεροϊάδη ἰὨδεπὶ ἴῃ ἰμοῖν βοϊ εἰμ] βοῦοο, ἴῸ 
[8}}1 ἰδοαι ἰδὲ ἀνά που!ᾶ πὸς Ῥαυοίδίι. ΤΤΏΘΥ ἀουθο]68θε 
δρόκο οὗ ἀοἀ δ ἰδ ροτζαὶ ὑγοπιίδοθ ἐὸ ᾿ἰ6 ρϑορῖο, ἴπο ἱσηα 
οιϊαρ ιοἱιὰ τὴ ἀπά ἀοηεν, ΗΒ Ῥτοισιὶδα οὐ δουηύδηϊ 
μΒασγοδὶ δηὰ υἱηίδρο, δὰ δοαειγεὰὶ ἐδδη, ἐπδὲ αοὰ ποι! ποῖ 
πνἱἰιχάτοαν πόμα, ἔπδὲ δ γὙδϑ υοῖ 80 ῥγθοΐδο δυους πἰ8 ἴων. 
ἈΠΟ 05}16 ἑθσαι ἴῃ Ρἱδίη πόογάδ, πδαςϊ ἰὲ 81} σᾶπιθ ἰοὸ ; 1ὺ ΤΔΑ 
ἃ Ριορῃμοαγίης οὗ τσίπε απαὰὶ πολ αν." ῬΌΔΟΥ ἐπ ἰος, --- 
Τκ.]. 

δ Οτ. δάμποείης πῆοσο οαἰοδοὶν ἴο ἐπα δοοϑοίδ: 7 τολη 
Φυονοῦ ἰπ6 πὶ ηὰ δηὰ ᾿ἰϑὰ ἀδοοῖϊ : 1 Μ1}} ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴοὸσ [266 
(ο νίηρ διὰ βίγοῦς ἀτίη κι 6 που] ΡεΕΟΡΌΘΕΥ ἰὼ ἐμ }8 ΡῬϑορίο ; 
εἰς. Το ἰταπαϊδιίου δῦογο ἰδ Ἰοβίσδ!γ τοογο Ῥοσδρί ὨΟΌδΔ, 
δικὲ δρργορεϊδῖο ἴὸ ἰδ Ηοδ. ποζάξ. 
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80 ψόου]Ἱὰ {86 18 Γ8, οἰοΙ πη ρ (ΠοΙηδβοῖνοδ ἴῃ [86 ζΑΓῸ 
ΟΥ̓ [86 οἷά ρῥγορδμδίβ, ργορἤἜ80 ἰῃ τ86 παπιὸ οὗ Φ6}ο- 
ν δῇ, Ο, ὕδοοῦ, 1 ννῖ]}] βιιτοὶν οοἹ]]ϑοῦ [Ὧ6 τοσηδηΐ 
οὗ Ικγθ]. ΤὙΤπδῖ, ἱπάθοά, ἃ σοῦ ΟΠΙΥ σΔ ὃθ 
ΒΡΟΚοΠ οὗ, ψὴ0 884}} ὃὉ6 σαϊποτγοὰ {δε ύο Πῶς ἴο 
Οδδά. 17; Φοεὶ ἱ. 5, οὖ Απιὶ. ν. 15), Ἄουθῇ [86 [Ἀ]56 
ΤΌΡΠΕΟΙΒ πον; δῖ ἴῃ νἱὲνν οὗ ἴα ἀεσδβιταοιίοη οἵ 
διηαγία, [6 ταϊσῃν {16 Κ]6 τῃ6 οατὰ οὗ [86 τηϑῃ οἵ 

υαᾶδηῃ ὈΥ ρῥτοϊθπαΐϊηρ τ8δὴ ἴἢ6 ψ8ΟΪθ (159) οἵ 
ιυάλῃ, ἀπραυνῆρα, νγὰβ [19 τοιηπδηῖ, δηὰ του]Ἱὰ 
πασανοῦ δπῖοῦ δίοηθ ἰπῖο ἰἴθ ρῬΓΟτηἶ8δθ. ΤΟΥ 
της ΡΙ Δι βί ΒΥ ἀρροϑὶ ἴ0 [πὸ ῥτοοοάθηϊ βεῖ ὈΥ͂ 
Ηοβοα, γῆ. (ΠΗ. ἱ!. 2 [᾿. 11], εἶ οἰ. 1.) δὰ βαϊα 
[παὺ ἴον [6 ρα πίϑπχοηϊ οὗ [5γ86] δηἀ {Π6 Ὀοδβίον-᾿ 
τηοηῦ οἵἩ ἴδνοῦ οὐ Δυάδῃ, θοῖῃ ψουἹὰ τ αιΠοΥ δϑουΐ 
Οπο δα. ὙΠΘΥ δου θη τοίδν ἰοὸ 186 ὙΠ ἴῃ 
τπᾶῦ μαδεᾶσο ΒΘ {ΠΟΥ ΡῸ ΟἿ ἴο 58Υ: Σ ΨΠ]1 Ὀχίῃς 
ὉΒΘΙΩ (1870 861) ἰΟσΘΌΒΟΣ 85 ΒΘΘΡ ἰπ [86 86]ὰ, 88 
8 Ὠοσζὰ ἐπ [Ώ6 τοϊϑδὺ οὗἉ 8 Ῥαβίασθ. 'ΓΠα ἀρρεϊ- 
Ἰδιῖνθ εἰσπί οδιίοη οὐ ΣΤΥΣΞ, δορίωημκουίίο, 18 αυϊῖα 
Ῥοββ Ὁ]6 δεςογάϊηρ ἴο ἴῃς οἴγτποίοσν, 8 ἰσαηᾷ ἐπ τθ6 
οἰάοϑὺ νϑυβίομϑ, δηὰ 18 50 Π ΘΠ ΤΥ Βι ρροτγῦοὶ Ὁγ τἢς 
ΡΆγΑ ΟΠ 8 πὶ οὐὗἨἁ “ ραϑίατε."-- δο Ηἰιζίν, ὕπαῦτεῖι, 
(αβραῦ ; Ηεηρβίθηθογα, οὐ τ06 ΘΟΠΕΓΔΓΥ: ἴἢ6 
Μοδδίις, Ιζ0}}: τ Εἀοχαῖα Βοζγαϑῖι. ---- Το ἀτίῖο]ὲ 
Μ τῇ 1Π6 δυβῖχ ἰπ ΠΣ ἽἼΓΊ, 88 9088. νἱ!. 21; Ἐτυδ]ὰ, 
ἃ; 290, ἃ. Απὰ ποῖ πιογοὶν πάδἢ δπὰ [δβγϑοὶ ἰπ (Ὠοὶν 
Ρτγθβοιῦ οοηαϊίομ, θαϊ 6180 411} ἴ1Π0 βεοδιιογοὰ δηὰ 
βο ἃ ν1}} γοΐατη, οὗὁ σϑοπὶ ΟὈαάξἢ {γε γ. 30) Ὀοίοτο, 
ἀπὰ 906] (ἰν. 6 85.) πεά τηδάθ τηθηϊίοη: ΤΟΥ, 
[1ῃ6 [0] ά ἀπά μαϑίιτο οὔ [1[βγϑθ], 88}81}1 δυγδσίω 
(ΓΤ ΓῚ ἰπδιοδὰ οἵ ΙΓ ΤΊ, ΟἸ8}.., 8 244, 6.) 
σε τἢ τάθαι, ἴοΥ [Π6 πηα]πίπαθ οὗ [Π6 πιο 4160 5 ἃ 
ἨΘΟΟΒΒΘΓΥ͂ οἰοπιθηὶ οὗἨ [Π6 ῥγοτδ68 οὗὨ ῬγΟΒΡΟΓΥ 
(Εἴοβ. 11. 2. [1..11]}. ὩΣ ἰ5, 1Κ6 ὩῚΓΙ, ἃ οορπϑῖο 

ἴοττα ἴουῦ ΓΙΌΣ, ὉΣῚ (ΡΒ. Ἰν. 83). Βαϊ ον ἀο 
ΠΟΥ Βρροδβο {πὶ ΓΠ18 σδῇ ταῖκθ ρΐδορ ψἤθη, δον 
16 ἀοϑεπιοοη οὗ ϑαπιδαιίδ, ἴΠ6 πουίμοῦῃ μάτι οὗ 
{6 ΠΟΙΥ Ἰαηὰ ἰβ8 ἱποϊοβθα ὈΥ͂ ἴΠ6 Διβϑυγδηβ8 τουηὰ 
δῦοι 1 ΤΙΐδ αποϑοῃ 18 δηβυγογοὰ ὉΥ 

ψον. 18. ΤΏΘΣΘ γ}}1} 5ὸ ὉΡ ὈΘζοσο [ΒΒ ΌΧῺ ---- ἃ ἴτα- - 
ἀϊομαὶ Μοββίαπὶς οχργδίοθ. (0. νϑὺ. 21) -- Ἠθ 
τΒδὺ Ὀσθακα σου ἢ : ἰἰπ6 Ποδά, ἴδ Ἰοδᾶον πῇ οπὶ 
[ΠΟΥ 1} βοῖ οὐδὺ ἴῆοτη, δοοογάϊπρ ἴὸ Ηοβ. ᾿ϊ. 2. 
Ηδ 11 ρἷδος Ὠϊπηβοι δὲ (ποῦ ποδὰ ἰπ [Π6 ΠΟΙῪ 
οἷ πηΐϊμον ἀοα νι}} ρσϑῦμον 1βγὰθ], Ψ1} οο]θοῖ 
το ἱπῖο δὴ ΔΙΙῺΩΥ͂ πα Ὀγολκ (6 Υἱπρ οὗὨ {6 
μροαύποη δ ΤΟΥ Ὀγχθαῖς ἰὨΥΚΟΌΔὮ, Ρᾶ88 πο [86 
ξαῖο (εἶ, οἡ εἶ... 11), δῃὰ χὸ ουὐ ἡγοῦ 10. Απὰ 
1ποὶν κίπφς Ῥϑδδθα οὐ Ὀοίοσθ ἴμόζω, ἴῸΓ ΠΟ ΟἿΠΟΓ 

4 (Οὐ, Θτδπι. διὰ Τοχὲ. ποίϑ. -- ΤῈ.] 

δ [ὕῦτ. ῬΌΔΟΥ ὀχργϑθδοά ΝΟ] ἐδθ Ορροδίίϑ δῃἃ πιοῖὸ 58[46- 
ἤκοῦοῦυ Υἱόν, ἴδδι ἔλθ ὀγοακίης ἰΑγουκὰ διᾶ ἰΠ6 δοίηβ οσίλ, 
6 οὔὲ οὗ ολρενι ἐγ. ΠΎΒΟ ἰρδρὸ ἰδ ποῖ οἵ οοοᾳυεαὶ, Ὀυὲ οἵ 
ἀοιγοσϑῆοθ. ὙΠΟΥ͂ ὀγεαὶ ἑλγόωρα, Ὡοῖ ἴο ΘηΐοΡ ἰῃ, Ὀυὲ ἴο 
»ακ8 τλγομρφὴ ἰΛ4 χαίε Διὰ γὸ ζοτίλ. 6 π}} οὗ ἴδ οἱἐν ἐδ 
ογαϊηασὶὶν ὀγοζεπ τὐσουρλ, ἰὼ ογάος 0 τδῖκο δ δηΐσβησθ, ΟΣ 
ἢ δοοῦζο ἴο ἃ ΘΟ ΘΤΟΥ ἐδθ ΡΟΝΟΡ οὗ ϑδηϊογίηρ ἰὮ δὺ ΔῸΥ 
πηθ, Οὗ ὉΥ δζοὸ δηὰἃ ἄϑουῦ. Βπΐ ἰδποῖο (δ9 οὐὐ᾽οοὶ 18 ὁΣ- 
Ῥγοδδοᾶ, ἴ ὸ “ογίλ. Ῥιδίη!υ (θη [ΠΟΥ πότ σοηδηοὰ ὃ6- 
ἴοτο, 88 ἰπ ἃ ρυίδοη ; δῃᾷ ἔπ μιυίο οὗ ἴπ9 ὑγίβοη δ Ὀυγαὶ 
ΟΡΘΌ, ἰὼ δοῖ ἴϑπι ἦγθθ. [0 8 (Π6 79 [ἢ δδῖῃδ ᾿ἰπδρὸ 886 ἩΠΘΌ 
Θοά καὺβ ὉΥ [βαϊδὴ : 1 τοί ἱἱ ϑαν ἰο τἸΔλ6 Νοτίλ, ἰυα μΡ: ἀπά 
0 ἐλε δοιὰ, λοίά ποὶ δαεῖ, οὐ, Θὁ ψε ἴογιΛ ὁΓ Βαννίοπ, ϑὰν 
ψε, ἰλε ζωνά δαδὰ γτεαεοηιοὰ Αἱα ϑέετταπὶ «Ϊαεοὺ,,)" οἷο. ΤῬὩ8 
ΛΌΓΟΥ Ἰοηρ ποὶο ΟὨ ἐπ γοσϑο Ὀοίοτο 08 δος δ δὴ δἀξηΐσα- 
δῖθ φροοίσησο οὗ ἔΠ6 ἸΩΔΏΌΘΣ ἰῺ ὙΠΟ 6 ΘΟΠΏΘΟΙδ ἃ ΥΦΑΔΌΤΟ 
οἵ ἐνδηκοὶϊοαὶ βουϊπιϑηξ τ ῖϊ ἐμλ8 ὑτίαῦ ἰοΐδ οἵ δηοίοδδὲ 
ῬΓοΟρΏθΟΥ. Βυὲ [16 οἴδδηῃ τδίδοσς ρΡυΐ οὐ ἰπδῃ ἀγάνψῃ οὐ; 
ε 15. ἃ οΥΥβι Δ] ΠΣ α σΏ οΥ̓͂ ἰὴ6 ζοδροὶ διουπὰ ἃ ΒΘΌΣΟΥ βϑῃ- 
ἴομοθ σδίδονρ ἰδδῃ ἃ Ὀϊοαδοιυιίης εὶὰδ ὅοσι “0 Ὀυὰ οὗ 
οἰϑασῖγ αϑ δᾶ ἰσυι.᾽"--- Τὰ.} 
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τη τὴ0 ἰείηρ, ουἱϊ οΥὗἩἨ [76 ουδὲ οὗ Πανὶ, οϑπ ὃῈ 
ταὶ ““Βιεδίον᾽ (Ατη. ἰχ. 11), δᾶ Φόδβονδῃ δἱ 
ἐμοῖς οϑδὰ, 89 ἴῃ [ἰδ τηᾶγοθοβ ἴῃ ἴμ0 ἀδδοτὶ (ΝΌηι. 
χ. δ5., Εχ. ΧΙ, 21). 

Τῆι ἰογοροίπρ ΟΧΡ]απδίίοη οὗ νοῦϑβ. 12--1 8, ὙΠ οἢ 
τοραγὰβ [6860 85 ἴΠ6 αυϊηὔοββοποθ οὗὨἨ ἴῃ6 ρο]άθη 
ῬΓοπ 868 ἢ ν ΙΟἢ τὴ6 ὧι]86 ργορῃθίβ 5164] ἴῃ 6 
ἴανοτ οὗἨ [80 Ῥϑορὶβ, γοϑίβ ποῖ ΟἹ]Υ οὐ ἴθ ρμΐδλῃ οἵ 
{Π6 σγῃο]6 ἀϊδοοῦγβα (ΟΠ ρ8. 11., 111.} θὰ 4160. 68ρ6- 
ΟἾΔ] οὐ 106 ἱπιροϑδὶ ὈΠΠῸ οΥἁ 6518 0}}8}} 1 Πρ’ ΟΥ̓ ΠΟΥ 186 
ἃ οἰθδὺ οοῃηποοίίοη ὑ"ροῖνγοοη υόγϑ. 11 δὰ 12, δπὰ οὐ 
ἔπ 6 ΠυΠΊΘΓΟΙ8 ΓΟίο  ποο8. οὗ τῃ6 [Ὁ] ον ΐ πη; σΠδρίοτῦ. 
Τα ΟὈ)θοτίοἢ 8 νυ ἢϊο ἢ} ἢανα θδθη Γαϊϑοὰ δρσαίηϑί ἰζ, 

τηου κεν 1δδὺ ἴγοπι 1Π6 Ἰογηὶ “ ΤΟ ΏΔηϊ,᾽᾿ παν 
π πηοί ἰῃ [86 ἐχοροβῖθ. ΤΠ ρϑββαζο ἰδ Ἐπη ἘΠῚ 

ὀχρίαἰποὶ Ὁγ . ἢ). ΜΙ. 8018, τιπιδΏπ, Εὐὐγα]ὰ, 
Ἡοΐϊιαπη ἴῃ 186 Θελτγί )ειοεὶδ, ἩΓᾺ1]6 [16 Π| Δ) ΓΙ, 
ἰιοννονοῦ, απ δπλοηρ ἔπη οὗ γοσοηῖ δα ῖθοῦβ, ἤσηρ- 
5: ΠΥ, Η  ἰλίσ, Οαϑραγί, Κοὶ] [Μδαυγογ, Ρυβου], 
ϑοραγαῖθ [6 ἰαϑὲ {πῈὸῸ ΤΟΥΒ68 ἔγοπὶ [6 σΟΠΠΘΕΟΙΟΠΝ, 
ἀΠΔ οχρ δίῃ τη θπὶ 48 ἃ δίοπβεϊίδηϊς ῬΓΟΠ.ΪΒ6. ἔγοπι 
ΜΙ ΟΔἢ 5 ροίΐηϊ οὗὨ νἱονν. 

Βαϊ δοοογάϊηρ ἴο τη ϊ8 ᾿δίϊεν ππάογβίαπαάϊησ οἴ 
{Π6 8.})6ςῖ, 11 18. πηϊη 0 Πρ 1 0]6 ἢονν, ἱπηπηο 8 1Ὸ}Ὺ 
αἴτον 15, τη 6 ἀπε εδὶα (οἢ. 111.} οδῃ Ὀερίη, 45 ἰπα]- 
οαἰρα ὈΥ τΠ|6 πηδη 68 }Υ δἀνογβαῖίνο ἽΝ, κὑυτ 1 
Ἀν ὁ (οἵ, [6. χχῖν. 16), δῃὰ ΟΥ̓ (Π6 αἰδπ] (ΓΟ 8}}Υ 
ὁρροϑίϊα ῬΙΌΡΠΘΟΥ, ἩΔΙοἢ οοηππαοδ, ἢ [6 6χ- 
ῬΓΟδΒ8 ἈΒΒΌΏΓΔΠΟΘ (γα, 8), {πλ΄ὺ7 11 σίτοϑ [06 ῬΓΟΡΘΟΓ 
βοητίπμησπι οὗ [6 ΡΡορΒιεῖ, ἴο 186 δηὰ οὗ ἴ6 οπαρίον 
δηά εὐἰπιϊηδίθδ 1η ΓὯ6 ἰΔ81ῖ νΟΓΒΘ. 

ΑΙἾΒΑΡΤΕᾺ [1]. 

Ηδτο αἷϑὸ 16 ἀἰθοοῦγβο δρρ]ΐοδ ἀΐγοςο (γ6 08. 1-- 
4) ἰο ἰδλε ποδιξέν, δῃᾷὰ Ῥδγι θυ ΓΪΥῪ Ποτο ἴὸ ἴῃ 056 
ἰη Ὠἰσῃ οδῆοϊα] βιδιίομ, 88 οδ) θὰ σζυδγαϊδηβ οὗ εἶα 
ἀπ πἰϑίγαοη οὗ 7υδιῖ6. ΗΘΑΣ, ΠΟΥ, γὃὸ ϑϑὰβ 

οὗ ὅαοοῦ, διὰ γο ἡπάφοϑἊε (Ἰ :Σ) ΞΞΞ Αταῦ. Κὶαὶ) 
ΟΥ̓́Τ) Βοτδο οὗὁ Ιδγδοὶ, 16 ἐΐ οὶ ζοὼν γου (2 
ΟὨτοη. χἰϊ!. δ), ἴοτ γοῦ ἃροῦθ αἱἷϊ, ὑο κηον [0 
τὶ χὨῦ, ω ΚΠΟΥ͂ Ξε [0 τογνδγά, σγίνο ποοά ἴο (58. 
ΧΙ. 25). 

εν. 38. ἵὸο (δῖ μδίΐο δοοῦ, δῃηάᾶ ἴονὸ ον, 
(μδῖ οἴθα] δΔὝΧΑΥ πο ὶν οἰκί ὕγοια ΟἿ 1θ:, [ΓΟ] 
1Π6 Ὠου86 οὗ ἴδγϑϑὶ (νοῦ. 1), διλὶὰ ὑποὶν δθδἢ ἔγοσῃ 
ΟἹ τροἱςΣ θομθα. ΤΊΘΥ ἸΏΔῪ νγ6}} 06 Ρ]ϑαδοὰ ψ] ἢ 
τἢ6 Ρτορμοδυίηρ σοποογπίπρ ἴΠ6 “ ἤοςκ ᾽ οΥ̓ 15Ὁ86] 
(ἰϊ.. 12), ἴον ταϑλην ἢ !]θ ΠΟΥ ἤανο [6 ΡὈΓΙΥΊΪορο οὗ 
ϑῃθϑτης δηά βαγίπν ἴμ6 ἤοοϊ. 

γογ. 8. ἴοα, ἴποδὸ Ὑἢοὸ δδὺ (()6 ἀϊϑοοιγβα 
ἰὙΠ8 ἴο [Π6 {ΙΓ ῬΘΥΒΟΠ, [οΓ ἰῃ νἱβίοη [6 ργορἢοῖ 
5068 ΠΟΥ͂  ἴΠ086 Δα γοβϑοὰ ἤδυθ δγοαΥ ἜΡΠΡα, 
1Ποῖνῦ ΘΑΓΒ, δπὰ τὐγηθὰ ΑὙΑΥ τοι ᾿ἷπι, δῇ 
ΤΆΔΙΚοδ Ὠἷδ σοπιρ αἰπὺ Ὀοίοτο αοἂ δηὰ [ἢθ οΘοηρτορα- 
κἴοη) ἐδ ΔΟ6ΒῊ οὗ ΣΩΥ͂ ῬΘΟΡΙΘ, οἷς. 

6Γ. 4. ῬΈΘΩ -- δῷ ([Π6 πιὸ οὗἨὨἁ 16 τουϑδῦοη 
οὗ {πὸ ταὶ οὗὁἨ ἀοὰ («οἴ "'Γ68. ᾿ἰ. δ᾽; Ῥτον. ἱ. 18), δὶ 
τΠΘ ὙΘΥΥ͂ τ{π|6 ἴον ψν ΔΙ Οἢ {πεῖν ᾿γίηρ ῬΈΡΠΟο, Πο]ὰ οὖς 
τὸ το (ἢ πὰ θεὸ οὗ ποιπίης ὑκΐ χοϊάοη 8}}18, 
- 1} ὉΠΟΥ͂ ΓΑ ΠΟΥ ΟΥΥ ἤο Φομονθῆ, δια δο ἢ} 
Ὡοΐ ΔΏΔΥΓΟΣ ἔθσΩ, [ὉΓ ΠΠΘΥ ΔΓῸ ποῖ πογὮγ οὗἁ (Π6 
μιιδοίοιιβ ργυοπιδο (Η08. 11. 32 ἢ}, δίποθ. [ΠΘῪ ἢδνθ 
Ἰοῖ τποὶν ἀδ οὗ χγδοθ ἰχτὶ ὈΥ; διὰ σψ }} μδἱᾶο μὲ 
ὕδοθ ἤὕγοσα ὑβόσῃ (ἰπηρί. ΕἾΡ.ΐ ἢ 6 Ἱπβίοδά οἵ ἑἐ, 
ἃ3 ΡΒ. ΧΧΥ. 9) δὖὺὴ ὑμδὺ Ἂ(ἰσϑ οὐϑὰ 85 ὕΠ6 Ὁ πνθ 
τοδλᾶοϑ ὑπο ἀθϑάβ ον]. ψ6ῃονα 5 σουπίο Δ 66 
ἰφ (6 ζοιιηϊαΐη οΥ̓͂ Π 6 (Ῥ5. εἷν. 39); τι ποη ἰδ 18 
τὰγπο ΑΥΑΥ ᾿ '8 ἀοδιῃ ; Ηες ν"}}} ποῖ Ὀγθαὰῖκ [ἢγουἢ 
Ὀοίοτο ἴμοῖα, ὃμῖ πι1}} 16ῖ το πὶ ρου βἢ ἱπ ΠΪΒΘΓΥ, 89 
τοῖν ἀθοάβ ἀσβοῦνθ ; οἷ, {π6 1δϑοὶ νογάβ, νυ ὲ ἢ 11. 8, 7. 

γον. ὅ Η᾿ Ὑτδησ πίοι ἴο [80 ἴδ ̓δὸ ργορῃρίδ, ρδῖ- 
1161] ἰο ἰΐ. 6 ΟἹ ὙΏυδ σαν ϑόμόνδα δφοίτδι 

ΜΙΟΑΗ. 

(ΨΥ, δ5. δου. ἱ. 2) ἔμϑ ὑσορμοῖβ νο 16δᾶ ΤΩ 
Ῥϑορὶϑθ δείσαυ, οὐ Β ἴο δῖῸ ἴϑγδοὶ, ἀπά 6 Ὑὃδοὸ 
ἢυγῖα τἤδη. ΒΓΔ (Ζδον. ἰϊ. 8). ̓  ΤΏ Ῥτορῆ- 
οἴ βιιοιι]ὰ Ὀ6 6Υ68 ἴοτ [Ὧ6 Ὀϑορία (15. χχῖχ. 10), 
πὰ πίθους ρτορηοῖθ [Π6 ῬδΘΟρὶΘ τὲ Ὀ]]πὰ ; δῖ 
ὙΠΟΟΥΟΥ ἸοΔ5 1806 ὈΪ πὰ πϑίγαυ 18 δοσυγϑοα (Π δαϊ. 
χχνὶϊ. 18). ΤΟΥ ἰοδὰ δϑίγαυ ὑθοϑ86 ΠΟΥ ΔΓ 
υνυοά Ὀγ τῃ6 στοδῖ (νοῦ. ᾿ )]. ὙΜΟ, ϑει ἘΏΘΥ 
μδνὸ δηυίτς ἴο ὈΪ6 ἐπ ὑμοὶνρ ἔϑοῖὰ (οἷ. ἴ1..1], 
12), ὑ. 6. ὙὯῸ θη [ΠΟΥ͂ τοοοῖνα ΔΩΥ͂ ροΟα ἴ0 6δῖ, 
ΟΥΥ, ῬόθδοΟ --- ΡΓΟΡΠΘΒΥ 85 ἀοβίγοά ; δῃ!ἃ ὙΒΟΘΥΟΣ 
εἶνοα ὕμοσζη ποίδίη (Ὁ μοὶ του, ἀχοίηδ᾿ὶ 
Πέτα ἘΒΟΥ͂ βδιου  ν τὰς [ΚΙοϊπογί: ἀθοϊαγα ἃ δ8- 
στοὰ 87]. Βγ τῃθ διε μοδὶδ οὐὗἨὨ [Π6 ἴνγγο βϑη το 68, 
τ6 πιοδηΐης, “ἴο δῖ16," “ἴ΄ο σΠοΥ,,᾽" 18. ἀοπηδπάρα 

ἴον ὙΠ232: τ6 σοπειγασιίίοη οὗ τῃ6 ἔτι [ΠΕ ΡΤΟΗῚ 
ΒΟΘηΘΠΟα ͵4 ραγαίαχίδ ᾿ΓῸ εγπίαχὶ, πὰ τῃ6 ἢτπβῖ ἤηἴτ 
νογὺ κ5 (ὉἹ]οσὶπν νμδὶ ργθορο8. ἢα8 Ὀθοη σμδηρσοὰ 
ἴη10 ἃ ραγίςοὶρ]θ: ΓΠῸῪ δἰῖ ψιἢ τῆ τίσι αἋ {Πεἷγ 
τ 165, δῦ {ποτ Ὀγοδα, δπὰ βίης Ἐπεὶγ βδοησ. ὙΠὸ 
ἀἰοϑοτί ριίοπ δηβνγεγβ σΟΟΙρ] οἴοΪΥ ἴὸ τπδὶ νι ἢ τἢ9 
ἀτϑοκ ἱγασὶς ροσῖβ, ἔτοπι 8 {Πὸ πηόταὶ ἱπαϊσηδίοῃ, 
βὶνα οἔὗἩἉ τ1ὴ0 ν6 8] βοοῖῃϑλυ τ οὗ [μοῖγ 6 (ςἢ, 6. 
9. ϑόρῇ., «Απέσ., 1086; ΖἜδβεἢ., σαπι., 11,8). Τὸ 
ΘΒ ΠΟΌΓΥ ἃ ὙὙ8Γ 18. [Π6 50] 6πιὴ ἰὈγτηαΐα [ὉΤ ἴἢ6 ἀθο- 
Ἰατατίοη οὗ ἃ ψψᾶῦ νυ] ἢ δἰιουὰ θὰ ἀπάογίδ κῃ [ὉΓ 
186 ποηποῦ οὗ ἀοά δραϊηϑβε δ" θηλΐθ8 (9506] ἶν. 9, οὗ 
15. χίϊ!. 83); ἴον ὉΥ ([Π)6 ἀεαβιγιοιίοη οὗὁὨ [59 ἴσεϑδ 
Οαοά 18 ρτονεοὰ ἃ ΗΟΙΪΥ Οπο (13. νυ. 16). Το [Ἀ]60 
ῬΓΟΡοῖ8. δῦυβε (19 (ὈΥΠλαΪα, 85 ΤΠΘΥ ἀο 811 189 
ΟΥΠαΓΒ οὗ ἴα ῬΓΟΡὮΘΟΥ (ςΐ. οἡ 1. 12 ἔ.). 

γον. 6. Τμοσοΐοσθ, Ὀθοδυδο σοῦ ἀδγκοὴ Οοα᾽ δ 
᾿σῖν ἴῃ (10 ἀαγτπιο, ἔμβοσΘ Β8}81}1 Ὅ6 ἴο γοῦυ 8 
Ὠἰσαῦς πϊϊουϊ νἱδίου, γοδ, 8 ἀδύιίη688 58}8]} ὍὈ6 
ἴοῦ γοῦυ πὶϊπουΐ ἀϊνιπδιίοῦ, 786 Ρυποῖπδίοτ 
τεβᾶ 186 δά ργῶὶ. ἔδυ. ἱπιρο ΓΒ. : “δηά ἴϊ 538Π4}} ὃδ 
ἀατκ ον γου." Βυϊῖ, δοσογάϊηρ ἴο [Π6 ρᾶγα]}]6}183π| 188 

βαθβίαπιίνο ΓΙΞΙΡΙΤ (ολοελξαλ), πιὰ ἀαροβὴ ἰδπο 
ἷξ ἴο Ὀ6 ῃτοίεγσοα, ὉΤὴο νψογὰ ολαφόη, νἱδίοη, ἢ ἢ 
[ΠῚ ΕἸ ΝΡ. ϑὲδοι υϑο οὗἩ Ἐπ6 ρεπαΐηθ γἱβίομβ οἵ ἴτϑ 
ΡΟΝ (15. 1.1}, 8 ποτ ἀοῆηρά ΟΥ̓ 186 Ρδγα] αὶ 

80ηι, ἴῃ6 σοΙΏΡγοοηπῖγο ἀδαϊρηδίοη οὗ 4δ}} ἐδο 
᾿οαίδοη δύὶϑ οὔ δυχυτγυ (ἴδ. χνῆ!, 10,14; ποι, 
χχί. 26). [Ιὴ τ6 υβ οὗ τῇ νονὰ οὐἀαδόη, πούγονοσ, 
το 165 1Π6 ἰάθα τπδὲ τ86 ὨἰρὮς ν}}}} δὸ Ὀγοδκ ἃροὰ 
τ[ὴ6 ροορὶθ ἰἢδὺ Δ] ῬΥΟΡΆΘΟΥ, ον Γῃ6 σϑηυϊηα, 
Ψ111 οραϑο, 811} ΔΉΜΟΥ ἔγοτλ Φοῃουδῇῃ (οἴ, νοΟΣ, 4 ; 
Ι,8π|. ἰϊ. 9). Ιηάἀορὰ, ἴῃς Ἰδίθογ ΠΑ] ἢ οὗ [0 γεῦδὸ 
ΒΆΥ8 [[Ἰὸ δαπιο: Αδᾶ [δ σι 5881} (ὁ ἀονγα ονὸξ 
[86 Χο; ΒΟΙ5, --- 411 οὗ 106 --- δηᾶ 186 ὧδ Ὀ6 
ἄκατκ ονὸς βοῶ. Το νοτὰβ διὸ ἀοεϊσηθὰ ἴο 
οοταρ  οἴο [Π6 ῥἱοείαγε οὗ [86 ν᾽ οῃ] 685 ηἰρῆϊ ἰη [Π6 
ἄτι πιοηδοτ οὗ ἴΠ6 νοῖβαὲ (οἷ. Απ. υἱῖϊι. 9), ἐπὰ 

ὁ ἢὰ8 σδη ΠΑΓΟΪΥ πᾶν τῃ6 τοίδγθποο, τ ἢ ἰιαΐα, 
ο ΒΏΡΡΟΒΕΒ, ἴὸ [6 δοἰΐρβθ οὗἩ [8 ϑυπη οὐ [86 51} 

Δαπο 716 Β. Ο., [6 ΟδΥ ἴῃ νοῦ Βοιαιυδ ἰϊοὰ 
(Πίοη. Ηδ]ὶς. ᾿]. 56). 

Ψψαεγ. 7. Απὰ 89 δοοῖδ 1} 6 δαμιδινοᾶ, δῃηὰ 
ἴ)6 ἀϊνίμογβ Ὀϊυδ8 (εἶ. 1 Κίηρθ χυίϊι. 29). 
“ Ὑμοῖν ᾿γίπρ δεῖηρ ραπίϑμεα ἴῃ [18 ΓΟΒα δ, {86 
Βασοότηθ, δίποο Οοά ὉΥ͂ πο πογὰ οἵ τονε διίοη μοὶρδ 
τ 6πὶ ουὐϊ ΟΥ̓ ΓΠοΙΓ Ὡροσββι τυ, Θη ΙΓΟΙΥ αἰβρτδοοὰ." 
Ηἰιτὶσ. ΑἸ οονϑρ [μ9 Ὀοᾶσά, 411 οὐὗὁ ὕμθι, ΠΟΥ͂ 
Ὑ{ΠῚ πὰ τὴ6 ἴδοθ ἃρ ἴο ἴΠ6 ποβιῖγ 8, ἃ δίστι οὗ δβδοῖ- 
ΤΟΥ (ἴων. χὶϊ!, 45), Ιδρὸ οὗ βιδιπιδ (οἷ Εζοῖς. χχὶίγν. 
17), 88 οἰϑουοσγο 1πΠ6 οονοσίης οὗ [86 Ποδὰ (“6ζ. 
χῖν. 4), Βϑοδι δ ὕζοχθ ἰ8 ὯὨῸ ΔΏΒΥΟΣ ΤΌΤ αοά, 

ΤΊΣ, βυ05ι. 15 Ῥτου. χυ. 1, 38; βοπθ ΜΆ8. γσῖνο 
{6 Ὀοιίοῦ δουπάϊπ ρϑγῖ. ΠῚ δορῆοὶ ἴἰπ ας. : οσ 
ἀοὰὲ δηϑνοῦδ ποῖ. 

Ψοτ. 8. Τὸ ἴδ [1ἴδτὸ Μ|οδὴ δοι ἰτϑοὶ δηὰ ἰιἷ2 
᾿ρτορμοογίηρ ἰῃᾳ οοητγαδί, Βυὺ 1 δὲὰ δι|ῖφά νυ! 



: ΟΗΑΡΤΕΒΒ 

Ῥονσγον (εἴ. δοτ. ἱ. 18). Τ ἷ8 ἔγδι δεουβ. (οἴ, Οό5θη., 
ᾷ 138, 8, Ὁ), 8 ἀχρ δἰποὰ δροχορθι αν ὉγῪ τ μδὶ 
[ΟἸ]ονγα; στ ῬΟΎΘΥ, ἱ. 6. τ ἢ ἴμο δρίὶσὶς οὗἁὨ {6- 
Βονδῃ,. ἴπ ψ ΏΟΤη δοηθ 8 ρονοῦ (18. χχχὶ. 3), 
ὙΠῸ 1Πο86 βροδῖ οὖς οὗἉ [Πποὶς οὐνπ βρίτις (ΕΧΟΚ. 
χὶ. 8; Δεν. ν. 18); δηὴοὰ τ ἡιἀκτασας (᾿υἀ]- 
Οἷα] βοῃ Π06), ὈΥ̓͂ ΤΘΙΓΟΏΥΤΗΥ ἴον : ΜΠῊ δὴ ἱπηρὰγ- 
εἶἰαὶ (ορροβθά ἴο υϑῦ. 5) αἰῖϊογάησθ οὗ οὐ τίρ τ: 
οὐτ15. ἡιύνπηοηὶ (76Γ. ἱ. 16), νν Ὁ] οἢ ἴἢ6 δάνθυβαγίοϑ 
5ηου ἃ ἰηπἀορά κηον, αὶ αἰὰ ποῖ τίϑῃ ἴο Κῆον : 
δηραἃ τὶ οουγδᾷο, νἢἱϊοἢ 18 ποῖ ἴο ὃ6 Ὀουνῆϊ οὗ 
ὉΥ ἃ ἀδίπιν πιο8], ᾿1|κ6 {Π6 δἰ αν βὰ βουΐὶ οὗ {πὸ 186 
Ρτυρδοῖβ (νοῦ, 5); ἴο ἄϑοϊδσο ἴο ὅϑοοῦ κἷδ ὑσδῶβ- 
Ετϑαβίοη, ποῖ ἴδ ᾿ἴεβ οὗ 156 ρεδοθ (νύ. 5 ; 1ϊ. 
11), διλ)ὰ ἕο 15:86] ΐ8 5'. 

νεγ. 9, [Ὁ]]}οὐγ8 τῖτῃ ἃ ΒΌΙΩΠΊΔΤΥ νἱοῖν, οὗὨ τῇς 
ἔπ] σοπβοαθθηο68 οὗὁὨ 115 5ἷ'π ἀπά [8 ρα ΒΘ ηϊ. 
Ηδθδν ὑδὶπ, ΠΟΥ, γὸκν οδαβ οὗ ἴδ Βοιιδ6 οὗ 
Φδοον, δῃὰ ἰυᾶκοι οὗ ὑ8ὸ ἈοιΒ6 οὗ [5780] 80 
ΔΌΝΟΣ υδκτηοην, ἃ χΔἸτο σγοοϊκοᾶ ἐπα το ἢ 
ἰα εἰγαϊχῃῦ, ἰΒγουρῇ {πῸ ἀσδρογαῖο αὐτί οἵ ἃ βορἢ]9- 
{ΓΥ ψ᾿ὩΪΘἢ ρογνογιὶβ τίσις θοσδαβο ἰς 48 [Π6 ΡΟΥΘΓ 
(νι!. 8; 15. ν. 20). 

ψεγ. 10. Βυϊαίης Ζίοι υυϊν Ὀ]οοα- 688 
(Ρ5. χχνί. 9, εἴ. Μίς. νἱ. 16, χῖιἢ} 1 ΚΊηρ8 χχὶ.), δᾶ 
Φοσυβδιθσα νὰ ἰπίααίϊίγ. ΠΟΥ οᾶγο ποῖ δαὶ 
186 οἷν ἱπ τ οἢ {ΠΕΥ̓ θα ἃ Γμ6ἱγ ραΐδοθβ (ΗΔ. 
1.6; {Ζ2εγ. χχῆ. 138) νι τὴ “σαι οὗὨ β'η δπὰ 
Ὀϊοοάδηοά, 8 αοαβ οὐ ΠΟΙΥ ΟἿ (18. ᾿. 31).2 
ὝΒμοΩ 1Ππ0 Ῥγορῇοὲ τοιηοιη Ὀ6γ8 960 Γα88]6 πὶ, ἢΪ8᾽ Δἢ- 
ΕΤΥ δῃᾷ οοτηρ δἰηΐης νογὰ ρᾶ8868 ΟΥ̓ΟΓ ἴο Ποῦ. 

ὝοΥῦ. 11. Ηος Βοδᾶδ ἡυᾶχο ζοὸς ἃ Ὀσίρο, (ἰογοὸ- 
ἴοτα ἴο [86 ἱπΠ)ΌΓΥ οὗὨἩ τῃ6 ἱπποοθῃϊν ροοῦ (5. χν. ὅ ; 
ζεῖ. χχίϊ. 13), δρᾶ Βοσ υχίθδίβ ὕϑθϑομ ἴον ἃ σϑ- 
ψαχὰ ; ὙΠὶ16 10 νγγδϑ "μοὶγ ἀθΓΥ ἴο σίτο (ἴον. χ. 1]; 
Ὅδαι, χνὶϊ 11; χχΧχὶ. 10) ἰπίογηδίίοη σοποθγῃ- 
ἱπς 186 ἀδεϊδίοπβ οἵ (π6 ἰανν (ςἴ. 6. σ. Ηδρ. 11. 10 
Η.), 106} τοσοῖγο 8 ἴδε [ῸΓ δύ σΥ ςοπδβυ]δοη, θ0 ἴΠαϊ 
186 ῬΟΟΓ ἰἰᾶνο, ἰη ἔβοῖ, πο μαζί ἰὴ ([Π6 τί 18. δδίδΌ- 
᾿ἰδῃοὰ ὃγ αοἀ (158. ν. 28), ὭΔΥ, σδϑῃ διίαίϊη ἴὸ πὸ 
Κπονϊοαρο δὲ 4}} τῃοσοοῦ διά μοῖρ Ῥσζορμῃοῖίβ 
ἀἰνίσιθ ΙῸΣ ΙΏΟΣΘΥ͂, δοοογάϊηρ ἴο ἀϊγοειίοπ, ἴκὸ ἢ 6 
᾿ρϑιβο ῬγορΠοίβ (Ναπι. Χχὶϊ. 6 [.), διὰ δρῷϑαδὶ ἰο 
[Ἰοαἢ Ὡροὴ] Το μον, βαγίης : 16 ποῖ ϑοβονδὰ 
ΒὉΙΩΟΏΣ ὍΒΡ ΟΥ, 838 ἴ86 βδάνογβθαγοϑ οὗ “θγοιηΐδἢ ; 
δογο 86 δοδονα᾿ 5 το ρὶο (67. Υἱὶ. 4) : ὙΠΘΓείογο, 
ὯΟ ΟΥἹ  οδὲι ΘΟΣ16 ὌΡΟΣ τι.β. 

Μετ. 12. ἘΒΟΣΘίοσο, 80 σα πη ηδίοδ ἴπ ἔπ 6 οἷο8- 
ἱπῷ τ γα, [Π 6 ΤΤΕΑΙΤΟΔΕ ὈΡΡῸΝ ἷῃῃς το Γ. 8, ΠΟῪ ἱῃ 
1Π|6 δῃδγροβὶ οοπίγαδι ἴο ἴΠ6 σοποϊαβίοη οὗἁ ἴΠ|6Ὸ ῥτο- 
οεαϊηρ οἰαρίογ; (ΠοΓοίΌΓΟ, ἵον γοὺγσ βαῖκθο, Ὀθοδιιϑα 

τῆακο τ[Π6 1ψοΓγὰ 8 ἴδῖηρ]α ἃ θη οὗἨ τηυτάθγοῦβ 
Ψοτ.. Υἱ. 11), Ζίοι β|8}1 Ὀ6 υἱουχῃοα δ [ΚΙεἰη- 
ἐτῖ : ἱπίο, δος. οὗ σοβυΐὶ, (ο68., ὃ 189, 2] 8 δοϊά, 
διὰ 9 οτυβαίθσα ποῦ [688 ἴ8η [{π ὈΓΘΥΙΟΌΙΥ ἀ6- 
δῖγογοά ϑατηδτία, ὈΘΟΌσΩΘ ἈΘΒΡΕ --- ἴΠ6 Βίοη 68 ὑᾳ1}}} 
ὭΡ τ Ὀϊοοά ν}}}} Ὀ6 ἴοττι δδαπάοῦ, ὑθοδυθο “06- 
ΒοΥ δὴ ΤΑ Κ65 ἱπαυϊδικίοη ἴογ ἴμ6 Ὀ]οοᾶ ; δι [86 

ι (ΟΥὁἁ αἀταπι. δωὰ Τοχὲ. ποῖϑ. --- 9 “ ΡΟΤΟΣ " 16 σδίθο Ὁ 
δο ΔΌΣ τὸ ὁχοεὶ δ ΒΟΥ ἰηδαθηοο χκίνϑη ἔρουι Θοά. --- ἴῈ.]. 

4 [τς ΌΓΣ ὀίοοαά ΒΘ ΠΙΔΥ τοῦδ ἰδδὲ (ΠΥ ἰπάϊτοςς ! Υ ἰοοῖκ 
ΔΝ [[{π, ἰὰ δέ ἰπγουχ πτοῦξ ᾿πάκστησηίξαδ, οχίογίίου, 
ἘΔΌΤΥ, ἵγαυά, ορρσοροίοη, το ποίης λζεβ, ΟΣ ἀοίδίηίης ἐθθαι, 
ΠΟΥ ἰοοὺκ νὰν Νῃδὲὶ Ν88 ὨθΟΘΟδΔΙῪ (0 δΒυρροτί !}6. Ονε ἴἰ 
ΤΏΔΥ ὃο ἰμαὶ ἐΠ686 πιϑὰ ἱπουζῇς ἴὸ ῥτουδοίθ [6 ἐδιιροσῃὶ 
Ῥτοδροείο οἵ Ζοτασδίθπι. ὈΥ ἀοίηχε πο τόσο υπηὐυδέ, ορ- 
ψειρεῖνο, ογυκΐης ἰο τῃοἱν ἰηζαγίοσβ. 8.0 βοϊοιθοῃ, Ἰὼ δἰ ἀθ- 
δυιοταῖς ἀδγδ, πιδάο ἐδ ψοῖό ὍΡΟΙ [6 ρϑορίο δὰ ὃ βασ- 
νος ἡγίέεοι, δὺο ΔΙ ΟΌἿΔδ ΤΟΏΔΙΌΒΘ Ὁ ἰδχο δίδιάϊης 
δειωΐθη, οὐ διΠπκ ὑμῖν ὁχομποαθογε, ἀταίη ἐμ 1Π|Π5- Ὁ] οοά οἵ 
τοῖς ρεορίθ. ΤΏ ρμΡῆηγαίΐοδὶ οουάϊίοιι δῃὰ δίδίατο οἵ (Π6 

ὁ ῬούτοΣ ρορυϊδιίου ἴῃ τουσὰ οὔ ΕΥΔΏοΘ νὰδ ἰονατοὰ βοττΩ8- 
ἘΘΘΕΪ ὃψ ἐπ οσορφοεροηδ υὐᾶὰον ἴπ ἤγεξ αἴηροτοσ. [10 
οαξ τσοὶ δὴν Ὀδιίου! 8.0 (ΘΥῚ ΠΟΥΕΣῚΥ ἀδδοσὶ 68 ἃ οοπ  ἰ 00 
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ταουΐδ οὗὁ (86 Ὠοῦδο, Χ3, ἴΠ6 ἰοΠπΊρΪς, 85 1 
Κίπρβ νἱ].--νἱἷ., ἰ ΦΧ ΡΙδοθβ οὗ ἃ οσοαῦ ἢ Οἱ (ἱπὸ 

Αγϑπι. ρίαγαὶ ἡ υ,, οἵ, ὕφβοη., ὃ 87,1, 8. Οἱ τς 
τηγοαϊθηίηρ οὗ [κ. χχχιΐ. 18,14; οὐ [86 ἱποϊά6ηΑ) 
τηοδηΐηρ; οὗ ΓΛῚΩΞ, οἡ ἱ. 5. 

φ 
ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΕΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

ΤῊ ΡΘΟρΪο οὗὨ [βγβθὶ ἀγὸ ἔογπηθὰ, 88 ἃ μοῖν βοϑή, 
10 ἱπδοτιὶ τπΠ6 υἱοδδίπρ. Τὸ {μ18 οπὰ ἐμὸν Ὦδγνο ἢ 
ΠΟΙΥ Ἰὰπά (ἰϊ. 4), ἃ ΒΟΙ͂ν ρίαςθ, δηὰ ἴ6 Ηοὶγ Οοά 
ἴῃ τῃοἷγ πιϊάὰφὲ (111. 11}, τοὺ ΔΏΒΟΙΒ ἐδοη ὖν (Π6 
τοῦ οὗὨἨ 1116 ρτορ οῖβ ({{]. 7). 

Βιι (δ6 ἘΠΕῚ ΘΕ ΥΆΤΗ ἀονοϊορηηθηῖ οὗ (ἰὸ 
τιβϑίοπ οὗἉ ἰβγϑϑὶ ἣδϑ Ὀδθη ἰηἰοτγυαγίοα. ΤΏ6 ΠΟ]. 
δ. Ὀϑίδηοο οὗ {Ὧ6 ρορυ]ὰγ 1ἰξ8 ἴπ τΠπ686 ΠΟΥ ἀγγϑηρο- 
ἸΏΘΏΪ8 ἢΔ8 ὈΘΟΠ ΓΒΟΤΟΙΡὮΪ ροϊβοηϑαὰ τὶ [ἢ 6 βἷῃ 
οἵ βοϑϊσπρ' ἐμεῖγ οννῃ, πὰ ργουά!υ ὑγυδεῖπρ' ἰῃ ἘΠ οἷν 
ΟΥ̓ ΡΟΥΟΓ, ἰη 8:68 οὗ τηοδιδίηρ οη αοα 8 δν (ΡΞ. 
'.. 1}, δηά τγαβίϊηρ δίοπο ἴπ ἢΐς ρονοῦ (Ὀ 5. 11. 19). 
Βιυῖ 88 ἃ ρϑΟρ]δ βίαπαϑ ὑόνναγὰ σοὰ βδὸ Ησ ἰον τὶ 
[86 Ρϑορὶὸ; ψίῃ τἴἢ6 τοναγὰ Ηδ ν1]} ον ἢϊπι- 
86] ἐτοναγά. Ὁ Ώθη [ἢ6 μθορ]δ ἀονΐβ6 ἰπἰαυΐγ Ης 
ἀον θ68 'ξ ἀραἰηδι τθοτὰ; ΨΠΘη ὈτοῖΠοΥ γγαράγοο ἀ6- 
δῖγυοιοη ον Ὀτοίθοῦ, ἀῤδβιγιςτίοη 8 ργοραγοὰ ἴογ 
8}1} ὕγοπη οὐ "ἰσ. Ηο [ὰ8 ρσίνϑη ἴὸ ἴβγαθὶ {86 ρογ- 
ἴοπ οὗ ροοάβ τπδὺ [8}1] ἴο ᾿ἴπὰ, θα ἴῃ ἢ 8 Παηα8 ἴϊ 
88 Ὀδθη βαιιδηάογοά, δηὰ [4118 ἴο τοβο 9 ψἤοτα ἱἰ 
ἄοαβ5 ποῖ Ὀο]οηρ. 

ΤΠο ροορ]ο 9 8 ὈοὰΥ πηλὰθ πρ ΟΥ̓ ΤΟΙ ΌΟΥ5 ἄτ]ν 
οΥσαηϊζοά Βαΐ πο ΘΟ πη ΐζΥ, ουθῃ {Ππ|)2’ὲ ὙΓΠΙ ἢ 18 
Ὀεδῖὴ δηὰ τηοϑῖ αἰνεῖν ογραπίχοά, ἢ88 ΔῊΥ σΌΔΥ- 
Δηῖθ6 οὗ φοπηϊπθθποο (ἴ0 ΒΆ Ὁ ὩοτΝΐΩς οἵ 1Π6 οἴου- 
Δ] ΡγΟΠλΐΝ6), π|Π]10 58. 118. παν 1414] Ἰηθ ὕοτβ, ὙΠῺ 
8 .}} οι τ ῃθηβίοη οὗ {πο Ὁ οδ)}ἕἔὗπρ, βίαπὰ δηὰ 
Ἰαῦον (πογοίη (Πϊ, 1-8), Απὰ τϑάϊοαὶ οοσταρίίοη 
εχίβῖβ ΠΟΙ ΤΆΠΙΚ ὙΠΟ οὐρῇ ἴὸ βοσνθ ἃ5 
τ6 οοηάαὶΐξ ἕογ ἴδ δίγοδιι οὗ 118 τοι τῇδ ᾿θδιῖ 
οὗ Οοὰᾶ ἴο ἴῃ6 ᾿ ΠοΪΘ ᾿ἰΐδ οὗὨἩ 16 ρϑορὶθ 888 Ὀθοοπὶὸ 
Ραιϊά, δὰ δβοηὰβ ότι, ἱπβίοδα οὔ ἴπ6 πΐοδ8 ΟΥ̓} 6, 
ἀοδά!γ ἐοπηϊδίηβ; νοτο ὑδοῖννοθη [86 Ὠδίπταὶ ορ- 
Ῥοϑβίἥοῃ οὗ ἴΠδ δγιορᾷπὶ δῃὰ ἀδβροπάϊΐηρ τπουρἢῖΣ 
οὗ τηϑῃ, [Ὁ Σ πίοἢ τ[ῃ6  ογὰ οἵ δοὰ, ὉΠ6ΟΓ 8}} οἷγ- 
συτϊηβίϑηοοδ, 88 8 Βοῃῃο δῦ ὑπ ]οοσα ϑουπά, 
διὰ Ὀούνγοθη ἴπ6 οογαϊο6 δηὰ βοϊ κί ηἀυ]θησο οὗ 
[Π6 βαγυϑδηῖβ οὐ (ὐοά, ἴΠ6 ΘσΟΠΙΡΓΟΠΪδ6 ΟΥ̓ 8166 
ΡΙΟΡΠΘΟΥ 68 ὕθοῃ δρτοοὰ ὕροῆ. 0 ΤΟΘΟΡΏΪΣΟ 
1806 Ῥτγοδοβίηρ, οὗ 1ἰο8 Ὁν [18 οπο- δἰ θὰ δ ρ 8818 οἡ 
ἴδ Ὀγοιηΐβ68 οὐ Οοὰ᾿β Ἦ ογὰ, ἈζγϑθϑὶΥ 0 186 πδῦ- 
ΓΔ] ἀδδβῖσο οὗ πὔθῃ, 8116 1ΐ ἰοΥχοῖβ [ῃὴ6 σοπά 008 
οὗ ΛΓΠο86 ργοτηΐβθβ ; ΟΥ̓ ἰϊ8 568}}πρ 1Π6 « σατονγαὰ οὗ 
ΠΘΑΓΟΙΒ [ἢδὲ ΙΏΔΥῪ ὈγΟβοηΐ ἰἰ56} ἴῸΓ [6 σοῃρτορδ- 
τἴοη οἵ ἀοά, ἀπ αϑϑιγίηρ ἴθ 4}, ποῦ Θὁχ- 
οερώοῃ, δηὰ νἱϊποῦς [6 ρυγβοδιίοη γοδα Πρ 
ἔγοτῃ ἀϊνίηο Ἰπάρπηθηϊ, οὗ αὶ βῆδιο ἰῇ 18 Βα γϑίίοη. 
ΤῆῸ Οοβροὶ ᾽)88 ΘΟΠ6 ἴογ βἰπποῖβ, ἰδ ἷ8 ἴσιιθ, θαϊ 
ποῖ ἴογ ἀγυηϊαγαάβ δηὰ ἀθθδυοίοοβ. [Πδὺ 18, ΒΙΠΠΟΤΙΈ 

οὗ οἶδεν ἀδγβ. γὁο Ὦδνο ᾿δὰ ἴἰο οοἷῃ 8 ὩΘῊῪΤ Ὠδῖη6 ὃ0 ἀοαὶᾳ- 
Ὡδὺὲθ (6 τη ΐδοτΥ, ΟἸ Βρτίης οὗὁἨ Οὔὖῦ πρδίοτίδὶ ὑγοδρογίίγ. Ῥτοῖη 
ΟἿΡ ἩΘΘΙΣΏΥ ΟΟἾΤΏΘ (846 ἤτοι ἐδοϑὸ οὗ ΕἸδηάογα,) δδοθοηβ ἴο 
μοδνοῦ δρδιπμδὺ τ, [6 ΟΥὟ οὗ ᾿ ραυροτίσιῃ, ἑ. 6.., [9 ΟΥΥ 
οὗ ἀἰείγοεα, δντί νοὰ δί ἃ οοπάϊοη οὗ δυδίδηι δὰ οὗ μόνου, 
δοιὰ, Ὁ δῷ ὑυποχρϑοϊοὰ οΌγθ6, ἰδσυΐης ἴσοι [86 ΥΟΕΥ ἀσθνοὶορ- 
τοῦξ οἵ ποδὶ]. Τὴ μο!!ἶἰοδὶ ὁοοποῖν οὗ ππῃδο] οὗ 88 
ὈσοθῺ ΟΣΌΔΘι Ὁ. διοίδ οὐ 8}} ἐὰὰο ἐπεαῖτϑα οὔ Ὠ 28) δοι υἱν 
δηὰ ἰπἀυδίεγ ᾽" (Δοοτάδίτο ΤΡΌΪ πὸ ὁμμα Ὡρ Ζίοπ ιοί(ἡ 
δίιοοά, 6 τὸ οὔοδροη ἰυχυτίολ δηὰ οοσΐοτ δὲ (ὴ6 ῥγίοθ 
οὗ βουϊδ, τδὸ ΟὨ τἰδεϊδη ἰοἱ |κΚ Ὀγυὶθ δίγοηκίίι, ἰϑιηρὲ πιθο 
ἴο ΙΒ ὈΟΏΘΟΙΥ δορὰ ποιοϑῃ (0 οἰποῦ κἷῃ, ἴο οκο οὔ [Ὧ6 δ6ΔΏΌ 
τῶκοα Ἡδΐοἢ ΔΙΟῺ6 οὖ βε ὅδ) ταἰτγαὶ ΓὉ0Γ ΠΟΘ ΡΊΟΘΘ δ᾽ ΟὟ, 
μοοάϊοϑο οὗ οὐοσγ μη δδνὸ οὗ οὔὖὖῦ ἰηἀϊνίανα! ται βοδιίοῦ, 
οὗ οὗ ἰ)α δοσιτραζεῖδὶ Ὀτοδρουγ ΜπὶοΣ ἯἘ6 δνο τοδθ ΟἿΣ 
θοά." Ῥύμογ, ἐκ ἐοε. --- ΤᾺ.} 
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ἃ8 ἴῃ οὐ)εοῖ οὗ [π6 (ο5ρΡ6] διὸ τῆοϑο πῖῆο Ποατιὶ 
οοηΐοβ5, δηὰ ἠδϑῖτο ἴο ἴΌτβϑ κα, [μον βἷῃβ. ΒΥ διις 
τον οὗ Ἰἴο5 10 }πἀρτηοηῖὶ 8 βιιρὶν Παπιθηεά. 
τ ὈτηυΒ ουὐἵ τῆς οοπτῖτγδαϊοιίοη οὗ οα᾽ »  οτα νυἱτἢ 

ἀουῦ]θ Θηοτσγ, ἀπά ργορατοβ ἴοΓ σοτγαρὕύοη 8 συ β- 
ἵῃρσ ρῥγοστοδϑ ΔΙΠΟΠ [Π6 ΟἿΠΘΓ οΪα 5565. 

6 τύβι}}1 οὗ τΠῖ8 ΘΟ ΓΒο 18 τπαᾶὶ ποὺ τ ΘΓΕΪΥ {116 
ἰδ ὑδοοπιοβ ἰοτγοῖτη, Ὀὰὺ ῬγΓορἤΘΟΥ εἰβδρροῖΓβ δ᾽- 
ὈΖΟΙΠΟΥ, τῆ μγόβδεηος οὗ ἀοἀ δεοσοιμοβ 8 ἀθδὰ 
ΘΏΔΟΟΥ πα ἢὶθ ΠΟΙΥ ἃθοί(α 8 διοπ ΠΟ ΔΡ. 
ἨΡΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ : 6 Ῥαγιοι]δν νίοο8. ὙΠΊΟΣ 

16 ΡΙΌΡΠΟΣ ΠΑΙΏ6Β ΔΓΘ ἴῸ δὼ τοματὶθα δὶ (6 58 1ὴ6 
{ἰπ|6, πὰ νη ποῖραιν, 88 ἱπάΐϊςοβ οὗ ἴπ6 ψΠΟ]Ω ἀ9- 
οαϑοᾶ Ἑοοηαϊτίοη οὗἨ ἰδ6 ρϑορῖὶθ. ΤῈ βονογῖν οὗ ἢ18 
ΒΡΘΘ ΟΝ, ΒΑΥ8 [Π6 Ῥτορῆσδι ἴοὸ 1Π6 8156 Ῥγορῇοίδβ, γν88 
ΓΔΙΠΟΣ ἴγὰθ τὰ ἀΠΟ685, δίηοο τ δίοηο Ἴοομ]ὰ νοεῖ 
6 δρργοδοιβίηρ ἡπἀστηεηῖ. Νος ἔολ πδηΐ οὗ 
Ῥαζίθηςθ, ποῖ ἔγοτῃ ἀητηθγο  ]π688 ἀοεδ ἢἷ9 Οοὰ 
αὐ ἰδῃ, Ὀαῖ τῃ 6 ἔδα ! ἰᾶν τυῖτ [Π6 β'η ποῦβ γγῆο0 νἱο- 
ΘΠ τον ἢἷ8 ᾿πάρτηθηῖβ ἀΡΟΠ {πδιηβοῖνοθ. Τδὸ 
[188 ὑτορἢοῖβ δγὰ ἴὸ ὃῦ6 ἰοοκοὰ ἀροῃ δ5 τη) δοζοιη- 
Ἰΐεοβ οὐἁ {Π6 οοτταρὶ πΟὈ ΠΥ, Δ8 τὴ6 ὈΌΪ Αγ, τπδῖ 

18, ᾿νἰοἢ ΤΠΘΥ ΟΡΡΟΒΘ ἴο ἴΠπ6 ἔτι ὈγΟΡ θοῦ δηὰ ἴῸὸ 
ἴὼ5 ἱπθυθηοθ οὴ ἴῃ Ῥθορίθ, δηὰ τῃοὶγ οὐ ςΟῃ- 
δοίθῃςα ; 88 ἴΠ6 τηδίοσί δὶ ΡΟΥΤΟΣ Αἰ γαγδ ἰοοΐκα δυουϊ 
ἴον δυο δρ᾽ τυ] 41]168. 

ἨΟΜΠΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οἱ οἶΔΡ. ἱϊ. βθνογαὶ βἰστβ {πᾶ τῃ0 δίαϊθ οἵ ἃ 
Ῥοορὶθ ἰ8 μαϑίθηϊηρ τονγασγὰ ἑπαάρτηθηΐ δηὰ πϑοὰβ 
ΔΙ]ΘΠἀπηοΠι. 

Ι. ΤῊ τεῖστι οἵ 56] 5 688. 
1, Ἐδοῖ οἿΘ δίγινθβϑ δῃὰ }]ΔΠ8 [ὉΓ ἢἱ 561 Δ] ΠΟ. 

Μεγ. 1 6, ὑ, ας. 
ὥ. ἘΔΟΒ οἠο ὑττιδίβ ἴῃ 18 οὐ δίσοηρί. ὙΟΥ. 

Ι, ἃ. 
8. Ἠορατγὰ [0Γ 1η6 Γοβιγδί 8 ΟὗἨ ΔῊ δῃἀ τη οΓΔ]- 

ἴγ 18 ἀ0π6 δινδὺ (νογ. 3). Οοηϑοαποηΐ ἰυἀρτποπὶ 
τῆηγοδῖοποά. εἴ. 8, 4, δ. 

11. Ομ οι οῦ ἴθ τὴ6 ἱπάρταθρης δηὰ [26 Τοοπϑο- 
αυρηῖ ἱπη ρθη 6 ῃ06. 

1. ΤῈ δβιΐπρ 15 ἵβκϑη ἔγομι [ῃ6 ῥτθδοῃίηρ οὗ {6 
Ἰυάρτιοηῖ, 8116 ΠΟΥ Βηὰ ἔδῃϊν νεῖ} [6 ἔοτηι ἴη- 
τ ἐοὰ οἵ διϊομαϊηρ ἴὸ [Ὧ6 τηδίῦοῦ οὐ [16 πιοβδᾶρθ. 

οΥ. 6. 
ἔν ΤΠΘΥ 10}} [86 οσοπδοίθποθ τὶ ΠΑ] τγυ ἢ. 

6Γ. 7. 
3. ΤΉΏΘΥ ΒΌΡΡΓΘΟΒΒ ἴΠ6 ΟΠ ΒΟΪΟΊΒΠ6Β8 Οὗ Ττηδηἑδ51 

δ'η8 δηά δῦι.668 (νο18. 8, 9). Οὐηδοαυθσηΐ ἡπαρηηομὶ 
τηγοδιθηθᾶι ὙΥ, 10. 

ΠῚ. ΤΟ οοτταρίοη οὗ [80 ργορβεῖς οβῆοθ. 
Ἰ. ὙΠΟ τὸ ἴῆοθ0 ὙΠῸ δὶπρ [16 8] υτοοσίην 

ἙΟΠβοίο 068 ΠΟΙ Ρ]ΟΙΟΙΥ ἱπίο ἃ ἄγθθη. Ὑίογ. 1]. 
2. ΤΊνεθ6 Ρθορΐὶα πιϊδ δὰ δνθπ ἢοπθϑὲ σοπ βοΐ ο8 

δα ον ΤΣ τῆοῖτ (186 ἀοοίτίηθ ἴῃ {Π6 81}]6 οὗ ἀοὐ δ 
οτὰ (Μαῖι. νἱὶ. 15). Ψίοσβ. 12, 18. 
γεν ἢ, Νὸ πιῆ δῇ 566 πὸ τηϑδίοσθ. Ηθ 

παῖ 560 8 ἢἷ8β οὐνπ 18 τη βίαγϑ οἵ 86] -δοοκῖηρ, δὰ 
σΔ Οἵ 656 Β 06 ἴγοπι ἰδ ἀδΥ οὗ πίρῃς, ὙΠΟΓΘ γΟΓΣ 
τ ΘΆΚιΓῸ 8 1Π6ΓῸ 18 γΟΌΓ Ποαγὲὶ 4130. Οονοῖίπηρ 18 
[16 οὐἱρῖπαὶ δἷπ, δπα τὸ 1 }}} [π6 1681 σοιηπιδηά- 
ΤηΘηϊ ἷν ἃ ΟΕ 48 [ὉΠ ἀπιοη 8] 88 (0 Δ]Η}} τπ6 γί. 
-- ν εγ. 8.6. Α5 τἰιὸ ν]οκοὰ ἔββιθηβ ἢἰβ τπουρσῆϊ οἡ 
νἸοΚοά ἢ 688 80 Μ|] Οοα διβίθη πὶ ἴοὸ τ86 ΘΟΠΒ6- 
4υσῆςο5 οὗ [86 νἡ͵᾿|εκοάηοδ8. Νοῖ ἴὸ ὃὉθ 80]6 ἴο ἴτε α 
ΟΠΟ᾽ δ 80} ἰτγοῖη ὙΠ80 ἰ8 ποθ θοζυη, ἴπαὶ 15 τῆς 
σαγβο οὗ ΟΥἹ]]. -- ον, 4 Γ. δ γγῆο δοῖίϑ 85 ἱΓ Πα δὰ 
ποίη, δηὰ 18. ποῖ βδιἰβῇρα πὶ τἢ ρσαιπογίης; ἀπά 
δοιδρίηρ ἰοροίποῦ, τὺπῦ ᾿ΐπὶ 5}8}} ἴω δα ὄνθη 
[δῖ ν"} ] ἢ 6 Π4 1}. -- γεγ. 6. ΜβΠΥ ἃ οπὸ ἀουῦϊ- 
1685 ἀτῖνο]β Ὀδεδαβο ἢ6 ἰονοῦ ἴο ἀγίνοὶ ; βυς β!ου]ὰ 
Κοὸ δορὰ ᾿οβὲ ὈΥ {120 τππρθητ]6 νον ΤΏΘΥ κεῖνο 

ΜΙΟΑΗ. . 

Ἔχοι8Ὲ ἴο τίια δάνογβαγίιεβ. Ηρ ἷβ σὶρ  Εγ σϑϑὶουῦϑ 
ὙΠῸ οἤΠουϑῆο5. 8 Ὀιυγηὶπρ ἀσϑῖγο τδὲ τῃ6 τερτγοδοὶὶ 
ΤΏΔΥ Ο6830. -α εν. 7, ΤΏ Τωτὰ ἰ8 Ἰοπρ-δυθεγίηρ; 
δυῦ 80 τηπο]ι [Π6 πιοΓῸ Βῃδιηοίῃ ἱβ ἐξ 10 θυ ἢΐ5 
Ρϑτίοηοο. -α Υετν. 8. 1 (οὐ πνου]ὰ δηΐου ἰπτο ἡπὰρ- 
τηοηΐ ὙΠ τ, Ηὺ πορᾶβ ἢοΐ Ὦ ρῸ ὅδοκ ἴο ἰοην 
Ῥδϑῖ βἰηβ; γοϑίαγάαν, ἴ[η6 ποὐτ υδὲ ραϑῖ, σοῃηνίοις 
ἴπ66. οὗἉ τῆν εἷῃ. --α εν. 9. ΤΠ6 οοτγαριίοπ τυ ἴοι 
που σόογκοδὺ ἴπ ΤῊΥ ΟΠ] ΓΟῚ 18 8 ΟΥ̓ΘΥΪΔΒ1ΠΠ:ς σΟΥ- 
ταρτίοη. -- Ἅογ, 10. ὙΥΠΘἢ τηλπ ἸΏΆΚ6δ εἰιῖ5 ἸΟΥΤΟΥ 
νον] ἃ 1ι|8 τοϑῖ, οὐ ννὶ}} τγοῦ 0] Ἠἰπὶ οἷς οἵ 11. - 
γεν. 11. ΤΠ “ἸΏ ΠΟΥ πι!βδίοη ἰῇ 8 δοιαὶ νγὰν ᾿᾽ Π15 
ΤΊΔΩΥ ἀδγὶκ δἰ ἀθ8, δῃὰ 18 βϑε ἀοτὴ δοςοιηρ! κ]ινοὰ  τἢ- 
ουξ ἃ σογίδίη βδογίῆοα οἵ ἴἰπ6 γαῖ, οὐ πορθεῖ οὗ ἱς 
δηἀ σαϑθπρ Ῥοατῖβ Ὀοίοτο βυυΐπο. Ανοϊὰ ὀνοῃ [ἢ 
ΔρΡΡδδγδηςος οἔ Θν]] ! --ο  ετ. 12. Ηδ ψ}10 νγοι]ὰ ὁπῸθ 

Υ8 Οὔϊ 8. ῬΘΓΨΟΥΒΘ Β6Π(ἰπηοηῖ 415 045 Ῥοτά, σὴ]! 
αν 10||6 ἀϊβῆσι ΕΥ ἰπ ἤπάϊηρς Β.0]ς4] οχρτγδ- 
δίοηβ; 8η4 ΘΥΘΓΥ ΟἿΘ ἴ0 ὙΠοπλ ΠΘΟΪΟΡῪ ἐδ ΤῊΘΓΟΙΥ͂ 
ᾶ ΕΠ ΟΥ̓ 16 ΠΙΘΙΏΊΟΤΥ Ξἰδηάδ ἰη [ἰδ ἀΆΠΙΚΟΓ. 
ἴοδῖ οἱ 4}} Ῥγοιοϊηρ ἷ5, Ἡ ΠΟΙ ΟΥ ἰτ ἰπογοϑβοβ {Υ͂ 
ΘΔΓΠΟΒΙΠΘ88 [Ὁ ἱπῃιργουθιηδηῖ, ἰδὲ ἰς μῖνο τῆος ρδὶπ 
οὐ ποῖ, 1 ἴν 1.}}5 1866 ἴο δῖθθβρ, ἴθ 15 ἔα ϑθ ούβη 
που ἢ ταδὰθ ὑρ οὗ δϑοτγίρειγο ρἤΓαδ68. 

Οη. Β. ΜΙΟΗΆΒΙ1Β: Οἡ νοῦ. 1.  βθῆ οΠ6 τἈΪκ68 
ἢΐ5 βίδηὰ οὐ 180 ἴδει ἐπὰϊ Β6 ᾽)45 [86 ρονγογ, {ΠῸΓ8 
8 Αθιι66 οὗ [16 ῬΟΎΤΟΓ. 

Ζύυτῆξε: ὕοῖ. 2. Το Ῥαρίϑι8 τῆλ δοαβὶ οἵ (16 
ἀοπαϊίϊοη δηὰ Ὀοπεῆοθηοαβ οὗἩ ἴπ6  ροῖογ Οοῦ- 
Βῖδητη6, δΔη ΟἸΠΟΓΒ ---α ΟΠ ΔΓ 8016 ἰουηἀ διϊομ5, 608- 
τηοάγα]8, οἰ οἰ βύουβ, τοηῖβ, πὰ 10}}8 --- Ὀὰτ τ Βοη 78 
Ἰοοῖὶς δὲ τ1π6 τυ, νὰ πυϑὲ τη κ οὐ 41} βυςῇ ἀοπᾶ- 
τἰοῃ, 85 [06 Ῥτορμοὶ βρθδκβ οὗ ἴδ, πὲ ἴΠ6Υ πᾶν 
ςυνοῖορά 8: ἢ σοοιΐβ, ΔΏα ἢανο ἴθ βδηδις οὰ τῃοπ 
ἴγ τποπιθοῖνοθ. Νοῖ τὶτῃ ὀρ νἱοϊθῆςς, Ὀαϊῖ ΕΥ͂ 
ὈΪαΐην ἀθοοϊνἑπρ θη τὶ 8 [8186 ργθίθῃβϑο, 88 ἴῇ 
ΤΟΣ οουἹὰ ὈΥ δᾶοι ἀοηῃδίίοη ζαΐη δοοθθ8 ἴὸ οἰδγηδὶ 
18. 
ΟΗΙΖΕΕ: Οἡ νοῦ. ὅ. Ὑ||6 ΤΠῸΥ Ἐκ ΤΠοΥ 

αν Ὀοοοιηθ τοι (Πγουρἢ νἱοίθποθ, ΠΟΥ ΠΑΥ͂Θ 
ΓΒΙΠΟΥ ΓΠΟΣΘΌΥ ἰοδί τΠοῖγ νν 016 Ἰδπα. 
Γύτηξε: Υογ. 7. ΑΒ ἴο 186 ρσγαπὰ δοβϑϑὶβ οὗ 106 

Ῥαρίδιϑ, τῃλὲ αοα 88 σίνθη ρσγόδι Ῥγοιη 868 [0 ἢΐδ 
σὨΤΟἢ, 1 ἀο ποῖ ἀοῃΥ ἰπαὶ [ἢ6 ῬγΟπιΐβθ8. ΤΏΔΥῪ ὃ 
ὨΘΔΓ δὲ βαπὰ. Βυῦ 1 ἀο ἄδην ἴδπδαὶ ἴμοΥῪ {186 Ῥὰ- 
ἘΠ ΠῚ ἈΤῈ 1Π6 ἴσια ΟΠ γίβδη ΟὨύτοΝ. -τ ον. 9. ΤῊ 
του 5 βα14 τῦ0]}, ομϑβ δ Πολγὶ 15 ὈδτῖΟΓ τ δῃ 
δοϊά. δον ἴδδὶ ἰβ 16 δεβδῖ Ὦουδ6 ἴῃ νὰ ϊοἢ δου 
νοῦ] ἀβι ἕαΐα Ὁ δηὰ σχεβίάθ. Τὸ σίάονβ δηά οἵ- 
ΡΠ Δη8, δοοογάϊΐηὶγ, τοῖς οὐ Ὠοιιδ68, ὨΟΝΟΥΟΥ 
818}1] δῃ ὰ Βα 10]6, τὸ ἔγιιθ ἤοι1868 οὗ ἀο ρ, Εοτ 
{ποτα ΠΟΥ δγὸ δὺ "οθ. ΤῊ ΐβ δδοοη [86 ργυρβεῖ 
ἀοβγοὰ ἴὸ τραρπῖγ, [80 6 τηΐσῆς ἼΠ6 πιοτὸ ϑΓ Κ- 
4}. οὐλάρ α [8:6 ΟΥΤΆΠΗΥ οὗἁὨ [ἢ6 οονϑίου γμς 
Βυποκ : Οα νοῦ. 7. 1π͵]υϑιϊοο ἀρδίηδι [06 νῖγοβ 

8. Β00}) [Ὁ] ονγοά ὉΥ ἱπ) 580] 66 ἀσαίπϑς [Π6 σὨϊάτοη. 
ΔΑηὰ {{||8 18. ἃ ΤΟΆΒΟῚ ὙΠΥ ἀἰβδοηβίου Ὀοῖνν θη [0 
ΤΑΛΓΓΙα οουρ]Ὲ 8 ἴο 06 δὐυοιμηϊπαίθα, Ὀθοδυδε ἰΐ 
ταῦδῖ οσοεβίου ἱπαχ ργοβ510]6 πᾶσι ἴ0 [6 οἀμοδίοη 
οὗ τὴο ςΠ]Πάγεῃ. 

ΒΤΑΒΚΕ: γεν, 1. ΤῊ ὑτόνογρ, “ ΤΟΌ ἢ ἴ5 ΔΓῸ 
ἀθιγ ἔγοο,᾽ Πο] 8 χοοά ἴῃ διυιπιδη οουτίβ, ἴτ 15. ἔστι, 
δαῦ ποῖ ὑείογο Οοά Β ἡπάχπιοεπί. ΟὈνδιουβηρ585 ἰδ 
ἃ δτὰ {Πἰην, δὰ Ἰθανοβ ἃ ἸΏϑη ΠΟ Ταοβὶ ΟΔΥ͂ ΟΥἩ 
ηἶσηι. τς ὕοτ. 2. 78. δῃοιυὰ συμ 8} τοϑίϑὲ [86 
ἄγϑι διίδοκϑ οὗ τ1π6 οἰὰ Αάκπι, [Πὺ ἢ ΤΑΥ͂ ὨΟΣ 80- 
αἷτὸ ΡΟΥ͂ΘΓ. - γον. 8. ΤΠδὺ ΤΠ6ΓΘ 15 8 ἰδ οὗ τοῦ: 

τιθυτίοπ, ἰ8 δἰιοϑῖθα ποῖ οἿἹΚ ὉΥ ΗΟΙΥ͂ ϑοτίριίητο, “ 
ἃρσδίη δηὰ ἀσαΐη, ὑπ 4150 ὈΥ δοιιηὰ Βυπηδῇ Γθδδυῃ. 
-- ον. 4. Τποδθ τ ῆο ὈοΪάΠν ἀοτίἀ6 ἀΐνης δάτιοη- 
ἰιἸοἢ 5, ἀπά πλεῖκο οὗὁἩ το ἃ τηοοῖΐς, 8.14}} ἴῃ ἔα τη ὃ6- 
ΘΟΙ6 8 ᾿θοοῖκ ἴο {δεῖγ ϑποπιίοδ. --- Υασ. 7. ὙΠ 
ΠΘΆΓΟΓ τμοὶγ ρα ἰδῃπηθηῖς [86 ΠΙΟΓῈ ϑθοῦσα, βΈποῖ- 
ΔΙΙγ, [86 ἀπο] ὈΘΟΟΙΠ6. --α ἘΣ. 8.  ΒογΘ σ2Δ]- 
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[δδὶ ΠΟΘΈ ΠΣ Υ, το ΓΘ ὀφεύνεν δπὰ βίθδ! ηρ ῬΓΟνΑῚ!, 
δηὰ ρὸ ππραηϊξῃοά, [ποτῸ (ἢ6 πΠΡΟΟΪΥ͂ ΔΥῸ ἤθὰσ Ὁ 
λαάχτηοηις. [0 ἀοο ποῖ ον ἐμαὶ 81} ΠΟ ΔΙῸ 
6811. (ἀοα᾽ 5 ῬοΟρ]Ὸ ἀγθὸ οἡ [118 δοσοῦηξ ἰη ἴανοτ 
ψἰ ἢ Ηΐτη. --- τ, 9, ὙΥ ΠΟΙΠΟΓ τὸ τοπγδίη δἰηρ]ο ΟΥ 
ἴ0 ΠΊΒΓΓΥ, 5 Ογρτ ΟΠ ΑΙ; ΟΥ̓ ὯῸ ΠηΘΔῺΒ 18 ἐξ Ορ(0η8] 
ἴ0 ὈΓΘΑΚ σ᾽ πηιγτίαο, δηὰ αὐῖγθ ΑΥΔΥῪ ΟἿΘ᾿ Β 
γροι86. 4ΑΔΑ5 4}} οὐ Β σοῦ κβ ἀγὸ ρίοτγίοιιϑ δὰ 
ξοοά, 80 4.80 ἰβ πλατγ πον, ποῖ (οὐ 848 ἴῃ 
ἸΏΔΗΥ αν δαοτηοὰ πὰ Ὀ]6886Ὰ. --- ὕογ. 10. Ηο 
πὲ τ|ὶ}} ποῖ ποαὺ τηῦδι ἔδεϊ. --- νοῦ. 11. Ὀρτγίρμι 
ἸΘΔΟΒΟΥΞ τηπδῦ Ῥγθδοὴ ποὶπίην θα: τ ηαὶ αοα οοτ- 
τοδη 8 τῆ πηι. 
ῬΡΑτΕ: Τάκο μορὰ, Ο 8ομ], ἴο τ γ ᾿θβοῦρῃῖ8] 

1Ὶ του 'νακεβϑῦ ἴῃ τπ6 πἰρμϊ, οὐ ΤΏ Ὀοὰ, Ἰες τ 
βιδ Βοῖνθ ἴ0 Θῆραμο ἴποθ 'ἴῃ ΠΟΙΪΥ {που ] 8. ---α 

ΘΓ. 4. ΥΥ̓ δὶ δνδὶ]β ἴο ἰδιηθηῖ, θη αοά 8 υάς- 
ΤἸΏΘΠ 5 ΔΙῸ ΔΟΙΏΔΙ]Υ Γϑοοϊνυὶπρ ΔΟΟΟΙΏΡ 5Ὠπιθη} [16- 
Ῥϑηϊ ἴῃ ἀφο πα 6Γ. 5... μι 088 ἩΝΝ ̓ πρ 
ΤΟ ρϑδζῖ ἴῃ ἰδ οοηρτοχαιίοη οὗ ἀοα᾽ 5 6] ΤΠ 
ἰἱανα αἰϑὸ πὸ ραγί ἴῃ (οὰ δη ἰὴ τῶν μέκτρηι Γ 
δΒοπίδηοο. -- γ. 7. 0 18 δὴ 1416 ἴϑπογ, πὶ αοἀ 
ἐδηποῖ ρῥυπηἰϑη 06 δίηπον Ὀθοδυϑθ Ηο 18 τογο Ὁ} ; 
ὙΟυ]ὰ ὙΠῸ Ὀθοοῖηθ δβαθ᾽θοῖβ οὗἩ δ πιοτου, ὙΓὮΥ 
τῃοη ἰοῖ ἴποπὶ Ὀ6 οοηνοτίθά. --- 7Γ. 9. Υο )πάᾶροδ, 
ἀο τ ᾿υνϊάοννβ δῃὰ ΟΥΡ Δ η8 0 Βαγο] ΠΟΥ μου ὰ 
ῦὉε νυτιτίοη οα γοιν ἢ δαγῖ. --ο τ. 11. Α ῬυθϑΟ ΒΟ 
δοιὰ νυ [}} ἐτοοάοπι, Ὀὰς τ} ἃ πχλϊπὰ δηὰ 
δρίγι: πκ6 τὶ οἵ αοά, Γόργου Υἱοθ. 

ἘΙΕΘΕΕ: Ηοΐδ αἰβο, 88. ἴῃ οἶδρ. ἱ. [ῃὴ6 ρτοδβϑῃίδ- 
τἰοη οὗ [Π6 β'π δῃᾷὰ δηηουηοθιηθηςξ οὗἉ [6 ῬΘΠΔΙΥ 
δῖο οοηῃροίρα τομοίῃογ, ὈυὉ πψτἢ [Π6 ἀἰδογοποῦ ἐμὲ 
ἴδθγὸ σογγιριίοη οὗἩἨ Οοα᾿ 8 δούν!οθ ἰ5 του κά, Ὦθγο, 
ΓΑΊΠΟΣ, Υἱοϊοποθ δηὰ ἰπ)ϑῆοο ἢ [86 οΟἶν1] το] δύ οἢ 8 
οὗ [6 Ῥαορίθ. Ομ ἄἀγῶνβ [6 ΟἾΠΟΥ δῇογ ἴ. -- 
γοσ. 1 ἢ δὶ α τοιιριδείοη ἰδ ἷἰ8, ἴο ἢδνὸ [πὸ 
ΡΟΥΟΣΓ ἴὸ ἀο ψἢδὺ ον] δβρὶῖ6 δυρμοβδῖβὶ Ὑηδιὶ 
ἩΟΌΪ]Α ἸΔΗ͂ 8 0η0 ἀο ἵ τ86 ῬονοΓ οὗ ἴΠ6 Βαπὰ 
ὙΟΓΟ ἃ8 σταϑί ἃ5 τῇ ὈοΙάπο85 οὗ [86 βοατὶ 1 ΑΔ ἴἰΐ 
ἷς, βουνὸς, ασοὰ )υά δοοογάϊην ἴο [06 οοιιηδθοὶ 
οὔ (0 μεοετῖ, δηά Ὀγίηρβ ἴὸ ᾿ἰσλ δὶ ἃ πηδῃ [88 
Ὀδδη οκευρίοὰ πῖτ ον οὐ ἷδ ὑθά. ---- 7 Υ. 7. 
Τμαῖ ἰ5 τῆς οἷα δηὰ 5111} ργδο μεθα γὯὺν οἵ δνοϊάϊηρ 
(οά᾽ 5 {Πγοδιθηϊηρ 8, ΠΑΠΊΟΪΥ, [Πδὲ Τηθῇ 80 τοϑαὶ] 
ἴοσπη οοποοριίοιϑ οὗ αοά, δηὰ ἰμπμαρίηθ {Ππῶὺ ἰΐ 15 
Ποῖ ἴο ὃ6 δι ρροβοὰ δὶ ἀοὐ οδη δ ΔΏΡΤΥ. [οἱ 
οη6 ἰδάγῃ ἢγθί οὗἉ 4}} ἴοὸ υπάογβίδπα ἀοἂ ἔτοπι Η 5 
ΟΥ̓ δαγίηϑβ. ἢθ ΨΠῸ ἢδῖθδβ [Π6 ἡ τε ΙΏΔΥ [ὉΓ ἃ 
ΜὮ116 τοβοῦξ ἴὸ ἐπηδα ΠΔΥῪ σοτχηίογιὶ, πὲ ἐδ οδηποῖ 
ΒΟΙΡ ἶπι. -- ον. 8. ῬΆΌΪΟ Ουϊγαρθδ ΓΟδυ  ἰπρ ΤῸ Πὶ 
οοστυρου ἰπ τ6 ΟἷΥ1] μερὶ ἀγα δος [ἤθη 
ΤΩΘΔΏΥ ῥγίναϊο οαἴγαροδ πῃ ὕΠ}8 ἵαρσοδ, ἵτη- 
Του Ὁ ἀἰνοτ το; ΌΥ νυ ἰο 1116 ἐβἠάτει ΘϑΡΘΟΪΔΠ}Υ 
ΔΓΘ ΡΟΓΙΩΒΠΘΏΠΥ ἔπάβ, ὑδῃ, δηᾶ 106 στοῦπα ἰ5 [δ] 
ἴοτ 81} οογσγυρίοῃ ἴῃ 4}} οἰαββθβ. ἝΟἶνθ δ ρεδοθ οὔ 
ΟΥΟΓῪ δοοουηὶ δηα [ἢ ΘΟΥ̓́ΘΓΥ͂ ὙΧΆΥ. 

ὐλκχΡρτ: εν. 1 8. Ὑ ἢδγο βιιοἢ 18. [Π6 δἰδίο οὗ 
τὨηρθ ἰπ ἃ ἘΟΟΡ ΠΥ, ἈΠ 6ΙῸ ἴΠῸ χΊοτΥ οὗὨ [Π0 ΡΘΟρ]ὸ 
.δ5 ἀοραγιοά, δᾶ τἸογ0 ὈΓΟΔΊΠ68. 8 βᾶνουῦ οὗ ἀθβδιῇῃ 
υπῖο ἐ βρέτας ὙΠϊοἢ δὐγαοῖβ 106 ΘΔρ]68. ---  ογ, 8. 
ΤὨ6 6Υ1} υνμίοι [Π0 Ἰνογὰ ἀθν]568 ἰ8β 80 παπηϑὰ μῶν 
Ὀδφοδιιβα ἴο ἴΠ6 ον} ἰἴ 8 Τ8 ΟΥ̓], τ 116 ἰὰ ἔγοῖ 
ἴς 18. ΒΟΙΥ δηὰ ροοά. --- γεΓ. ὅ. δίηοθ [ἢ0 ἀΠΡΌΑΪν 
[οη οὗ ρόοῦεγ ἤδᾶνθ ΣΠΎΔΙΟΙΪΥ βοραγαῖθα ὑμοιβοὶν 68 
ἴτου ἴπ6 σοησιοχαποη οὗ ἴ80 Γοτὰ, ποίι Ποῦ οδῃ 
ΤΟΥ Οὐ ΑΓ 5μΆτο ἴῃ 118 δἀναπίδροθ (8. χχχυῖ. 

᾿. 9). πα ον. 6. Αἴ τ86 ῥγθϑϑηξΐ ἀδὺ 880 186 οὔἕοδ οἵ 
τῆ Ῥτόδοδοῦ οὐ προ, ΒΏ688 ἰδ τηϑ9 Βρϑο Δ} Ὺ αἰ- 
ἤρυῖ ὈΥ ἔπ ὨΥΡΟΟΓ 685 ὙΠῸ χίνα ογττμ τα ὶγ οννη 
ΓΑΓΒΑΪΥ, ἀπὰ ον, ῬδδΟΘ, ροδςθ, θη [ΠΘΓΘ ἰδ ὯῸ 
Ρθδοο. - εν. 8. Ὁ, τπδὺ 4}} ψγο ἀο νἱοϊθῃοθ ἴὸ 
ΡΟΥΘΓΙ͂ νου] ἃ σΟμβίἀ6Γ Πδ1ῖ, νυ 8116 ΠΟῪ ἀθα80 τῆς 
Ῥοοῦ Ὀγθίβγθη, [ΠΟῪ δεῖ τποιηβεῖνεβ δρεΐπϑὶ [6 
εἴοας ἀοά ἴῃ ἤοδΎοη. --- ὅοΓ. 9. Ὑτῖιθ σοὶ χίοη ἰ8, 

[0 νἱβὶς τὴ. νοῦ δηὰ {πὸ Γλιῃογίοβα ἴῃ τῆοὶγ 
δἰ Ποοῃ ; 186 ἀθν}}}8 Ὑγουβῃρ, (0 τοῦ νίάονβ δηὰ 
ΟΥΓΡὮΔΗ3. 

Οπ εἶδρ. ἐἰϊ. Τὸ ποτὰ τοῦς ἰδ ρίνθη ἴῃ {πὸ 
Κιπράοιῃ οἵ αοά, οὗ εἰπιὶ οὐ 5 Ἱπάριποης ν01}} τὸ- 
υΐτθ πιυςὶ. 
ε ΤΊΘ τηοῖὸ ἰ8 σίνοῃ ἷπὶ [09 ρτοδίοῦ 8 ἢΐ8 

συΐι. 
Ἰ. δ οδῃρηοὶ δχοῦβϑο ἰἰϊη5016 ἔγοπιλι ψδηὶ οὗ 

Κπον]οάρο. -α γον. 1. 
2. ΒλΙδοΥ 18 ΗΪ8 βἷη ἃ σοπίγδάϊσοη ἰο τ86 Κποῦγη 

σομληδηιηθηῖ, ὍΎΓ. 3, 9. 
8. Απὰ 88 βιςῃ, δρρτγαναῖρα ὈΥ 1Π6 ἀοβίρτι ἴὸ 

ἀοδίδη ἐΠ9 σοπβοίθηςθ, 1ξ ΘΟπλθ8 ἴο Υἱ ον ρυϑοι 8}}7 
π᾿ ἃ ΥΘΓΥΥ͂ ΔΟΟΙΑΪη80]6 ᾿ἰρῆϊ, δηὰ τπδὶ 

(4.) ἵπ ὀσίεγπίθ 88 αν οὐ παζαγαὶ αϑοοιίου, 
δ 4 δ8 ὈΔτῸ ἐχοιίβϑπι. Ὗγ. 8 ο, 10,1]. 
τον 1π’ ἱἐπίετηὶδ 88 ἀδβθοσγαιίοη οὗ τ μδὲ ἰδ. ΠΟΙ. 

ὁΥ. ὅ. 
11. ΤΟ ργθδίοσ [86 γσυϊς 106 ργαδίοσ 180 [16 

ΡῬαηἰβμιηθῃϊ, 
ι. ΤῊθ δουθοὰ ποτὰ δηὰ οδἕῆοθ ἰοβοβ ρόονοῦ νν10} 

τοθρθοῖ, 8πα ἷ8 88 ἰ ἰΐ ογο πο. Μί6γ8. 4 Ὁ, ὑ. 
2. [ς Ἰοβθθ 880 [15 ρονοῦ σι Οοὰ; Ηδ πὸ 

Ιοῆχογ ἤθαΓΒ, δηὰ ἐοπγδίη8 ἀν πιῦ. Ὑ618. 4 ἃ, 7. 
8. Απὰ κ4}} νη ΐϊοῆ Οοἂ ἀοθβ ἔσχον 8 ἰὼ δὴ 

ΠΟΌΠΟΘ δηὰ Ὀτίηρ οὐ του ]θ. Ὑοτβ. 8-12. 
Ψψερ 1 ὙΒοη οποα γονϑύθηςθ ἔοῦ Οοα 8 σφοἴ 

τηδηὰ ἰ8 ἀσβίσογοὰ, υἱἱἢ [06 τθη ἰῇ ΡοΟΟΓ, βἷη 
ορδ ἰγγθββι δὲν ἰοναγὰ [18 ἤπαὶ οηὰ, ᾿ἰκθ ἃ ἤδιθ 
ὙΓΕΪ οἷ τοϑῖ8 ποῖ [1]}] 411 18 οομῃβυμηοὰ. Βυῖ ἰπδι 
δνθῃ ἴῃ ἔμ οὗ [Π6 οἰοηθη δ ἀοα ἢ 88 δοῖ ἢ]18 Ὀδ8.- 
το (“οὉ χχχνῖ!. 11). Ηον ἃ τίρῇῃν τλρ]βῖγδοΥ 
δου ]ὰ ὕὉ6 οοηδιϊξι θα τὸ ἰθασῃ ἔοι [8. χχχί!. 2. ---- 
Το ογα οὗ ἀοὰ 16 ποῖ ρϑιῖ8], θὰῖ τμ6 Μοβὲ Ηἰρσὰ 
8 ΔΌονο ἴΠ0 Ποὶχῖδ. ΝοΊΠΟΓ Βπου ἃ [ι18 δογνϑηῖβ 
Ὁ Ρδγιίαὶ. ΥΔ] 68 ἘΠ6 τηλρ 5 ΓΔΟΥ͂ ἢοΐ δοοοτά- 
ἰῃρ; ἴο [8 Ἰορίομϑου, δὰ δοοογαϊπρ' ἴο 15 νου. 
Βυΐ ἰδ ἸΏΔΥ ΜῸ02)ὶ}} ὕὉ6 ἴπᾶὶρ 10 Ποιτιὰ ψόγκβ οὗ ἃ 
ι.8 ΡΟνΟΓ διιοι]ὰ γος ανὰ πλοϑῖς Βροθα Ὁ σΟμγ6 
ἴο δῇ ἰδβϑι10 (νὶ. 16). Το Βο]ὰ τῇϑῃ [ἰἴκὸ Ὀοδδῖβ ἴοτ 
ἀπηλλθλῦν "πὰ δἰδυκ ύοσ, 18. Δ δυομηϊηδιίοη ἱπ τἢ6 
6Υγ65 οὗ ἀοά. ὙΠδὶ [ιο]ὰ σοοὰ ἴῃ ἐμὰ Ο. Τ΄. πιιμίη 
τἰἰι6 πδύοη οὗἁἩ ἴβγϑεὶ, πο] 8 χοοὰ οὗ τηδηκίηὰ ἰη {}6 
Ν. Τ΄, δπὰ νἱᾶϊ ὁ Ν. Τ. δρρὶϊοδιίοῦ τῃ6 ψοτὰ οὔ 
16 ρῥγορϑὶ ἰβ [Γ6 οὗ δίδυδσγυ. Ὑοῦ ποὺ οτοπ 1868 
ῬΓΟΡθὲ ῥγόϑοδο8 τονοϊατίοη, δι} ἀ6] ΥῸΓ8 ᾿ἷ8 τοβ[- Ὁ 
ΙΔΟΠΥ͂, πη 8018 οπιθ οὐ ᾿υάρτηθηί. --- ὅογ. 5. 
Α δογνδηΐϊ οἵ ἀοά, ἰῃ δὶ5 Ἰυάσπλδηϊς οἡ τθῃ, δηὰ 
μἷ6 οὐπάδυοξ ἰονγαγὰδ [6πι, Βῃου ἀ ὃ6 ἰπἤποπορὰ Ὁγ 
ΠΟ Ροϑ8.}]0 ἸοΚοπβ οὗ ἰονα ἰουγαγὰ Ἀἰπ)δ6}  ρϑῦβοῃ- 
8117. τς ον. 6. [ἴῃ Βοῦγβ οὗ ἀτουσῆν τὸ οὐυρὴς ἴοὸ 
ΤΟΥ͂Θ ΟὔΥΒΟΙΥΟΒ, ἩΠΟΙΠΟΙ 6 ΔΓῸ ποῖ Οὐγβοῖνοδ ἴω 
ἰδῶ {πιο ρ ἢ ἀρ φοῖς. ἀρ των γα δηὰ ἀενοιίου ἴῃ 

Ἐ.16 8οσυῖςθ οὗ ἀοά. ---  οΓ. 8. ΓΘ αϊηδη νἱγίιιοβ 
Δ]50 ,ΟΥ ΟἾΪΥ ουϊ οὗ 1Π6 ἔ}1Π688 οὗ ἴ6 ϑρίτίε οὗ 
ἀαοά, πνὰιοῆ ἃ βούνδηϊ οὗ ἀοὰ ἴῃ πἰ8 οὔἶϊοο ποϑάδβ. -- 
γον. 9. Τὸ πιᾶῖκο [πὸ βιγαὶς δ ογτοοκοᾶ δπὰ ἴο Ὀγαπὰ 
τὶ ̓ ς 85 Ὑτοηρ᾽ --- 0 ἀο068 ποῖ βῃυάάογ δὲ [}6 βὶπ 1 
Απὰ γοῖ τϊ8 18. ἔπ6 θοθοτι δίῃ οὗὁ ἴΠ686 Οὔτ δὲ Ϊν 
ουϊεἰναιοα εἰτη65 ; Βοδγοοὶν ΟὯΘ ἢδ88 οὶ ἃ Ρᾶτὶ ἴῃ ἴτ: 
ἴξ 18 [1.0 ὨΘΟΘΑΒΑΤΥ ΓΕΒΕ]1} οὗ 8}} ρα υ  βδηβῃιρ (Εν ο]68. 
νἱἱ. 29). -- νογ. 10. ὙΥ̓ΒοανῈΡ θυ} 8 Ὑὑἱτἢ ροϊὰ 
ἔγοπι οχιίογιίου δπὰ ὑβιγΥ Ὁ} 5 τυῖτ Ὁ] (1 
Φολη ἷν. 15). -- ον. 11. Υδαῖ ῥγοῆϊδ 4}} 16 
Κηοςκίπρ δὲ τἰἰὸ οὐνναγὰ ἔοττῃ οὗ ἴ86 Ομ τοῦ, πο 
{16 ἔδεϊ ῥγονοθ τπᾶὶ ἀοα ὃὈγ [18 ϑρί τίς ἰ8 ποῖ ἴῃοτὸ 
θαῖ 88 ἰοδ ἴὉ} [Ι͂π δυσῇ 8 6886 [86 Ὀγοακίηρ ὑρ 
ΟΥ̓ ἴπ| ΤΌΓΙ 4180 18. ΟἿΪΥ ἃ αιιοϑιίοη οὗ {ἶπ6. ΤΊ 
σμ ατΟἢ 8 ΟἸΪΥ ἃ Γαβα] οὗἩἨ ἸαΌΟΥ Βρθηΐ ΟἿ ἴ1Π6 Κὶπρ- 
ἄοιη οὗ Ουὰ ; ἰαθοῦ βρθπὶ οὐ ἴδ σπματ ἢ ἰβ ἴῃ ἱ 
οὗἨ πο ρῥιοῆϊ, 88 ἃ βομοο] πη δἴοΓ 18 ἢοΐ [6 ΘΕΓΡΟΏΪΟΥ 
ψ]Ὸ Ὀι1 45. τ. 6 δοΒου]-Ἰοι86, ποῦ ἴλ6 μα] })ς οΠοοῦ 
00 Ὀτγίηρθ πρΡ [86 ΟΠ] τοι, Ὀὰϊ ἢ6 80 ἰογιηϑβ 1μοὶϊ 
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500} 5. -- ὕεγ. 12. Βϑῖϊεγ ἴοτ ἃ ἰδπά το ὃθ αυἷτ αη- 
συ εἰνδιοά πη συ ἰναῖοα ἰῃ ἴ[Π6 βογνίος οἵ 5[η. 
ἵστη : Οη νοῦ. 1. 4.5 (ῃ6 Ροῦβοῃ οἵ [6 τηᾶρ- 

ἰβίγαωσν, ὈΘΟΆΏ96 ΠΟΥ δύο ἰπ οἴἶδορ, 8 Ρυ Ὁ]. δπὰ 
ΘΟΙΒΙΠΟΠ, 80 [Ποἷγ 851η8 δὰ ἰγαπεργοββί "8 8180 δ ΓΘ 
Ραδὶὶς, δηἀ το ἢ} ποτ Οἢξεηδῖνο ᾿μὰΠ Π056 οἵ οΥ- 
αἰπαγυ οἰ ἰΖοπβ, ποί οηἷν οὐ δοζοιηῖ οὗ {{|ὸ βοδη 4], 
ἴγοιι ἴδ6 ἔδες τας (ἴδ σοπηηοῃ πογὰ ΑΓ ΔΠΥ͂ ΠΟῪ 
ἰπεϊηρὰ ἴο ἱπιλίταῖο [Π6 81πη8 οὗἁὨ 1:6 στοϑῖῦ Ἰογάβ, Ὀπὶ 
αἰδὸ Ὀδοασβθθ [ἢ6 τη ἸΒΙΓΔΟΥ͂ τῆ 8 ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΊΟΓΘ 
βἰδοῖκ τὸ ὑυἱεθ δηᾶ ρῥιιηϊδῃ ἴῃ ἴ06 Ιονοῦ ογάθτβ 
τοϑὸ ἰηϊᾳι ἶε5 τς ἢ ἴμὸν πὰ δηὰ ἴδοὶ ἱῃ τ θ- 
βαίνοβ. 

Οε. Β. Μισοηλξειθ: ψεγ, 2. ἽὕΠοπ [86 ρῥγεῖθοι 
δανίκοά 'ΓΙθοτγὶ8 ἴο αν ἤοανυ Ὀυγάθη5 οη [6 ῥὕτον- 
ἵποοϑ, ἢ ψγοίθ, Α ρουὰ βῃδορμδδσγὰ βιθαγβ [6 δῇθεθρ, 
Ὀυϊ ἀοὐδ ἠοῖ ῆδγ ἴπ6π|. 
ΤΛΆΝΟΥ : εν. 8. Ἰλανίἃ που]ὰ ποῖ ἀγίηκ {Π6 

γδίθυ τυ ἰς ἢ 8 αἰτοπάδηῖθ μαὰ ῥγοουγοά [ῸΓ ἢἷπ 
αὖ ἴτἴῃ6 παζαγὰ οὗ τποῖγ ᾿ἰἰνο8 (2 ὅδπῃμ. χχὶϊ. 16); 
οὐρμῖ τπεγα ἴο Ὀ6 {Π6πη, διηοησ ΟἸ γι δη πιθῃ, ΘΗΥ͂ 
δ0 ὑ8ὰ τπὰς ὈΥ τῃ6πὶ ἴῃς Ὀϊοοα οὗ ἐποὶγ ἀοροη οηῖβ 
8 ἀγαηκ, δηὰ ἴτπ ἃ τοπιθηΐ γῆδὲ [οθ96 ἢανα οοῃ- 
ιγϊυαϊοα ἀϊὸρ ὉΥ ἀτορΊ 

σι. Β. Μισηλεξιβ: ψεγ: 4. ΒΥ 8 1) Ῥγοπι- 
86 ἴα ποῖ Ὀτοκθη ἴπδὶ Οοά νὺ}} ἤρα 4}} τῇαῖ ς}}} 
ὕροη Ηἰπι. Ηδστα Βποἢ ΔῈ πιθδηΐ 85 ᾿νίοκον οΑ4]} 
ἀροπη Ηἰπὶ (Φ8π|65 ἷν. 8), ποῖ ἰπ ται (6. οχῖν. 
18) Ὀπς ΠΥΡΟΟΥ ΙΟΑΙΥ, πὰ προ ΓΟΙῪ ἰῃ [ἢ 6 Δηρα 8]. 
ἔ ραπίεπιμεης (τον, 1. 28), σίτθοῦυς τοροηῖᾶποθ 
ἈΠ} [αἰ τἢ (18. 1.15); 828 Εβϑαι νψορὶ (αξεη. χχνυ]. 
4), Δ 88 ἴΠ6 Ἰοβὺ ἰδηοπι (ΥΥ̓1δὰ. ν. 8). 
λπνου : Ου νοῦ. 8. Ηὸ βρϑδκβ οὗ 19 ρἱδὰ 

ψ ἢ οἢ Οοά 8 ρσίνοη πΐπι, ποὺ ἴο ὑὈοδδὶ οἵ ἵτ, Ὀαιϊ 
σοΟπιρο]]οὰ, 45 Ρϑὺ] (2 Οον. χ. 1] ἢ). 

Γύυτηκῃ : Οἱ νοῦ. 10. Ηος οοπάδηῃπβ ποὺ ῥγίςβίβ 
δηὰ Ῥσορμοῖβ Ὀοοδαδβο ΠΟΥ ἴ8 6 τουγαγὰ ἈΠ ΤΠΟΠΘΥ͂, 
ἴογ ἴ6 ρίουϑ δἀπὰ Οοα-ἰδαγὶπρ Ῥσθϑοιογ οὗ [ἢ6 
Ῥοτὰ δἴὸ ὙΟΓ ΠΥ οὗ τποῖτ ἶτο, Ὀὰ Ὀξοδῦθο (ΠΟΥ 
ΔΌιι86 τῃθῖτ οδῆοΘ ἴοὸ τῇοῖγ οὐ ται ἤοδίίοη, δπὰ 
(ογ ἴα βᾶκα οἵ μαίη, απὰ βο6 τῃγουρῇ 16 ἤπροῦ 
Δ 6η [Π6 ΡΘΟΡΪΘ δίῃ, νοι {ΠῸΥ βου ϊὰ 76ι:}Υ πδνθ 
Ῥιηβῃοά. 
ἨΜΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: Οη νοῦ, 185. Εἰ διθουϑη 688 

θα} Π 48 ἂρ Ὀύοαυδα 1τ Ὀτίημβ αοα᾽ Β ῥγοϊθοιίοη ἀπά 
ὈΪοποίην ; πον θουδβηθθβ ἴοαῦβ ἀουγῃ Ὀθοϑῃβο ἰΐ 
ὑγίησϑ ἀοὐ᾽ 5 σΌΓΒ6. 
ΤΑΒΚΕ; Ου νοῦ. ἱ. Τῆοθο δ΄ ἀδηρΌΓΟΙΙΒ 

ῬΓΟΔΟΠΘΥΒ ὙΠῸ ΓΟΡΓΟν ΟἾΪΥ τῆς οτγονγὰ, {παῖ ΠΟΥ 
τὴν ἥδιον ἴ[Π6 ἰοτά8. Μαρίβιγαῖθβ βῃου ὰ οὗ πὸ- 
ΟΟδΒ ΠΥ Κηον ᾿αβεῖοθ, Ὀροδαξα ΟἸΪΥ ἴππ8 σΔη ΠΟΥ 
δροδΚ δὶ 18 ᾿πδῖ. --α γοτ. 3. ἴονο οὗἉ 6ν]} ἰδ δἱ- 
ΨΔΥ58 οοπποοιοὰ τι παῖγοά ἰονγαγὰ (ἰ6 ροοά, Α]- 
που ἢ πιθη ΠΟΠΙΠΙΟΠΪΥ, ἴῃ ργβοῦοίηρ τ[Π6 6ν]]}, ΚΡ 
ὌΡ 8 ΒοιῃὈ] πος οὗ ἴονο (Ὸγ {πο σοοά. --- τ. ὅ. 1ἰ 
ἰδ. ποθ ἃ γγοδῦ Βαγάβῃΐρ ἴο ᾿ἶνθ Ὁποῦ ἃ ἔγγϑη- 
ἷς84] γρονογηπιοπῖ, Ὀὺτ ἘΠῚ προ ἀδηρογουβ ἰδ ἱΐ ἴο 
Ὀ6 δρρΠ θα ἢ {[Ἀ156 δπα προ ΪΥ ὑοβο ογΒ, ἴον 
86. ὈγΘΑΟΙ 186 ρϑορίθ ποῦ ΟἾΪΥ οαὐ οὗ [86 Ἰαπά 
Ὀαυῖ ἰπίο ποῖ]. Ὑπαῖ ἰ5. 8 σογιδίη δὲρτι οὗ δὴ δηῖϊί- 
“ἢ γϊβείδη αἀἰδροβίτοη, ν᾿ ἰο ἢ 645 ΑἸ ΤΑΥ̓Β πιδη βιὰ 
᾿[66} 88 δοοῇ 85 ἴῃ ἴγα τ Πα8 δγίϑθη ἤογΘ Οὐ {Π6 Ὁ 
ἰη [6 που]ά : [π6 ἀαν} ἢ48 δ ΟὨΟΘ ΤοΟτιβθοα τ ΓΕ- 
Υὐοσβ, το δἰζαοκοά [6 τ ]τΠ68868 ἴογ [Π6 τυ (ἢ, 
δηὰ δοοιυβοᾶ τῃοπ οὗ Πογγὶ Ὁ]. σσηπθ8. 800 ἷς 8 50}}}, 
δῃὰ 80 ἰτ Ψν}}1 Γοπηδαΐη τὸ ἴΠ6 ]α5ὲ ἀδγ. --- ον. 6. Ηθ 
πῆο ἰἴονοβ (86 ἰΐρῆιν οὗἩἨ ἀϊνίηο {τ γαῖ Κα 4150 ἴῃ 
16 Ἰίρς οὔ δ]οθβοάποθα (Φοῦ χχὶϊ. 28); θὰ ἢδ 
πο σἤοοδβοβ ἀλγκπο88 γαῖποῦ ἤδη ᾿ἰσ ιν νγ8} 8 4180 
ἴῃ τὴο ἀκγκηθεβ ΟΥὗὨ Ἔγτοῦ δπὰ (Ἰδοιιοοα, δηὰ 068 
ἴϊο ἀοοὰϑ8 οἵἩ ἀδγίΠ688. --- ὕοτ, 7.  Ποη 186 ἀδγ οὗ 
ἀϊνίπθ νεπρθϑηοθ σΟμγ68, ὅλ0 ΤΟΔΟ ΘΓ Οὗἁ ΘΙΤΟΓ Ψν]}] 
ποῖ 6 ονουϊοοκοα. -- εν. 8. Ηρῖθ ψγὸ ρεγεοῖνθ 
18 ἀϊδιϊποιίοη Ὀοϊνγθθη ἃ ἴδ]80 δῃα δ ἴσὰ ργορῇῃοῖ, 

υ 

9 

[ἀδηρου οἵ ἰοπιρίδιίοπ ἀροη ἴδιο οἤπτς Γ΄ ΜΙ 

ΜΙΟΑΗ͂. 
᾿πρποππιππαιν  ἀποκεῦ,ςἠ ἠἀπιαμανααιοναπασπννοιν; οιδξώαταασειιτησατταεπεν οε: αν, σαν ἠ Ὀαμαπηον»»σπυωοττι αμασς σαπαπηστο αμην» τοι ιρΕιδπταπετησπι, τες σνυτιδε υαναιε. ας ῃ. 

δοϊπνοδη ἃ οοηνοσίοθα δηὰ δὴ υποοπγογίοα ἰοϑοδονῦ, 
Δηὰ τΓΠὺὸ ἀἰδοτοης ντοπηᾶ, ἡδίυγο, δηὰ οὔΊθος οἵ 
τες οἷςο. ΓΏΟΓΟ ἰθ τ Π [86 ὉΓὰ0 πιαπ, δρὶ Γϊ, 
ρΡονογ, ᾿ἰρσηνς, βο μάθη 8), νεῖϑθ ἰΘ ΡΟΓΆΠΟ6, ΡΌΓΟ, 
ἀποοττιρίοα ἀα]ἑνογυ οὐ αοά 8 ρ'δη οἵ βαϊνϑιίοη ; 
Ἀπὰ νἱτῇ τῆ ἔι]κ6, ΘΉΥΥ, ἐπα ρίπϑοη, 36  Ἴους 
ψ] ἢ ΡΟΗ͂Σ π0, ΡΕΓΒΟΠ ΔΙ γαίῃ, τοϑροοὶ ΟΥ̓ ρδγβοηϑ, 
ἀδεορίίου οὗ ἴπε ΤΆΠΟΥ, οἴς., οἵδ. ---  ογ. 10. Βγ 
ΟΥ̓ΓΑΠῺΥ δηά ᾿π)υδβιῖοα ποῖον (π6 στο οὗ Οοά ἰ5 
δ} ποῦ τπ6 Κιπσάοπι οὗ ἃ ῥσίπο0 6514] 5 δά. 
ῬΡΑΕΕ: γον. 1. ΥὙΣαο αν ἴθγὸ ἴΠ6 σοηά!οη οὗ 

[86 τηλρίϑιγαου. Οοά 458 δβϑι δ} }5ῃθαὰ (5 ἴο ἀΐ5- 
ΡΟΠΒ6 τίρἢῦ δηὰ 7αβεῖςο. ἴο (αγΊ Π6 Ὁ τἢ6 ΡαὈ][ς σοοΐ, 
ἴο Ὀ6 ἃπ ΘΧϑρ 6 οὗἩ νυἱτῖαθ ἴὸ (ἢ6 ΡΘΟρ]θ, δηά 
ΒΌΓΟΙΥ ἷξ Βῃοι ἃ ποῖ ἴακα [Π18 αϑνν ΠῸΠπι [6 Ῥεο- 
ΡῈ ὈΥ ἱπ)ιϑιῖϊςα δηἋ ΓΥΤΆΠΏΥ. --ο οῦ. 4. Βσρδηῖ- 
ΔΏΘΟ ὙΠϊσοἢ ΘΟΠ]65 ἴ0 18 ΓῸΠ| 8ὴ ΘΧΡΟΤΊΘΠοα οὗ τῆς 

ὨΪΔΏΠπηθης ἀσοοίνοθ ποῦ Ὀείοτε Οὐοά. --- ον. 5. 
Πο] ἃ τ86 οτἰτογίοπ᾽ οἴ δ ἔα ͵ 56 δηὰ πη ΓΟ ἶΥ ὕὈσδοῆου. 

Ηο ἰβ οπα πο [ὉΓ ἢ οὕγῇ δη)ουτησηῖ σοΟποτίβ [Π6 
ὉΠρΟΟΪν ἴῃ (Ποὶτ βίηδ, τποὸ ἸοΟΐκ8 ΟἿΪΥ ἴογ ἃ ροοιὶ 
τονοηπὸ δηἀ Γουσαγὰ, 0 Ὀγοδοΐοβ ἴ0 ΠΙ6Ά50 Πη6Π, 
ΜηῸ ΘΑΪ πη ΐαῖοβ (Π6 ΤΟΔῚ βούνδη οἵ αοἀ ἴΐδι 
βροδὶς 1Π6 {τὰἢ, τ 0 τοῦ Κο8. ΟἾΪῪ ὙΠδΘη Ἦ18 σαὶπα 
ΓΟ αἰδίυγθοα, ---  εγ. 13. ΤΏ ΠΙΟΓΟ βθοιγο τηδη 
δῖος, {Π6 ὨΟΑνΟΓ δῖ ἴΠπ6 ἡυάρτηοηῖθ οὗ ἀοα ὙἩ͵εῖι 
ςοῖθ ἀροη {ἢ 6 π. 

ΕΙκοκε: Νογ. 1. Οοα ἢκ8 ρίνθη ἴο ΘτΌΓΥ ο559 
ἴπ τῃ6 νοῦ] ὈοΙἢ 18 ΟΧίοτπδὶ δἀνδηΐϊδροβ δηὰ ἴς18 
ἰοΠἀΘΠΟΥ̓͂ Δηὰ δάδριίρτοη ἴο0 υϑοἤι]πο58. ΤῊ 18 ὄυθη 
116 σγοδὶ οπο68 ἰῃ ἴπο ποι] βδῃουϊὰ πὰ ἴῃ τῃοὶγ 
ἸΏΟΤΘ ΘΟΠΊΡ]αῖα οὐ γα, πη ἀογβίδηαϊηρ δινὰ αἰ βσογη- 
ΤλΘῃϊ, 81) Ἱπ|ρΡῸΪ56 ἴο ὑθοοηθ δοαυδίηϊοα τὶ ἢ πὸ 
ΡΒ τ ῃϊοῃ Οοα ἢδ5 65.840] 18 ἢ ΠῚ τῃδη ἴῃ πα 
γον] ἁ τῆογ δῖ ρμοοά, 1ξ '5. ποῖ ΟΠ]Υ͂ Τ0Γ {Ππδηβοῖνοα 
ἃ ΒΟΥΤΥ͂ ῥτοοῦ τὶ [ΠΟῪ δὰ οἰ άσθη οὗ τ ἀον!}, 
Ὀαϊ 450 ΟΡΘΠ8 ἴΠ6 ὙΑΥ ἴθ γ 1Π6 οἴοσταὶ ἀοβίτας ἤοῃ 
οἵ οἴ ογϑ, Ὀθοδιι86 τι οἣ σοοά ἰ8 πἰρροὰ ἱπ 115 01]08- 
Β0 ΟΥ̓ {6 Πδῖθ, οὐ δὲ ἰθαδὶ βιιβρίςιοπ, τσ ἢ τἢ0 
τοδὶ αἴτοοῖ δραϊπϑὺ ᾿. ΤΠ τΠΟΓΟ Θη)οντηθηϊ δηὰ 
δἀνδηῖδρα ΟΠ6 ἈΠ ῬΓΟΟΌΓΟ το ἢἷβ8 Ὁπτὶρ] δουϑ- 
ΠΘΕ8, [86 668 ΓΟΔΟΥ ἀο68 οὔθ ψῖνο ἰΐ ὕρ. --- ὕ εν. 
4. .ΑᾺψὄ8 }0||6 88 ἔδιο νἱο]οπὶ ἀγα ζΘΏΘΓΑΙΪΥ ἀἸΞροβοὰ τὸ 
ΟΥΥ ἴο ἴθ [μογὰ, τθογο 51}}} οοῖπα Οσσδ βίο Ἔνθ ἴὸ 
τῆθ, 88 ὙΑΓ, οἷς., ἤθη {ποῖν ογθθ δὰ αὐδκοηρα. 
ΑΒ [Π6 ργοπηῖθο τπδὲ ἮΪΐ8 ὈΓΑΨΘΓ 8}184}} 6 Ποατὰ ἰδ 
ἴῃ6 πιοϑὲ ΘΟΠΒΟΪ ΠΣ ἴο Ἡτοοηοὰ πηδῃ, 580 ἰ8 16 
τἤγοας οὐ πανίης ἴ0 ραν [116 Ἰυάχα [6 τηοϑὲ ἀγοδά- 
ἴα]. [ρὲ πἴπη τἶο {ππ58 ΓΒ ΔΎΑΥ ἴΠ6 Βυ Πθτογ, 
ΨΟ 5που] 4 ἢανο παά (6 Ὀαποῆν οὗ δ8 οβῆοα, ἰδ 
Ηἷ8 3.6.6. ἔγοπι ἢΐπι, σοίσβοθ ἢΐπι δὴ ἰητογνίον, - 
ἰοῦ ϑις ἢ 8Δῃ Οπ6. ὈΘ ΠΆΓΟΙ γνμδὶ ἢ6 ἀ068. ---  6Γ. 
51. Το πηεβ ἤθη, ἰη {6 ΘΑΓΙΪΥ τα]ὸ τσ 5 σὺ 
ΒΔ] δῃὰ ἴῃ ἀἰδογάογ, ΘΟτ  ΠΊΟΗΪΥ τίηκ, Δ|50 χτεδίι 

.- εν. 3 
ΒΌ6] οἵ οἴϊοη ἀοδ Δ5 τοῦσοἢ πη δο οὗ ἴῃ τῃς 

Ἰαπὰ 88 υπρο] οί, Απϊὰ ἱπογοδδίηρς οογγαριίου οὗ 
116, ἴο ἔγαβὲ ἴο ῬαγΥ οὗ ἀοοίτϊηθ δίοῃμο, δῃὰ ἐπ κ 
ΟΠΘ᾽᾿Β βο]Γ οἡ τ[ἰ8 δοοουηὶ (Γ ἤτοι (ΠῸ ον ἀδΥ, 
48. ταϊβο οῖ, Ὑτυθ, τ86 Κίπράοπῃ οἵ αοὰ οσδπηοὶ 
ΘΟΙΏΘ ἴο ἃ δβῖδπα, ὑὰϊ ΤΠ ΘΏΥὮἢΪ6 ἰδ ΤΥ οἵα κοη 
ἔγομι υ8 δηὰ γσίνοη ἴο0 οἴἶι6γ8. - 
ΟυλΝΌΤ: Υοῦ. 1. Τμοθο αὸ ἴδο τίσις οουτὶ 

ὈΓΟΔΟΠΟΥΒ ὙΠῸ ΓΘ Ποῖ Γοβίγα ποᾶ ὈΥ [Π6 Β[ΔΓ οἢ 
ἴπΠ6 Ὀγεαδὲ πὶ ἱπαυίτπρ μοῖρ [ἢ 6 Ὠϑαυδη]γ 
ΤηΟΓΠΙ ἢ 818 Βἢ 168 8160 ἱπ [Π6 Ὀτγοδϑὶ ( ζγίερενφετν). 
-- γεν. 8. ΤΏ ογΘ δῖθ ἰδ ὙΠῸ βροπὰ τποπεΥ 
Θπουρ ἢ ΟἹ ἃ 5βίπρ]δ πιϑαὶ ἴο βαρρογὶ ἃ [θϑοιογ οἵ ἃ 
ΤῊ ΒΒ ΟΠΘΓΥ ἴῸΓ ἃ σΟΠΒΙ ἀΘΓΒΔΌΪΘ {1Π|6. --αὟοΥ. 6. Οπ] 
ἃ βιάση ΤποῦρὮι οὗὨ [Π6 ἀδτκ οἰοΓη  Ὑ οδὴ πον Ϊ] 
ὙΠ αηροΐϊβῃ [Π6 δοῖ] Ἡνΐο ἢ τοῥοΐοθβ τη βίη. --- Ἅὅ6τ 
7. ἽΝ ΘΠ οποθ ἴΠ|ὸ ψοτ]ὰ ροζοεῖνο {πεῖ (ΠΟΥ 8ΓΘ ἀδ- 
οαἰναά, ΤΏΘΥ ὕαστι ὙΠῊ ΒΟΟΓῺ ἤγοια ἘΠ ῖσ ονγῃ ῬγΟρἢ- 
Εἴ8. - ἌοΥ. 8. ἰπνγαγὰ σανίδι πγ, δὰ πνυΐηρ τἢς 



ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΙΥ͂. ΑΝῸ Υ͂. 2 

900] δαί Ὁ ῃοὰ ἰη Οοά, ἰ6Θ [ηὴ6 Ὀδθὲ 68}1} [ὉΓ 6 
ῬΤΌΒΟΠΟΥ. --- ετῖ. 12. ὙΤΠ6 εἰπι68 ατὸ Ὀθοοταα 8.}}} 
πΌΓΒΟ ὑὈδίοτα τῃ6 ἱστοὶ οαπη6 (18. χχνὶ. 18). 
ΒΒΕΜΕΕ: ϑογηοη ΟἿ ΥΟΓ8. 1-4. Ὑ ἀγηΐηρ ἴο ἐἢ6 

Ἰπάροβ. (1.) ὙΠ οῖν γοβροη δ ὈΪΠΠΕΥ͂ 88 ΡΟΒΘΟΒΒΟΥΒ Οὗ 
ποπν]οᾶρο. (2.) ΤΠοῖγ βίη : υἱοϊδοη οὗ ἀυγ, δηὰ 

δ] βοεκίηρ. (8.) ὙΒοῖγ ρα ηἰβμτηθηξ. --ς ϑγηοάα) 
ϑοτηοῃ Οἡ νε 8. 5-8.. Ῥαγηΐηρ ἴο ἴδ ΠΟΙΆ] οὗὨ 
Οοά᾿β οτά. (1.) ὙΠοῖν [468] ΟΠΔΓΔΟΙΟΥ (νον. 8). 
(3.) Ὑμεῖς ἀδπροῦ οἵ ἀδγκοηίηρ ἀοἀ᾿β ὕογά 
τΒγοῦ ἢ 56 βοόκιηρ, ἰπ τπαὶ Εἰ ΓΠ6Γ ἸΠΟΥ͂ ΓῸΓ ρεῖ- 
ΒΟΏΔ1 δανδηΐϊαρο ργθαο ὑγδὶ τ[ἢ 6 ΘΔ ΓΒ οὗ ΡΘΟρὶθ 
Ἰυδὶ αἴϊεσ, οὐ Ὀγαπά τῃθὶγ βθυύβοῃ δὶ ΘηθἶοΒ 88 Οοα 8 
Θποτηΐθβ. (8.) Τὴ ἀρρταναδίίϊοη οὐ τ᾿ποὶγ βίη ; ἀ680- 
Ἴογϑιΐου οὗὨ ἐἰὸ ὕογα ; σοπίαβίοη οὗ αοά᾽ ΒΒ δοΏρτο- 
ξαῦοη. (4.) ΤΠοὶγ ραηϊβηπιοηῖ ; [ΠΟΥ ΙΟ056 τὴθ 
ΟΑΡΘΟΙΥ τὸ ἀΐϑοογη οὐ’ 5 Ῥοτά, δηὰ βροβκ ἴὸ ὑδθ 
ἀἴθροδι οὗ οἴ ἤογβ ἀπά οὐ [Πουηβοῖνοβ. ϑϑυπιοη οἡ 
γοΣΒ. 11, 12. Ελ]8δ6 σοηῆάοσηςο ἰῃ αοά. (1.) 765 
σγοιπά, δὰ ουϊναγα τΘΠλρ]6 --- δδογηθηῖβ. (2.) 7ὼ 
ἀαποεῦ, αἀἰδτεσατὰ οὗἩ τπ0 ἀϊδίδης ξαΐατγο, ἱπά βδΥ- 
ἐποο, ῃἀδυσοηςσα ρίνοη τὸ {π6 παῖατα] τη. (3.) 
5 επά. Ἑδῖβ οὗ 1π6 όν βῃ βίαι; [86 ΠΟΙΥ οἰτΥ 
ὈΘΟΟΙ6Β 843 ἴπθ νοῦ], πὰ βμαγοθ ἴπδ δίῖο οὗἉ [ἢ 6 
πον. 80 ᾿ἐκοινῖβο γα. [{ὀὑὄψὰ ἴογβαικο αοὰ Ηβδ 
ΜΓ11} [ΌΓΒΔΚΘ 8. 

[ῬὈυβετ: ἘἼΕΡ. ἷ. 1. ὕδροη ἰλοῖνγ δοάβ, ψὩϊς ἢ 
οὐ ς ἴ΄ο ὈΘ6 [16 Ρ 806 οὗ ΠΟΙΥ ᾿Ἰπουρπί, δηὰ οὔσοπι- 
πιοτΐην ἢ τποῖς οὐ Ποαγδ δηὶ πὶ Οοά. 

ΘΌΠ|π 6868 ταυβί θα ἢ]]οὰ τὶ ἢ τουσλ, ροοὰ οΥ Ὀαὰ ; 
1 ποῦ στὰ ροοάᾶ, τῃδη ἢ Ὀ84. Τίθ σα ΟΓ, 
Ἰξ ποῖ [6 Β8ποίΠ δ ν οὗἁὨ ΠΟΙΥ ὑπουρ 8, 16 ἢ] ἃ ἢ 
ὈΠΉΟΪΥ ΡΌΓΡΟΒΟΒ δηἀ ἱπηϑρὶπδ. 0Ώ8. --- 6 Γ. 6. 
λα ποῖ ἀδρατί. 1 δι ποῖ ὯὨΟῪ γϑθι ἰὼ ΟΟΠ,6. 
10 18 Ὡοΐ ΒοΙηθ ΠΕ ἰΒίης ἴο ΡῈ ἀνοϊἀθα, ἰπγηοά 
αϑιάθ, Τῆ6 βΒίπηοῦ ἢδ88 ας ἤἢο τοπιδίη 845 ἢ6 ἰδ; [86 
5:6 ΘΠΟΟΠΙρΑβ86 1 Ὠἷπὶ δἰγοδάν, δηὰ οπὶγ αἰ ογμϑ 
εἰὰλ ποῖ. Τα μταξὴ φῇ Οσοα ἰΒ δἰτοδὰν προ Ἀΐτη, 
Δηἀ αιϊαφίλ οἡ ἀίπι. ---  εγ. 18. δο τπ6η, ΟἿ τ δε 8}8, 
[Ὁ] οὶ Ηἱπὶ, {πὸ οδρίδίη οὐὗὨἨ {6 }Ὶ δαϊναῖίοηῃ, 
Βίγοηρτηοηοα Ὀγ ἢΪ8 σΓαθθ, ππιδῦ Ὀπγϑῦ [Π6 ὉΔΙΒ οὗ 
τῆς Ββυβὴ δηὰ οὐ τῆς ποτά, ἰὩ σ Ὀοηάβ δηά οἢαΐη8 οὗ 
ΟΥ̓ ρδβϑβίοῃβ ἀπ 8118, ἔογοθ ᾿ῃθτ 56 1 γ 68 ἑπβσουρ ἢ 
{Π6 ὨΔΙΤΟΥ͂ ὙΓΑΥ͂ Δηἀ ΠΑΙΙῸΥ ραῖθ, ἀο υἱοΐϊδθηοο ἴὸ 
[Ποτηϑοῖγος, ἡνάειβεν λαγάπεεβ, α8 σοοά δοίαϊετε οΥ 7όδυς 
Ολγῖδι. ὝΠΟ τἰ{|6 οὗἩἨ οὰν Τοτὰ, ἐλά δγεαζεν-λτουρὴ, 
δηά 16 βαγίηρ;, ἰλεν ὁγεαΐ τἠτοιισῆ, τοροῦθοῦ ΘΧργοβϑ 
[Π6 58Π1|0 85. ἴπΠ6 Νον Τοβίδιηθῃι ἀοἴδ, ἱπ τοραγὰ τὸ 
ΟἿΓ Ὀοὶπρ ρΑγίδκογΒ οὐ ἰῃ6 βυθοῦ ρΒ οὐὗἨ ΟἸἾΥΙϑί. -- 
Παρ. 1.6. ΤῺΘ Ῥτάαγοῦ ἰθ Πονοῦ ἴοο ]δίθ, υπτὶ] 
)υάρταρηϊ ΘΟΠΊ68 ; ἴῃ6 ἀν οὗἁὨ ρσϑοθ ἷἰ8 ΟΥ̓ ψ ὮΘη 
6 16 οὗ Ἰυαδρηηοπὶ ΠΔ8 αὐτῖνθα, ΤΉΘΥ 8}8}} οσν 
υὑπίο ἴδ [οτὰ, Δηὰ 5841} ποὶ 6 Ὠδαγά, ὈΘοδι86 ΠΟΥ 
ἴοο ἀἸΙὰ ποῖ ἤδθαγ ἴΠπ086 ὙγὙῆο0 δϑικοὰ πο, δηὰ τ[ἢς 
Τωογὰ 5}14}} ἴαστι ἢ 8 ἤλοθ ἔτοπιὶ ἔπτη, ὈροδΔῦδο ἔπον 
ἴοο ἐπγηρὰ ΓΠποῖν ἤλοθ ἔγοπι (ἤοδθ πὸ ργαυθὰ τὸ 
το. Ο, πῆιδὶ 1 }} (μδὲ ᾿ΌΤ ΣΡ ΑΉΑΥ οὗὨ [Π6 ἴδοο 
06, οὐ ὙΥ ΐοὶ ΒΑΏρ 8 ΘύΘΓΏΪΟ ! --- 

ΤΗΙΒῸ ὈΙΒΟΟΌΒΒΕ. 

ΟΕἸΑΡΤΕΝΒ ΙΝ. ΑΝΟ Υ͂. 

ΟΗΑΡ ΙΥ.1 Απᾶ ἰὐ 5841} Ὀ6 ἴῃ (86 Ἰαϑὲ ἄΔγ8, 
Τπαῦ {86 πιοαηίαϊη οὗὨ [Π6 Ὠοπ86 οὗ Φοῃονδῇ 
5811 Ὀ6 65.8015864 οἡ {πΠ6 ἴορ οὗ [86 πηουῃίδ!Ὡβ ; 
Αμὰ ἰὺ 5841} θ6 αχαϊ θά δθογυβ [6 Ἀ1118 : 
᾿Ἀπα ΡΘΟΡΪ]68 8}8}} ον ππίο ἴἴ. 

2 Απα ΤΏΔΠΥ ΠΑΙΟΠΒ 8}48]] σῸ, 
Ἀπᾷ 5}4]] βΒ8γ : (οτηθ γα, 
Ἀπᾶ Ἰδὲ ακ8 ΨῸ ὕὑρ ἴο {86 πιουπμπίαϊη οὗὨ οἰιονδ, 
Απᾶ ἴο {π6 μδουδθ οὗ {πΠ6 Οοἂ οὗἉ 40οὉ ; 
ΤΠδῦ ἢθ πιὰ (ΘΔ 0 ἢ ἃ8 οὗὨ ΗΒ Ἴ ΧΑ Υ8, 
Απὰ πὸ νὰ κ ἴῃ ἰ8 ρβϑίμβ. 
Εον ουἱ οὗ Ζίοῃ 58}8]] σὸ ἔογι αν, 
Απᾶ (86 νογὰ οὗ δϑῃονδῇῃ ουὐ οὗἉ ογυβδίθτω, 

8 Απάὰ 6 588|4}} ᾿υᾶρα θοϑύνγθθῃ ΤΩΔΠΥ͂ ΡΘΟΡΪ68, 
ἈΑῃηά ἀδοῖάο ἴῸὉΓ βίτοῃνσ παίίοῃβ, 0 8 στϑαί αἰβίβιοθ ; 
Απά {Π6Υ 8514}} Ὀοδὺ {ποὶνγ βιγοσαβ ἱπίο ῥ᾽] οα σἬΒΠΔΓΘΒ, 
Ἀπα {8 6}} Βρθϑδῖβ ἰπίο ργπηίηρ- ΚΗΪνΘΒ. 
ΤΏΘΥ 588}4}} ποὺ ΠῚ ἊΡ βυγογά, παύϊοῃ ἀραιπβὺ παίοη, 
ΝΟΓ 5141} [ΠΟῪ ἸΘΆΓΏ ΔΓ ΔΠΥ͂ ΤΙΠΟΓΘ. 

4 Απά {ΠΥ 11] 8ἰὕ, θδοἢῦ οὔθ ὉπάθΡ ἢΐ8 Υ]ἹΏ6, 
Απᾶ ππᾶροὲ ἢἰΐβ ἢρ ἔγεθ, 
ἈΠπα ΠΟΠ6 8881] ογγΙν : 
ΕὸΓ ἴὴ6 πιουἢ οὗ Φομονδῖῆ οὗἁἨ ποβί Βαίῃ βρόῖθῃ, 

ὅ ἘΚον 8]} (πΠ6 ῥθορίθβ νγδῖῖ, , 
ἘΔΟΒ ἴῃ {Π6 πδῖηθ οὗ ἢἰβ8 Οαοἂ: 
Απὰ ψὸ Ὑ1}} ψαὶκ ἴῃ {1|0ὸ0 παῖηθ οὗ «6 πονϑῇ, 
Ουν Οοἂ ἴογΥ ουδὺγ δῃηὰ δυϑυ. 



ΜΙΟΑΗ. 

6 ΤἿῃ ἐμεῦ ἄδγ, νυ] ΐβρογβ μον, 
1 “11 ραῖμον μοῦ {μδὺ 18 Ἰδπιθ, 
πα ΒΟΡ ἰῃδΐ 18 ἀϊδραγβθὰ ν70}}} 1 οοἹ]ϑοὶ ὑοροίδον, 
Απὰ σοῦ 1 μᾶνο δ] οὐθα ; 

7 Αῃά Μ}} βοὺ [Π6 ἰδῃῆϊ6 ὁΠ 86 [ογ ἃ. ΤΟΙ ηΔηΐ, 
Αμπὰ {}|6 ἔλγ γοιηονϑα 0 ἃ βίγσοηρ πδίίοῃ ; 
Αμπὰ Ψοϊιονδῇ 58}8}1 τοϊρῃ ονϑῦ ἴθ ἴῃ Μουμηί Ζίου, 
Ἡδπορίογιἢ πὰ ΌΓΘυ υ. 

8 Απά δου, ὑοττοσ οὗ {ῃ6 βοοΚ, 
ΟρΆὨ6], ἀδυρσμίον οὗ Ζίοῃ, ὕο [Π66 88}8}} Δρργοδοῖ, 
ΑΑμα οοτῃθ, ἰδ6 ἔογ ΟΣ ἀοχμϊπίοη, 
Α Κίηπράοπι ἰο {6 ἀδυσῇῃίον οὗἨ ϑογυβδίθσ ἢ 

9 Νον ψὮΥ ἀοβὺ ποὺ ΟΥῪ ουἱΐ δἱουά ἢ 
18 ἴΠ6Γ6 πὸ Κιηρ' ἴῃ {860 
Ηδ8 (ΔΥ σου πΒ6}]ὸτ ρογιβῃϑα, 
ὙΤΠδὶ ρδηρϑ ἰἰᾶγα 8β61Ζθα {866 ἃ8 (Π6 ὑγανδί ην ΜΟΙΏΔΙ ἢ 

10 Ὑ γι, διὰ Ὀγίπρ ἑογί, 
Βδυρη ον οὗ Ζίοι,, ἃ8 188 {ταδὶ ποιδῃ 
ΕῸΓ ΠΟΥ͂ ἴδοι τηυδί ρὸ ἔοσίι ουἱ οὗἉὨ (δ οἰ(γ, 
Αμὰ ἀνγ6}} ἴῃ (86 86], 
Απά οοπιθ αηΐο ΒΑΌΥ]ΟΙ. 
ΤΌΘΓΘ β..84}0 ἰῃου Ὀ6 γραθϑιηοᾶ, 
ΤΏΘΓΘ 58}]1] “6 ονδῇ ἀθ] νον [Π 96, 
Ουΐ οὗ (86 Βαπὰ οὗὨ ὑΠγ Θῃθμῖθβ. 

11 Αμά ΠΟΥ͂ 8.0 σαι ῃοτθα δρδίηβὺ ἴΠ| 00 
ΜδΩΥ πρὕοῃβ, 
Τμδὺ 880 : [θ[ ΒΟΡ Ὀ6 ἀο8]6ά, 
Αμπα Ἰδὲ ον οΥ9 ρᾷζθ ὑροὴ Ζίουῃ ; 

12 Βυὺύ {μ6Υ Κπον ποί 
ΤΠΘ {μουρ 8 οὗἩ ϑμονδῇ, 
Αμπὰ υπάοτγϑίδηα ποῦ Πὶβ ΘΟμΒΘ6ὶ ; 
Ὑπαὶ [6 ΘΟἸ]θοίβ (μθπὶ 68 ΒαΘαγθδ ἰπίο {86 ἐγοϑῃϊηρ-ἤοοτ. 

18 Ατίβο δπὰ ἔβγθβῃ, ἀδυρλιίον οὗ Ζίοῃ ἱ 
ΕῸΓ {ΠΥ δοτη Μ11] Ἰπαδκοὶ ἸΓΟΏ, 
Απὰ {δ ν Βοοίβ Μ111} 1 πλδῖκθ Ὀγαᾶβ8, 
Απά (δου 8881} Ὀθαὺ ἰπ ρίθοθβ τηϑην ὨΒΕΟΏΒ, 
ΑΔΑῚΙ ν}} ἀδνοῖθ ὃ ἰο ὅθβονδὰ ἐμϑὶγ ραίῃη, 
Απα {μοῖν ὑγθδϑυγθ ἴο (μ6 Ἰμογὰ οὗ 8]] πὸ ϑαγί. 

14 (Ο. Υ. 1. Νὸον ψαίμον ὑμγ 8616 ἴῃ ἔγοορβ, βοὰ ἀδαρθιίον οὗ ἔζο0ρ6 ; 
ΤΉΘΥ δανθ βθῦ ἃ β'θρθ ϑρϑίῃηβί ἃ ; 
1 ἃ βιλ [ΠΟΥ͂ Βαλῖθ οα {86 ομϑοὶκ 
ΤῊ ͵υαρο οὗ [8γδ6]. 

ΟΒΑ45.Υ͂. 2. ( ̓ς Απά τοὺ, ΒοΙΒΊ μοι ΕἸ ΡΗγαίδἢ --- 
5118]} [0 Ὀ6 διηοηρ (86 (πουβαηάβ οὗ Φυάδῇ, ---- 
Ετοόσ ἴΠ66 5}18}1 σοχῃθ ἴουἢ ἔῸΓ τὴθ 
Ηὁ ἐπδὺ ἰ8 ἴο Ὀ6 ΓυΪΟΣ ἴῃ ΒΓλ6] ; 
ὝΒοβθ βοϊηρβ ἔου "ἢ ἀγὸ ἔγοπι οὗ οἱ, 
Ἐτοπὶ {Π6 ἀδγβ οὗ δὐθγη γ. 

8 (2) ᾿ΓΒογεέογθ ψ}}} ἢ σίνο ἴπθπὶ ὑρ, 
Ὁμὰ} ιἰλ6 ὕμπηϑ σθι 8ὴ6 ιμδὺ ὑγανδ]ϑιι μαι θΟΓΏΘ ; 
Ἀπά [Π|0 γϑϑίάιθ οὗἁ ᾿ὶβ Ὀγθίγθῇ 88}8}} σϑίαγη 
ο {16 8οῃβ οὗ βγδοὶ, 

4 (8) Απά 6 88}8}]] βἰδπά δηά ἔδοάα, 
Ιη {Π6 βίγθη χα οὗ Φοδβονδῇ, 
Ιη [Π6 πη] ϑῖν οὐὗἨ (Π6 πδιηθ οὗ ϑῆονδῖ, μἷβ αοᾶ ; 

1 [Ὁὰ. ν, 1 οὗ ἴμο πζ. τοῖς [δ οὗ. ἱν. 14 οὗ ἰῆο Ηοῦξον ΒίΌϊο. -- ἴ8.} 
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μά {δ 6Υ 5.18}} ἀὑγ6}} ; Ὁ ὩΟΥ͂ 881} ἢ6 θ6 ψζτϑδί 
Τυηῖο 86 δηᾶβ οὗ {π6 ϑαγίῇῃ, 

ὅ (4) Απὰ ΒΘ Ὑ111} Ὀ6 ρῥθδςθϑ ; 
Αϑϑδυγ, ἤθη 6 δοιησίῃ 10 ΟΌΓΣ Ἰαηὰ, 
Αμὰ πνθθη ἢ6 ἰγοδάθίδ ΡΟ ΟἿΓ ΟἈ5{108, 
Τἤδη Ὑ11 νγα βοῦ Ἂρ αραϊηβὺ Ὠΐτη 
Βουθῇ Πογάβῃμθῃ, 
Αμὰ οἱρμὶ δηοϊηιθᾷ οὗἉὨ τηθῇ ; ᾿ : 

6 (ὅ) Αμὰ {ΠΥ 888}} ραβίαγο [6 Ἰαπά οὗ Αβϑβῆυν τὴ [86 βιπγοσαὰ, 
Αμά (δ ᾿ἰᾶπὰ οὗ Νίιηγοὰ ἴῃ ᾿ΘΡ ραίθββ : 
᾿Απά 6 ψ|}} ἀο] νοῦ ἔγοιη ΑΑββῃυγ, 
ὝΒΟΩ ἢ σοτμχοϑῖδ ᾿ηΐο ΟἿΣ ΙΔ η4, 
Απάὰ ψ ἤθη Β6 ὑγϑδάθίδι ἢ ΟΡ θογάθτβ. 

7 (6) Απὰ ἐδ στϑυχηδῃύ οὗ Ψδοοῦ 88} ὈῸ 
Τὴ [Π6 τιϊαβὺ Ὀΐ ΤΩΔΏΩΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ8, 
ΑΒ {πὸ ἄϑυνν ἔγομι Φϑδονδῇ, 
ΑΒ τδὶῃ ὉΡΟῺ [6 ρ,ΤΆ88, 
ὙμΙοἢ ἰΑγγιθῦ ἢ ποῦ ῸΓ πηδη, 
Νοτῦ νγδιυθίἢ ἴον (ἢ 80Π8 οὗ πλθῃ. 

8 (7) Απὰά τΠ8 τοπιπδηΐ οὗ Ψδοοῦ 88}4}} Ὀθ 
Απλοησ [Π6 ὨΔίΙΟἢ8, ᾿ἴπ [86 τιϊάἀ 8 Οὗ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪΘΒ, 
ΑΒ ἃ Ἰἴοη διθομρ ἴΠ6 ὈθΑϑ8ι8 οὗἉ {Π6 ἔογοϑῖ, 
ΑΒ 4 γουπρ Ἰἰοη διηοηρ ὑΠπ6 ΠΟΟΪκ8 οὗἁἨ Β6θρ, 
ὙΥ Ιο, ἢ ἢΘ6 Ρ888 Γπγουρῆῃι, ἰγοϑάθί ἄονγῃ, 

9 (8) ΗἨἩἰριι ὈῈ (Ὦγ Βαπὰ οὐδὺ ὑο86 ἐμδὺ ἀἸβίγϑβϑβ [1166, 
Αμὰ Ἰ6ὲ 411} 0Ὡγ Θηθιηΐθβ 6 ουὺ ΟΥ̓! 

10 ()Ίῆ͵ Αμπα!ὶὶ Μ1]}] Ὀ6 ἱπ ἰμαὺ ἀΔγ, τυ ίβρογα Φϑδονβὶ,. 
ΤΏδΟΙ Μ1}} ουἱ ΟΥ̓ [ΠΥ ΠΟΥΒ68 ἔγοσῃ ὑπ πιϊάβὲ οὗὁἨ [[|06, 
ΑἈπα ν1}} ἀθβίγου [ΠΥ Ὁμοῦ ; 

11 (10) Αμπα 1] ν1}} οαἱ οὔ (ὴ6 οἰ68 οὗὁὨ [Ὡγ Ἰαπᾶ, 
᾿Ἀπά ρΡᾺ}} ἀονγῃ 411 ἰῃγ ἔοσίγθββϑβ ; 

12 (11) Δπαῖ ψ}}} οαὐ οδ΄ ἱποδηϊβ οηβ ουὖῦ οὗὨ [ΠΥ ᾿ιδπᾶ, 
Απᾶ ΒοΓΌΘΓΟΓΒ ἰδοὺ 884}0 ποΐ Βεγυθ; 

18 (12) Αμά1 Μ1}} ουὐ οΥ̓ [Ὦγ οαγνϑᾶ ἱπιασθβ, 
Απά τῃγ βίδίιθϑ ουὐ οὗὁἨ [86 πρϊαβὺ οὗὨ [Π66, 
Απά ποὺ 588}0 Ὡ0 ΙΏΟΥΘ ΟΥΒἢΪρ {π6 γοῦκ οὗὨ ΓΠῪ Π8ΠᾺΒ ; 

14 (18) Απά 1 ν1}} ὕθαν ἀονῃ (ΠΥ ΑΒΠογδ8, οαὐ οὗἁὨ τ[6 τηϊάδύ οὗἁἨ [Π66, . 
Αμαᾶ ΙΔΥ ῥγοβίγαϊθ (ΠΥ οἱ.168 ; 

16 (14) Αμὰ ν}}} ἱπ βῆφοδι δῃὰ ἔΏΓΥ Ὄχϑουΐα σθηρθϑηοθ 
Οἱ ἴ{ ἠδίΐοηβ ψ 80 αν ποΐ μϑαγά. ᾿ 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Π ΟὮ. ἹΥ. 1. Κιαϊηοτὶ δβοὰ ῬΌΦΟΥ : δὲ {πο εηὰ οὔδο ἄδγε; υἱὲ ΠΛ ΤΓΊΝΝ τοϑδηβ, ῬσΟΡΟΣΥ, [8.9 “ Ἰδέϊος ρατί," ““ ϑηὰ ᾽" ἴω 
ἴδδι 660Ώ690. -- ΤῈ.} 

(3 Υοσ. 8. ΤΏ ΟΌἿΪΥ σοππϊἀατΔΌ]6 οὈῤοοου ἴο ἔπ ἰσδηδίδεοω δῦουτο, τορδγάθὰ το ΟΪΥ 88 8 ἰγδη δ δείου, ᾽8 ἰἢδι ἐξ τὩδικϑθ 
“ (οο Πεῖ]6 δοοουηὲ οὗ ἴ9 4ἰλπμαοή; δαὶ (ἷδ Ῥα6.80 506 18 ὮΘΓΘ ὨΟ ΤηΟἿ9 ἔμδη ἃ γοίοσίοδὶ δυδροησίου οὐ ἴδ οοῃδιγυοίου, δηὰ 

Ὅνχ6 τοροϊεου οὔ ἰδ νογὺ (οὐ ἔδο δλπιθ τγδὺῦ) “᾿ ΔΡΡτΌΔΟΏ,,} “ἴ Θοτηο ᾽) (κηᾶ πιἰτἢ δῃδηρμο οὗὨ 6086), πιδίκοδ ὯὨ0 ἰΔΌΚΟΙΟΩΥ, 
σι ΟΟΙΥ “ταΐϑοα ἴμ6 δοῦϊ ἴἰο ἰϊὴκ οὗ ἔμο χτοδίηθαθ οὔ ἴπδὲ ἩΠΊΘἢ δηοι!ά οοξθ."" (Ρ,807γ.) ΤΌ16 ΥἱΟΊΝ ΔΡΌΘΔΙΘ (0 ὃθ 

Δανογοὰ δ]δὸ ὉΥ 19 Κοδάΐα ἴῃ μ ϑοοοῃὰ τωϑίοδου, δῃὰ ἰδ (δὶ δἀορυϑὰ ὉΥ Ὧτ. ῬΌΔΟΥ, ὀχοορὲ (μδὶ Βο σα ἡἿ τὲ [2 δϑε 
ξουϊεῖννο, ηοὐ Δρροεϊεῖγο, διὰ ἰγαηβδῖοα “ ΟρὨοὶ, οὗ (6 ἀδυρμίος οὗ Ζίου." ΤΏΐ8 19 δῺ ΔΙ]ΟἾΔΌ]Ο δι ἰθγωδῆῖνθ. Οἡ ΟΡρΒοὶ. 
νἱά!. δια ἢ 6 έεἰ. 97 114 Βιἰδ.. Ατα. λ. - 
ΖαΏΣ 5 τοτϑοῦ τε: “ Αὐά ἴπου δοοϊοῖοπον, [Ὧ6 Ὠοίϊκίι οἵ 0 ἀδυκῃίον οἵ Ζίοη πὶ] σοσιθ ἕο ἴΠ 66." οἔα.. τΒ]ΟὮ πα κφ ἃ 

θεραχαίο βυ )οοῖ ὯὮΣ ὁδοῦ; γοσῸ, διμὰ δον 8 τθοσο οοεηρίείο αἰνίκίου δὲ (86 Αἰλπαζλ; αὶ ἐξ ἰδῦοτε. υὑπάογ ἰδ ΘΩΌΔΙΙΥ 

κούίους ΔΙ ΟΌΪΥ οὗ δὴ ᾿ΣΤΟΧΌΪΑΥ οοηοοζὰ ὈοςΝΘΘΏ ὍῸν διὰ ΓΝ, δοὰ Κοορα Ὠοὶ αὐἱΐο 80 οἷἶοδο ἰ0 ἔδθ οὔάδσ οὔ ἴΏΦ 
Ἡφοῦτον. 

Ἐιοϊμοσ δ ἰσαιδιδιου, σίνο ἰπ ἐδ οχοβοῖ. Ὠοΐοδ, ϑδοσίβοοβ ἐδ δοοϑὺΐ ἰῃ πιλκίης Ὅν 86 ἃ κοηϊετο, ᾿ἰτἱς ἐμ6 ἔνο 
Ῥτοοούίϊηςκ ποτὰδ 86 ἃ οοϊῃροιηᾶ ἕοστο ; ὈΌς [2 ἰηἰογρυθίδίοο ἀθδοῦ 88 ΥΘΣῪ οδγοίαυ! οοηδίἀφταου. --- ΤᾺ.] 

[8 ἴοτ. 18. ὁυ Ὁ ΤΊ, υἱά. ΙΔτφο οἡ Φοδῖ. Ἡ. 10. -- Τὰ.) 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤῊ8 ἀϊδοοῦγδα 6180 8115 ἰη 0 ἔγγο πηαΐῃ ρογί 8, 
οδαρίοσβ ἱν, δῃὰ ν., 1Π6 οἷοϑθ οοῃποςίοῃ οὐ ὑπ ϊςἢ 
ἰδ Βῃονη ΟΥ̓ {Π6ἷγ ΘοΟη θη 8 δη ἃ Αγγαηροιηθηῖ. ΤθῸ 
Ἰορδάϊηρς ἰπουρηῦ σοπιοη ἴὸ ΒΟ(ἢ 8, ἴπδῖ τπ6 ἀο]1ν- 
οἴϑηςς δηὰ κἰογ ἢοδιίοη οὗ [ϑγϑεὶ 18 φουιδίη ἴ0 Θοιηθ, 
Ὀοσδιι86 ἴΠ6 ρτοπιῖξθ σδηποῖ 06 Ὀτοίκοη, Μ 1116 γοῖ ἰτ 
ὙΠ σοπια ΟὨ]Υ τὨγοιρὴ στίονουβ 8]! ο΄ η 8, δηὰ 
δίθου τῃ6 ἀεορεβὶ δ παδιίοη. [}ἢ τοϑρθοῦ ἴ0 1Π6 
Ρίδη, εἶν, ἱν. θερῖπε, πὶ ἀπ ᾿πητηθααῖ8 ΒηΠΠ6818. ἴῸ 
ἴδιο τ γοαϊθηΐηρ γῆ ϊοἢ Δα ργοοσράοά, --α 

ἃ. δοῖ3. 1-8. ΠῚ ἃ ἀοδβογίμιίοη οὗἨ [80 διζατα 
δἴοτυ οὗ ἴπὸ Κίπράομ οἵ ἀαοά ἰῃ 15γδθὶ, ἐπρί αΝ 4ὁ- 
Ταβαίοτα [οτ 108 σΟη Γ4] μοΐπτ (εἰριιι γνογ868 ἢ ΟΥῚῪ 
Το 618), διὰ {Π6Π Ρ85568, ---- 

Ὁ. γ΄ εγβ. 9-.4. ([χ νϑῦβοβ τ} ΓΕΪΓΟΥ τπαθηλθοΓ8), 
ἴο ἴῃ ἀοδογρίίοη οὗ [Π6 ΠΕΑΥΥ Δ] οἴ οΠ, ἀ180Γ658, 
δηὰ Ὀδληϊδπιηοπι οὗὨ [Π6 Ροορὶθ, ψνἢϊσ ἢ πλαδὲ σου 
Ὀοίοτα τποῖτ δαϊνα!οῃ. 

ῬΡΑγ 6] τὸ (πῖϑ, οἰ. γ. ὈδχὶΠα : - 
8. στ. 1-8. Βγ ἀδβογί ίπρ' (6 ραεγβοη δπὰ ποτ οἱ 

[0 Μοβείδῃ, ἢ ποτὰ [Π6ῖ ρ]οΥ Ποδιίοη τη ϑῖ ατῦῖνθ 
(εἰν νϑῦθο8 δῃα ἴον ταθιηῦογ8), δῃ ἃ ργοοθϑίϑ, --- 

Ὁ. (Θῖὶχ νϑγβθβ ἢ ἤξίθοη χη θοῦβ), ἴὸ [Πα 
ἘΠΡΟΒΊΒΌΠΙΕ Μ  Οἢ, ἔτοτὰ ἰ86 Ὠδίιτο οΥὁἨ {Π6 σΆ86, 15 
Ῥγοπουποοὰ ψ ἢ 118 Ρτοπ 6 ὉΡΟῚ 81} ἀροῦν 
ὈΓγδοιὶοοΒ ἰπ 18Γδ6]. 
ΤΟΥ 8 ποιῃΐης ἴῃ τἢ6 Ὠἰβίονο 4] δ᾽ πδιΐίοη ἴο 

ΟὈΪ σα 18 ἴο δϑ5βιι1π|6 8 σὨγΟ ΠΟ] οΑ] βίνδηοο ἴτῸΠὶ 
(6 ρυθοοΐης ἀἰξοουγεθ. ΒῸΤ, αἰτἰπου ἴῃ ςἈ. ἵν. 
9 Ε΄. 186 ρίοίιγο οὗ [86 ΑΙ οτΟἢ. ΔΡροαΓΒ τὸ ὕ8 ἄγανσῃ 
ἱπίο τῆο ἐπηπηοά τα ργοβεηϊ, 51}}} 11 8 Ῥγορἢδῖῖςα}}ν 
σίνοη τῆτουρδθουῦῖ, ἀμ νγὸ 686 }} Ὁ βογοοῖνο ἰδὲ (ἢ 6 
ῬΓΟΡΠοῖ ΒΡΟᾺΚΒ ΠΟΣ Οὐ ΟὗὨ ἃ δίδίδ οὐ [Ἀο 3 ΘΟΓΡΟΓΟ- 
ἈΠ νἱδὲ]θ, Ὀαὲ παι ρτγορ ιεῖῖς ᾿πιυϊθοπ. 

Οδρ. ἱν. νϑυβ. 1-8. Τ΄ε μιίισα Κίησάοπι 97 Οοά ἱπ 
«Τεγιιεαίετα, ἰδδ οεπίγα οΓ ἰδὲ οτί«. Ανὰ 11 τ} }}} οοσαο 
ἴο Ῥδ88 --- ΓΤ, [86 ἀδ08] ἴογτῃ ὈΥ Ὑγοἢ (86 ἀΪ8- 
οοῦγδο ἰκ τταπϑίογγοα ἴὸ [Π6 ἔπίαγο, 80 {πὶ τὸ ἤαᾶγνο 

᾿ [0 ΓΡΟΟΡΉΪΖΟ δὴ δἰ Π|6515. [0 [Π6 φΟΠοΙ]βίοη οὗὨ [6 
τοσοαϊπρ σΠδρίοτ, τ ἰτῃοαῖ Δ ΠΥ ἱπηπγχοάϊδία ργόρτοββ, 

[ει ψ ἢ ἃ πον θισμι οἵ της ἀϊδοουτγδα (Η8. 11. 1 ; 
4706] [11.1). ΑΔ τ8)6 ομὰ οὗ {πὸ ἄδγε, [πογοίογο ποῖ 
ΒΟΟΗ, 88 ἴΐοβα {8156 ργορ οἴ5 βιρροδβοά ([ϊ. 12 1.}, Βυὶ 
ὁη]ν ἴῃ τῆς ἤπια] σοταρ!οτίοη οὔκαϊ!ναιίοη. ΤῊΘ ργαβο 
ὈΔΘΥ ΥΥΤΗ͂Σ (Ταγρ. ΝΡΘῚ ΗἸΌΣ, “δὲ τῆς 
δηὰ οὗ τὸ ἀκγ5, υΧΧ,, ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις), 

5 τῆς ορροείϊε ἰο ΓΝ (Οοη. 1. 1), ἀπά τῆιι8 
ἀδποῖοβ ἱπ [πὰ ρῥγορίνοῖβ (Ηο8. 1]. 5; Φοεὶ 11. 1; 
Ἐ26Κ. χχχυΐ. 16, ε΄. [γευν. ἷν. 80), τΠ6 σοι ρ]6- 
το οὗὨἨ τ6 νοὶ ἃ ἴῃ σοηϊγαβιὶ ἴὸ 115 στγοδιίοη, τ} 6 
αἰτα οὗὨἨ 4}} αροβ, {16 ἰδὲ τη, νυ ἢ  ὨΙοΐ ο]ΟΒ68 [ἢ 6 
"ἱδιογίοα] ἀδνοϊορπιοηῖ ἴῃ τν Ι ἢ [Π6 ῥτορθὲ βίπὰ 8 
δά ἱπ (86 ᾿ρῆς οἵ νη ἢ ἢΘ τοί (ἢ 6. ρῥγοδοηΐς πι|6 
δῃά ἰοτοῖο}}8 186 διατο --- [ἢ6 Μοεδίδηϊς 6. ΤΏ θη 
88} 4}} ὑ8ο τῃουμίδὶη οὗὁἩἨ [7:6 ποιὸ οὗ ΦόΒουδ, 
ὙΠΟ ἢ ΓΟΡΓΟΒΟη ἴθ, δοοογαϊπρ ἴο ἴΠ6 οοηπροοιίοη, [86 
ὙΠ Π0]6 οἰοναίοα, (ἰ. 5), ΒΟΥ εἰν, ἱποϊαάίηρν Ζίου, 
οα]]οὰ ἴῃ τὸ Μοεββίδηϊς 8. ἰχχχνίϊ. αἰβο ἃ ἰουπάδ- 
ὥοη οἵ Οοά οπ ἴδθ ΠΟΙ τηομπα! 8 ; -- ἴῃ π85. ἴῃ 
καϊπίης δ υπίνογδα! ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ ῬΥΟΡΉΘΟΥ αίνεβ, ἰη- 
διθὶ οἵ τα Ἰοςα)ἶθ8 πδπιθὰ ἢ οοπποοῦοη Μ11ἢ 
16 ἀεσδιγαοίίοη (ἰἰ}. 12}, οἴς,, [η6 464] οοποορίοη 

1 {μετα γ, “ προη " [Ὁ, 86 ἐπουρ {6 δίτϑασῃ ποῦ] οὐοῦ- 
δον ἴῃο τουδὶ. [1 ἐδ 8 τηίγροίθ, ᾿{ ταίογε δδοοηὰ ἔγουι 
8 γον διὰ ἤον ἰο ἃ πουηϊδίη. 8.0 ἰὺ 16 ἃ πιίγποῖο [δὶ 
φαγί ἢν πδιίουν βῃου! ὰ δεοοῃὰ (ὁ ἐδ σμ τοῦ, οδο ἀοοίτίηθ  οοτηίης θοά. δηὰ οὗ ὀχροξίθηοθ οὗ δἷ6 ᾳτδοθ. 

ἴαν. ἰῃ Ῥυδου ἴῃ ρὸ ἴο Θοὰ ὈϑοδΌδο ἴμοῪ κῆον Ηΐπι, ὈῸΣ λα ἔδιον τῶν κοοσ κυά [9 δἵϑ ἰοῖ;, διάυουβ, δυὺῦπιθ.᾿" 
Ἰοο. -- Τκ.} 

ΜΙΟΑΛΗ. 

οὗ Φουα] θη (οἴ, τΓπΠ6 ΠὨοσῖτίπαὶ] δπὰ Ετἢΐοαὶ ὕδ' 
Ἰοῦτ), --- 6 Θδ δ δῃ64, ποῖ οἡ ἴδε ἴορ οὗὨ [86 πιοιπ- 

ἰαἴπ8 (Ἡπρβίοπῦοτε, Καοὶ])} (ον ἱπ 8 βεπβο 115) 
ἷβ σοπείγιοα τ ἢ Ὦν (Φυαάρ. χνὶ, 26), δηὰ τῆς σοη- 
ςορίίου οουὰ ποῖ ὃ6 οΑΥτθα οἵ, θαὶ 856 {89 μοδὰ 
οὗ 186 τηουχίδίτια (3) ρῥγεάϊοδίο 68 1 Οἤγοη. χὶϊ. 
18; Ρε. χχχν. 2; Ἐχ. νἱ. 8; ΣῪ πιοιδρμογίοδλ!ν 
ἴον “το ἢγβι, τηοβὲ ϑιιὶ πο ς,᾿ δ 1 Οἤγοη. χὶϊ. 1Ὡ. 
Τῆὰβ 1Π6 αυοβύοη ἰ5 δγοδαγ δηβγοτοὰ, βίον 
[Πη6 ΘΧα Δοη ἰδ ἴο Ὀ6 υπάοτγϑίοοα 48 Ρδγϑῖοαὶ 
(Ηοἴπι., τος δ].)} ΟΥ̓ ΤΩΟΓΆΪ ((ἀ8ρ., Ηδηρβισηῦ.). 
ΓῺΘ ἰάθ4] Ζίοη νψ}}} Ὀ6 οἰαναῖρα δὔῦονα 4]] 6186 ἴῃ τὴς 
νον] (16. 11. 17; 2 ογ. χ. 8). Τὴ δροσδ) υριὶς 
βῖν]ο ρῇ ἀΐγοοῦγΥ ἀοσθίρτιατίηρ ἴθ Κἰπράοαιβ οὗ τὴς 
νου] ἃ Ὀν πιοππῖδίηβ (Εν. χυΐὶ. 9), που]ὰ βδαϊς τ 6] 
(δα, Ὀὰῖ σδηηοῦ ὃ6 Βαρροτίρα ἔογ 1π6 Ο. Τ'., ὈὉΥ τὴς 
ΡῬδββαμοβ δαἀηςοά ὈΥ Ηοπρβίοη θοῦ. Ατἰδα Ὀοϊομι 
οὗ 186 ρἤγαϑθ 168 116 ἔπλδσο ργοβθηϊοὰ ἰῃ 8. ᾿χνῖὶ. 
17, στ ογο ἴ[86 δἀναπίδοσς ψ Ἤςἢ Ζίοη Θη͵υγὰ 45 {|| 
ἀνθ! ἢ προρίαςοο οὐὗἩ Οοά 18 ἱπαϊοαϊοὰ ὃὈγ (πὸ ον ν ἢ 
ψ ἢ ἢ (86 Εἰ ἢ 6 Ὁ τοπιδὶπβ ἰοοῖκ ἀροι ἰς. Βοίοτε 
αοά, ποῖ ιΠὸ Ιου Ὀὰὶ [6 Ἰονν [88 γὑ8]66 (οἷ. Υ. 1). 
32 5ιλη8 ϑιι ρα εἰ Αγ 5 [6 Ἔχ ργοβδίοῃ τ ϊςὶι, 
ἤτοτὰ τΠ6 ἀπείοηϊ ργοπιῖδα 2 ὅαμ). Υἱῖ. 16,26, 845 θὲ 
σοπηθ ἴΠ6 τπιβδι1] οηθ, ἴῸΥ [Π6 ΠΟΘ ΡΌΔΌΪ6 6518 Ὁ} 1ΒῈ- 
πιοηῖ οὗ ΔηγΓΠ1}π| ὮΥ ΑἸπῖσ ἢ Ὑ αοά, ἢο σδη 1 
ἤγπΥ ὄνθη οπ τὸ Ποοάβ οὗ ναΐοτγ (Ῥ8. χχῖν. 2, οἵ. 
ΧΟΙΣ. 3). Ῥαγα οὶ το (5 τα {0]] ον ποιοῦ 
ΒΔΥΒ;: δῃηᾶ 10 (Ζίοπ) 5181} Ὀ6 ὀχαϊ θᾶ δονο [89 
Ἀ1116 (οὔ. ΕΖοΚ. χνῖϊ. 22 1.). ΤῊ 1464] εἰρη! ἤσλησο οἱ 
θΟΓῊ βοη το ηςο5 15 ργονϑᾶ ὃν τῆ ράγα 6] τ Γὰ πιοπι- 
ὑοῦ ; δῃᾷ [ὴ9 ῬϑορἹϑα 581} δον πο ἰδ,1 δοεΐησ 
τς Α8 ἴδ σοῦ ἤγοιι δἰΆΓ; ποῖ ὈγῪ οοπδίγαϊηϊ, Ὀπτ 
ν ποσὶν. [{ Ἰἴ6ς πὶ [Π6 πηΐνογβδὶ σπαγδοῦου οἵ τ8ς 
Ῥτορμθον, (παν [80 νγογὰ “ ρθορίθβ᾿ Βοτθ βδου)ά 
ποῦ, ἃ5. 1η 1. ῶ, Ὅ6 1Π6 τ065 οὗ [δταοῖ, Ὀπ| τῆ 6 πλ- 
τἰοῃ» οὗ ἴῃ νοῦ], ἀπὰ δοοουάϊ πρὶν, ἱπ ἴδ ϑοοοῃα 
νΟΓΞΘ, ΛΔ ᾿πππιο Δ ΈΕἸ} 18 Κ68 118 μἷδοῦ (ςξ, 15. 1. 

ογ. 3. Ατιὰ σοϑΩΥ͂ πιδίϊουβ 688}4}} κο, Ὦ 5, 
Ιἶκ τῆς Ν. Τ΄ οἱ πολλοί, 6. σ. Μαιῖ. χχγΥΐ. 28 ; ποῖ 
ἴῃ τοίσγοηοο ἴο ἴποβ6 νἢῖὸ Ἔχοϊάθ τΠοπχϑοῖνοϑ, ὑεῖ 
ἴο ἴα χτοαῦ παπηθοῦ οὗἁὨ [Ἰο88 γΠο Θοπ.6 (οἢ. 15. ἰ". 2, 

3). ΔΑ γονεγία! πιονετηθηῖ Μ1Π] ρὸ ΤΠγοῦυσἢ {πὸ 
Ποδίποη πουϊᾷ, 50 ἰμδὲ {Ππεῖγ οὐνὴ ἴθοὶ ηρ κι 11} τὰτπὶ 
[Ὠ6τὴ 4}1} ἱονναγὰ Ζίου (Ζαςῖ. νἱῖϊ}. 20. 4{.}, διὰ 8}}4]] 
ΒΑΥ͂ ἴ0 ΘοΔοῖ ΟἾΠΟΓ Οοτλο γὸ! δὰ Ἰοὺ υα κχὸ υν (ἰοῦ 
ἃ πιοιϊπταΐη 18 Γπουρἢ ΟἿ ἴο [λ9 ταουμίαίῃ οὗ 99- 
ΒονδῈ, διῃὰ ἴο 86 Πποιιδο οὗ [86 αοὰ οὗ ὕὅδοοῦ, 0 
πιοῦὰ ἴο οὐγ ἀδοοῖίι ἰά0}8 ἔγοῦι οὐδ ἰδηὰ ἴο {πὸ 
οἴπον (Πόσαις. χχχ. 11 81); δῦ ἨὨΘ τρδῦ ᾿θϑοῦ τὰ 
(ππροτῆ ᾿πϑίοϑα οὗ ρεγῇ, σοῆν. Ὀθέδιδα τΠ6 σοηποο- 

ιίοη ἰβ 8πα}} οομοθσηίως μία σαγα, ἸῸ περι, ἃς ἴ5. 
χὶν !. 18),3 [δ΄ ἴτϑ Σ ΔΥ͂ ΤΑ ]Κ ἰπ Ὠὲα ναΐμβ. (Οοὰ 
[ΘΒ [68 δἰ ΠΘΓΒ [6 ρα ἰπ ἘΙΟΝ ΓΠῸΥ Βῃοιυ!ὰ χο. 
(Ρε. χχυ. 8,12). ΒῸΣ ουῦ οὗὨ Ζίουῃ 58}} βρο ἴοΣ ἢ 
ἀϊγοοὔου, δὰ 180 νοσχὰ οὗ Φο ονδὴ ουἱὖν οὗ οσυ- 
δα. Το ὙΠΟΓΔΝ τοδῖβ ᾿τηπηθ ἰαῦο]γ οὐ τὰς 

Ργοοοάϊηρ ΤΙΝ, ἀπά ἰ8, τπεγοίογο, ποῖ ἴο Ὀ6 ππάου- 
βιοοῦ (ν ἢ Ηοπρ βίο θοῦ) 45 [6 Μοβαῖς Ἰὰνν κιτίςεσ, 
θαι ἴῃ ἰτς ργοροῦ, πιοῦα ΠΟΙ ργο βΘηβῖνο ΒΘ Π 56, “ ἴη- 
διΓυςτίοι,᾿" 88 4150 116 ΘΧΡΙΔΏΒΊΟΓΥ “ ᾿νοτγὰ οὗ Ζ6ο- 
γαὶι,᾿ ἴῃ τῃ6 Ρδγ]Π]1οἱ ποι ῦογ, 8 ποῖ δὲ 4}} τὸ ποτά 
ΑΙΤΟΔΟΥ τη τηθγοὶγ, θὰ οὔθ ἴπαὶ 18 ἴο ὕες 

3... ῬΌΔΟΥ υπάοτείδηάε ἔδο ἿΣΩ μασι τοῖν, δι Ἀδρρὲ. 

δρρὶΐθ ἴπὸ οχρροδαίοη ἰο δο ἰαδαΐο νασίοιν δὅὰ ἀορτοῦι οἷ 
υπδογκιδηαίϊίος ἰο πίοι ᾿ηἀϊνίάυδὶ θαληΐδ δτνο δειδϊ δά, οο- 

τον ἀο δβοὲ 

Ηἰαν."-- Τκ.] 



ΓΗΑΡΤΕΒΒ 

εοιπά δα ουὔἵ ἀπο. Ὑποοάοτοῖ: “ὙἼἢα ποτὰ οὗ 
{9 ρόοβρεὶ, Ὀεχίπηΐπρ 85 πα ἃ ἴθ πηϊαίη, τη 8 οὐἱ 
προσ τπ6 τ μοὶ Ἱπῃδοϊτο τνου]ὰ,᾿ «}6Υ188]16Π|, 
ἀξεοπι τἀν, 6 οοηϑιογοᾶ ἴῃ [ἢδὲ εἰπιὶς οὗἉ δα] ναιίοπ, 
ποῖΐ 88 ἴΐο δβοδῖ οὔ οσυϊταγο, θὰ 85 [Π6 βδουῖοο οὗὨ (ἢ6 
Πνΐπ του οἰδύοη οὗ ἰῃς [ωοτά. 

νεγ. 38. Αὐπὰ Ἐὸῤ υἱὶ! υᾶχο Βοΐνγθοι ΤΩΔΕΥ 
Ῥϑορῖίϑαβαὄ. ἯδΥ οοπηοβ ἔγοπι τίς ἴδοις τπδὲ τηθῃ 
γον] ῬΤΟΟΌΤΟ ἸΏ 50106 ΤῸΓ τ ΘΠ θο]ν 68, 8Ππα 80 ΘΧοῦ- 
εἶφ6. νἱοΐδηςσο (οἴ. ὅεδη. ἱν. 98; οῃι. χὶϊ. 19); 106 
πον Κἰπράοτῃ, Βονγϑυοῦ, Μ}}}} Ὀ6 (18. ἴχ, 11) 6 κὶπρ- 
ἰοτὴ οὗ μαδοῦ; Οοα ν}}}} ἀϊδοίαγρα ἴπ6 ἀν οὗ ἃ 
πῆρο. ἸΏΡΆΤΘ, ΘΟΠΘΟΓΗ ἢ ρ [Π6 δρτγοδα οὗ βυοἢ 
ἸΠΕ ΔΙ Οπ8 ΟΥ̓ 8 τοίχη οἵ γμϑδςθ, ἴῃ ἴδ Βοβίμθη 
νοτὶ ά, δδοῦῖ ἢ τίπιὸ οὗἨ Οτῖδι, ἱγρῖ!, εἰ. ἵν. ; 
νι, Ζαεί., ἰ. 699; Μαγΐαὶ), χίν. 84. Διυὰ υὑ}} 
σοντοοῖ σαϊα ΤΥ πδίΐουα, “ ἢῸ πογο ΙΓ ΠοτγῖΟ [ῸΓ 
τῆ πιοβῖ Ρϑτὶ ἱποιποά οὗὨ τποὶγ οὐση ὙΠΠ|Ι ἴ0 σΎΔΘΡ 
το Βεογὰ." Ηδηρῖ., οὗ, [6. 1.12. ἘΣ ΔΤΔΥ ἰηΐο 
ἴῃ 6 ταπιοῖδ ἀἰβίδηςε ; δοοογάϊηργ, 86 βονίπρ ἃρ 
ἰπ νόγβ. 1 δηὰ 2, ἰ8 ἃ δρί για] τηουθιηθηῖ Π]Ο ἢ 18 

1 [816 δβρϑϑῖκε οὕ ᾿ΐ δα ίαιο βίτηρὶυ, ποῦ ἐλ6 96 ]δὰ ἰσισ ΒΑ δυο, 
δὲ ἃ ττιὶο οὗ ᾿{6 ἤτοαι οα. Μίδη᾽ α ὈδιοΣ Ὡδίῃτο ἴα 111 δἱ 
ἐαβο, Ὀοΐης οὔϊ οὔ πασιθοῦγ υἱ ἢ ἀοὰ. 1ὲ οδῃηυΐ ὮὈθ οἶμοῖ- 
“ἶδο. Ἡαυϊὴρ ὈδΟΏ πιδάο ἰπ Ηΐ8 κοηοιδ, ᾿ξ τοῦδὲ ὑὕ6 ἀἐ4- 
ἐτεσϑοά ὉΥ ἰε6 ὈΠ᾿ ἸΚΘΏΘΘΑ: Ὀανίηρ ὈδοΌ τρθδὲ6 ὈΥῚ Ηΐαὶ ἴοΥ 
Ἡϊελδοϊί, ἰἴ ποῦδὲ ῦὉο τοδίοδο πὶ ποι Ηἰ). Τὶ (6 ἰηα}6- 
κἰρσεν Ἰουκεὰ ἴοτ, ποδὲ ἀτον ἴποιη, τδϑ (6 Ὦορο ἴο Ὁθ ξσο- 
οττυδὰ ὃν Ηΐπ ἰο Ηΐιη. Τδθ δίχῃιϊ οὗ βυροσῃ υπιδὴ ΔΟἸ ὨΦ6 6, 
135, ἴουθ, δυἀυγβηοο, αὐοΥ ἨΟΏ δηὰ τ δ ἴποδθ Υί τπουὺϊ ἴο [Ὧ6 

ξοαδροὶ οὗγ ἐπ οι υυγοῖ,.᾽"-- ἁ ῬΌΔΟΥ.) 
2 ὙΏ686 [ὨΥ66 ΥΟΤΒ66 δ΄᾽6 (θυ δραδίη ἰὴ 15. 11. 2-4, δτωοδὲ 

ποτὰ ίοτ ποτὰ. [Ιὲ ἰ8 αἀϊδρυϊοὰ νῃΐϊοῃ οὗἁ ἔη6 ἔπο ρτορῃθι 
θογσοποᾶ ἰπϑη) ἴσοι (6 οἴθΡ. Αἱ θγδὶ νίον ἴδ τοίδθησθ 
οὗ ἰδοῖα ἴο ΟΌΚ ΔΌΓΠΟΥ δοδϑηλδ (0 ὃδο διγοσγοὰ ὉΥ (9 ΟὈΥΪΟΙ“ 
εἰτουτϑίδηοο ἐπδὲ ΠΟΥ διλπὰ ἐῃ αὶ Τὶ Δ] δὰ σοι ΘΕ ΘΏΪΔΕΥ 
εοηπιδοιίου, ΔΙῸ οΘδΘΏ 18] ἴὸ (6 υπαογείδπάίϊηρ οὗἨ πδδὲ [οἱ- 
Ἰονδ, δεμὲ ἐπτουσὰ 9 δηϊ 6618 ἴο (9 ἰτητηϑάϊκίο! Υ ῥτοςοά- 
ας σοουίοχὲ, Ὠάνθ δὴ δΔρργορσίδιθ δῃὰ (γᾺΪῪ οομδίσζυος γα 
ροαϊου (εἴ. ἰϊ. 12 τὰ 111. 1 δηὰ ἱἰν. 14 τὶ ν᾿ 1). 1 1αδί δῇ, 
οὔ δ οὐδοῦ Πδηά, [δ9 ἔπ τοο γ Υ868 δίδηἀ ΘΓ ΘΙ δρδῦὶ δὶ 
(ἢὩφΦ οαὰ οὗ ὁ ἰοῃᾳ ἀἰδοοῦτοο, ἩΏΟδΟ δα ΘΘα ΔΌΣ ρμαγῖδ δῖ 
φ6 δ ἰη 16 }}1χ]0]9 σους θη), δὰ ὮΔΥ͂Θ ΟἾΪΥ (6 Ἰηἰοτίοῦ 
εοπηροξΐίξοη τὐτὰ ἔστ ἴπαὶ ᾿παϊδ ἢ ΒΏΟΝΒ : “80 ᾿ξ οὐχῆς ἴο 
ὃ δυὰ της πᾶν ὕδϑ, Ὀυϊ ΠΟ ΠΠΜΟΣΙὮΥ ΔΙῸ γ6 ΠΟΥ͂, 
κηδὲ κυσὶ βοϊ γδίίοη δῃουϊὰ ὁοι6.)) [Ιὲ ἰδ ἴῃ [ηἷ6 γον ουἱάσως 
κῶσλι ᾿καϊδῃ ἰὼ τθδὲ μαδελρὸ ατιοίθθ ὕγοζω 806 ΒΟΌΪΟΘ, δοὰ 
ἐταοῖϊίς ταἰφ, 1 βεϑθ ποδὺ οΟὈγίουδ ἔμδὲὶὲ ἢΦ αὐοΐο6 ἔἤγουι 
Μίοσδη. Βυῖ ΠΟΥ νὸ ᾿ἰοδρῃ ἔγοπι «γοπϊδῃ χχγΐ. 18 ὦ. ἐμδὲ 
Μίοδὴ ρυδ)δμεὰ 815 ῬγΟρ λο5168 (εὖ. [η9 1ἰτοά.) απάοτ Κίος 
Ἡδσο κί. Απὰ διίδουρὰ οὔδ ὨρῺϊ τοϑίγοῦ (ἢ16 δἰδίιοσηθος 
ἴο τξδιὲ π οι γαδ {ππτηϑάΐδίϑ!υ σοπηθοῖθα πΊ ἢ, [Π6 ὙΟτθ6 οἵ 
ΜΊοδη (ἸἸ. 13) ἰὨοτο εἰϊοὰ, ἀπ Ὀοϊοηχίος ἴο ἐπα βῆ} {ἰπ|6, 
6.111}. οὐ ε΄ν|6 ρυίηοὶ ρ 9 ΘΟ 8Ρ 5. 1.. Υἱ.. ᾿ἰ., ῬΟΒΒΙΌΪΥ, δὲ ἰῃο πιοοῖ, 
δου!ά δ διδίχοοαά ἰὸ δῷ δϑασιϊον ἀδίθ οὗ οοπιροδ ρου, Ὀαὶ ὑγθ- 
εἰαοὶν ἴον ἴπο ϑδϑοχίϑ οὗ ἀϊδοοῦγρεοσ, ΟΠ ρα. ἰϊ.-ν., που ]Ἱὰ Φαγϑιιὶ- 
8. 5 εἰδίδυοδι τοδί ἀοοίδῖγο. ΒΒυς 1φαἰ6}}᾽6 ἀἰδοοῦτοο, ΟἿ. 
Ι... Ὀοϊοῦκε ηοῖ ἴο ἔδο ἐἰπιο οὗ Ηοεξοϊκίϑῃ, Ὀμυϊ δὲ ἐμ ἰδίϑδὶ, ἴὸ 
ἐδδὶ οὔ ΑδΖ, ὑγοῦδοὶΥ ἴο [δὲ οὗ Φοϊῆδιυ, δο ἃ τἯδ}ᾶ δοτηροδοῶ. 
δοοοει κι, Ὀοΐοτο Μίοδῃ ἰὶ -ν. Βοεκίάδοθ, [0 δαδυσηρίϊοη 
(οἰπεγσίδο ἰϊηρσοῦδὉ]9) (δες ΠΟΛ 8 Ῥτοδοηϊοα 8 ἴῃ Οἷἷῦ 
δοοῖ πὶ ἃ ἰοίδὶ οοἰδεϊίου οἵ ἴὴ9 τογοϊαοο, σοπχπιηΐοδίθα 
ὮΥ Ὠἰτα δὺ ἀϊδοτεπς (ἰἰυ 68, 4066 ποῖ δοῖγοὸ ("8 ϑηΐβτηα. ἘῸΣ 
(δ ἐδ6 γεοτγῦδὶ ἰάθη οἵ ἐδ οἰκου ᾿ἢ δα Δ ἢ, τυδο ὕγουι 
[ὯδΦ ΟΥΔΙ ἀΐδοοιγδο, τι ἰδ6 πυιυύθη οχργοδδίοῃ οὐ Μ|οΔὮ 
τοδί πηοχριαϊθοὰ. Τη16 ἰδυῖον τουδὶ ὅδνο ἰδίῃ Ὀείοτο 
Ἰραΐδ. οὐ ἰὴ δυρροείοω [δὶ Ὧ9 τΔΔ ἐδ ΟΙΤΌΤΟΣ ἔγοεῃ 
οὖς ρῥεορδοί. ᾿ 

ΤΌσο εοτπιοοϊδίοξα Βαγτὰ Ὀδοῦ ἰοὰ ἴ0 δαδιο ἰδδὲ ὈΟΪὮ 
ῬτορὮφΦΙ5 πιδὼϑ ι.8ὸ οὗὁἨ ΟὯ6 δι} 0 δέπιθ δαυ οσ Ρῥτορδοῖ 
(Εἰπσὶς : “206}), ννέϊοδϑο τὶ ηρ ὯδΔ5 Ὀεοη ἴα. Βαϊ πον ἐδ 
τοῖα Ὅ6 ῥγουϑᾶ, ϑδρϑοῖδὶ} δίησο ἰξ δίππὰβ γί εἴδη ΘΧΡΓΟΒΑΪΥ 
οτόῖ ἰποϑο γῦρο ) [ρα δ, “Ἴὴ6 ποιὰ οὗ ϑὈΟΥΔῺ, " πο Ὦ 
ΔΡρΟδΙΣ ἴὁ ἀο ΔΉΒΥ ὈΓΔΡΙΥ ΜΠ δτοῖ, δὰ ἘΠ ΘΥΟΤῪ 
ποκοτη ρου οὗἩ Ὀοττονίης ἢ Ρ1 ἐδ ποἀογοίληά ἰπΐδ οδρέοη, 
φῳ ἴση, Ὀοοίοδ, που] ὃ0 δἰἱοκοῖθοῦ δΌρογ θυ, ΟΌΪΥ ὉΥ 
τοροεάϊηξ ᾿ξ δὸ Ὀοϊουκίος ἰο ἰὯ0 ἀἰδοοῦτοο ἰἰλοὶΓ οὗ Ιδαίδλῃ,. 
ποῖ. ἐποξοῦῦτο 6 ἃ ἐἰο, Ὀυϊ 82 δῇ ἰηίδαταὶ Ὀσχίηίηκ οἵ [9 
4ἐκοοῦσοο δοϊζ. 1. δου! ά δοσου ὴ ὈΜΓΔΡΉΓΑΝΟ 15. ἃ 1-ὖ 
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σοΠ δ Ὁ ]96 τῇ (Ποῖστ ΘΧΊΘΥΠΆΪΙΥ τγοιηδὶ πὶπρ δἱ 
Ὠοπιθ. Τπθη ἴΠ8οΥ {11 θθαῦ ἐμ ὶν δινοσγᾶσ, Υ ἢ ἢ 
ὙΓΟΓῸ 611}} ἀγάννη σαΐηνῖ αοα᾽ 5 Κἰπικάοτῃ (06 ἱν. 
10), ἑαΐο Ιου ΏΒΏΔΤΣΟΒ, δᾶ ΠΟΙ͂ ΒΘΔΥΒ ἑηΐο 
Ῥχυμΐηρ- ΔΟΟΚΒ, ἑ. ο., ἰητο ὑπ ἐπι ρ] ΟΠ 6Πη 18 οὗὁὨ ρθδοθ. 
ΕῸΓ [8)ὸ7 ψἱ ἢ} ποῦ ΤΠ νρ [86 δενοσὰ Ὡδῦοη 
διααίϊηδῦ Ἰλίου, ΤΏΘΥ ὙΥΣ]} ποῦ ἸΘΑΣΤῚ ὙΓΆΣ ΘὨΥ 
ΤΑΟΤΘ ; Φοπονυδὴ ἰθδο 68 ἔδότη, πα ἢΪ8 ἱπδιγυσ!ὁη 
8 μοδοο.2 Βαϊ [ΠΘΥ 588]1 ἂτν 6}}, ὁδοὶ ομὸ ὉΠ Σ 
Ὠἷ6 νἱπὸ δι υπᾶονρ 8 Βς ἴσϑϑ,Σ ᾿πᾶσοβ οὔ ὑῃ- 
αἰδταγθθαὰ ρϑᾶσθ πη 0] πηοη 5 {ἰπι6ὸ (1 Καὶ. νυ. 5; 
Ζες. 111. 10). ““Οὐυγ δνοπίπρ' Π16Ά],᾽ 5405 {Π|0 τΐδ- 
Β' ΟΠΔΓΥ͂, Ηὶ. Βοῖα]2 (οὐ ἐμπσοη α.8 Ἡοολξίοη, ν. 385), 
“γγα δη)ογοα"" (ἰπ Βεῖς Ψιδγίη ποῖ ἔδυ οτη ἀκκο) 
“πη ΔοΓ ἃ ρτοδί στΆρο-ν 6, Ἡ] 086 Βἴοπη τγ898 δδοιϊ 8 
ἴοοϊ ἀπά ἃ ἢ] ἴη οἰτεουπ)ήογοηςο, τ ῃ1]6 1 ϑιΓοϊοῃοά 
ρναγὰ ἴὸ ἴπ0 ΒοΙκῆς οὗ ΓΠΙΓΥ ἴδοι. [1ε᾿σονετοά 
ΜΠ 18 ὈΓΆΠΟἢ 65 ἀηἀ δ᾽ 46- 8 68 8, οοϊἴδ: τὸ ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ 
(8 {ΠΣ ΓΕ ἴδοις ἴῃ ἰοπρτν δηὰ Ὀγοδάιῃ. ὍΤῆο οἷα5- 
[ογ8 οὗ βυθοῦ ἃ νἱπὸ τγοϊρῇ ἴτομη ἴοη ἴῖ0Ὸ ἔνγοὶτο 
ΡουαηάβΒ. ΤΟΥ σας τῆ61 ΟἿ, ἸΔΥ τΠθῖ υὴ ἃ τΔ0]6, 

ἴῃ ἐ815 ἨΔῪ : Ιδαΐϊλἢ οΌοΟ ϑροῖκο ἴδ ὅνα δ ποσὰ (ὙΠ), 
οἱδ. (νοῦ. 2-4)}:;: ας ὨΟῊ (τοῦ. δ) ἃ τοῦδ ὍὈ6 δροχϑῃ (πῸ8 
(τοσβ. ὅ ἢ, οἵ. 12. χτὶ. 18. ,΄.),,͵ Ιφδαϊδῃ δου ἐἢπ8 Ὀοῖοξθ 
[89 τῶοἱο ἀΐδοουτεο ἴῃ οἰ. 1’. αγὸ υἰἱϊεγοὰ ἰδ τοῦδ. 2 Β΄. 89 
δὼ ἱπάορθηδδης χορ ΘΟΥ, τ} 16 ἢ) Ὦ6 ΠΟῪ τοροϑίδ υηᾶὰὺσ δα] ἰογοὰ 
εἰσγουσηδίδησοσε ἴο ΒΏΆΟΥ ὨΟῪ ἐν ἰδ ἐπαὺ 1 σδηηοὶ ὃ6 {8]]οὰ. 
1φυδὴ ααὐοίοδ, δεοογαϊ ΚΙ γ, Ὸπι Ὠ]δ6}. ΟὨ [ἢ οἴδοῦ δίἀϑ, 
ΒΟΎΘΥΟΥ, ΜΙσδλἢ δ᾽8Ὸ 82 ἰδ Κοο ὉΡ δρδίη ἰμδὲ οἱ ἃ Ῥγοπιῖδο οὗ ὨΪ8 
τοαροοϊδα σοἸοδ στ, Μϊοῦ τοΐκῦ ΤΟΥ ὩδΔίαγΙγ δ γο δὲ 
ἃ διίσουξ ᾿πΊΡΥΌΟΔΆΪΟῺ διηοης ἐλ 9 ΡΘΟΡΪΘ, ἰῃ ογοτ, οἱ δἰ οῖ- 
ἰσϑιν Ὀυὺ ΘΧΡΘΏδΙΥΦΙΥ [0 ΘΆΣΙΥ ᾿ἰ ἰὐσπαγὰ, δὰ ἰὸ διίβος ἐπβοσγοῖο 
6 ΟὟ Ὥθνν στο. ἸῺ ἃ δἰ το δ ΤΩΑΠΌΘΡ Φογοιι δὴ 
δ᾽δὸ (τά Τοϊτοά. ἴο ΟΡ6ά.) 8845 τορτοἀποοά δηὰᾶ πηοάϊβδοὰ οὐδ᾽ 
Ῥιθαϊοϊοηβ. (ἸΤῺΘ ΥΟΥῪ ΒΟΏΘΓΙ Υἱοῦ οὗ οοτμτηθηϊδίοτγδ [8 
τιυδ᾽ 1δϑ18}} (““οΐ δἴδονῦ ἔμ σοὶ οὔ 7οίδϑιη,," ῬΌΒΟΥ) Ὀο- 
τουοα ἐο80 ΥΟΥ868 ζζοῦι ΟἿ ῥτορμθὶ. ὅ.0 Ὦτ. ῬΌΔΟΥ ὃ ΤΟΣ 
διτοῦς υάριηθοῖ, ἐπίγοα. ἐο (64 ἔγορὴ. Μίαλ, Ὁ. 280 ἴ. -- 

Τε.} 

[ν. ΑΝ ΓΥ. 

8 (Ρυδογ δηὰδ ἴῃ Δι] ΔΙ|]τθης οὗὨ [818 ὁ ΟὨΔη ΕἾ ς ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
οὔ “ῬΡοδβοθ οὐ δι ᾽"") “(1) 1 ἴδ ομαγδοίον οὔ ἰ86 ἀοκροὶ. 
(Δ) 76 ῬΥΟΡΏΘΟΥ ὯδΔ8 Ὀδαη δ). πὶ δοὰ υἱμουΐ, 
διοοῦς ἰηινίυδιὶδ οὐ ὑοάΐδα οὗ τόθ, ἴῃ ὈΟΑγ οΥ παϊοά, ἰ 
ἰϑίροῦ ΟΣ ἐπιοϑὰ. 8 ΤΔΣ δ ἰ οδροὶ Ὧ88 ὑσογδίοὰ." Αἰδϑ' 
ἰο ΠΟΥ͂ διη4)} δὴ οχίϑηϊ (πδΏ, [88 ἴδ Θοδροὶ ρῥτογαϊϊοα !' 
Ττυο, ἴπ6 οομΐηᾷ οἵ Ομ τίδὲ ἰο ἴῃ9 θατι ἢ ΜΒ ΓΟΙΩΔΙΚΔΌΪ, 
Ῥεου θη! ν οοἰπείἀοηξ ΜΕ 8 πη ΐ ΤΟ Γ5 81] ρεδοθ, ἔμ 6 δοοοῃηὰ 
ὙὨΙΟῊ δὰ ὈδδῺ ὀχρογίοποοα Γπγουσθουὶ [Π0 Βοπιαῖ ἀοπιΐῃ- 
Ἰοῦ βἴποο [9 γοΐχῃ οὔ Νυπ (ὐγν, 1.19). ὙΌΣ ἱ ρσαδεὶνθ 
8160 816 [86 ἐοπεϊπιου 68 οἵ ἐδ οατὶγ ΟἸ τ βεϊδ Ἡγσα ἴο ἐῃ9 
ομδοκο ἩΒίοἢ ἴμ9 ποτὰ δὰ Ἅὀυϑῃ θη υηάδότγζοηθ, ἐτουκσἢ 
τ ἰηβυθηοοῦ οὗἩ ΟὨΥ ΘΔ ΏΔΥ, ἰΏ τοϑροοὶ ἴο τυ ἰγ γΟΪ ΟΌΘΙΦΘΒ, 
ἐΠ6 ΤΓΡΑΌΘΏΟΥ, ὈΔΡΌΔΙΙΥ, Γζο, δὰ ἀοδίγυο θη 685 οὗ ἩΆΓΒ. 
Ιηάοοά, [86 οχργοδαϑὰ δος πθηΐδ δὰ 06 δοῖυ8] ῥγαοϊίοα οὗ 
ΟὈτίδιδημ, δὲ εἰπιθθ, ἰῇ ΌΠΠΩΘΡ οϑηξοσίθα. τΐχῃϊ π|ῷὸ} ὯΔ Υο 
δηυοουταζοὰ 6 ὨΟΡ6 ἰπδὺὶ 61Θ ΠΟῪ τῶν που ἃ Ὁθ τοιηοῖη Ὀογϑὰ 
ἐῃτουφσδουΐ Ομ τἰδίθη οτῃ ΟὨΪγ 88 ἐο οἰχαίτηδσο οὗ ἃ ἀδιϊζηοδδ 
ἵοτενυον ραδί. Βυῖὶ νπδῖ 18 ΟΌΥ ἤϑοϊης πῆθη ἔπ οδὸ οὗ ;8 ὙῇοῸ 
8 οἷον χοίσδοϑ ἔμ ὈΪΟΟαΥ Ὠἰδίογυ οἵ Ομ εἰσίθηάοτῃ ἐπ ἢ- 
οὔξ οὖγ ον πὸ" ΥΥ̓ΏΔδί, ππθῃ ΜἮὸ δ00 ἐὯ6 ζοτειποδὲ 
Ὠδίουδ οὔ ἐδο ποσὶ ἃ, δά ποδο τοδὶ οἰσα τὶν δ χη ϊοηθὰ ὉΥ 
[ἢ τδγ8 οἵὗὁἩ ἴπο Θοδραὶ, δι}}} τλοδὲ σοηδρίοποιμ)γ ἀἰδιϊοκυϊδμοὰ 
δῦοτο [9 Ὠοδίμϑῃ Ὀτθοΐδοὶν ἴῃ τοδρϑοῖ ἴο ὑ86 πιαρηϊτυάσ, τ᾿ 9 
ςοδεξηοδα, {89 ϑοϊθηΓ8δο Ὀογίροξίοη, δὰ {Π6 ἀεαίσυοι γα οἢ- 
εἰϑῶσν, ΒΌγρδιηδίο 8.} δῃοίϑηῦ οχδοιρίθ, οὗὐἠ {ΠῸ]Ὶ δρρασγδίυβ 
ἴοΡ τοῦῖυλὶ δἰδυ χοῦ ἀπὰ ἀσναδίβιίοη ' [Ιὑ ἕἰ6α Ὁ ρδγίαὶ 
οοηπϑδοϊδιίου ἴο [9 πε δ Ὠσαγὶ, (δὲ ἰΏ 4}1} ἰὴ γᾶτα πο ἢ 
δγο δίασἰηϑὰ ἴῃς τϑοογὰ οὗ ΟἿΌΣ σης ΤΥ, ΟἿ οΥ͂ [πη μαγὶθ8 
γίαν Ὦδτνε Ὀφϑὴ ἰῃ ἴδ6 τ χῦ ; Ὀδολυκο, οθοη δο, (6 οἶδποῦ 
ΡΔΙΓΙΥ, Ομτίβείπηβ δἷδο, Ὑδῦο ΠὩΘΟΘΊΒΑΓΙΥ ποῦς. 81}, 16 ἰδ 
τγθ μαι ἴδια σρίτγὶὶ οὗὨ ρϑδοϑ, “Ἄνοῦκο Ὸπι Ὑδτ." δ ἰ0 δρὶτὶξ 
οἵ ἰηαἰνάυδὶ Ομ τδιίδη Βοατ ; δου δυιοημκ ἴδ ἐπουδαυά 
ῬΑΙΏΓΩΙ ΟΥ̓ ἀυο ἴῃ οἷν ἔπη ἴο ἴπ6 δοείη ἴδῃ αἰν ἰδίου, ἀἰδ- 

ΕΟΙΘΡΒΏΟΥ, 6] σογθθου οὐ ΟΠ γδιίδηβ, υἱτου δ δὴν δι πουὶ- 
ἐδτῖτο πῊ} οἵὗὁἨ  ογζαπ δι οη, οὐ ροδαὶ ὉΠ ΟΥὗὁ ὀχργοδκαίης ἴγθοὶ 
ἐμοῖν οοου τΒουσἢϊ δὰ νὴ}, ΤΠΘτὸ 18. ὉΘΏΘ ΤΠΟΤΘ ὈΘΙηΠἷ, 
πυτοϊἰδείης, ἀϊδαφίγουπ, [Πλπ ἐπεῖγ ἱπούρλ ον ἴο ΘοσὈΪΏΦ, 
δηὰ 50 τοδί αὔδοδείουκ, πεῖν Ὠδισϑά οὗ νϑῦ. --- Τ8.} 



9. 

δἰῖϊ «τουσηὰ δηὰ οἱ 88 πιο 84 Θδο ἢ ΟΠ6 ἀδδῖγοβ.᾽ἢ 
ΕἸκ ἴτοοβ οὐ θαι] ᾿αχυτδηοθ ΟΓῸ β8θθη ὈΥ͂ {Π6 
ΒΆΠῚ6 ΓΆΥΘΙΙΟΥ Ὀοΐννοοη Αὐἰπηδῖποα δπα «6 Γ058]6 πὶ. 
Δυιυλοαυῖῦ ἃ ἀϊκίυτθοσ, ἃ5 18 ργοπιβοα, [δν. χχυ!. 6 ; 
ἴου [9 σωου τ οὗ Φϑβονδῃ οὐ βΒδΌδοιί;}Ἐ 88 
ΒΡοΟΙκοι,, δηὰ ὑοίυτο Ηἰπι τηυϑὲὶ 411} 1πΠ6 σον] ἃ ὑὕς 
ἀυπι (Ηδ28. 11. 10; Ζορὶι. ἱ 7), [κ5ῖ Ὀοοδιβα Ησ τΠ 6 
Τ,οτὰ οὗὨ δοβίϑ ἰβ βίγοηψ δηἀ πιΐ γῇ ἵἱπ δία (5. 
χχὶν. 10, 8). 

γεν. 5. ἴῃ Ηἰἴτ Ἰἴ68 1Π6 σΌΔΓΔΠΙΥ ἴῸΓ (Π6 ὅπαὶ] 
ΒΑΪνδιίοη οὗὨ ἴϑγβοὶ: ΒῸΣ 811 [88 ῬΘοΟρ]θ6 ζῸ Ὠθ1ο6 
ΘΕΟῚ ἱὰ {πὸ Ὡδιο οὗ ἰβ αἀοα, Ὀυ τὸ ΔΙΚ ἐπ 
426 πδὴθ οὗ Φοβονδῇ, οἷν αοά, ἴοσονοσς δηὰ 
θνοσρ. ὙΠοπαδηο οἵ ἴἰπ (οἀὰ οὗ 1δτγαοὶ 18  Ὁδουύδῇ, 
τῆδι 5, [6 οὐουπα ν᾽ Πνῖπρ᾽ ἀπά ΙΌγον εν τπποῆδηρο- 
ΔὉΪ]6 οὔ ; δηὰ [ἢ 5 παπὶο ἀοϑογ 68 ἢ5 Ὀοὶην (ΕΧ. 11]. 
14). Ηο, τἢογεοίοτο, ὙΠῸ παῖ Κ8 1π {18 παπης, ᾿π 
1Π6 ροῦυγοΥ οὐ [π|8 Δ ΠΊ6, 11} Εἰ Υπ ΔΠ}γ γα]κ (8. 11}, 
25 Ἂν Φοῆη χνῖϊ, 21 ). ὙΠῸ ἴταα δθηβ6 οὐὗἉ [ἢ6 
ἄγοι 41 οὗ {πΠῸ νοῦβο σϑβῸ 18 ἔγοτῃη {π6 Δητὶ ΠΟ Κ18, 
(δὶ πηογὰ “ ροΐϊηρ," ἴῃ οοηϊγαβι ψ] ἢ “ σοΐηρ δίου- 
ΠΑ]]Υ,᾿ 685 τῆς ἱπεϊάθητϊαὶ βρη βοβιίοη οὗ “ ραϑείηρ 
ΑΎΑΥ " (9οὉ χῖχ, 10; χίν. 20). [τ 5 τῆ6 ορροβίτίοη 
οὗ ἰταπβίοηθα ἴο Ῥουτδποηοο, ἱπίογγοα ἰγτοῖὰ τῆς 
ππΐοπ (80  ἀἀτ} 1π νν ἴσῃ [Π6 νου ΠΟΥ δῖ δ η 8 
στ τ οὐ͵οςῖ οὗ [18 ἀδνοϊίοῃ : [86 ἰάο͵8. 4Γἕ 
ΡΟΓΙΒΏΔΌ]6, Ὀδοδαδ πηδάς οὗἁὨ ρου Δ ΌΪ6 πηατογία]; 
(ὐοά ἰ8. οἴφγηδ),, δηῃὰ τπογείοτγο, οἴσ. ΟὈΠΊΡΑΓΟ ΟΝ 
[π6 τ Βο]ο τβουμῆι, [8. χν. 16. Βοϊ]άον γεὶ ψουϊά 
ΔΡΡΟΔΓ [6 Ῥτορμοίίς οοποθριίοη ᾿ἰἴ γο ΘΓ ἴο0 ΓΕΙῈΓ 
ἴα ὅπ] νογὰ8 ΟῚ [)νὰ}") ἴο Ὀοτ᾽ νογῦ8, ἀπ {ἢ 18 
ἤπά τῆς ῥτοπιῖθο βχργβϑβοά {παῖ, ἴῃ τῆ6 ἔϊπ6 οὗἉ εαἰνδ- 
ἐἴοπ, ΘΥ̓ΘΓΥ ΡΘΟρ] γου]ά, παπᾶν [Π6 πα π|6 οὗ [5 αοά, 
δάοτα ἴπ6 τα αοἂ δπὰ νγαὶκ τί Ηἱπὶ οἴογπ}]ν. 
Τῦθ νἱον πιίφαν Ὁθ βαρρογιεα Ὦγ Ῥ5. χονῖϊ. 9,7, 
Μ ΠΟτΟ 8 {ἰπ|6 15 σοι ἶϑαὶ ἰη νν ΐοἢ [Π6 ροαϑ βδῃουϊα 
ὈΟΥ ὑὈείοτο αοὰ, δηὰ ὮὈγ Ρβ. Ἰχχχὶϊ., υνυῦθγο ἰῦ βαϊὰ 
(πὶ 1Π6 σοὰϑ 16 πγθῇ ν01}} ρ488 ΑΥΑΥ, Ἀηἀ ᾿θμονδῇ 
ψ}}} δητοῦ ἱπίο {ποῖγ ἱπῃογιίδηοο. 811}} τῆ6 ἕοττη, 
ἴῃ υὶιςἢ ᾽ς που] ἀρρϑδῦ ἴθτὸ ἵπ ΜΊςΔΗ, [γα πβοο ἢ 8 
Ῥδγμδρ8 [86 ποτγίζοῃ οὗ τπ6 Ο. Τ. [“ὍΤὸ νἱκ ἴῃ 
16 π8π16,᾽᾽ οἴδ., ΠΙΔΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ΠηΘ Δ “0 γγ8}Κ σοῃ- 
δἰ βίο ἶΥ τ (Π6 Ἔπδγαοῖογ ἀπὰ ψ0}]},᾽ εἴς. - Ταὰ.] 

γεν. 6. Τὰ τδὲ ἄδν, βαῖ} θοόβόονδῃ, Μ{ΠΠῚ 
αοῖμοσ. ΗΜ] ραῖπογ, Ὀαῖ ποῖ ᾿πητη αἰ αΙο Υ ΠΟΥ͂Ν, 

85 ΠΟΥ ΑΙἸονγ [ΠΟ δον 8 ἴὼ ὃὉ6 ρεγβαδάθη ((ἢ. 1]. 
12), Ὀπὸ 'π τὴ 1451 ἀδν8 (νοῦ. 1), δηὰ ποῖ της ρορυ- 
Ἰαϊίοη οἵ Ζίοῃ 645 ἰτ 15, θὰϊ Ὧ6Ρ ὑδδῦ ΒΔ ΓΘΙ, ἱ. ε., 
Μ ἢ Ὸ 48. Ὀθοη ΡΙΠΙΎΥ ἰγοαῖοα, δα ΒΡ ὑπαὶ 18 
οαδβὶ ΟΩ͂ {ΟΕ ΕῺΙἬ οοἸ]οοῖ, δηἃ ΒΟΣΡ Ψ ΒΟ Ζ αν 
α'δίοῖθᾶ, Α,8 βιιςῖ, ἱπογείοτο ποῖ 11}} δῇΙ͂ΟΥ ΤΠ ΔΗ͂ 
Ἰιατὶ Ὀϊοννθ, δέου αὔυ86 δηὰ τοὐοστίοη (οἴ, νοτ, 10), 
ΜΠ τὸ Τοτὰ ὑς ρταοίουϑ δρϑίη ἴο {Π|6 ἀδιρῃτοῦ οὗ 
Ζίοι, [6 ρορυϊειίοπ οὗ πάῃ, ὙΠ6 ἀβϑυπηρίίοη 
οἵ Φαυΐϊκίοτν ὅπηι Βιυγοκ, τπδὺ ΕΥ̓ 186 ἰΔιλο Ὁ δηά 
ἐ6. ἀἰδβροτεοᾶ,; τὉΆ06 Κίπρσάοπμῃ οὗ ϑαπιαγίβ νγὰϑ 
πιοαηῖ, πόνον (οϑοτνοα τγοξα δίίοη. 

γογ. 7. Αμπὰ ν͵ὶ}} βού [88 1ϑ7ὴθ Ὁ; ἃ σϑυμῃη δῦ, 
Μ11] τοραγὰ δπὰ ἴγοαῖ το πὰ 85 [Π6 Τοπηηδηΐ ἴ0 Μ᾿ ΒΟ 
τὰ. Ὀγοτηΐθθ δρρ]ΐο8 (εἴ. οὐ ἰϊ. 12); δῃᾷ ὑμο ἀϊα- 
φῬοσβοὰ (οὖ. Απι. νυ. 27) ἴποϑὲ ψηῸ Βᾶνθ Ὀθθη 
τ(γιβὲ ἰηῖο οχῖϊο, Κ05 ἃ βίσοῃςς δου. απᾶ 
ὕϑβονδὰ ἰα κίπὰρ ἰῃ τρουτΐῦ Ζίουῃ ὕγοσῃ ΠΟΥ͂ ΟΣ 
ὑτΐο οἰθσζηλν (οἴ. Οὐκά. 21). Ὑπὸ “πον " 18 

δρόκϑῃ οἵ [6 τπηθ οὗ ἴ[π6 δι] ]]πιοηῦ ; ἔγοπλ ἴΠαῖ 
ροΐηξ οὐναγὰ δὖ νυ ΐοὶ Οοἀ 5}}4}1} δβίμ Ὁ} 158} ἢ 18 
τπίνογβαὶ ἀομίηΐοη (8. χοὶϊ!.); ποῖ 88 [ἢ {15 

ἀοπιϊπίοη ἀἰὰ ποῖ οχἶϑὲ 4180 πονν, Ὀαὺ πον ἴς 18 ποῖ 
ρεγοοϊνοά. [πϑῖθαά οὔ τ Μοββίδῃ οἵ ̓ ανϊὰ, ΜΊΟΔΕ 
πατηοβ ἀοὐ ΗΠ 56} 88 γυΐϊογ ἰπ ἴθ Κἰησάοπι οὗ (Β6 
ἐιταγο : “ Δίοπ μὶ ὁχοϊμααὶ τεσπιπὶ ἐἰ μα 7αυϊά α (εἴ. 
ν. 1), κοα ἰῷ οβίοπαὶ ἤδειπὶ ραίαπι γαοίμγιμπ 86 αἰιο- 
ἰονονι {{{{ι| τοσπὶ 6556, ἵπιηιο 86 ἴρδϑιιπὶ ἰθπόγα ἰοίαπι 

- νυίι πἴίαια." (ΟαἸνὶη.) 

ΜΙΓΑΗ. 

γεν. ὃ. Αμδὰ δου, Βοοκ-ίονγοσ οὔ ΟὔἹὮΘ6], 189 
ἀδυκδῦον οὗ Ζίοη 111 οοτὰο ἴο (866. Ὑ8δ ὑ8ογα 
ἰα ἴο ὈΘ (τυζιωγις ᾽μ) Ὁ86 ζοστασοσ ἀοσαίπίου, [6 
Ἰηκάοχῃ οὗὁ [πὸ ἀδυχοῖοσς οἵ σογυδαιθσα. Ο(ὐοπ- 
πηθηϊδίοτθ σοηποοὶ (πΠ6 νγοτ9 οὗ τὸ ἢγπι οἴδαθα 
αἰ ουθη ιν: “ποῦ δοννοῦ οὐ [6 ἤοςϊκς, [}}} οΥ͂ τῆ8 
ἀδυρητον οἵ Ζίοῃ, ἴο ἴθ Ὑ}}}} ἀὐγίνο δηᾶὰ οοιϊης," 
εἴς. ΒΒ {μΐ8 ἰ5 ςοπἀοιμηοὰ ὈΥ̓͂ [πὰ Δα ΟἹΟσΥ, υη8- 
γοϊάδθ]α ἴῃ τἢϊβ νίαν οὗ ΜῈ δὰ ΠΣ. Ας- 
οογάϊηρὶγ, τπ6 Μαβογοῖδβ 8160 οἴοδθ 16 ϑϑηΐθῃοθ ὈΥ͂ 
[η6 ΑἸ ΠΑΟΝ ὑπᾶον ΣΜΙ. δηὰ οὐσγ σοηϑιγ ΠΟ, 
ἢ ἢ ἰβ Τουπά δἴ5ο ἱπ τἢ6 ΟΧΧ', ἴα τὸ δ. τῃοπρῆι 
οὗἉ δβ {|| τ ῦ οπ6. Α8 τοραγάβ [6 86η86, ἴῃ ςοη- 
ποσῖίοῃ 5 τ᾽) [δ᾽ ἵποτα πησϑῖ 6 ἃ Γοίδγοπος 'π [ἢ 6 
ἴονοῦ οὗ τπ6 ἤοςϊκ ἴο ἴ6 τουδὶ ἤουβε οὗ εν; 
[ὉΓ 88 Υ678. 1--ὦ, ἀγὰ δηι ΠΟΙ ἈΠ} τοϊδιίθα τὸ 11. 12, 
ἰηΔϑπη πα οἢ 48 ἴΠ6 ἀσϑίτις!οη οὗὨ [6 τοι ρ]6 Ὠ]]} 19 
ἱπγηηθάϊαἰοῖν [Ὁ] ονγοὰ ὈΥ 16 Ῥτοπιῖβϑθ οἵ ἴπ6 ςοη- 
βρογαῇοη οὗἁὨ ἰδ ἴο ὃὈ6 ἴπο σοηῖγο οὔ Οοα᾿Β οἴθγη Α) 
Κίηράοπι, βὸ ΟἿΓ γοῦϑο 8 ΤΌΓΙῚ8 {ΠῸ ἴοχὶ [0Γ ἴῃς [Ὁ]- 
Ἰοννίπο βυταπηθιγοδὶ ἀἰθοοῦτβο γοτβ. 9-15, οὐὗἩ νυ] ςἢ 
ἴ1η6 (Πδιηθ ἰβδ [06 ὩσδΓ Δρριοδομβίπρ ταΐη οἵ τΠ6 
κιπσάοιῃ. ΝΟῊ (ἤδγθ ἰ8. ἃ ΜΟΥ οἱ νι τηθη- 
ιἰοποά 'π (ἰδηῖ. ἱν. 4, ψ θῇ ἰ8 ἀοβουτ υθαὰ 43 ἃ πηῶ- 
οϑ1ὶς βίγασίτο, δάογπηθά πὶ ἰΤορἶθ5. Οπἡ τ6 
Οἴβοῦ βί.θ6, Νεοπίαῃ (1. 25) δροᾶκβ οὗ ἃ ὕονοῦ 
τ ἢ ἢ τοβϑ6 ἀῦονο ἴπ6 Κίπρ᾽ 8 οΑ53116, ἀηαὰ {ποτοίοτο 
τη8᾽ῇ Πᾶνα βἰοοὰ οὐ Μουπὲ Ζίοη. Βοιἢ δ΄ὲ ὁχ- 
Ρ]αἰποὰ ὃγ Κεῖ] απὰ Ηδημείδηθοτ 88 ἰάθπεῖσδὶ δϑοὶ 
ὙΠῸ το ΟΥΠοΥ, απὰ θοῖὴ τ τ86 ἴονοῦ οὗ τς 
βοςῖκ ἴπ οἵ ράβδβασο. Βιιϊ, ἤγβί, ἰξ 18 υθῦυ ἀΟΌ ΒΓ] 
ὙΠΟΙΠΟΓ τΠΟκ6 ἴῸ ΓΟ ΟΓΒ 8 ἀπ τςα]. ΤῊΘ ἴΟΤΟΥ 
οὗ 1γανὶά (Οδβῃὲ. ἵν. 4) σδῇ δὲ 48 Ὑὑχ6}} ὕε ἸάΘ 164] 
χἢ (6 ἸΟΥΤΟΥ πχοπιοποὰ Νοῆ. 1. 11, ΟΥ̓ 111. 98. 
ΤΉΟΓΘ Ἰνοῦθ ΠΊΆΠΥ ΤΟΥΟΓΒ ἴῃ 96 ΓΒ] πὶ, δη ἃ δὴν 
οὔθ Ώϊοἢ Πανίἃ δὰ Ὀσΐΐπ ταϊσις ὃὈ6 οΔ)]οὰ ἴδ 
ἴονγοῦ οὗἩ αν ὰ ; Ὀπί ἀσαίῃ, ργδητηρ ἴπλὲ ἰάθη Εν, 
1Π6 ἰἀσπο οἵὨ τμ6 τονοῦ οὗ Ἰλανὶὰ οἡ Ζίου σῖτῃ 
τ. τοσοῦ ΟΥ̓ {π6 βοςῖκ, 8. 511}} τῇοτο 4165 ΟΠ ΔΌΪΟ, 
ἴοτ ἢν πὶ τπαὶ σ886 βῃοπ ἃ ποῖ {Π|8 ἰἸατῖογ δα σα] 1] 6 
ἤαγα αἷἶβο ἴἢ6 ἴονγοῦ οὔ αν ά. ἘἸπδΙν, [ἢδ ἴονγοῦ 
18. ΟΑἸ]οὦ ὉΥ ΜίοδΙ ΘΧΡυ σαν τπ6 ἴοτοῦ οὗ Ορβοεὶϊ, 
τοῦ [6 τοσοῦ οἵ Ζίοη. Βαϊ ΟρΠιοὶ 15 ποῖ Μουῦπι 
Ζίοπ, Ὀατ τῃ6 βίοορ βρὰῦ οἡ ἴπθ δοῦ!ὰ οὗἁ [86 τοπι- 
οἷα τποπηϊαίη.} 

Τὸ δτεῖνο δ δἃη υπάοτοίδηάΐην οὗὨ οὔγ ρβϑβᾶσο, 
νὸ Ἰηπδῖ ἴυτη ἴ0 ΔΠοΟῖΐοΥ οὗ ᾿ἴ8 σοπη οἴ οη8. Τδ6 
ἀοκμπαιίοη “ ἴονοῦ οὐὗἨ 186 ἔοςκ᾽ (Μ|ιρα41-οἀδυ). 
Οσοιγ8 80 ἱπ ἄξη. χχχύ. Ἰ6 Υἥα τἴπογὸ τολὰ 
ταὶ 88 ὅᾶοοῦ νος ἤοπι Βοίμοὶ ἴο Βει ἤθπι, 
Ἐπ ἢ 6] ἢϊ5 ψ αἀἰοὰ ἴθ ΠΟΙ σοπῆποιηοηῖ, απαὰ δαὶ 
6 τῆ μἱτοποᾶ εἶθ ἴἤοης Ὀογοπὰ ΜΙρά4)-οάλσ. 
ὙΠοΡα πλιδί, δοοογάϊη!ν, πᾶν Ὀθθῆ 8 ΤὌΛΥΟΥ ποῖ 
[ἈΓ ἔγοτῃ Φουυϑαίοπι, ἴῃ Σ ορδη ἢοϊά, δι σἢ 48 τσοῦὸ 
οοπημηοη πῃ ΔΗΠΔΟΜΥ͂, ἴὸ αἴογὰ τοῖιρο ἴο τῇῆ6 ἴπ- 
ΠΑ Δηῖ8. οὗ τῃ6 Ὁ σου ΠΤΥΥ ἰπ {{π|65 ΟΥ̓ ΠοΞῖ!ς 
ἱηνανίου. ΟἿ Εδ δον, Αγολδοίοσίο, 192 δ. Οογπγᾶη 
δηλ ΠΥ αἶδοὸ ἰ5 ἀπ ΠΑΡ ἢ (Π656 ὑοῦ Β νυἰξ] Ὁ] 6 
ἴζγοιῃ αδἴαγ, ἴῃ {116 μὰ ἤο]ά8 ; ἴθ τς Δ͵οχαπάοι- 
Ἰοσεπά οὐἨὨ Ῥαγβοη [μαιηρτγοοιῦ, ἘΠΟΥ͂ ἈΡΡΟΔΙ ὉΠῸΘΓ 
[πΠ6ὸ πᾶπιὸ οὔ “ οί δε βΆ ὙΓΠῊ ὙΠ ἢ 15. οοῆ- 
ποοίοὰ τὴ6 Οοτιηδη- ΕΘΠΟ. Ὠδπιθ δείζγοῳδ. δε Π γοῖδ. 
Απὰ εἰδὲ Μίολῃ ἢ88 {Ππ|8 ΟὙΤΟΥ οἱ (πὸ ἤοεϊς ἰῃ 
τηὶϊπα 8 ππαποβιϊοηδῦ]ο, ογ, ἰῃ τη6 ἢτβι μην τ 
ΟΥ̓ σὰ ψγὸ οχρίαϊπ 106 σοπποοιοη οἵ ἰάεδδα, ὈὉΥ 
νίτῖις οὗὨἨὨ  ΒΙΟἢ {νόγ, 9 6.) τ[Π6 ρϑδηρπ οὗ τὴς τνοσδῃ 
'ν ο}Π4-Ὀἴγοι Γ(ΟἸΠονν ἢπ ἃ ΔΉΠΟΥ Ρ4ΓᾺ]1]6] το ἴδε 
οοπποοτιίοη οὗ [Π6 ἴονγοῦ οὗ (86 βοςκΚ στ τῆς Ῥδη 5 
οἵ Βδομοὶ (ἀοη. χχχν.). Απὰ βϑοοπάϊ!υ, τἢ6 πηδη- 
τίοπ οἵ ἴη6 πδηιὸ Ερἢγδῖα (ν. 1), ἰπ σοῃπεςοῦοι {|18 
Βοιδιοῆοπι, 18. 8. ΓΟΙᾺΪ: ϑοοῆςα οὗ ὅφη. χχχυ. 16. 

1 [0ὰ Ορδοὶ, νἱὰά. Βαϊ: ̓α Τίοιίοπασν οΓ 1λε Βίδίε, 8. ν, 
δηὰ ΒιδΏΟΥ 5 ϑιησί απα Ραίοειίπ", Ρ. 490. -- Τὰ.) 
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1 ποῦν νὰ ἱπα γα ΤΟΣ Ὀγθοΐβο] ν αἴθ [Π6 ροβί-| (οἴ, ΡΒ. χχχυ. 15, 18), 580 Βαγὸ νϑῦ. 11 Ἰοοκβ θ8.Κ ἴο 
ἄοη οὗὨ [818 τοσοῦ οὗ ([ἢ6 ΠοΟΚ, γα ΤΙ ΔΥ πίον ἢ 
δτεδῖ Ῥγο Δ ΌΠΠΥ ἔγοπὶ τὴ Ὁ )Ὸ Ῥάββαροβ σοι Ὀϊπεᾶ, 
ἴπαῖ ἴΕ ἸὰῪ πῖτἢῖπ [ἢ6 11πλ}18 οὗ ἴπ6 βιι βθαυθηῦ Οἰ(Υ 
οὗ Φοεγαβαίθμη. ἘΕῸΓ οτο ᾿ζ 15 οΔ]] θα (86 τηοπηῖ οὗ 
Ορῖιοῖ, δῃὰ Ορδοϊ ἸΔῪ ἴη Ψ6γυβϑὶοπι; [Πότ νγο γϑδῆ 
ταῦ ἴδ ἸΔῪ ὁπ ἴπ6 ψὰν ἴτοπὶ Β6ῖΠ0] το ΒΕ] Ποπι, 
δηά «χίτηϊπ τἰἢ6 ἸὨςοηβί ἀογϑῦ]ο ἀἰϊβίδηοο γὨ]Ο ἢ (ὮΘΓΘ 

τα5 (ΓΤ ἼΞΞ, γετ. 16) Ὀαίνγεθῃ 186 ρἶδοθ Ὑγ ΘΓ 
Ἐλδο ἢ] ἀϊοὰ δπὰ Βεοι]ο θα. Νονν Ψ6ΥΏ ΒΑ] 6τὰ 1168 
ΟἹ τἷ8 τοϑδά, ζινοῖνο Εοιηδη τη }]68 Ὸπὶ ΒΟ 6], δηὰ 
εὶχ Εοτδη τη Ἶ65 τομὴ [βοι πἰοῆθα. ἯΥ 6 τῶδυ δαὰ, 
πὶ ἴοι 1 ὅδ). χ. 2, 'Ὁ τηϑὲ θ6 ἰηΐδ ἴμᾶι 
Τλδο 615 στάντα ΔῪ 51}}} ἡοτῖΒ οὐὗὨ Φογυβαίθσῃ ; {λα 
“δοοῦ, ΤΠοΓοΐογο, ἰοῦ ἤογ ἀθδιῃ, ἡ ἢΐ8 ΔΥ ΓαγΓΠΟΓ 
τὸ ΒΟ οἰ οπὰ, τητιβῦ ἤανο ραββοὰ [Π6 8ϊ16 οἱ θγυδα- 
16 πὶ; ὃυι (δ᾽ ϑ4] 6, [Π6 τοβίάδηςοθ οὗἩἨ Με ἢ ίβοάοκ, 
ἀϊὰ ποὶ ἱποϊιιάθ τῃ6 ζθηρ]6- του  δῖη, 15 ον ἀρηΐ, 
δίῆοθ ΑὈγαῆδπὶ οἴοτοα ἴδαδβο οὔ 818 πηοιηϊιαΐη 
γε τποιι  οοπληρ ἴῃ οοπῖδος τ Μοολι ίβοάοὶς, 
Οπ τἊπο οἴποῦ χα, (ἰδὲ τα τοπιρ]θ τοι δ], 
ῬΑΥΠ ]ΑΥΥ, ψγἃ85 ν0Ὸ.}} βαϊοα ἴον ἃ ἔοτ  βοδιίοη οὗ 
{6 Κὶπά αὔονο ἀφϑοτθοα, 15 οὐνίουβ ἥγοηι {Π6 ἴδοῖ 
ἴηδι Ηντοδηπβ 841Ξ0 ἀπὰ Ηοτοὰ ἰοαπὰ ἰδ Δ] οσ τ 6 Γ 
ςοηγθηϊθης ἴο ὃὉ6 186 Βῖ16 οὗ ἃ δίτοῃρ ἴονγεῦ (9 ΟΞ ρἢ., 
Δπηἰΐ., χνῖϊ. 6), ἀπὰ ἰπ6 βουτῃ ρΡοϊηῖ, Ορβι6], δβρθϑο- 
14}1γ, Ἰοοϊκοά ἔδγ οαἱ ἰηἴο 1Π6 Ἰαῃά, αηα ννὰ8 οη [γα 
469 δἰπιοϑὺ ἰπϑοοθββ Ὁ] 6. αν τῇδ, ἰποτγοίοτγο, 
Βανο ἴσαπα {πἰ8 οἷά ἴονεῦ οὐ ΟΡ), ἀπὰ ἰογιϊβοὰ 
ἧς δὔον. Εὸν [πᾶ 86 ΘΔ ἴῃ βοῇ ΒΙΤΟΠΡ, 
ἰΟΥΤΟΓΒ Οὐἰδίάο οὗὨ Ζίομ, 8180, 18 βῃονσῃ ΟΥ̓ ἴΠῸ ΠΆΠῚΘ 
οἵ 1.6 τἸονοῦ, Νοῖ. 11}. 11. ΕΆΌΤΟΠΟΡ, 195. χχχὶϊ. 14 
ἰηἀοξδῖδβ τπδὶ Ὀσδῖἀ6 τπ6 ρϑῖδδα οἡ Ζίοη (Αὐμπιοῃ), 
ἘδβοΙΟ βίοοα ἃ βιτοηρῃο]ά, δηὰ βυρογβυουβὶυ, Νεἢ. 
11). 27, ἀἰγοοῖῖγ ργοόυοβ πὶ ΟΡ 6] νγαβ ἰοσγιδοὰ, 0 τ 
8 4} οὗὐἨ Ορδεὶ 18 ὑπὸ βρόκϑη οἵ. 

Ταὶς Μίοδῃ ποῦν ΠΔΠΊ68 [ἢΐ8 ΕἸοοΚ-Οοτ, ἴῃ 
Ρϑυιςα]ατ, ἃ5 δη ΘΠ. 8] 6 πὶ οὗ 1η6 Κίπράοπι οὗ ]λανία, 
ἸῈ ἢοῖ Ὀδόϑιδ6 ἴΠ6 651} 15Πτηθηϊ οὗ ἃ Βῃορῃογα το- 
Ἰαϊὔοη Ὀοεΐγγοοη αοὐ απὰ [νἷϑ ῬΘΟρΪΘ 18 ἴῃ αισϑίοη 
(Ηφηρϑίθηογ) ; ἴον ἰδ 18 ἤογα β8ἰα (ἢπιῦ [Π0 ἀοπιΐη- 
ἴοι 6Π4}} σοτο ἴο ἴπ6 ΕἸοοκ-ἰοννοῦ, ποὺ ἴο οά ; Ὀυϊ 
1ϊ τοβδίβ οὐ ιἰβίογί 8] Ἀρ γθοπη 8 8Π4 ρΔ4ΓᾺ}1618. ΤῊΣ 
ἙΊοοΚ-ἴονσοῦ ἰ5 αἰ γθοῦΥ ἃ Βν τη] οὗὨἨἁ [ἢ6 ΤΟΥ] Ποιιδ6 
οἵ Ὠανία, δ μανΐπρ σοπηθ του {πὸ ἤοοκ. ποθ 
ΔἸτεΔὰγ Ππ88 Ζίοη ἰπγηρθά τὼ ἴμ6 ἤοςκ, ἴο ραὶπ Ποὺ 
κίην ἴτοπι ἴποποο; δηᾷ 80 Ὑ}}}} 806 ἃ ἐοοοπὰ {{Π16, 
ἴη ἴδ ἄδν οὗὨ βαϊναιίοη, ἔπτη ἴο ἴῃς ἀοπιλϊ πίοι νυ ὨΙοἢ 
δργὶπρδ5 ἴσγοπι ἢ ΠοοΚ ; [Ππὸ Ῥ6Ορ]Ὸ ἵαγπ (0 “ογαδβα- 

Ἰοι, Ψογαδαίοπι ἴο ἴπ6 πεῖν οἵ Πανίά. -α ΤῸ ἀ6- 
ποῖοθϑ8 οἴτποτ τὴ6 Ὀ]δοο πΡ ἰὼ ΜΠ ΪΟἢ ΟΠ 6 ΟΟΠΊ68, ΟΥ 
186 οὈγ)εςῖ τονγαγὰ νυ Βΐοἢ Ὅπ6 ὕαγΠ8. ΤῊ ἤγϑι βὶρ- 
πἰεροπ ἀοοβ ηοΐ βυΐῦ Ὦδτα; δηά ψὸ τη181 {Π676- 
ἴοτο, 8ἃ5 ἰη [γος ἰν. 80, χχχ. 2; ἴ5. ἰχ. 19, ἴδνὸ 
ΤΟΟΟΏΣΟ ἴο ἴΠ6 Βεοοῃά, --- ΠΟΤῈ {8 1168 αὐ {86 
δοιϊΐζοπι ΠΒ6Τ6, αἶβο, ὈΥ͂ ἐπι] οἰ οη,, 85 ἱπ [ἢ 6 ἴνγο ΡΓθ- 
οοράϊης; νοτῦβο8, [Π6 Θοποορῦοη οὗἁἨ δῃ ΠΊΔΡΡΥ ἰηίογ- 
γδ], ἀυτίης ποῖ [Πα Κιηράοτῃ οὗ Πᾶνα ἰ8 [4]]6η 
ἄοτη ; δπὰ τ86 ἰπουρῦ 18 δι τι} Ὁ (ὁ τπδὶὺ ἰη Απι. 
ἶχ. 11. Τ ἷβ ἰ8 ἜΧργοϑβθαά 581}} πηογα οἰ θα τ ὈΥ (Π6 
[ΟἸ]Ἱονσῖ πρ πιοτη θοῦ : ΓΒ 6 ΓΘ ΘΟΠ168 ἴΠπ6 δποίθης ἀοτηϊη- 
ἴοῃ, {π6 Κίησάοπι ἔογ [86 ἀδρμῖοῦ οὗὨ ΨοΓΌΒΆΪ ΘΙ. -- 
δ το ἀεοίσηεῖο ἴΠ6 ἀοπηίηΐοι ΟΥ̓́ΣΓ ΔῊΥ ΟΠΘ, 88 Νυπι. 
χχῖϊ. 4. --τ Αι τῆο 88Π|6 {π|6ὸ ΤἤΘΓΟ ΤΌΠΒ ρΑΓΔ [6] 
τῆδι οἵδοῦ τγοίογοποα ἴὸ ἔδοθοὶ, ΠαΙΟΙΥ, [Πλὺ ἴον [6 
Φενβἢ ΘΟ ΠΏΣ [18 ΡΓΟΡΊΘ88 0 838] νυ ϑ[]0Π, ἴο 
86 ΕἸοοἰκ-ὕονγογ, 18 ἃ ἀδηρθτουῦϑ ὁΠ6: ἴπ6 Μοδβίδῃ 
6 δοη διηϊὰ ἀθβϊν ΙΓ ΡΒ. ὙΠῸ τη ]8' 
(δοῦρῆς, τ ποι 16. γα Ϊγ ἀονεϊοραά, οἰ. γ. 1 δ᾿, 1π6 
[Ο]οτίπο βοοιίοη οοηπηοςοῖ8 1186], 

Ψεῖ. 9-14. Τη βιγι Κίπρ οοηίγαδι ἴο (Π6 ΓΔΡΊΌΓΟΙΒ 
υἱδίου οὗ ξαϊοτο Βρίθπαογ, αρρθαγ ἰδε δι )εγίηρ ιολί οὴ 
πειδί ἢγοὶ δὲ ἐπάπιγοά, Α5 ἴῃ 116 ρῬγθοβαϊηρ νογ, 7] 

Ῥϑ. χχχυ. (γεγβ. 15,16). Νουσ ΨΜὮΥ ἀοκδῦ μου ΟΥΥ 
δου 1 [Ι͂η ϑβ8ρίγῖϊ [86 Ῥτοριοῦ ρόγοεϊνοβ {86 ΟΥ 
ὙΥ ΠΙοἢ τ[ῃ6 ἀδαρ ον οὗὨ Ψογιιβα]θ πὰ ταιϑῦ γαΐβο δ 06 
ἈΡΡτοδοὴ οὗ [Π6 Αδβϑγγίδη (18. χχὶϊ. 8 ἢ, οἷ, χ. 80). 
ἢ ἠοπιθη αοἰϊοπὶβ δι᾽ ΆΤ ἀ8 88 8. δίγοηρ! δοηΐηρ οὗ- 

͵Ἶοεῖ ((6βαη., 8 138, 1, 8). ΤῈ ἔβοσθ πὸ κίης ἴῃ 
1609 8ὃ᾽ ΟΥ 45 ὑδν ΘΟΌΣδΟΙΙΟΡ Ῥουϊβῃοα, ἰμαΐ 
ῬΒΏΣΖΒ Ὦδνο δβοὶζϑᾶ [8:66 88 (80 ἰχαν ἐς του δ 
ἰὰ ὑσαναὶ Τῇ δβ]οιοη νν1}} σοηβῖϑυ ἴῃ 186 ἔπος 
τὺ (ἢ 6 ἰηρίοια Βοοβ βίγαὶ ρῖνγαν (0 συΐη, δηά 
Ζίοῃ 8 ᾿ῃογοῦγ (ἤτον ἱπῖο τῆσδ ἀθαροβὺ Ἰδιηθητα- 
τἰοη. “Ἴδα 1055 οὔ ἴΠ6 Κίῃρ᾽ νγᾶ8 τῆ α ἢ ΠΊΟΤῸ ρδΐη- 
] ἔτ Ι5γ861 [ῃδὴ [ῸΓ ΔΠΥῪ ΟἿΌΘΥ ῬΘΟρ]Θ, Ὀθοδιιβ6 80 
ΤΆΔΏΥ Ρ]ουου 8 ὈΓΟΤ 568 ΘΓ οοηηροϊοα γὴἢ [Π6 
κιηράοιῃ. δ Κίηρ 'νγὰ5 [6 νἱβ: }]6 το ργδϑθηλατῖνο 
ΟΥ̓͂ 1π6 αϊνὶπθ ἔανου, πὰ ἢ18 σγϑηϊοναΐὶ ἃ βίη οὗ 
Οοά᾽ Β γβϑῖ, ἀπά ἃ πο} Ἐσαιϊοη οὗὨ 4}} {πΠ6 δ] Θεϑὶπρϑ8 
του 86 ἴο {π6 ρθομὶθ ἴῃ ᾿ϊπ|.᾽᾽ 61}. ““Οοπηβεῖ- 
ΟΥ̓ ᾽β. 8ἢ ΘΧΡΙΔΙΠΔΙΟΤΥ ΒΥ ποηντι ἴογ Κίηρ (18. ἰχ. 
8). Ὑμ[δῖῦ ἤογὸ 18 ἀἰγθοῦ ἃ ἤρατο ὈΘΟΟΙΏΘΒ, 88 ν. 
2 βῇῆοννβθ, ἴο ἴπ6 Ῥτορδοῖ, Ἰοοκίπρ δ. ἴο {Π6Ὸ ρϑῃς8 
οἵ Εδομοὶ, ΠΌτα ναοῦ. 10 οηνγαγά, ἃ δυτ θΟ 64] Γ6Ὰ]- 
ἴγ. Ὅλο ραίηδι! βίσγυρρ!ο οὗ τὴῆ6 ρΡοορὶθ ἴπ ὑπο ὶγ 
[ΟΥΒΑΚΘ ΠΏ 688 ΒΟΓΥΘΒ, 858 [5. Υἱ), 14, αἷν 186 στουπὰ 
οἔὗἩ τὴ Μεββίδηϊς υἱὸν τπδὲὶ δἰπίὰ τ τη, 
θα (18 ῬΘΟΡΙΘ 88 τ οῖ ποῦ, [86 Μοββίδῃ βδου]ὰ 

ΤΙ. 
γοΥ. 10. Βαὶ {ΓὈ}Υ δῦ τηπδί Ὀ6 Ῥγοοοάρα γεοῖ ὈΥ͂ 

τη ςἢ ἀἰβίτοθ8, Ὁ 89 δηα ἰμτυδὺ ζοσῦ, ὨΔΙΏΟΙΥ, 
186 ἔγαϊν ΟΥἮἨ Γπ6 ὈΟΑΥ͂, ὙΠΟ ΤΔΥ ΟΟΌΏ86] [Π66, 5'ῃςδ 

ἰθοα ἢαβὲ ὯῸ φόππβο]]οῦ, ὙῈ6 οορτιαῖδ ἕοστω ΤᾺ, 
βϑίπη 8 ΠΟΘ 88 ῬΒ8. ΧΧ, 10 {γϑπδιτν οΥ ἱπβιοδὰ οἵ 

186 ἐπιγαπϑί εἶν ΣΤᾺ} οἵ, δ βἰτηῖαῦ ἱγτορϊατν ἴῃ 

ὩΛῸ Ἰηβιοκὰ οὗ ΣΤ (Ρε. Ἴοχχυΐ. 4, εἰ ϑαρ.). 
Ὑντίῖδο, ἀδυρμῖθν οὗ Ζίοῃ, δα 86 ὑγαναὶ] ες 
Ὑγοτηδ. [{ 5 πίρῃ τὸ ἴπδῦ ἴπΠ6 Ὀἰγίἢ τ ΒΙΘἢ 
Ὀτίηρ8 ἀο᾽ νογαηοο δοιὰ ΤΟἸ]ονν, ἕου τῃ6 ἀοοροϑὲ 
τοι Ὁ]6 15 αἱ παπά ; ἴον πον δου πιυδὺ 50 ΤΟΥΒ 
ουῦ οὗ ἴ89 οἰῦγ. “ΤῸ ρὸ ἰοτίδ," βροκβϑη οἵ {πο86 
Ὀαϑίαροά, '5 {Π|6 8816 88 “ἴ0 8: Στ ον " (18. ΧΧΧΥΙ. 
Ι6; 2 Κίηρβ χχίν. 12). Τπαῖ ΓΙ) [88 πὸ 
αγιίοϊο, ἄοοβ ποῖ τρδκα 1 σαυϊνα]θηΐ ἴοὸ 186 ]ματίη 
εὐὸς ((ὐαβρατῖ, 61}}), ἰοῦ τῃ6 Τατὶπ 48 πὸ Ἀγ οΪς, 
δηά τ86 1,διἷπ ὠτὸς (186 ψ 6 }}- Κπόνγῃ οἱτν) σοι] Ὀ6 

ῬΘΙΑΙ]ο]οα ταῖμον Ὁ ΓΝ 7, θαὲ τῆθτο 1168 ἴῃ 9. 
88 οἴθῃ, ἴπ6 ἡσρσαῖϊνο σΟΠΒΘΘΑΌΘΏΓ(Θ : [0 ΡῸ Ουΐ 50 
ἴπᾶὶ τῇοα τὶ ΠΟ ΤΌΤ ἃ ΟἸΥ (15. χχὶϊ. 1). Απὰ 
ταυδὺ το] ἴῃ (86 8Βο]ἃ, ν»ηϊΐϊθ ποὺ δὶ σαγτγίοιὶ 
ΑΔΥ οδρίϊνο (18. χχχυὶ. 17: Ηοβ. χὶϊ. 10); διὰ 
οοῖθ ὑπο ΒΑΌγ]ου, ΤῊ 8 ΒΉΔΓΡ ΔΠΠΟΙΠΟΘΗ)ΘΗϊ, 
το ίηρ αν Ὀογοπα {Π6 ἱπηπιοάϊαίο} Υ Γπγθαϊοηΐη 
ἤδησοῦ ἔτοπη Αβϑυγία, τη τ κ8 ἴπ0 βατηπηΐς Ἰον οὶ ὁ 
ΜίςΆ} ἢ 5. τητοαιθηΐηρ, [86 48. βίβρ οὗἉ πὸ οἰϊπιαχ 
(1. 9; ἰϊ. 4; 11. 12; ἵν. 10). ἵδ ἰ8. οὗ ἀθοίΐβινε ἱπι- 
Ῥοτίβποο 8180 ἴον [26 ἢιἰϑίοτιοδὶ οτι ἰςϑιη οὗἁ τἢ6 
ΡΙΟΡοἵβ, βδίποθ ὉΥ ἰΐ (16 οὐ οτίοη ἴΠδὶ ὀνθυυτ πίη 
Τηῖϑῖ Ὁ6 δαδὶϊγ πηξογβίοοα ἤγοτῃ ἴἢ6 ργθβοῃΐ ροϑβὶ- 
τἴοη, δοοογάϊηρς ἴο συ] [ΠῸ ῬΤΟΡΘΟΥ 18. χὶϊ!. ἔ,, 
6. 5., 88 Ὀοδη ἀφηϊοᾷ ἴο 1Ξαἰδι, (818 ἴὸ [πὸ στοπηά. 
Τὴ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 18 το Ὀ6 σοιῃργθι πάσα ποὶ ὈΥ̓͂ Ὑμδϊ 
Δ δοαῖα {ΠῚ ΚΟΥ ταΐρῦ σϑίποῦ ἰπ ἃ παῖαγα] ΜΆΑΥ͂ 
ἑοπορτηΐηρ ἴΠ6 ἱπιτηραϊδῖο ἔαΐισο, θα ὀη]Ὺ [ΤῸΠῚ 
Δῃ ἰπϑίσῃς ἱπίο [6 οητῖγο ὈΟΑΥῪ οὗ ΟἸὰ Τεβίαπιοπι 
Ῥγορῆοον. ᾽ε σϑῃ, ἴ0 Ὀ6 5υτε, ὈΥ͂ [δὶ πδίαγαὶ οχ- 
Ραπαιΐίοη, ροΐπι το τπ6 ξιοῖ τπδὺ Βαδγίοη ἴῃ Δ Α ἢ 8 
εἶπα ὈδΪοημοὰ τὸ τῃ6 Αββυσίδη ἸῃΟΠΑΥΟὮΥ, {Πδ0 ἴἱ 
ἢ ἰἴ8. ΔΙ οτη δεῖνα ἤδη ΘΠ ΠΔΓ ΔΡΡΟΔΓΒ 8180 ἴῃ 
τ πἀπαἰϑριυίοα ροτιίοπβ οὗ βαίδῃ (οἷ. ΧΙ. 11) 849 ἃ 
Ἰαπὰ ἴῃ Βοβο γ νι} Δα δῇ, ἰηῖο ψΠϊοἢ {πΠ6 Αδϑγτ- 
ἰδῃ8 τπιδορὰ ἴο ἀδροῦὶ {ποὶγ οαρῶνεβ (2 ΟἾγ. χχχ, 

ἿΝ ὦ 



Φ 
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11); τπδῖ ἴ ᾿Ὰγ ἰη ρδγὶ οἡ [Πἰ8 βίἀα οὗ {πΠ6 ΕΌΡὮγΑ- 
ῖ68, ([πογαίογο ἤρατοΥ ἴὸ διιάμἢ; ἤδη ΝΊΠονυ ἢ Ὀογοπὰ 
110 ΤΊρτῖθ; δπὰ δηδιν, τας ἰς Ὑσὰ8 16 ΟἹ 6Γ (εἶ. 
ὅση. χ. 8, 10), δΔηὰ 80 1ἢ6 πηοόῦο οοἸοὈγαϊθα σδρίι8] 
οἵ ἶἰἰὸ Μοβοροιδηίδη ΘΟΙΠΙΓΥ. 

8111, 411 (Π656 εἰγτοιπβίβηοοβ, ἡγ ἢ} 116 ΠΟΥ ἄθβοῦνο 
ἴὸ Βοὸ ἰδίκθη ἰηΐο {πὸ δοζουπῖ, ἀο ποῖ 8ιΠΠ πὰ [ῸΓ 6ὁχ- 
ἰδἰπίτς πονν, }5Ὁ0 Ποτο ἴῃ ἴπ6 ἀθοϊδίνα ραϑβαρα οὗ 
ἰοδὴ, Ἰπβῖδαὰ οὗ [6 γϑαὶ ποβιῖϊθ ρόνγου, Αβαυντία, 

[86 διιθοτγάϊπεϊο νάϑ8}] 8. παπιοῖ, δα τῇδ 80 {{πδΐ 
πὸ ἀοβίρηδιίοπ, δ᾽ ποι ἰπιοηάρα ἱπ 8 ῬΌΓΕΙΥ 
ΠΔΙΌΓΑΙ ΤΆ ΠΉΟΓ, σοι ἤν ΒΡρΘδγοα ἴο ἴῃ δοοσῃ- 
[Ὁ] δπά υπδοϊϊενίπρ πηεη ΟΥ̓́ τπδὲ ἀδγ (ςἢ. 11) 88 
ποῖπίηρ δι ἃ τί ἀϊθ]οιιβ ρατγλύοχ. {ΠΡ ἀοαβ 
Μίοδι, ἰπ υδίπρ τι ῖβ παπιθ “ Βδθγ]οη " (40ε}), 
Δϑϑιπ|0 ἴπ6 μοί οη, τοοιίηρ οὐ ἴῃ6 Ῥοηίδιίθας, 
πο ἢ τοραγάβ τ86 ἢ ΒΊΟΥ οὗ 5γδοὶ 88 ἃ ἢ βίογυ οὔ 
186 Κίπγάοπι οὗ αΟοά. Γἷ8β 18 ΟΥ̓ ρῬτγείδγοποο ῥτο- 
βοηϊοα ἰῃ τα δογρίυγοθ, Ποῦ [6 Υνἱοῦν οὗἨὨ ΔῺ 8ῃ- 
τἰ Πποδῖ8 ὑείνγοοη (ἢ ΠΟΙΥ εἰτγ Φογυβαίδηι, ὁπ. [Π6 ΟΠ 6 
βἷάα (πὰ ἴδ μον Κίηρ 1)αν! 4), ἀπά, οπ ἴθ οἵου, 
τς Οοά- βαῦπρ εἶν ΒΑ υ]οη, δπὰ τπ6 οὐ. 66} ἰ5- 
ἰὴρ Κίης Νιπιγοά (νοῦ. 5). ΤῊΘ σοϑβοη ΨὮΥ τὴ 
ΜΟΥ] ἴῃ Θητ ΟΥ̓ ἀραίηδι Οοα Ββῃου]ὰ δα γαργεβοηϊοᾶ 
Ὀγ τη ϊβ ρασγισυΐατ ἴγρὲ, ν᾽ ϊ ἢ τὰ 8. οὐ ΓΠγουρἢ [6 
ΜΉ0]6 δογίριατ (ον, χυΐϊ. 19; χυίὶϊ. δ; χνῆΣ, 21), 
᾿ΐοβ ἴῃ τῆ8. δβδοοοιιπξ σίνοπ πη ἄςη. χί. (ςἴ, χ. 10 ἢ). 
“πἷθ ρυτροτῖα τπλτ γι8ῖ Βότα πιδηκίπά πδά [Π6 δὺ- 
ἀποῖ τὸ διϊοηρὺ [πὸ θα ]ἀϊπρ; οὗἁ τ ἴονγοτ, ρα ὶπβι 
(6 Μ111 οὗἁ θοή, 8 Υἱοῦ ΨΠοῖ ἰ8 Βα ρροτγῖθα ὈΥ ἃ 
Ἑςοιηραιίβοη οὗ ἴπαὶ τοροτὶ ἢ ἢ 18. χὶΐι. 18 ΕΣ, Ὑ Π6ΤΘ 
τῆ6 Ρυηϊδητηοης τπγεδίθηθὰ ραὶποὶ ΒΔΌΥ]ΟΙ ἰδ τὸ- 
(γγοὰ το τπδαὶ ογρῖπδὶ ἐγαηδρτοβοΐοη. Οἡ τπῸ ΟἿΟΣ 
᾿Ἰιαπὰ, τἴῃ6 Οἰν ΠΟΙ ΟΡΎ οὗ ([ἢ6 πᾶπιὶὸ ΝΙ πηγοὰ 4]80 

ΓΑτὴθ ἴο ἴῃ6 δαρροτὶ οὗὨ τ ἷ8 ΒΥτῃ Ὁ] 181}. ---- ὙΤῸΣ 

Ν. Βοτηϊίς ΞΞ- ΗοΌ. ὙΠ), ἀοτίνοα ἔτοπι ΤῊ (18 

ΓΝ, “τἰς Ἐχίδείηρ," ἤοπὶ ΓΤ), τπογοίοτθ “ {86 
ἰηδυγροηῖ᾽" (εἴ, Φοῦ χχίν. 18). Ὰ (Π6 Αββυτδὶῃ 
ἰογιἰηδιίοη -- αἷς : Μοσγοάδεῃ. 

ΤΠ6 τὨγοαϊοηϊηρς οὗ ΟἿΥ ΡΆββαρθ, αὐορόκεν δὰ 
τὨοο]ορ ς}}γ οοποϊάογρά, ἱπἀ σα ῖθβ οι ίπρ' 1658 ἔπ δῃ 
δὲ αὐά᾽ 8 σοπηποη νοι, Ὀδίογα τῆς σομίην οὗ 
«δνδιίοῃ, τηῦϑὲ Ὀ6 ρίνοπ ἊΡ διηϊα (θαγίῃ]! σαἰδεῖσγο- 
νἷνοα ἴὸ τθο κίπράοπι οὗἉ τῃς νγουγϊὰ, ΤῊ 8 τῃθοϊορ- 
Ἰ6Α] υἱὸν ἰ5. ἐπ 1π6 δρ᾽ τῖξ οὗἩἨἁ [{π6 ῥγορῇθίϑ, [π6 ΟΠΪΥ͂ 
Ῥοββίθ]α οπθ. ὙΠδΐ {Π| ΒΙ ΠΊΡῚῪ ὨΙΒΊΟΥΙΘΑ] ἀρ το 6 ῃ- 
οἷοη ἀοοβ ποὶ βυδῆσο, ἰδ ῬΑΙ ρα ΌΪΘ: ἴδ6 ΒΡΙΤΈΞΊΟΣ 
οὔ Βοηηδοποῦ Ὁ σατο ΑὙΔΥ ΠῸ Φο0 ἴο Βαρν]οη. 
ἈΑσςοογάϊηρὶν, τπΠ6 ΕἸάοΥΒ ἴῃ ΨΦογοιίϑῃ χχυ. 18 Π, ἴῃ 
ἀὐστοοποις Μὴ νοῦ. 12 οἵ ΟὟΥ ΠΠΔΡΊοῦ -- ἤθε 
αἶδο ἰς ἰβ 8614 τύ {πὸ ἱπηπιεαϊδλῖθ δββϑυὶῦ οὗ (6 
ἐποῖὰν ΜΠ] 06 ὑδῇοά, --- τορσαγὰ τἢ8 ῬγοΡἤΘΟΥ οὗ 
Μ|ὶελῆ δϑ πανὶπρ' θθοα τα κοὴ ὑθοῖ. 

Ἴπ6 ῥτορῃοῖ 8 ρογίδοι! Υ σοπβοίουβ τῃ δι τὶ τ (ὨΪ8 
τἢτγοδιθηῖης ἢ. Π65 ΒρΟΚΘη ἴπ6 ρενογοβῖ σόσγὰ ΜΠ ἢ 
οου]Ἱὰ 6 πποτοὰ δραΐηδι [86 Εἰ ; ποῖ πηγαὶ ορ- 
τοιδίοη, εἰνίπίοπ οὐ ᾿απάβ, ἀσβιγιςιίοη οὐὗἨ 1τΠΟΙΥ 

Οἴ8ο5 δπὰ δα ποῖθδγίοβ ; ποῖ ΤὨΘΓΟΙΥ ΔΠΗ]ἰ]ιοη 
οὗ {6 εὐ ὐτθα δηἀ ΜΌΓΒΗΪΡ ; ΠΟ ΠΙΘΙΟΙΥ 5ῃδη ἢ] 
ἀδίοαι διὰ ῥγοβίγατίου ἀπάεῦ δη ἰπβοϊθπι ἴα ; Ὀυϊ 
τοιονδὶ ἔτοπι ἴπ6 ἰδπὰ ν᾿ ἴἢ τ ΙΓ ἢ 4}} τῃ6 Ῥτγοτη ἶβθβ 
ΜΟΓΟ ἰΠϑαματαῦΥ οοπποοιρὰ ((6η. χί!. 7; χχνί, 
28); [ἢ6 σατϑα 1η ΝΏΪΘΉ 4}} {Π6 σπτβοβ οὗ 16 ἰδ 

εὐϊπιϊπαῖο. Ηρηςα ἮἢΘ ΟΠΓΘ ἃ ψογὰ οἵ σοιηογί δἱ 
οηςθ, δεῖοστο 8 ριοοοθάβ τῖῖϊ ἢἷδ {πγεδιοηΐηρ : 
ΦῬΏΟΤΟ δ 8] ἴμοιι Ὀ6 ἀοι!νοζϑά ; ἴσο ψ}}} 56- 
ὨονΔῈ σϑάϑοσῃ 866, ργορουγ, ὈθΥ ἴῆθο Ὀδοὶ (18. 
Ιχχυΐ!. 54), δίποο 1Π6 ἀδ! νουηρ πρὸ οΥ̓ [5γ86] ἰδ 
οοηςοἰνοά οὗ 848 ἃ κ416 ὁοη Οοἀ᾽ ρϑτὶ (8. χ]ῖν. 18; 
15. ἱν. 1 6 ουαἱ οὗ [89 μδηὰ οὗ [ὮΥ Θῃθτθα. [Ι͂ἢ 

ιμ6 δπά ἴΐ τουδὶ γοῖ αὐαίη Ὀοοοιας ᾿σἢΐ ἀρονα [86 
ρεορίο οὗ Οου. 

ΜΙΟΑΗ. 

γεν. 11. ΤῊ Ὀγίοῦ ρ]εδηι οἵ βυη] σῆς, ΒούΤ νου, 
ἴῃ [Π6 ἀϊϑίαπι διΐατο, 5 ἱπητηο  ῖθΥ ονουβῃδαονπεὰ 
γ ἴἢΠ6 οἰοπάβ οὗ [Π6 ΠΟΑΓῸΓ {{π|6: 88, ΣΟῪ 8:Θ 
καϊμογχοὰ διααίϊημδὶ 1866, ποῖ ἴὸ Παδὺ 106 ᾿ΔῪ (τος. 

2), θαῖ ἴον γα --- Ὧν ἃ8 Οὔ. 1 τ ΏΘῺΥ ὩΔΈΟΣΔ. 
ἼΠ6 ἀἰπῖγαβθβ ἰ8 παίογα! ]ν, ἴῃ {Π6 Ῥτορ μοῦ Υἱὸν, [80 
88 Π16 88 [Πδῖ δὺ τ ῃςἢ ἢθ 8 ρ᾽δησθά νοῦ. 9, 88 [86 

ῬΆΓΔΠ]ΟΙ πὲ οὗἁὨ ΤΊ ῥτονθβ. ΤΠ σὨτοπο]ορῖοαὶ 
τηϊογργοίδιίοη οὐ ὙΠποοοτοῖ, κὐΝ ὑ τας Ὀγ Οαϊνίη, 
Οὐοροία5, Μάτοκ, Ἠσοπρ βίο ΠΟΤ, [ἢδλὺ ΔἤΟΓ [ἢ6 τὸ- 
ἀδηιρίοη ἤοηὶ {πὸ Βα Υ]οπίδῃ ΠἈΡΕΥΠ Υ ἰΠοτὸ Ὑ]}]] 
Ὀ6 ΒΠΟΙΠΟΓ {{π|6 οὗὨ ορργεβϑίοῃ, ᾿ορϑῖμον γῖτἢ [86 
Αἰβοουοῦυ οὗ 1πΠ6 Μαοοδῦοββϑ ἰῇ ΟὟΓ ρϑβϑεβρθ, ἩἘΙΟἢ 
τ πϑοθβϑι αἴθ8, τοραγὰβ ΜΊσΔὮ ποῖ Δ8 ἃ ριόροῖ, θὰ 
88 ἃ ἰνίπογ. [{ 18 ορροβϑὰᾶ, τηοσθουοῦ, Ὀοῖἢ ὈΥ [Ὧ6 
ΤΏΡ, ὙΠΙΟΝ πονογ εἰρη ῆεβ ἀείπάο, ἀπὰ Ὁγ τ86 ἴβεϊ 
{δὶ ννὰ ᾶνα Ὦότο ἴὸ (9 τ τπΠ6 ΠΟ51}186 πνδδίοῃ 
οὗ “παῇοπϑβ," ὉΥ ἢ ἢ [Π6 ΠΑΓΟΠᾺ] ἉττΥ οὗ Με5- 
ΟΡΟΙΆΠΙΆ ΠΥ ὙγὙ60}} Ὀ6 ἱπιοηἀοαά, θυΐ [Π 6 ἸΠΓΟΘΠΆΤΥ 
60]! οἰοῃβ οὐ Απτιίοοδιιβ σαηποῖ. ὍΜ8ο ΒΑῪ : Γ,οἱ 
ΒΟῸΣ Ὅ6 ἀοδιοάᾶ ὈΥ͂ οὐῦ δησδιῃρπιηὶ οἡ ἴπ6 ΠΟΙΥ 
Ρίδοοβ (Οὐ. 16; })}8. χχχν. 16), δῇ 19Ὁ ΟἿΣ Θγϑϑθ 
ἔϑθαβί Ὁρου Ζίοῃ. --- ἽὝΠΕΠ Ν᾿ οὗἩ το νογῦ πὶ 
ΡΙυτΑ] οὗ τῃ6 (ὉἸ]ονίπρ βυ )εςεῖ, Θεθηῖμ8, ὃ 147, 8 : 
ΓΤ σἰτἢ 5, εὖ, ΟὉ. 12. 

ψ εν. 12. Εογιπα ρῥγοβοηΐ, πόσσονοσ, αοἂ νγ1115 τῃς 
ΑΠἸοτΟΠ ΟΠΪΥ, ποῖ ἴη6 ἀοϑιγαοιίοη οὗἩ Ζίοπ, Ὡς ἢ 
18 γοβογνοὰ [ὉΓ τὴ6 ᾿δίοῦγ ᾿υ μτηθηῖ. Βαϊ 67 
Ἰκοῦνν Ὡοὺ [86 ἱμουκπῖδ οὗ ες μον δὮ, τ ϊο ἢ δτὸ 
νοΥΥ ἀἰἴθγοης ΠῸΠῚ πιο δ Ποῦ ρὮ 8 (18. 'ν. 8 8.), 
δᾶ υπϑδοταίδη ἃ οὶ Ὠΐα οΘου86), ἴο πῖϊ, μδὲ Ἠ 
οΟἸ]δοῖδ ἐμοση, Ὀγΐη 5. τμοῖὰ ἰπ ἸΓΟΟΡ8 Ὀεΐοτο «6γι- 
8861 ἴο δεϑδῖ Πὸν (906] ἰν. 9 8..), ποὶ ἴο ἀα] νοῦ 
δου β6] πῆι ἰηῖο Τμοὶγ ἤδηάβ, θαϊ 88 ἃ Βῃμῃ δῦ (ςείῃ. 
οοἰ!.) ἑαῦο [9 ὑπσοδίης ΔΌΟΣ, (Ἰὺ πὸ ΤΏΔΥ ἢδνθ 
ἀθ6 πὶ “τοροῖῃοῦ ἔου ἴπ6 μιάρτηοπι. Τμα βδάον οὗὨ 
απ ηϑο ΠΟΥ [4118 ΔΟΤΟ55 [06 866 Π6. 

νοι, 18. Απὰ ἴδιι8 {πο Γὸ σοπιοβ, ὈοίοΓα τἴπ6 θη4] 
ἀο]νογαποθ, ἃ τηοπηθηὶ οὗ ρῥγουὰ ἀο) σαι ἴον πᾶ δὴ : 
Ασίδβο, δῃ ἃ ὑπσοδ ἀδορίοσ οὗ Ζίου: ΤὙδιρὶθ 
ἄον 88 δὴ οχ ὙΠ ἢ ΜΠ το ὑροη ἴ86 οπβρτοδὰ 
ἡιταΐῃ ἴῃ τῆ βίγανγ, ἴὸ βίδτῃρ οὐ τ6 οΘοτῃ ἢ τη6 
Ἰοοΐί. ΟἿ, 18. χχν!. 28 δηὰ ΟΥγ}. οὐ τ[Π6 Ῥαββαρο: 
Παιδες συνενεγκότες ἐξ ἀγρῶν ἐπὶ τὴν ἁλῶνα ματα 
εἶτα βοῦς ἐπαφίεντες καὶ ἐν ΚΈΛΥῚ πελίκϑοι οντες 
καταλεκτύνουσι τᾶις χηλᾶις τὰς άχνας. Τὸ 
σομηρδγίβοη ψτἢ (6 {Πγεβῃϊης οδι0|6 οβ5 [δ 
Ῥτορδδῖ, {Βγοἢ ἴΠῸ δαοϑοιϊδιίη οὗ ἰάςα8, ο τερτο- 
Β60ηἴ [Π6 ΡοΟνγΟΘῚ ΟΥ̓ ἴἴ6 δἴίδοκ οὗὨἩ ἴῃ6 δοτν8 ΡΟΝ [ἢ6 
ΘΠΘΙΩΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἔλτηδ αν ἤρτιτε οὐὨἨ τΠ6 ΠΟΓΙΒ, 85 8 
ΒΥΠΙΌΟ] οὗὨ πἴγεηρτη, 8116 γοῖ ἢ οοπίϊπυθβ [Π6 μἷο- 
ἴαγα οἵ τῆ6 τὨγοβίηρ Ὁγ τῆ πιεπίοη οὗὨ τὴ6 Ποοῖ: 
ἴον ὑᾺγ Βοσῖὶ ὙΣ1111 χηδῖκο σοὶ (1)6π|. χχχῆῖ. 17), 
διὰ (ἢν ΠοΟΙ͂Β 1 ν}}} τῆακο Ὀγαδα (οὐ χαν!. 3). 
Απὰ ἰδοὺ β8α]ῦὺ Ὀδαὺῦ ἴῃ Ὀΐθοθθ ΣΕΥ τϑίξοι. 
ΑἸΑῚΙ ν}} ἀονοίθ (εἴ. [μον. ΧΧΥῚ, 28) ἰο ΦοονΒ 
ὑμποὶς χαίπ (πὸ σοοῦβ {πον ἢανοὸ ΤΟ οἰθα ὈΥ τοῦ- 
ὈΕΓΥ, δυάροα νυ. 19), δηὰ ᾿μοὲν ὑσϑάδσγθα ἴο Ἐδ9 
Τιογὰ οὗ [89 016 ϑδσίῶ, ἴὸ δεπονδη, το τγουρα 
τ[π6 δι) υχαιίίοη οὗἨ τ86 μοδιίθοα Μ}}}} δνθ δΠΟΥΤΌ 
᾿ΐπλβο! 8 ἢ (8. χονὶ., Χο ). 

Τῆς ἀϊδεϊπειοη νυ ποῖ ΠΟΤΕ ΔΡρΘδγβ, δοΐποοι ἰδ 
τον ηρ οἀ βρερκὶηρ ἴῃ (π6 φῥγορίιοῖ, τ 6 Ιοροϑ, 
δηᾶ τὸ (ἰοά ἀπο}! ηρ πῃ Θανοῖ, ρΓΟΒΘη18 ἐ1561 
Α150 Οἰβοῖν οῦθ ἴῃ ΡΙΌρΡἤθον (Ηοβ. 1. 3; 18. χ͵ΊνΣ, 
16). ΖμοΠαγίδ ἢ 64}}5 τῆς ἰοτπιοῦ “ [6 δηχοὶ ἴἰδδιὶ 
ταἰκΚοὰ ψ τ πγὸ" (οἢ,, ἱ. 18, εἰ δρε). Ἦο ἴβ, δὲ- 
οογάϊΐης ἴο ΟΌΥ Ῥαββάρο, ἴ[Π6 βαπιὸ τπδὶ Αἷ80 ἴῃ ἔπ 
πδπθ οὗ ἀὐὰ οτυβῃ65 [πΠ6 ὁπαοπιῖθ8 (5. χχχνὶ. 5, 
6). 

1 [ῦε. ΡΌΦΟΥ ἐπ ἰοε. ῬἩταδοηῖδ βίσοη κυ, δϑὰ δηϊδεζεα, τα 
δικυτηθηΐδ ίοε Ὀπἀοεοίδηίηρ [819 οὔ [9 ορρεδδείουϑ ἐπ ἐὼ9 
ἔπ οἵ ἐδ) δΔοοδῦφθ8. -- ΤᾺ.] 
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γάτα 14 [Επρ΄. νεσβ. γ. 1] πονγθυθτ, ρα 8 ἃ ΟἸ ΘΟ, 
Ὄροη ἴδε οχρεοϊδιίοη γαϊθοα εἰχἢ ὉΥ (Πΐἷθ ΔΠΠΟΠΠΟο- 
πδηΐξ. ὙΠ ΟΙΟ Μ0}}}} ᾿πάθοα ἃ ἡιάρστηοῃξ (Ο]]ΟὟ προ 
6 μοδίμοη Ὀοίογο Ψψογυβαιοπι, πὰ 6 ΡΤΟΡΏΘΟΥ 
οὔ ἰβαΐδῃ (χχχ. 27 ἢ) σοποογηΐης τ[ἢ6. ΟνΟΥΓΏΓΟΥ 
οὗ το ποχῖ ἈρρυοδοΠ ΔΙΤΩΥ οἵ Αϑβδυσία ΠᾺΒ ἰ[8 
σε: Ὀπὲ ᾿πδὲ 85 ΟΘΥΓΙΔΙΏΪΥ ᾿ὰ8 {πδὲὶ οἵ Μ|οΔῃ 
Ἡἰσηβο δ]5ο, ὑσουϊοιϑγ ρίνοη (ἰἰ}. 12), οοποογπίηρ 
τῃ6 Ἔοχίσοιηθ Πυτη ]αύοη οΥὗἨὨ Φογιιβ8) 6". --- Τ πἷ8 6Χ- 
Ρἰδηδιίοη οὗ τπ6 βϑοιεΐηρ οοηίγδϊοιίοη Ὀοίνγοθη 
ΤΟΓΒ. 18 δῃὰ 14 Ἀρρρᾶγβ [86 ᾿ποβὲ οὐνίοῦβ. 8511}} 
τς οἵποῦ νἷοννγ, διιρροτίοα ὈΥ Καὶ, [δαὶ νϑγβ. 12, 
13, οοποογηΐὶπρ ἴΠ6 Αϑϑυτίϑη σϑ] Πλ ἐν, σΟἢ [ΘΙ ρ]δῖ6 
186 πα] οδιαβίγορῃθ οἵ ἴπ6 Ὠραίμθη Ὀθίογο Φογαϑδ- 
ἰοπλ (εἴ. ΕΖοΚ. χχχνἕ!.), δηὰ 8δὸ ὑϑίοηρ ἴο ἴΠ6 68- 
οΠδίοϊουγ οἵ Μὶςοδα, οδηποῖ 6 ΔΌΒΟ] ἸΟῪ το)οοϊοὰ 
88 υπτοηδΌ 6. --- ουν, (ΟΣ τΠἰ8. οἴη οὗ τὰς πα ν- 
τϑηῖ, τυ] ἢ ψ1}} βυτῖκα (66 4180, χαῖδον [γ6617 
ἐπ ἔσοορα (ἐγ. ν. 7) δου ἀδυφσηῦοσν οὗ [86 ἴσοορ. 

ΓΞ νείογο ΤΆ, 68 Ὀείογε Ζίοη (τον. 10), ἢ 5 106 
δἰ χη ἤσαηοθ οὗὨ ἃ Ρουβοη ν ρ δά ΓΕ88, ἴῃ ἃ γα θη 

ΒΡΡοοϊ ἴοι πεῖ 186 (ὉΠ πρ ποτὰ : του ἀλυρῆ- 
ὍΕΙ οὗἁἨ Ὑγ8Γ- [ΓΟΟΡ 8, ἱ. 6., ἴοα ΡῬοορΐο οὔ Ζίοη σδιίμογεὰ 
ἴῃ ἴτοορβ (1 ὅϑδπι. ἱ. 16), ογονάθα τοροῖθοῦ δῇ 
τῆ 6 ΤΠ ΠΟΙ οὗὨ 8 [ΤῸΟΡ ἴῃ νγαῦ ; 1 ραίῃογρα ἴῃ ἸΓΟΟΡΘ, 
ποῖ ἰηάεοοα (0Γ δἰἴδοῖκ πιοτοὶγ, Ὀαῖ ἔγότα πῃ Θ᾽ Π ΘΠ ΟΙΥ 
ΠΟΟΘΒΒΙΥ ; [ῸΓ ὑΒΘΥ͂ Βᾶνθ βοῦ ἃ αἰϑβῶο διζαϊηδῦ τι8. 
ΤὮο ρῥτορδεῖ τϑοῖκοιβ ἢ] 86} νυ Πὲ8. ΡΘΟρ]6 (οἔ. 
οὔ ἱ. 8). ΝοΤ ἀο68 16 ἸΤοΟΌ]6 5ῖο0Ρ τ ἢ 86 βίο ; 
ὙΨ10 ἃ οἰδε (ΠΟΥ δυλὶΐθ οὐ 89 ομδοῖὶς (89 ἡπᾶδο 
οὔ Ἰατδοὶ; ἰτ ἰεδὰβ ἴο 156 ἜΧίΓοΠπΙα ἀΐβγϑοβ οὗἁ [5- 
ΓΆ6] (εἴ. 1 Κίηργε χχὶϊ. 24; ΖοὉ χνί. 10) ἱπ {Π| γῬδὺ- 
δοη ΟΥ̓ (δεῖν πάρε, ἡ. 6. οὗὐἨ Πῆη ΠΟ δἰδηᾶβ δὲ [ἢ 6 
μοδὰ οὐὗὁἩ 186 Ρθορ]θ, δῃὰ τνῆο, ᾿ζ Ὀγοῦ Ὁ] [πὸ Κίηρ 

ἰ5 πιοδηΐ, 88 Απὰ. ἰΐ. 8, 8. 8|}}} ποῖ οδ)]οὰ Ἡ γν“. ΟΥ̓ 

, Ὁ, Ὀροδῦδο (18 ἀἰρηϊ, ἴῃ [86 Υἱοῦ οὐ τὴ 
Ρἤθίβ, ἰ8 γοβεσυθά ἴον [16 Μοβείδι (νοῦ. 2), δπὰ 

Ἰὼ τ1Π6 δος ἢ8 Ῥτοοθαϊηρ 116 Μοβϑίδ ργοροτὶν 
οχίθίθ ποὶ δὺ 8]1] ΟΥ̓ ΟἿΥ ἰῃ ἃ Οοὐ-ἰογϑαίοη ρμἰμεῖ 
γΟΓ. 9). 
' ΡῈ, 1-8 [Επῷ. γογβ. νυν. 2-9]. Το ἀοδοτίριίοη 
οὔ πο ὈϊτΓΠΡηρ8 οὗ βαϊνδιίοῃ 8 οπάθά, δῃὰ τἢ 
ρτορίιοῦ ᾿ΌΓΠΒ, 88 ἰπ ἰἱγ. 1 δ᾽, ἴ[ο 186 ρτοάϊοου οὗ 
ἴπδὲ ὈῚ δίς [Ππ6 δβαϊνδιίοπ ἀρθου θα 8}14}} οοπιθ, 
πϑιροῖν, {λ6 ρεέγεοπ ἀπά τοοτῖς φψ ἰλε Μοεδεαλ. ΝΥ 116 
δοταδαῖοπι ἰδῦοτΒ δπὰ 88 ΠῸ βίγθηρίῃ [0 Ὀτΐπρ 
(οτίῖι, αΟοἀ οὗ δ ΟὟ 8 γθηρτῆ δοπ 8 [86 Μοϑδίδῃ. 
ὙΠ} τΠ6 ἀρρταυδεο οὗ τ[Π6 Γπγραϊοπίης ἴπ 6 ῥτοι- 
δο ἰδο ἰ5 ἐπ βδηςρα. 

γεῖβ. 1-4 4 [2-5]. Α6.1ΆἈ0Ὰ0 1116 Ζίοη νν1}] ὈΘΟΟτΘ 
τοδὶ δπποηρ ἴῃ πιοιιπίδίἢ8 ΟὗὨ τῃ6 νου], 50 δπιοησ 
το οἰδοδ Ὑ1}} (ἰδ {Ππ||6 Βοιποἤοί. ΤῸ ΠΟ 
Βιρῆς οὗἩΤΉ6 αἰδοοῦγθα σοπηθοῖβ 136} ὙΠ ἰν. 14, 
8 ἷγ. 1 ἀοοϑ τυῖτἢ εἰ. 12, ἀηὰ ἰν. 9 νι ἱν. 8. Βαΐ 
ἔμου ΒοΙΒ] ΘΒ τ-ΕἸΡΗ νοοῖ ἢ Τῇ δαἀαϊιίοη οὗἉ [Π6 
δησοίοης πα ἴοπλ Θη. χχχΥ. 16 μοὶ χῆϊοη8 1} 6 
ἱπιργοδείοη οὗ δο᾽ απ ΠΥ, πὰ οοῃ Δ᾽ 8ῃ Δ] 8] ἢ 
δἷἰδο, ᾿υάφίηρ Ὸπιὶ [ἢ ῬαΓοποιηδδίαβ ἰῇ ΟΠΑΡΙΟΥ 

ἅτε. ΤΠ δβίοπι ΤΠ, ΗΪΡΉ. “το τῆδκο ἔπιῖτβαϊ," 
Τ00811}56 (6 Ὡδηθ οὗ ἴπ6 Μοββίδῃ, ““ Ζεπιαοὶ,᾽ 
“Ῥγβησὶ ᾿"᾿ ΟΥ̓ “ 5Βοοῖ " (6γ. χχὶϊ. 5; ΖΘΟἢ. 1, 
8); 88 8120 'ἰπ [πὸ πϑῖηθ ΒΟ ]οἤ πὶ 1560], ἱ, 6. 
Βτοδά-ῃοῦδο, 8 8101. 510Π τῇδ 6 ἀϊδβοογογοὰ ἴο (6 
{πιο οὗὨ ὈΙεββίπρ ἰη τὰ6 Κίηράοπι οὗ θαν!ά, οἴ. πε 
Αὐ᾽-ὰ οὗ [15.ὄ '᾽ιχ 6. ὙΠ πδπλθ 8 σοῃδίγιθα 88 
τιδδοῦ ]ΐη6, ποῦ Ὀδοδαβο 6 ΡΟΡΟΪΔιΙΟη 8 δἀἀτοϑβοα 
(ΚΕ : δαὶ {6 ῥτΈΟ ΒΟΥ τῇς ζδηνίηΐηθ του] δὲ 

ι [ΤᾺ διτοοσδὲ ΔΙ ΝΆΥΑ ᾿πρασ δῷ ἰΣΤΈΔΌΪΩΣ δαπὰ οἵ 

νἱαυδετίος δοίδϊοτα, οὐ ἃ ΌΓΔΥ οἵ σαϊά, δοὰ ἰῃ Ἵδιήπρ σοτυ- 
δοῖοαι 9 ἀδορηίον οὗ βιιο ἢ δ (ΤΌΟΡ, (86 Ῥστορῇϑε ϑϑυῖὴβ ἴὸ 
ιιϊτοαίο ἐμο Ἰανϊοδδηοδα, νἱοϊοηοο, δὰ ἰηϊπιδιίοο οὐ ἩΒΙοἢ 
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τοαιυΐγοά), Ὀαὶ ὁπ βοοουηὶ οὗἉ δα πιδβο. 3) οοη- 
ιαϊηοὰ ἰῇ [Π6 ΠαΙηδ; “(που Βτομδα-ἤοτδ8ο οὗὨ ἔγυϊ- 
[11 6855.᾿ ΒβΚ'Ζ,ΩΔ}} αὐτὸ οι δζωοῦᾳςᾳ 1:86 ἀϊκίχιοϊα 
οὗ Φυϑδῃ. δοηΊα : ἴο00 5108]] ἴο Ὀ6, Ὀα1 ἴῃ τι 6856 

ἹῸ ποῖϑὺ βίαπά δηὰ ποῖ γι διὰ ὙΝ οου]ά 
ΠΑΓΑΪγ ΕἈ1] τὸ πᾶν [Π6 δγίοῖα τὸ πιδὺκ [Πς δρροεί- 

ἰἶοθ. Βδίμοῦ ΚΒ ἰδ 4 ῥγοάϊοδίθ, δῃὰ τη6 ἱπβηΐ- 

εἶνο τ ῖ ἢ ν διδῃάβ, 18 οἴῃ, ἴῃ ρ]δοὶ οὗ [6 βηΐΐ6 
νοῦ (τον. χὶχ. 8; 8. οχὶ!ὶ. 8, οὗ νοῦ. 9; [5. χχί. 
Ἰ; κε!. ἰϊ. 8; 2 Οἢνγ. χὶ. 12), βοὸ τῆδι τη6 γα η818- 
τἴοη ἰπ Ματὶ. ἰϊ. 6 5 σοτγϑοῖῦ οὐθῃ ἴο ἴΠ6 οὐδαμῶς 
τ οἢ δηυεϊραῖοβ [π 6 856η86, Δπα (παῖ οὗἩ [μ{ΠῸ Γ 
ΔΟΙΤΈΒΡΟΠΒ ΘΧΘΔΟΙΥ 10 ἴπὺ οτρίπαὶ. Τὴ ΤΧΧ, 
ἰγαηδαίο (6 ΣΑ͂ υνΐοθ : ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ 
εἶναι. 2 Αἰαβηι, Ῥτορ. “ τῃηουβαπα58,᾽ ἀγθ δοοογάϊΐηρ 
ἴο Ναπι.ἱ. 16, χ. 4, [Π6 ρσΤεδῖογ αἰν βίοι δ ἰηο ἩΒ1ΟΪὶ 
[π6 {ΠῚ 868 νοῦ ραγιοὰ. 

ΒΕΙΒΙ ἤθη ᾿γᾶ8 80 5818}} (Πδὶ 10 8 ψνδητηρ ἴῃ 
[Π|6 οδιδίοριτο οἵ οἰτ168 ἰη τῆ ὈοοΚ οὗ Φοβιπα. ΤῊΘ 
ΠΧΧ. ᾿Ἰηἀοοᾷ αν ἱξ, δηἃ (ἢ ΑΥΓΆη [5 ἴἢ6 Ἄοοη- 
)οσῖατο οὔ Φεγοπι ἴπδῦ ἰξ οὐ μη! } Υ βιοοὰ ἴῃ τὴ 
Ηφῦτον ἴοχὶ πὰ ν 88 δἴϊουναγα βίτίσκοη ουϊ, ποῖ, 
ςἀγ Δ ΠΥ, βίγοκθη οὔ, Δἃ8 ΦοΥΌΟΠΊΘ ΒΊΡΡΟΒ6β, ἴο οὗ 
Βοῦτα (ἢς ἀοτγίνδιίοη ΟΥἨ τῃ6 Μοκββίδῃ τγοτὴ ἴῃ 6 {τ θὰ 
οὔ Φαάδῃ, Ὀαζ ῥ᾽ ΔΙ ΠΥ Ὀδοδιιδα {π6 ἰδ ϊηἰς στ ἴο9., 
Βῃατηρ [6 Ἰη!οΓρτγοιδιο ΟὗἮἨ ΟἿΤ ράδϑβρο γο]θοῖρα. 
δῦονο, [61 ΟὈϊμοά τὸ οογζθος ἴῃς ἴοχὶ οὗ Φοβῆμδ, 
Δοσουηρὶν [1] [Ι͂ἢ ἘΖτα 1. 21, απὰ Νβῖ. νἱϊ, 26, 
ΒοΙΒΙ 6 8 πατηὐδοτοά ἱπ ἴπὸ ΗΘΌΓΟΥ 4180 δὲ οὔθ 
ΟΥ̓ 186 Δ π}}}168 οὔ δυάδῃ ; ὃπι ἰὺ 8 ταπεπρς δὰ ΝεοΙν. 
χὶ. 25, απο πρ ἴΠ6 οἰεἶ68. ΤΟ αἾ Π  ἱπιτηθαϊαιοξγι ΔΙΟΥ 
ἴπ6 Θχί]ο, ἐπὶ ἴῃ τ86 Ν, Τ΄. εἶπιο 1. '8 δα ]]6 ἀ ΒΘ ΓΟ 
ἃ κώμη (9όδη υἱΐ. 42), ἃ χωρίον (ϑοδορλ., Ανέ., νυ. 
2,-8). 

Α8 τ|6 ΕἸοοκ-ῖονοῦ τὙ}} Ὀ6 ἀρσαΐπ Βοδβοτοὰ δ8 τῃθ 
δοδῖ οὗ τὴ6 οἱὰ ἀοπικϊηΐοπ, 80 »μὶ} Βοιῃ]οῖρη, τ[86 
Βοιηθ οὗ Βαανά, δ τπ6 βιασϊρ- ροῖπὶ οὗ ἘᾺρ πεν 
Ἐμ]οσ, Οὐυὖὺ οὗ 1866 Ὑ1}} σὸ Τοσδ ζοῦν σβαὰ (εἴ. 96 γ. 

ΧΧΧ. 34) Βὸ ΜΈΟ ἐπ ἴο Ὀ6 8 ΨΌΠΟΣ (εἶ. ΠΡῸΣ, 

ἷν. 8) ἴὰ 157ϑο]. ΣῪ ΓΙ πτιδοῦς 850) 6οδ τεβὲβ οὐ 
186 οοπβίγυσοπ ἰπ (Π6 ρῥγοοδάϊηρς τηθανοῦ οὗ [89 
γογβ6. Το βυ )οςεῖ 5 ἰΙοδ πἀπήοιοττηϊηθα θοςωιδο ἱὶ 
'8 ἱπηπιθα ἰδίο ἀδιογταϊποὰ ὈΥ [Π6 ργοάξεβεο, δηά, 
Ὀοβί 68, τὴ 6 Ἰάθ68, “ ομὶδ οὗἉ 1π66᾽ τηιι81 ἔγϑι Ὀ6 δ 
τοτηΐηοηΐ, ν᾿ ἰ ἢ που]ὰ ἢδνο' δοθὴ ὑπγοσ ἰπο ἘΠ 0 
δοκρτομπὰ ὈΥ παπιίηρ τῆς6 8} 076 οἵ ἴῃ 186 ΤΟΥΤΠΟΡ 

ΤΩΘΙΠΌΟΥ, --- Απὰ οδο οὐὐδοίτδ ἀγὸ ἴγοσα οὗὐἨ 
οΙά, ἤγροσω 189 ἄδαγε οὗ διηιοίθμῃξ ἐἶσχηθ [1 ἷ8 ηοὲ δ 
ποῦ [πἰηρ ψ  ἰο ἢ ΜΊΟΑΙ Ργοφδοβίθβ ; δι} ἢθ Ψψ  οδο 
οΥἱχὶπ πῃ δηποῦποιβ: 8 οὴ6 ΜΠ} τἴΠ6 ἰΘὩ» Ὀστοιηϊβοὴ 
Μεβοϊδὴ οἵ τπ 6 βίοςκ οὗ αν. ὙΠδῖ ἐδ “ οὗ οὰ ἢ 
ΤΏΘΔῺ8 αἶγας ιν 16 δεκοίοην [πη Οὗ τῃ0 Κίηρσάοτῃ οὗ 
Πανὶά, νυ ΒΙΟἢ ἸΔῪ ἴοι. ΜΊΟΔὮ δἰσοδαν ἰπ {πὸ ἀϊδίϑηοο 
οὗἉ ἰἄγοοὸ δυπάγοα γ68Γ8, α ὁ αὐκόν Ροβϑίδο ἴο 6 ἰῃ- 
εττοὰ τοι Αἴ. ἰχ. 11, γῆογο ἴδ 15 βδν ἷῃ ἃ αυϊῖο 
δ᾽ ΠΑ σΟΠΠΘΟΙΟ : “1 ν}}} 0} 4 6 Βοῦδο οἔἁ 
Πανὶ ἃ δδ ἱπ 10:6 δυο οἵ οἷὰ (οἶ δῳρ., ἱν. 8). 
511}}}, τ(ὴ6. ρΡγορἰποῖ, ὙΠῸ ΘΥΘΓΥΎΓΠΟΓΘ ΒΡΘΔΚΒ οὐιὶ οὗ 
6 11} οορ888 οὗ ἀοα᾽ 8 ογβαπηὶς κἰηχζάοιι (εἶ ὁπ 
σἤΔΡ, ἷν. νοῦ. 10), ΔΥ ᾶνὸ οαγτγιϑὰ ὕ8ῸΚ δ Υἱονν 
Ἔν ἴο ἴΠπ6 οΥμίη οὐ [6 Ῥγογηΐδθ, ούθῆ ἴο [ἢ 
Ῥτγοπηἶθο ρίνοη ἴο ἔνθ, 88 [Π6 δϑιῃρ δὶ δοσι }}}8- 
ἤοῃ οΥὗὨ τῆο ρμῆγαβο βυρρεδῖβ. “ἘῸΓ δ ρετὶοα οὗἉ ἰῃ- 
ςοῃοοίνβθ]α ἰοηχίῃ [Π6 ΓΌ]6Γ ρβο68 (ΓΙ, δῃ ἃ 5 σοτη- 
ἴῃ, ΜἘο 111 ὅπ8}}γ ργοοοϑά ἔγοτῃη Βοι]θθοσα. ΕῸΥ, 
βἷποο ἢθ ἰδ 8 τουσγασαὰ Ὑβοῖὰ [6 ἢ ΒΙΟΥΥ οἵἉ τηδη Κὶηά, 

δ6 δὰ Ὀφαῃ σφ γ, δηὰ ἴοε πολ δὴθ νδδ (0 ὃὉ6 τορδᾷκὶ ἕἰΒ 
κἰηά. --- ΤΑ] 

3 ΟἿ, Τοχίθδὶ δηὰ ασδσωγοδιοδὶ οἡ ἐδ ραϑδδρθ. 
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οἵ Ιετϑοὶ, οὗ [π6 ἢοι86 οἵ αν, Ἰοοκ, 411 τἢ6 δῖε ρ8 
ἴῃ 186 ῥτορτοδβ οὗὨ ἴῃε86 δΔ΄ΓῈ ῬΓΘΡΑΓΆΙΟΠΒ [ῸΓ 18 
«οὔλΐῃρ;, ζοϊηρσβ-ίοτιἢ οἵ ἴπ6 δοοοπά 8οὴ οἵ .“6886.᾿ 
Ἠοβῆπδη, δοἠγ  δεισεὶα, ᾿ϊ. 1,9. ΟἾΪΥῪ τ} 8 ΔΓΘ Ὑγ6 
ΒΑΡ 4}1οὸ ἴ0 δᾶ ν, ἴπδὲὶ ΟἿ ρᾶββαρε, ἴπ 180 
Β6ηὴ86 Οὗ ἴΠ6 Ῥγορδιοῖ, αἷνοβ 8 δίγιοῖ ὑγοοῦ οὗ τἢ6 
διηϊοιηπηάδης ἰδ οὗἩ [πὸ Μοιβίδῃ. οβἰἀ65, {16 
ΘΧΡτοβϑίοη γα β]αϊθα “Ἢ δποϊθηϊ {ἰπ|68 ᾿᾿ 15 ἴ00 810- 
Ὀΐζαουβ. Μαιιον, 1 6 πδά Βε!ὰ τἢὉπαῖ ἰη τ  ρτοῖδ- 
ἔοπ, ννου]ὰ ςογιδίηνῪ ποῖ πανὸ ἰοῖς (5. 50 ἱπ ροῦ- 
τδηϊ ῥγοοξίοχι πηϊγϑηβδίθα. Ὑοῦ ὨϊσΓΟΥΥ [48 δἵ- 
᾿δοποὰ το [86 διηδίριουϑ ψογὰ οὗὨἩ π6 ῥγορμοῖ {18 
ἀεβηϊῦο βεῆρο, δηὰ ἐμαὶ νγ6, ποθὴ 6 τοδα [6 Ρ88- 
δΆρ6, Β0 υηδεογδίδηα 1, 'ἴ6 πδία ΓΑΙ, πὰ ΟΠΪΥ 8ῃ δρ- 
ΡΙἰςαὔοη οὗὨ [π6 πιαχίπι, δὶ Οοα᾽ 5 του θα! πο ἀδοα 9 
86 οχρίδηδίϊομϑ οὗ ᾿ἷδ5 γϑνϑα! }ηρσ νοτὰϑ, ἈΠ) υὴοθ 
υεγβα. Απηά, τη ἔβεϊ, [πδ΄ ΠΟ ΟΥΠΟΥ τοίογοπορ οἵ ΟἿΓ 

᾿ῬδδδαρΘ 18 ὨΒΙΟΥΙΟΑ]]Υ ΡΟΒ51016, πῃ [Πδὲ το 1π6 Ὀὐγι! 
οἵ Ομ γίβε, 16 ουνίοιιϑ. 5850 τ ἰδ ππαογϑῖοον, οὶ 
τλΟΓΟΪΥ ὃγ Μαῖῖ. ἰ]. 6, θὰ 4130 ὈΥ τὴ6 5εγθε5 (Μαδῖΐῖι. 
ἰϊ. 5; Φοιη νἱῖ. 41 {.}, ΠδΥ, δαὐῇ ὈΥ [ἢ6 ΦΠΊΡΘΟΓΟΓ 
Ηδάτίδη, σι ο, ἴο [1}} [16 ρβευάο- Μοκεδηὶς ἀϊδιατγο- 
ΔΏςδ68 δὲ δὰ σοοὶ, οδυδοά 4}} τ[Π6 26 ν}}18 ἴο Ὀ6 ἀτίνϑη 
ουϊ οὔ [π6 τορίοη τοιπὰ αὐουὶ Βοι ]οδπὶ (Βοϊδηά, 
΄., 617; Το δα, Οὐηί. ὕωά., οἢδρ. 18), δπὰ 
τῃ6 τοαϊδιίοη οὗ [6 δβίγαηρε ργοροϑβίτοη 8 οὗἉ [ἢ 6 
δον 8ῃ ἘὨΘΟΪΟΡῪ δῇ ΟἸγίδι Βα γάγ σοααυϊγοὰ τ 6 
ἔτοδι το] νυ ὶςῖ Ἡ θη ζβίθη ὈοΓρ πᾶ5 ὀχροπαθα ὑροη 
ἴδε. 7ὸ ρτοδῦ ἰγροάοπι ἢ ψ ΠΟ Μαδιπον 
πίνοβ ἴὴ0 οἰϊδιίοη 8 ἴο ὑς ἡπἀὰροά βοοογάΐης ἴοὸ 3 
Οοτ. 1}. 6. (ἰαϊνίη : “ ΘειηΡεῦ αἰοπααηί ἰρείογεξβ, 
φιογδυς αὐαμοαπί ουαπρεί δία δετίρίμτια ἰοσοβ, πὸ 
δογιριΐοδα ἱπ δἰπσιίε υεγϑὶς ἱπεὶδίαπί, δεα οοπίεπίὶ 
δὶπὶ λος ὑπο, φιοά δογίρίαγα παπφυαπι ἰογχιιοίμτ αὖ εἰ 

ἐπ αἰΐσημπι δεπειηι."" Ὑμὸ νοτὰ ἩΓΕ ἸΘ ἰς ομοδοη 
ἴῃ γοίογοποο ἴο Ηοβ. νἱ. 8: [6 δπιρ᾽ ογτηθηὶ οἴ τῆ8 
ῬίαγΑΙ ἰ8 οχρ δηθὰ ὉΥ [Πθ οἷάογ ἱπίογργείογβ (6- 
ἴοΙΏ6, Ττεῖα., δα.) οὐ ἴπ6 ΓΠΘΟΥΥ ἴπᾶὶ Μίοδη 
ΒΡΘΔΚΒ ΟΥἩἨ [86 ΘἴοΤΠΑ)], υὑποθαβϑῖπρ Ῥγοσδϑαίοη οὗ [ἢ 
οῃ δοιϊα ἴΠ6 ΕΔΙΠογ. Οὐσοοίαβ : “ Οτηπίδιϑ αἴδδιις 

ειδοιὶ ἐστοάμων Πίϊι5 α ρμαΐγε οἰ εἰεγῆιηι ἐνὶ ἀκαύγασ- 
μα τῆς δόξης αἰτοῦ." ὍΠαῖ, ΠονγΈνΟΥ, 15. Δἢ ἱπῃιροτῦία- 
τἰίοη οὗὁἨ τἴ6 Ῥτον  ουΒ}Υ οσοποοὶνοά ἀορπιαῖῖς ποιίοῃ, 
πίιβουΐ δαρροτὶ ἴγοπι [Π6 ἰδηριι Ηδοηρβίθῃ- 

Ἐ ἜΧρ]ἁπδιίοη, “ ρίδοο οὗἁ οτίχιπ, ἰδ ἰπρΐ5- 
ο Δ 1}]ν τοῦθ βρργορτίδίθ (Ν πὶ. χα αὶ! 2; Ῥβ. ἰχχ. 
7), γεῖ Ἀρδγὶ ἔγοτι 186 ἴγυ!θ 56η56, ΤὉΥ [Π6 “ ἀδγε οἵ 
ΘΙΘΓΠΣ "ἢ τὸ πος ῥΪδεοθ, απὰ [Π6 δβϑογίίοη παι 

ΝΣῚΩ ἴῃ ΖΌΠΟΓΑΙ Θδηηοὶ πηοδῃ [ἢ6 ἀσίμς δχοιπαϊ, 

18 ΔΥΌ ΓΑΤΥ ; οἴ, [Π6 (ΟἸΤΩ 8 ΌΒΏ, ΣΌΣ, Ὁ 1Ὸ, 

εἴς. ΤῊ Ρ᾽υΓΆΙ ΤΏΔῪ Πιοϑῖ δ᾽ ΠΡ Ὀ6 τοραγὰθα 48 
τὴ τοιογὶσα] ρίαγαὶ σβρϑοῖ ἈΠ} Ὁ ἰγοῳαθηῦ ἰῃ ροοιίοαὶ 

ἀϊεῖοπ (Ῥβ. οχὶν. 2; χίῖχ. 4, δπὰ {6 ΓῚΝΕΊΠ, 
Ῥχγον. ἵν. 81); γοῖ ὕατῦθοῦ οα ἃ ἀθδροῦ βἰἀθ. ἀδϑίρτι 
οΥ̓́ΤΠ6 ρτόρποῖ ν}}} Δρροδγ. 

ο 8. 3 [8]. Βα πον ἀο68 ἐιὶ8 στγδείοιιϑ ρατγ- 
ῬοΒ6 οὗ (ἀοὰ αρτεθ ψ 1} {116 ΠΟΔΥΎ ΤΠτοϑαιθηΐηρ ἴῃ 
σἶδΡ. ἱν. νοστ. 141 ὙΠαῖ 18 οχρίδιηθα Ὁγ νοῦ. 3, 

δηοο ἰΐ Ὀορίη8, ρβγδαοχίοδ! Υ ὀπουσῇ, τΠὴ Ἰ3Ὁ), 
ποῦ “ΔΙ ΓΠοῸ ΡΝ," θὰ “ Ὀοσπυ56." ῬΘΙΧΘΙΌΓΟ, ῥτο- 
οἰ ὶγ Ὀδοδιιθ6 ΙΑγαοὶ 8 (0 Ὀ6 τοἀδεπηθᾶ ποὶ ὃγ ἢΪ5 
ον ρονοῦ, δαῦ ὮΥ ἴἢ6 μτγαοίουβ ρει οὗ τὴ6 Με8- 
δ δ, δηἃ Ὀσοαιδο ποῖ ου᾽ οὗἩἨΪΠ6 56 Γα οἰ Υ̓ οὗ Ζίοη, 
Ὀαῖ οὖῦ οὗἩ (πὶ ἀςϑρίϑοα ΒοΙΒ]οἤοπι, τπϊ8 Μοδβοίδῇῃ 
ταθδῦ οοπιο, ἩΥῖ1} ΒΘ αἷνο ὑοῦ ὑρ; ἰδὲ ἰ5, Οοὰ 

αἰνεδ βγϑοὶ ἴηῦο ἴπ6 παπά8 οὗὨ [8 ΘΠοπιΥ, ἿΣ) 88 
4 ΟἾγ. χχχ. 6, δ Ὲ1 [856 ἔτηο μδῦ δ 18 ὍΘΑΣα 
μδδ Ῥοσῶθ. ἮΠΟ εδὸ ἷβ πὸ Ὀδῶγς σἽδηηοί ὃ6 
ἀουδεῖι!} ἔτουῃ σἢδρ. ἱν. 8 ὙΠοη 16 ρΘΟρ] νγόγο 
οοταραζοὰ ἰο Βδοιοὶ. λο ἢ 6] πιυδὶ στοαη δπον δὲ 

ΜΙΟΑΗ. 

6 Τόν οἵ τὴ6 ἤοοῖϊ,, τὺ τ1Π6 ΠΟῪ ἐγ ταῖρῆϊ 
ΟΟΠΊ6 (0 ρ48588.. ΤΠ 6 ΟἿΘ ἰῃ γᾶν 81}, δοςογά ὨΡῚΥ, 15 
Ποῖ ΔΩΥ͂ ἰπαϊν᾽ ἀπ} ψοπΊδη, 88 [ὉΓ ἰπδίδηςς ἴδ 
νι γρίη Μαγν, ποθὲν οὗ Δε58 (ΗδηρΒίθῃθοΓρ), 
δας [π6 ροορίε οἵ δυάδῃ, οἵ ψἤοπιὶ ἱξ γ85 ργεάἀϊοεϊθὰ 
ὕδη. χὶϊχ. 10, τηδὲ ἃ ΓΌΪΟΓ δργαηρ τὍσλ [ἢ δ πὶ 
βιουϊὰ ποόνογ [αἱ ἀπε} ἢ οἢ δῆουϊά οοππὸ, νυ οὶ 
ΒΌΠΟΝ Μίοδη τά ογεῖδη 8 88 ἃ Ῥούβοη, δη ἴῃ υϑυ. 
4 8, τερίδοθβ ὈΥ͂ ὅῃδ!οσι. [}ὴ Ηοβ. χίϊτ. 13, 1δτδοὶ 
ἢ48 ποῖ οοπα ἴο τὸ Ὀἰτίῖ, Ὀυϊ δαάδὴ ἰ5 ἴη 15. νἱΐ. 
14, οἵ. ἰχ. 6, αἰβϑὸ τὴ6 ργοσπδηΐ τηδίἀθῃ γγ.0 884}} 
Ὀγίηρ ἴον τῆ πππηδηθο). 1π ἴΠπ6 1481 ἀἰδῖτοϑα τΠ6 
Μεββίδιι ἰβ ὈΟτῃ, γῇοϑθ ουἱροίηρβ, {ΠοΓοογα, δΓα 
88 ΟΪά 88 [π6 εἶπ γυβοη ὑπ6 γϑὶ βορὰ οὔ Ῥτγοτηἶβε 
ψνϑηϊ ἔοτί, --- 5 πο Οοἂ σοχϊγίοτίοα ἢ|8 Ϊ6 
ὙΠῚ [πὸ ργοϑρθϑοῖ οὗ “ ἃ {π|ὸ ἤθη [6 ἰγαυδῖ! πες 
ποιηδῃ βουϊὰ ὈθΔΓ; 7 86 οἷα {Πογοίοσο 88 ΑΌΥΘ δ τὴ 
δηὰ Αάδηι (6 δ6η. χὶϊ. 8). πῃ Μίολἢ᾽ Β τπιϊπὰ, 85 [8ὸ 
σοῃπροτίοη οὗ ἴΠ686 Ε0ὺὧὦἷἑἉὼῸ ὙΘΥΒ6 3 ΒῃΟΥβ, [ἢ 6 ΒΑ ΠῚ6 ΘΟΠ- 
οἰαδίοη ἰ8 ἀγανγη ἃ5 δα] Ρ᾽ ΔΙ ΠΥ Θχργοϑβθβ, ΘΑ]. 11]. 
16 : ποῖ ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ͂ δοοᾶβ ἀο65 ἴΠ6 ὈΓΟΠΙΪΒ6 ΒΡΟΔΕ, ὃαι 
οὕ οπα: δηά 80, 4}} ἐῃ6 Ὀἰγιἢ 8 Πίσῃ ἤδτα ταϊκοῃ 
ὈΪἶδος βίηςσο τμδὲ μγοτοῖθο, δπὰ ἴῃ ἴδθ ᾿ς οὗὨ ἵξ, δσϑ, 
88 ὈπῚηρ ΟὨ]Ὺ πηι ον οὗ τ. σΟΠΘΑΙΟΟΥ͂ ἰολάϊρ᾽ ἴο 
τ86 Μορϑίμι, σοϊηςε- ον οὗ εἰ πιοοῖΐ, τῆς ΟΠ6. ἃ πὰ 
8.5 ἴΠπΠ ρθορὶς ΡΡΟΔΓ ΕΓ 88 ἢΪ8 ΣΟ ΟΓ, ποῖ ἃ 5'ῃ- 
Εἷς ἈΠ} ᾿ἰπὸ θα 45. ἴοὸ Ἰιῖπα, Ὀπὺ 411. ΤΉ 5 {πόθ τὲ 
13. Ὧ0 ᾿πορηρστι ἰπ [πὸ δεῖ τπ δῇ [Π6 Ῥϑορΐὶθ, δέτον 
τη ΓΕρΡΓοϑοητδίϊνο οδρίϊΑ], 15 σα! ] ἃ πὸ ἀδὰςρ ἢ τοῦ οἵ 
Ζίοῃ, ἡ 8116 γοῦ ἢ6 οοπη68 ἔγτοιῃ Βοι ΠΟΙ. 

Τμαῖ ἰδ ἴπὸ [Ὁ}1Π 688 οἵὨ [Π0 {πιὸ ὙὮΘπ [ἢ κχαῦι- 
οτίηρ οὗ {π6 Ῥθορὶθ, ὑπο ἴῸΓ 1Π6 ῥῬγοβθπὶ ΟἹ]Υ 
ἴαϊδε ργοριιεῖβ οϑὴ ρῥγοιχίβα (ἰ, 12), Ὑ11 ταῖκο 

Ρίδοθ. ΤῊς βϑηΐθποθ ΠΗ Ἵ οοπηθοῖ 56} ἴο τῃ9 

Ρτοοράΐηρ 88 [ἢ αἴτον ὙΦ εἰοοὰ ἱπειοδὰ οἵ ΣΡ 

ἃ πα! ἰοηροταὶ οἰδυβθ: πὶ} (86 ἐπὶ θδατθ 
54} παν ὈοτπΟ) δὴᾶὰ ἰδ σχοδίδυθ οὗὁἨἨΎ ΉἢὨἨΪα 
Ὀσθσϑα του σα "»" ΟΥ̓ 1Π6 ΦΑΡΕΪΥΥ͂: ἱν. 10). 
Ιπβίοδα οὐἁἨἩἨ 16 ΟὨδΒΙΟΙΠΠΔΙΥ ἱἐεγπιΐπὰ ἱεεϊπῖσως, 
ΓΝ (οὐ ὁπ ἴϊ. 12), νι ΐο τοϊασηθ ἀρδὶπ 

αἰοσνγαγαβ, τὰ ἤδΥΘ [16 ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΌΒ “νῖν (85 
Ζεςδ. χὶν. 2), ρου ρ5 [0 ἱπάϊοαίθ ἴμὰὲ γὸ ἔδυ 
ἴο ἀο ποῖ πιϑγοὶΥ στ ἴπς ἱπηδοϊίδπῖς οὗ δυάδῇ 
Ἰοῦς ΠῸπι τπΠ6 ᾿παρτηοηῖ, Ὀὰῖ ἢ οἴδοῖ οδίγαη νὰ 
8005 ΟΥἩἨ ΑὈγΔΔΠπ,, ΠΘΠΊΘΙΥ, ννῖ ἢ 1Π6 τηϑιλῦοσβ οὗ 
16 ἴϑη τ΄Ίῖθ68, πον ἰοπς τονοϊοὰ ἤπὸῸπὶ αν. 80 
1π6 ψογὰ ἰ8 Ἰητογργοιθα ὃν Ηοίηιηδῃ 8150, δῃὰ (8.:- 
Ῥαγί, δπὰ Κεῖ. Ὅπδὲ τπ656 δοδίιογοὰ ΟὨ 65 δγα ἢ ϊ5, 
ἴ6 Μοβεΐδῃ᾿ β Ὀγει ἤγθη, ἰ5 τηϑηΐοθς ἔγοπὰ οὐ αχ ρμὶα- 
πδίίοη οἵ 16 ἔγδι ΠΑ] ἢ οἵ τὸ γογϑο, θυ1 ἱς ἰδ διη- 
φἢϑεῖοδ!!Υγ Ὀγοῦσῃηϊ οαϊ : ΟἿΪΥ 48 ἐϊ8 Ὀγοϊγθη μανὸ 

(86 ἃ τίρῃε ἴο τοίατη ὅο (29) ΞΞ2, Ῥτον. χανί. 
11) [86 δοιιβ οὗ [αγδϑὶ, [ιἷ8 γϑθθ (13. 1111}. 8). 

γεγβ. 8 [4]. ΕοΥ ποῖ {Πποὶτ8 ᾿5 1|1ιὸ ρονγογ, θτπιῖ ΒΘ 
Ψ{1 εἰδηᾶ, ἰῃ τΠ6 Ῥοβίτἰοπ οὗὨ 8 βΟΥΘΓΏΟΣ, 49 8 
ΒΗΘΌΠ ΟΡ ἀπιοηρ ἢΐ8 ἤἥοςκ ([8. ἰχὶ. 5), δὰ ζοοὰ, 
τ τὰ Θοὐβ οδοο (8. χχὶϊ!., χον.), 88. τῆ6 σὰ 6 

ὍΠ]Ονον οὗὁἩ αν οδ)])οὰ ἔγοιῃη ἴῃ6 ἤοοϊκ ἴο τἢς 
Κίηχάοπι (οἴ. οὐ ἷν. 8, θυῖϊ 4180 ἕδν. χὶἹ.), ἰὰ 
[89 Ῥοῦγοσρ οὔ ϑοβονδὰ (οἴ. 18. ἰχ. ὅ; χὶ. 3), ἰὼ 
[16 τηθίοαδὶν οὗἩ [86 Ὡδῆῖθ οὗ ἷ5 ἔἈΒΟΣ, ννϊοὴ 
6 Ηἰπηβ οὶ ν1}} Ὀθὰγ (18. ἴἰχ. δ; οὗ χ. 21), διὰ 
Ψ Πο80 Οαδπ (πιαἦοδι) 88 αἰγεδᾶν, ἴῃ δησίοπι 
εἶτηςδ, ργονϑά 156} τι Ὑ οΥϑν ἢΐ8 ροορὶο (Εχ. χν. 
7). Απὰ μὸγ δ8.88}} δρὶἄθ [ΚΙοίμοσγι : ϑείμεὶ, 
ἄνν οὶ] ἴῃ ρεδᾶςθ, 88 8 ἀθϑογυθα ομδρ. ἧν. νϑσγ, 4. 

Απᾶ τον (ΓΛ Ξρόκοπ ἔγοπι [6 διαπάϊηρ-ροξπὶ 
οὗ τὴο ζἸΠ]Ἰτποπὶ, 88. ἱπ ἰν. 7) 185 δ αᾳτοδὲ, Ἠς 
Αἰοπο (ςῇ. Φοοὶ ἰϊ. 21, 90, δῃά 186 οἰϊδίοῃ ΤᾳΚο]. 82) 
ὑπο ἴδ6 ομὰ οὗὨ ἴδο οασίδ ; (μθ κιπσάουι δ49 
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ὈΟΟΟΏ8 ἃ πηΐνεῦϑδὶ κί ηράοτῃ (οἤδρ. ἱν. νοτ. 1 ΕΣ ; 
Ῥξ, Ἰχχὶὶ, 8). 
ΤΙ ἴδγθο ἢγβὶ ογὰβ οὐ υϑῦ. 4 αὔὸ ἴο 6 οοῃ- 

ποοῦρὰ ἱπητη α  [ο} Υ νυ [ἢ νοῦ. 8, πὰ το 6 βαραγαιοα 
ἴτουη [δ6 (ΟἸ]οννην : Απᾶ Ἐξ νυν }} 6 Ῥρϑδοϑθ. '"ΓΉιι 5 
ΟΥ̓ ΔΥῖβ6Β ἃ 88|ἰ5(ΔΟΙΊΌΓΥ δ6ηδ6, δηὰ [π6 Ὀοδυτίδι! 
δι πισίατα οὗὁἩ ἴ[Π6 {Π|γὰ ν γθο σοπη68 ἰητο νἱϑῦν : (1 Δ) 
Δπὰ δ βιαπάβ, (Ὁ) δπὰ ἢ ἴδει 8 'π 1π6 ρόνοῦ οὗ 
ἤομουδῃ, (ς) δηὰ ἱπ ἴΠπ6 πια) 81} οὗὨ τπ6 παπιδ οὔ 26- 
Ββονϑὴ ; (2 4) δπά {πον ἄλνο]}, (0) γ ποῖν 8 Ηδ 
Ετοδὶ ἐὐθῃ ἴο ἴπο δπᾶάβ οὐ ἴπ6 δατίῖ, (ς) απὰ Ης 
Μ1}} θ6 ρΡεᾶοθ. “ἍῬόοδοθ᾽ 8 [ἢ Μοβϑβίδῇ (816, 88 
αἰ δἰ} ΠΥ (ἘΡ᾿. ἰΐ. 14) αὐτός ἐστιν ἡ εἰρήνη 
μῶν, ΠῚ ν ΠΟ οἴ, δαάς. νἱ. 24; 15. ἰχ. 56. Τῇο 

Τείογοηοθ ἴο ἀδη. χίϊχ. 10, ἰπάϊςαῖοά οἡ τοῦ. 9. ἴ3 
Ἰηϑηϊΐοοῖ, 88 ἘΖΟΚίΘὶ 4150 ΟΥ̓ΓΒ ἃ. ῬΟΥΒΟΠΑΪ ἱπίου- 
Ῥτεϊδι θη οὗἁὨ ἴῃς οὈὐδουγο ὕοστὴ Βῃ οὗ (οἰαρ. χχί. 
γοῖ. 82). Ῥδδοθ 18 ἴ[ὴ0 σῃαγαδαοίογβιϊς ἔδατιγο ἰπ ΑἱΪ 
1ῃ6 ἀὰ ΤΝ ὀοερν οὔ [π6 Μοββίδπ᾽ Β Κίησαοιι (οἶ, ρμᾶγ- 
εἰσ] αν, [8. χὶ. 9, 6). Απά δ8 Ἰ)ανϊὰ μιδὰ αἰγεδάν, 
ἴῃ τϑίεγοποθ ἴ0 [ἴθ στοδὶ πηϊββίοη, παιοὰ τῃὸ μοὶν 
οὗ [0 Ῥγοιηἶβο (2 ὅϑὅδῃ) νυἱῖ.) ϑοϊοιποη, τηδὴ οὗ 
βέλῶρ, τ 88 ἀΟΘΟΌΪΥ Πδίαγα] ὸγ τ 6 Ῥτορβοῖ, ψ}Ὸ 

ἃ δοΐαξε δ Θγ 68 Θνθγυγῇογο [Π6 τηυταδὶ ΘΟΠΠ66- 
ἤοη οὗὨ [6 Ὠἰδίοτί δα] γοϊδιίοηβ, δηὰ ψγο Πμαὰ 4130 
(εδαρ. ἱν. νεὺ. 4) Ἰοοκοά θδοῖκ το {π6 τἴπηθ οἵ δο]- 
ΟΙΠΏΟΗ, ἴ0 ΒΔ  : Ηθ ν}}} Ὀ6 ἴπ6 ἰγυο ϑο]οιποη, βοοΐησ 
τ8δὲ (Π6 ἢγπ[ οπο οἰεδοιθᾶ ποῖ (ἢ ροδοο, Ὀιϊ [6 βιιη- 
ἀογίηρ᾽ οὔ ἴπ6 Κίηράοπι (1 Κ΄. χὶ. 81 5). 

γεν. 4 [5], Ὁ, δ [6]. ὍΘ Βϑοι τ Υ δηἃ ρόνγοῦ οὗ 
ἴδο πεν Κίπράοτα, οἀΒ Κίηράοπι, βιδπάδ ἴῃ δηΐβρ- 
οηΐδηι ἴο [86 που] ά- Κἰησάοπι, δὰ οδη διίδίη τὸ 118 
ΤΕΒΙΟΓΔΙΪΟΩ ΟὨΪΥ͂ ΟΥ̓ [86 ἀσδίγυσιίοη οΥἩἨ ἴπ6 ἸΔίϊο 
(Ρ6. 1ϊ. 9). Ὑΐδβ 8 τοργοβοηϊοὰ ἤθτο Ὡπάοῦ ἢ 6 
ΠΆΠΙ6 οὗ Αβδϑυγίβ, 4180 ἴῃ 118 ἢἰβιογίοαὶ, τγρίοδὶ 
εἰρη βεδιίοπα, 88 8 υπΐνουβαὶ οπηρῖτο, δ8 ἰῇ [8. 
ΧΧΥΪ, 18, ψηΐ6 ἰπ ἴν. 10 ΒδΌγ]οα Δρρθασι ἰπ 
{πε δ πη ἴσης. ΑΔΒΒῸΣ, ἢ δίονου Αϑϑγγία 1 Τ]ΔΥ 
ὑε (1,.. ΒαῦΟΥ: δηοῦθοῦ Αβϑεγγία;) Οδϑιδ]]ο οοτι- 
Ῥάγεβ Ὑ ΓΒ. ΨΕΓΒΘ: “Δ 7 ετὶξ ἰιπὸ Τιρὴνς εἰ 
αἰίετα φιῶ υεδαί Ατφο αεἰεοῖίος ἦετοαν ;" ΜΆΘΕ 
Βο οοσῃϑίῃ ἰπΐο οὔν 18 πᾶ, --- [Π6 Ῥτορῆοὶ Βρθδκδ 
ΔΔ Ὁ ἸΩΘΙΌΘΥ ΟὐἨ [86 ὈΘΟΡΙΪθ, --- διὰ ψἘ6Ὼ Ἐ6 
ἰσοδδθί ἸΡΟᾺ ΟἿΌΣ ῬϑΊδοθϑ, ἴπϑη Ὑ7 Ὑ111} βοΐ 

ὌΡ φδίησυ Ηἶτα (Ὁ, 45 δυάρ. ἰχ. 43) δουδὰ δβῃϑῃ- 
δΒοζάὰβ δῃηὰ οἰχῃῦ υσχίμοθα οὕ ταϑα, Το ἀἰβποινο 
ΡΥΤΩΒ, “ ῬΑΪ]ΔΟΘ,᾽ “ δονϑῃ,᾽ δηὰ “εἱρὶι,᾽ οοπηθοῖ 
ἐπετηβοῖνοβ γἱτἢ [ἢ 6 τηγοαιοπίηρ ἰοσηυἷα τ 1} ἢ ἢ 
Αἴὴοβ (ςἤδρβ. ἱ., 11.) δῃῃπουποοθ [86 Δρρτγοδοὶ οἵ 
6 δυθηρίηρ ΟΔΙΔΒΙΟΡΠ6. ὙΠῸ ρταθθ ὙΠ]1 ὃ6 
τὶ τοῦ τῆδη ἴΠο βἷπ; ἤσηοο, ἰησιοδα οὗἩ [1ὴ6 τἤγοο 
'δηα ἴὉΌΓ 5118, Ἦν πἰςῖι, δοοοτάϊῃρν ἴο Απιοβ ἰἱ. 4, τηδίκο 
16 ἡπάρτηθῃῦ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ͂, δϑύθῃ δηᾶ οἷχιϊ ΠοΓΟΘΒ 
διὸ παπηϑάᾶ, ὑγῆο 5}|8}} ἀτῖνγο ΔΊΤΑΥ [Ὧ6 Θηθην. ΤῊ 
δόΎ ἢ δηὰ οἰχῇῆϊ ΑΓΘ, 88 ἮΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΊΡΡΟΒΘ6, ποῖ σοῦτ- 
ἀϊπαὶθ τὶ 186 ὁΠ6 ἴῃ τΐιο86 ἢδηα8, δεοοταΐπρ ἴο 
5 Ὁ, Π6 πιδίη ἰγϑδηϑαοίοη τοϑῖβ, Ὀπὶ δυδοταϊηδίθ ἴο 
πη. ὙΠδὲ [Π6 56Π86 15. ΟἿΪΥ παῖ ἴ6 Μοβδβίδἢ νν}] 
ΔΤ τΠ6 δδπιθ ῥτοϊθοιοη [0 ἴπ6 ΡῬΘΟρΪΘ 88 ἃ πυτη- 
δεῚ οὗἩ ποτοοδ (Ὁὐπιῦτοϊ ξ, πὰ 81}}} δύ! ογ Ηδηρβίθη- 
δετς), 5 ἱπεϊ πηδιθα Ὁγ ποίδίπρ ἴῃ 186 τοχὲ. ΟὈδάΐδἢ 
ΑἾδΟ ἴῃ 8 46 β΄ Π}}} Δ. σοηποοίύοῃ ἢ88 (ἢ6 ΡΙαΓΑὶ 
(γεν. 21). ὙΠΟΥ͂ ἃγὸ Ἷα]οὰ βῃδρῃογάβ, οἷἰποο 86 
Ῥτορδοῖ, ἔγοτη νϑῦ. 23 οὔ, 8 σοῃϑίβηι Υ πϑοὰ [Π6 
ἤρατο οὗ ἐδοάϊπα (ραδιιτγίηρ) ἴοσ ἀομηϊπίοη, ἴο γθοδ}} 
Π6 φδβίογαι οτίρίηῃ οὔ ἴ6 ἀνπαθῖν οὗ δ ανίά. 
Ὑ Ποῖον Πότ ἴπ6 διποθοη οὗ Ἰοδουβἢρ ἰῃ ΔΓ, ΟΥ 
ἴδηι οὗὁἨ πη ἰςῃ Φοπη (χίϊ. {.) ρθδῖβ, 18 πχοδῖ ῥγοπι- 
ἱπεηῖ ἱπ ἰἢς ἤρττο, σαπποῖ Ὀ6 ἀείεττηίποα. ὅ8το- 
πιδῃ (χχ.), Εζοκίοὶ (χχχὶν.), δηὰ Ζϑομδυίδῃ, δου 
εἶϊΘ Ἐχα  ΡΪ6 οὐ ΟὟ ῥγορδοῖ, δηὰ οὗ Ῥβ. χχὶϊ. δπὰ 
χεν., ρΡγόβοης ΓΙ ΘΓ ἀονοϊ ορπιεηῖβ ΟΥ̓ [Π6 ἤρατο; 
ἴα. ἢἤπαὶ! διῃρ οατίοπ οὗἉ 1{, τ ΐπ {16 Ἰὲπ 15 οὗ 
δεπρίατο, 6 εεἴνοη Ὁν 6818 ᾿Ὠἰπη56} ἱπ ΦοὨη χ. 

ΝΝαεϊκὴ ἰΒ ποῖ δῃ αποϊητθά οὔθ, Ὀπὲ οΠ6 ΤΌττηΑ}Ὺ 
ἰπβιδ]] θὰ ἴῃ ομᾶςο, ἃ ᾿γίποθ (Οδβρδγὶ, οἵ. Ηπρία 

ου Ῥξβ. 1. 6), αηὰ ΘΝ  ΌΣ δγὸ ρυίποθβ διηοην 
[86 οὨΠάγθη οὗὨ τηϑη (ὐννα]ὰ, ὃ 287, ρ). 

γεν. ὅ [6]. Απὰ [86 . 588]1 τοϑὰ Ἰάονη], πὰς 
186 Ὀγούδοιῖνο ἈΡΌΠΟΥ [ὉΓ [5γδ6] 8 ἑπτηοά (εἴ. ῬΒ. ἰἱ. 
9; ἴεν. 11. 27) ἰηΐο ἃ ἀοϑίγιςοιΎνο οη6 ἔὉΓ [ἢς Ποδ- 
ἤθη, 86 ἰδ οὗἩ ΑΒ τὶ ἴ[.6 απτοσζά, δὰ 
[86 Ἰδῃὰ οὗἩ Ν͵τηχοᾶ τ ἱἢ Ηἷδ [Π|61] ζαῖθα. ΝΊι- 
τοὰ Ἰἰκκονν δα 19 ἃ {Υγρῖοϑὶ ἀοδὶρπαιίο (οἴ ἱν. 10). 
ΤΠ ἀοίοαϊς ΟΥ̓ {π|6 πο πΥ Ὑ01}1 ἀγίνο το τ ἔγοτῃ [ἢ 6 
δῖοθβ οὗ Φογυβδίθμι, ἱπῖο ν᾽ οι ΓΙΟΥ͂ του]ὰ Ῥτθ85, 
ἴο {π6]γ οὐη ρμαῖοθϑ, δηὰ ογαβὴ ἴποτα ΤΠ 6γ6 (ςξ, 18. 
ΧΧΝἾΣ. 6). 850 ψ| } Ἐτ, [6 Μοδβϑίδῃ, ἄϑενοσ ἔγομι 
ΑΒΒΒῸΣΡ ΘῈ δ σοιθίῃ ἰῃΐο ΟΣ ]Ἰ6Δηα, δὰ 
Β6Ὲ Ηδ ἰγοδάάθι ἢ}; οὖἱὐ ΟἿΣ Ὀοσᾶθσβ. ΟἸϊπιαχ: 
ποῖ αἵ 411} β818}} [6 διιδῆιν γοδοὴ Φογ 8841] 6 πὶ, αὶ 
εἰ ἐὰν ὙΟΙΥ ὕογάου 5}8}} (ὮΘΥ Ὅ6 τηοῖ δηὰ τἢγιὲ 
δος. 
ΤῸ ἀρρθδῦβ ΠῸπι 8 σοπιρατίϑοη ἢ σἤδρ. ἵν. νου. 

2, ἴῃδι [Π6 ργορῇῃδῖ τπβκο8 ἃ ἀἰπιϊηστίοη διηοηρ ἴῃ 6 
Ποαΐδοη {ποιηβαῖνεβ Ὀοΐνγθοη {Π086 Ὑγ}0 δ. ἀἰβροεβ 
ἴο βαϊναιϊίοη ἀπὰ ἴπο86 ὙΠῸ ἅτ παγάἀθησὰ ἀραϊηϑι 
ἶ. ΤΠ ὁπ εἶδ88 νν}}} σοϊαπιία τ ν ᾿τοθ8. του ἀγα 8 
βϑεἰναῖίοη, ὑπ 6 ΟΥ̓ΠΘΓΒ, ΟΥ̓ ἰΓΓΘΒΙ5Ό0]6, [πᾶ ῖς 8] ΡΟΥΤΟΥ 
86 Ὀτουρ ἴ0 ἃ τοοορπίτίοη οὗἩἨ αοἀ᾽Β ϑονογοί μπιῦ 
(Ρ5. 11,.12). ΤΠ 4180 1π6 Δρραγοηὶ σοπίγαάϊ!ςοη 
Ὀοίτνοθῃ ΟΥΤ ῬΑββαρα δηὰ 18. χῖχ. 23 Πἔἶ. 15 ὀοχρ αἰ πο. 
ΤῊΘ 5816 Δῃ ὉΠ 0Π0518 18 σαΥ 6 τγοῦσ ἢ ἴῃ ἢ δὲ [0]- 
Ἰοννϑ: - 

Ψοτθ. 6-8 [7-9]. ὙΠΟ ροορίο οὗ αοά, ἴῃ [18 ρατ- 
εἰεϊραιίοι ἰπ το σοτκ οὔ [6 Μοβεϊδῇ, 18 ἃ θοποῆ- 
οδηΐ ἀονν [ὉΓ 086 ὙΠῸ βοοῖκ οί, ἃ ἀδβιίσιοῖίίνα οπὸ 
ἴον τοθα γῆ δῖ Ηἰΐπι; Τὸ 1ἰΐ. 84; Βοπῃ. ἰχ. 
88 οοἰΐ. 18. Υἱϊ!. 14; χχνυῖ. 16. ΤΟΣ Ψ{11 ἴ89 
τοιαυϑδηῦ οὗ Ζδοοῦ, ννῆϊο! Τῆτουρἢ ἴἢ6 Μοδβίδῃ 
ΜΠ Ἀανὸ βαγοά ἴῃ βαϊνδίίοη (οἷ. οὐ γον. 23), Ὀ6 ἴῺὰ 
Ὅ8μο τα δύ οἵ [89 δρυμάδῃοο οὗ [π9 ῬθορἹδϑδ (ς ἢ. 
οἤδρ. ἱν. νοῦ. 2) δβ' ἄουν, ἱπιδρὸ οὗ ἴ[ὴ6 νυἱν᾿γίην 
τοίγοδπηθηῖ ὙΠσὴ ἀοβοοπάβ ἔγοτα θάνθη (Η8. χῖν. 
6) οτλ Το μονῇ, ποὶ ὈΥ̓͂ Πυπιᾶπ σαρτίοθ ἀπά οἹ]- 
συϊδτίοη, δὰ ἢ Ὠυτλδη (811 πτὸ8 (15. ᾽ν. 10), 85 
ΣΑΙ μον σα ΟἹ ἴ.6 ζτᾶ88. Ἕταββ ψ οι ταὶῃ 
Ργοβθηβ ἃ ΔΤ δηά ψ]Πογθὰ Δρρθάγαποθ, ἀπὰ τυ ΐἢ 
1ῖ, ἐπογρίοσο, ἃ αοα-Ὅσξακοπ ρΡΟΟρΙα ΤυΔΥ νν6}} δὸ 
οοπηραγαὰ ([8. χὶ. 6), 88 ασαίΐη ἢ ἃ ἤρα (1]]} οὗ 
ἀγγ ΑΝ (σεῖς. χχχνἹ.). 1ὀ οἰβονθογα [Π6 ταὶπ 
οοτηΐης ἔγτοτῃ αοα 18 τηρηϊοποα ἢ τοίοσοπος τὸ 
[Π6 ΘΟΓΙΔΙΠΥ οἵ ἰΐϊ8 ἔδει ζίηρ οἤδθοι (18. ἴν. 10), 
Βογθ ἰδ ἰ8 Γπουρῆϊ οὗἩἨ 88 [πα ΘῈ ὑδυσίϑε οὶ 
ΖῸΣ τὰθ, δηὰ ναί ποῦ ζἴὉ} [80 ΟὨἰᾶνοι οὗἅ 
τίθει, ΜὨϊοΐ (48 18 ἐπ ρ] οὰ ἷπ τὴ6 ρἤγαβο “ ἤῸπι 
ΖοΒονδῃ,᾽» ἰπ {πὸ γβῦ τηθπ 6) 18 ποῖ δἱ 4}} ἀεροπά- 
δηΐ οὔ ἴπ6 ἀοΐπρϑ δῃὰ βιγίνί ηρϑ οὗ τηϑη, Ὀ0πι ]οπὸ 
οὐ ἐπ σγδοὺ οὗ Ουὲ ψὨΐοἢ ΒΌΡρ ἰ68 ἰδ δοοοτγαϊΐῃν 
ἴο 18 οὐνῃ ἰπουρ 8 δηὰ [15 οὐγη ἰδὺνϑ (15. ἵν. 8). 
ὕπιῦγοῖς : Τὴ Ἰμογὰ 5 οοηρτορδίίοη 8, ἰῃ 118 ῃοᾶν- 
6ῃ]ν (4}}, πη 118 ἱπάορεπάδησς ΟΥ̓ 186 ἔλνοῦ οὗ πιοῃ, 
ἃ ἀον ψΠ]οἢ [4115 ἱπ το ΒΒ Πρ ἀγῸρ5 οἡ [6 ΠΟΓΌ- 
ἂρε οὗ ἴΐπ6 τνογ]ὰ ; 1 τόογκα ἢ 88 Του ΠἸΖίηρσ δὴ 
οἴδβος οὐ ἴῃ νδυϊουβὶν διοοκοά 8614 οὗἨ τ᾿} Ῥθορ]θ8 
τουπὰ δρουϊ. 

Ψον. 7 [8]. Βαυΐ δρδὶσι ψ111} αἱδὸο 18:9 σϑσοῃδηὲ 
οἵ Φδοοῦ Ὀ6 διροηᾷ ὑμο ϑαίμϑῃ, ἃ [86 τηϊδὺ οὗ 
[80 δουημάδηοο οὗ ὑπ ῬΘΟΡΙθ8 848 8 Ἰἰοῃ... 
ὉΣδραχίησῖγ. ΤΠ [Π6 ἤσαγοθ οὗἩ ὅονν δπὰ ἃ ]ἰὸπ 
βιληὰ ἴπ σοηῃίγεαδῖ, ἰδ ΟὈν οι; δηὰ ἴο διίϊοιηρίὶ ἴὸ 
οοιμδίπς ἴπδπὶ νὶτἢ τ ίδγομοθ ἴο ἴἢ6 οἰ οπγχοπὶ σοϊα- 
το ἴο Ὀοίΐ, δυϊ ἀθῃ Π688 --- ΙΒγδοὶ μι} (4}} ᾿Κα 
ἀδνν Δ8 ὈΠΕΧΡΟΟΙΘΑΙΪΥ 88 ἃ [10 οἡ [1|8΄ ὈτεΥ (Ηἱν- 
ζὶρ) --- ἀπηρίΐϊο8. [Π6 βαβθαρὸ οὐὗἁὨ πιϑδηΐηρ, ἴο Β4Υ͂ 
ποῖδίπρ οἵ ἴπ6 ταγρίαϊγ. ΟἿ νοῦβὸ γπΠ8 ῬΑΥΔΙΙοΙ 
ἴο Υοῦ. 5, 83 γογ. 6 ἴο οἤδρ. ἷν. γϑὺ. 3 ἢ. 

γεν. 8 [9]... ὙὙ1ὰ ὀχαυϊηρ διουϊ [Π6 Ῥσοόρδοι 



δδ ΜΙΟΛΗ͂, 

ΟΠ ΘΟΥΒ ἰϑγϑθὶ οη, 88 ἤδ τη τοῖο 8 ̓Ἰοναγὰ (6 ΟὈ͵θοῖ 
ἱηάϊςαιοά ἴῃ τ6 ρτγϑοθάϊηρ γοῦθο: ΕἸ ΧῊ ὍΘ ΤΥ 
Βαπᾶ (13. χχυὶ. 11) δῦονϑ ὑὶ 9 ΟΡᾧΣΘββοσβ, --- ἴθ 
ἔοοβ ἰοτῖι, ποῖ ἰῃ ῥγάθ, θυῖ δαπηπιοηοὰ Ὁ Ορρτγθϑ- 
ΒΙΟΠ, ἴὉΓ ἀοίδη86, --- 86 Ἰοὺ 411 [ῺΥ ἴοϑβ. ὍΘ ουΐ 
ΟἿ Οἱ 18. Ἰχ. 12. 

γετθ. 9-14 [10-15]. 7λε Τλτγεαίεπίπφ ιολιοὶ ἐϊε8 
ἕν ἰλε Ῥγοπιΐδο. [1 Ἰβτγαοὶ, 16 κίπργάοιῃ οἵ 16 ἔμ- 
ἴαγο, 15. ἴο Ὀ6 6518} 18Π6ἀ, ἴδ τηαϑῖ 06 ρᾷγρο, ρθ ΓΘ ἴγοσῃ 
οοημἤάθηοθ ἰῇ δῺΥ δοἷρ ὑοπῖά6 (οὐ᾽ 5, νΒοῖμογ ἢυ- 
ΙΔ Τὴ 8 5ΌΓΟΒ, ἴΌγΟΘ οἵ ΔΥΤΏ8, δη ὦ 1Π6 |᾿κκ6, οὐ 4018. 
Αοοοτάϊην]γ, ἀοἀ πιλιϑὶ τοοῖ οὐ οὗἁ 5Γ86] 41} Δροπι- 
ἰηδιίοηβ, ὑὈθίουγα 16 ἡπάρσιμηρηξ οὐ ἴδ τοῦθ] Ποῦ 8 
πϑιϊοηβ σδῃ οοηθ. Οἱ. 1 1 οι. ἱν. 17; Ψ6Γ. χχνυ. 29. 
Ἀπὰ ἐΐ τὶ] σουλθ ἴο ρᾶδα ἐπ ὑμβαῦ ὅἀδν, δαὶ 926- 
ΒονδΉ, ὑδδῦὺϊ Ὑ}} ἀθδίσου Γ[ὮΥ ἈΟσδθδ ουὖ οὗ [9 
ταϊδὺ οὔ 886, δῃᾶ ... Βἰσοι μβοϊᾶβ. 1) 4Γ8}]6] 
ἴο οὐὖὖ ργορίιθου, δηὰ βούνϊηρ 88 ἃ σΟΠΙΤΠΘΏΪΔΙΥ͂ 
Νὰ ἷς, δίδῃ 1 ΠΊΔΏΥ ΡΆΒΒ8Ρ 68 ἴῃ [Π 6 ὑγορ οὶ ἰβδίδῇῃ, 

6 8180 τηρῃη οη8 ἤτγδι οὗ δ]} (116 νγδι-οἤασίοῖβ δηὰ 
σΔΥΔΙΓΥ ΜΠ ἢ μδὰ θδοπ Ὀτουρῆλ ἴθ ποι Εσγρι 
δἰ Ὁ] Δ ΠΘΟΌΒΙΥ συγ (6 οτἱρίη οὗὨ ἰἀΟ]ΔΙΓΥ, 88 δῇ 
Δὺοοπιΐπδιίοῃ ἱπ [6 ΘΥ68 οὗἩ σά (ἰϊ. 7, ἐΐ. χχχὶ 1; 
1 Κίημϑ χ. 21 ἢ), δῃηὰ ἀδοίαγοβ ἴμδὺ [Π6 [ΟΓΙΓΟ5868 
τηυδὶ ὃὉ6 ἀεδιγογοῦ (ἰϊ. 15); Ὀδόϑιιδ6 8}} [Πδὲ 185 65} 
δηἃ ποῖ βρί γὶϊ, ἀπά 1βγϑϑὶ 8114}} 06 ἀοἰἰνεγδὰ ποὶ ὈΥ 
Ἰηδὴ (χχχίὶ. 8). 1 τ)6 Κίηρσάοπιχ οὗ ρόδο ἰ8 ἴὸ 
οοπιθ, ἴπ6 μυϊτίηρ ΑΥ ΟΥ̓ [6 ὙΘΑΡΟΠΒ Οὗἁ Ὑγ8Γ 
(ἰν. 8) πχυϑὲ Ὀορίη ἴῃ ἰδγϑοὶ. ΕἾΟΠὶ [ἢ 6 8β8πι6 ροΐπι 
οὗἉ υἱὸν 8 τὸ ᾿ηθηΠοη ΟΥ̓ οἰἴ68 ἴο ὃθ 
ϑ'δογοά ΕἰβίοΥΥ ἀδγίνοθ ἴμ6 γϑὶ ογἱχίη οὗἉ οἶι168 ἴγοτμι 
(86 ἥγδθι τηυγάογοῦ; (Π6 οἰοϑθ ἀρρτοχδιίοη οἱ ᾿βϑῃ 
ἴοτ τυΐιι4] ρῥτγοϊθοιίίοη (θη. ἰν. 17), εἰδὺ ἰ8, οἢ 
δοοουηϊ οἵ ὧδ οχρογίθησθ δηὰ ἔιγιοῦ Δρργθθη- 
βίοη οὗ τιυγάογ ἀπὰ μοιιίοϊάθ. Οὐοιαρδγο ἴπ6 ροϑεῖ- 
ἔνα ἴθῦὰ οἵ 16 ῥγορΡΘΟΥ, ΕΖοι. χχχνη!. 12; 
ΖΘΟΏ. ἰἱ. 8 ἴ. 

γον. 11 [12]. Α8 [160 586 6]ρ ᾿πτοῦρ ἢ νγὰγ, 
80 Υϑῃ ϊδ!68 84]80 80] ἀδοθριίοι εἰγουσι πηρτοῖυ- 
ΔΌΪα βηὰ ὙΠΡΠΑΓΗΕ ἸΔΟΙΔΙΣΥ, Ὑϊοἢ, ἴῃ οοηίΓαβῖ 
αὶ (ἢ τὰ0 γονϑύοηοα ἰοῦ Φοιονδῇῃ Ἔχ ργοββοα ἰῃ ρτορἢ- 
ΘΕΟΥ͂ δηὰ τΟΥΞὮΙΡ, 18 ΟΠπαγδοιο ΓΙ Ζοα ὈΥ Γἢ6 ὅνγχο τ ΓΚ8 
οὗ αἰνίπαιίοη δηὰ νουβμὶρ οἵ ἰάοΐβ: Αηὰ 1 ψ}} 
ἀϑαΐσου ἀἰϊνιμδίλοιδ ουὐ οὗἩ ὑΒῪ Βδῃηά, διὰ μου 
δ 810 ΒδΥΘ 1ο ΙΏΟΙΘ δοοίμδδυοσθ. χη ζοῖ- 
ἱπῷ ὉΥ παηὰ {νὶτἢ βίανοθ, τοάβ, ἀγῖη Κι ρ-Οτιρ8, 6ἴ6.) 
δη(ἰ οὐβογνδίοῃβ οὗ τῃ6 5ΚΥ δηὰ οἱουι 8 (ὑοῖὴ δὴ 

ὃὉθ πηάοτείοοα ἔτοπι [80 τοι ΟΥ 5, ἔτοτα Ἧ, 8 
οἰουαά), ἀγὸ υϑϑὰ ἴΟ γΓορτθϑθης 8]} κὶ πάδ οἵ βου οΥῪ 
δηὰ τηδρῖς. 

γος. 12 [139]ὕ. ΤΆΘΩ ψῖ]} 1 ουἱλ ΟἿ [ὮΥ αἴοχθ 
ἐσαδαϑα δ) ἃ ΓὮΥ στο θὰ ἰσοδαοο ουαὖῦ οὗὁὨ ['86 τοὐδδΐὲ 
οὗ [660; δῃηἃ ὨΟ Σ07Χ9 Β841Ὁ ὕδου Ὑγοσδὶρ [89 
ὍοΥὐὴκ Οὗ Δ Βδιλᾶδ. 

γον. 18 [14]. Αϑὰ Ι ψ1}} ἔϑαωσ ἀουσῃ [Ὧν Α.2}- 
ΘΣ8 8 --- ΠΝ, 68 Ὁ δαϊ. υἱΐ. δ ἰγγορο δι ττὶτ- 
ἴσῃ ΣΝ ἴῃ τ86 ροηα] ἀθποίοδβ, δοοογάΐης τὸ 186 
ἀοτϊναιίοη ἔτοιλ ἾΝ, τοϊδιθὰ τὸ “ἰδ, [86 ἔγθθ- 
τγαηῖς δίας Κ ἀρτρμς ἴῃ [π6 στουμὰ ἴο ὃὉθ νοτ- 
ϑϊρροά ( δαϊ. χνιῖ. 21}, β ἢ ἃ8 ψγ6Γ6 [16 ΒΥτα 00}8 
οὗ το παίυτε-ροβ ἴῃ ἴμ0 Οὀηδδπἑ ἰδὲ ἸΔΟΙΔΙΓΥ --- 
ουὐ οὗ [89 σχηϊάδί οὗ [890, διὰ ἀἀθδίσου (Ὦγ 
αἰῆδθα. Τ θ80 δτὸ τοραγάϑὰ ἤδθγο ηοὶ 88 [οτιβοὰ 
ἀπονήν Ὀαὰι 88 δθδ.86 οἱ {8180 ΟΣ ἱΡ, 88 ἷ. Υ.. οἴ. 18. 
χυ. 1. 

γεν. 14. Τμθα, πθη ἴππ8 [Π6 ρυτβοδίίοη 8 
οοτρ]οῖθα τὶ πη τῃθ6, 1 1 οχϑουῖθ νϑηζϑδηοθ 
ἴῃ ΔΙΔΟΣ δηὰ σαὶ οὐ ῃ9 ὕΘΟΡΙΘ {0 δυο 
ποῦ Ὠϑασὰ. Τἢΐβ [αδὲ δ ἀἰοίοη 65. Δ} 1898, [του ρ ἢ 
(μ6 ἱπιρ! οά οοηβοαιθηοο, ἐπδὲ βοπηθ Ὠραῖῃθα π8- 
[088 ἘὙΠ|1 Ὦθαν, [16 αἰδιϊηος οι πηδθ οὐ γναγ. ὅ. 

οα.} τοτὰ ἰα Ῥόβδοο, ποῖ [6 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ΒΤΉΠΟΑΙ, 

Α Ἰκῆς, ἃ οἰ οἱ 8 ἢ}, ἰονασὰ Ὑπὸ [86 
Ποῖ θη δΈΓΟΔΙ --- [ἢὲ 18 1.6 ΠΟΙΥ οοητερδίοῃ 
(Μαῖς. νυ. 14). 1 (Π6 της οἵ βαϊνδιίοη δὲ ἷ2 
Ἰοουθά, ὈΥ 126 οδἰδδίγσορηθ δροίκοπ οὗ ἰπ 1]. 12, 
ἴτοτι Π6Υ πδίοΓΑΙ δα δδιταΐαη), [Π6 1016 ΘΔΣΓΕ]Υ Ὦ1}} 
οὗ Ζίοη, δπὰ ἴπ ἢδὺ πρὶ γίτυδ! δἰσ πὶ σαποθ, 88 0 
ἰοῆζοῦ ἃ ΠΊΘΤΘ ΘΟ ἢ ΓΘ Οἱ 8 ΓΘ ΡΟΓΆΙ δυβίθῃι οὗ "γοῦ- 
βΐρ, δὲ 1ὴ6 ϑοῦγοθ οὗ ([Π6 ρμεοτγίδεϊ ἰηδιγιςιίοη οοη- 
οογηΐηρ ἀοά, οχα! θὰ εἰσ ἀῦονο 8}} τὲ '8. πὲρῃ 
οἡ ἴδ ϑασῖῃ. Α8 ὑὕροὴ ἴῃς ἤμυτο οὗ Πανὶά 
Ῥγορδοιῖς ἥρυγο οὗὨ [6 δέοδβίδῃ ἰβ ἀονοϊοροά, 80 
προῦ ἴκ6 ἀνθὸ οὗ Φεγυβδιοπλ 18 186 Ῥτορβοιίς ἢρ- 
ὭΓΟ ΟΥ̓ [Π6 ΠΟΙΥ͂ σΟΙΙΠλΠΠΙΥ οὗ 1Π6 ἐαπίατο (οἴ. ΡΒ. 
ἰχχχνὶϊ.). ΑΑ8 οπος ἴτοπὶ (86 ἴονγοσ οὗ ΒδΌγ]οῦ, 
ὙΥ ΒΙΘὮ ΠΟΥ Δα γαϊθϑὰ ἔοσ (μοι βο] ν 8, ΒΙ ΏΠΘΥΒ ὙΓΘΓΕ 
βοδιίογοὰ ονοῦ ἴΠ6 που], 8ο αὐ ΠΟΥ͂ 86ῖ8 ἂρ 186 
ὈΔΠΠΟΥ ἀγουσπα ὙἢίοΝ ΠΟΥ δΓΘ ἴὸ ΔβδΘ Ὀ]6, τ 
πιθῃ [86 τυ τπάδ οὗὨ ναγβ, οπλ Ηΐω [6 ΟἸΘἤθεΣ 
οὗ ψὰὺ. ΕἼ πθη ἴδ6 οοηίτγί χα] ρονγοσ, ἔγοϊω 
Ηἰἶΐπι τῃ6 οοπίτγίρεῖα. δον τϑυδὲ ἴπ6 ἀδοοξτία! 
γοΐοοϑ οὗἩ 186 χοάβ απὰ [ἢθ ογϑοῖὶθϑ δ6 ἀπ, ἴο ἴῃ- 
αυΐτο οὗἉ ψῃϊοἢ [6 ποδίμθη ἐγανο θα ονοὸῦ απ δηὰ 
8608; ἰπαυϊΓίοβ Οὗ [ὴ6 Βοδνθῃ8 4180 δπὰ οἵ [86 δΌγϑϑ 
(θυ, χχχ. 12 ἢ.) τησδῖ οοᾶ86ὲ. Τὴ6 ψνουῦὶὰ ἰθ 
ΔΙΟυΒοα ἴο γϑοςῖνθ ἴΠ6 δίδιυϊθ δὰ νναο-πογὰ οὗ 
ἀοἀ νοῦ σοοϑ ἔου Ποπι Ζίοη. Απὰ [ἢ)ϊ8 νγωϊοῖ- 

ἃ06 Ποῖ τὴ6 νογὶὰ 
εἰνοῖι, ἔον “ἴῃ τἴπ6 ποῦ] γο 8841} δανθ {τ θῃ}6- 
ἔοη,᾽ δὰ τρϊοῖ ἀοά δἴοηο οδη χίνο, τῆ Ηδ ὕὈ6- 
οοπιοβ ἡπάρο οὗ [16 πδοῃϑβ, τὸ [28 Ὀϑοοῖὴθ 6 
ἀοά οἵ τμ6 νγου]ά, 116 σα ἰηρς οὗἁὨ [δγϑαὶ [86 σο! χίοα 
οὔ [86 νογϊά. “ΓΏΘη ἴθοΓΟ ἰδ ἃ αὐΐοξ, Ὀϊοβοοὰ δὐϊά- 
ἴηρ; (οἀ᾽ 8 οοῃρτερσοη δγὸ ἴπ6 φυϊοῖ ἰη ἐπ ἰδηὰ. 

"ἢ ρ᾽ογιῆοα ἰυβῖγο τῇ 8 εἰπιοβ οὗ ϑοϊοιβοῃ, 189 
Ῥοδοθῆι, σοϊυτη. Απὰ ψδῃαίονοσ οὗ ὩοὉ]6 ἔδτηδ 
1Πο6γ ἰδ ΔΙΠΟΏΣ ΠῚ ΤΟΥ Ρ8]6 ὑὈθίοσο ἷ8 Ὧ85)6, 
ΟΥ ΤΘΟΘΙΥ 8 ΠΟῪ Βρί ΠΟΥ ΤΠγοῦσ ἢ 18 ὨδΙ)6. 

Βαυι {παν [6 ᾿ἰχηῦ ΤΩΔῪ Ὀπγη ΟἾθαΥ δ πιυδὲ ἢταὶ 
Ὁ9 Ρυτβοὰ ἔοτη ἴῃ ἀγτοϑα. Νοῖ σὶτ [86 ῥγουά, 
ἯΠΟ τοὐοίοθ ἴῃ ὑποὶγ οὐ Ἰρηῦ, ἀντ }}8 (6 Ηοὶγ 
ΒΟ ἰ8 [Π6 ΟἿΪΥ ᾿ἰσχηϊ, δηὰ ἃ Ὀπγηηρ βδῃ)6 ἴον τὴ6 
πηροῦϊγ, πὶ τι ἢ το80 0 τὸ Βατῃδία δὰ οὗ ὁ 
οοπίγίϊο βρί γι (15. ᾿νὶ]. 15). Νοῖ πὲ} πὸ ἰδ οτὲρ- 
Ρἰοὰ ἴῃ ἰὯ6 οομύοδι τὶ Οοἂ ἀοοβ 5γδδὶ γϑοοΐνθ 
(Π6 δἰοδδίηρ (θη. χχχὶϊ. 25). ΤῊ ἴοτογ ἴὸ ποὺ 
1π0 οοηχγοραίίοη ἔπτη ἰ8 ποὶ ἃ γὕοραὶ, ὑὰὲ ἃ βοςκ- 
ἴουσοῦ. Ετομὰ ἴΠ6 δοοῖ ρῥγοοοθὰβ τῃ6 γι ϊθ, δηὰ τὴ 
βθοοῖκ δῇὸ ὑ18 τυ θὰ, 1ανὶ ἃ γῶ8 ἃ βδθρμοσά, ββκἊρ- 
Βογὰβ ἤτθε μοαγὰ οὗ [16 ϑανίουν, ἃ δῃορμογὰ τὴ 
Ηδὸ ἰπ861Ε, 

Βυῖ ἀπ} (6 ἢ, ἀπ1}} [πὸ δρὶ γα αὶ οοτῃρ θείου οὗ 
ταΐηχδ, [86 ΝΑΥ͂ 18 561}}} Ἰοῶν. Φογαβαίθμπι 18 81:1} 
βιδῃαΐηρ, δηα τηῦδὲ ἤγβὶ ρ85 ᾿ῃγουρὴ ἴΠ6 ρμαχγ- 
πῃ υάγχιλοη 8, 089 θη νν88 ἀθεοογ δοὰ, (ἢ. εἰ. 1.9. 
ΗΘΑΥΣΥ δίγαρσιἶοβ μ6 οοηρτοραῖίοι το ἰδ ἴὸ ὃ 
τηϑὰθ μι ὉΠΟΘΥ [Π6 ΤΟΥΤΟΓΒ οὗὁἨ [πΠ6 ἡπαστηορῶς. 
Ουΐλ οἵ Ποὺ πηῦσδὲὶ ἴη6 Μοββίδῃ Ὀθ Ὀοτῃ, ἔγοια νεοσα 
6» οοαθι!. Βαϊ νανὸ ὕροὴ Ὑ8576 ΓΌΘΠ66 Οὐ δηὰ 
ἀδβδῆθβ οὺ τπδὶ ἵγαυδι θῖν, νοα, ([ἢ6 σψανοα π|}}} 
ΒΎΘΟΡ ΠΟΙ ΔΊΤΑΥ ἴτοτῃ ἴΠ|6 ΒΏογΘ ἡγΠο ΓΘ 586 ἱπουσῆς 
Πουβο ἢ οοποοραϊθα. ὕπάογ Οοα δ βονοῖοὸ ἀδδιίηρε 
ἴποτθ τημϑὲ ἢγθιὶ σο6 ἀροὴ Ζίοῃ᾽ Β ̓ΐρα 18 οἰγ: 
“Ἰωοτὰ, ἀοραγὶ ἔγοῖὴ πιο, ἰοῦ 1 δὴ ἃ δίπηοσ,᾽ ὑδίοσα 
806 ὁΔῺ ΠΟΆΓ ἰΐ 8414 ἔτοπλ ὶδβ 1ἰρ6: ““Εδδσ ποῖ, ἴος 
ἔγοτι μϑησοίογι Βῃ810 του οδίοἢ ταθη."" Αἰὰ αἰ- 
{που ἢ 8.16 δύῖθ ἴῃ πιὶρἢι, 80 Ἰοῃρ, 85 μοῖ Μοδαϊδὰ 
ἷδ ποῖ Ὀότη, 41} Π6Γ Ἰέβοῖε φοΙῶθ ἰο πουχδὶ, δὲ 
ἰαθοῦϑ ἴῃ νϑῖπ δηὰ βροπὰδ μοῦ βίγθηρίῃ ἴοσ πουρῆς 
(18. χιῖχ. 4). 8:0 πιπδὶ εβάῃγο [6 ᾿οσεὶ. 

Ονοὸν δρδίηϑι ΠῸῦ υἰδηὰϑ [Π0 υογἀ-ρουσον; ὠδῆδαὶ 
ἴτοῃιῃ δοοιθηὶ πγθδ, δπὰ στον Ἂρ τοροῖδος τὶ 
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μου. Απά ἴὉ [δπ6 1680 ρον ῦ οὗ πιδηϊϑίδεοη 
Ἱπδὲ Β6 οοϊηθ, γ68, τηῦϑὺ Βοσορ 88 ἴΠ6 αὶ 
δίιδπια Οὗ δι )πρατίοπ δὰ οχίθιτηϊπϑίίοη ὩΡρΟ ἐπ 6 
ἱμβουδηςθ οὕ ἀοὰ, Ὀοίοσγο δ οδὴ ἢ6 186} ὕδ 
᾽ ; ἴον ἀοὰ Ἱπάροιῃ ποὺ ὑδέοστο {86 {τὴ ἰ8 
[]6}}]οὰ (ὥξεῃ. χν. 16). Βαϊ τΠ6 ἀδγδ οὔ {Π6 τουῦἹά- 
ῬΟΎΘΥ 8180 8Γ6 πυπηδετεὰ. 88 ἰδ δ Ιουνοὰ ὉγΥ αοάὰ 
΄ο τὼ ΠΟΙ ΨΟΙΚ δηὰ 816 ρουίοστηϑ ὃ; ὃ 
ὙΓ116 816 ρΆΓΠΟΥΒ 41}} Ποῖ τηϊσῆϊ, Βὴ6 ρα ῖΠοΓΒ ἷς 801}] 
ΟἾΪΥ ἰοσ ἴπ ἀδβίχυσίοη πἢϊο} αοα ἢδ8 Δρροϊητοὰ 
ἴο δον. 

ἙΟΥ͂, ὙΠ δη {6 {ἰπ)6 18 ἔμ} 16, τΠ6 Μοββίδῃ ψ1}} 
Ὀ6 ΟΓῺ οὗ 1π6 ἰγαναὶ!ηρ οοπρτορδοη. Νοὶ ἰη- 
ἀοοὰ ἴῃ 16 ουσναγὰ Ζίοη. νοῦ ἰδὲ Ὠδηρβ [ἢ 6 
ἀοοτὰ οὗ ἀοδβίσυςι!οη. Βυΐ ἴπ6 ῬΟΟΥ οἵ πο" πνου]ὰ 
ματι αοα σποβεη. Οἱ οὗ Ἰΐε}6 ΒοΓ Ί]Θἤ θαι πὶ} Ης 
ΘΟΤ26 ἴονγα τὶ ν ο πὶ 41} [116 ῬΓΟΠ 65 δυο ροϊηιοα 
ἔτοτῃ ἴπ6 Ὀαρίπηϊηρ, ὑδοδα86 ἔγτοπι [16 Ὀορὶπηΐηρ; 
δ να85 νι Οοά, ἀπά τἰονδγὰ ἢΐ8 ὁοπηΐηρ 411 ἢιΐ8- 

Ἰοοῖβ. [8.86] ἰξ᾿ αὐδπάοηρά, Ὀπὶ δραπαοποᾶ 
ἴον Ἐπ ρίοτυ οἵ αοά, τὶς ἢ 5.}4}} 06 δοςοιιρ] 8μθὰ 
1ἰΒτουρῖ {πὸ Μαοδβοίδῃ. ὙΊ θη ἀνογγ(πἷπρ τούϊογα, 
ΠΟΥ ἰδα αἰνίπο Ἰυπάρτησπῖβ, ΗΘ Δ΄οηο βίδηαβ ἤτγτη 
ἈΠῸ ΘὨ οΙΒ Οἡ ἢὶβ Βῃορῃοσγα οὔθ [0 {Ἐ]Η}} τ86 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗἉὨ ἴῃὰ Κίπράοῃ; ἐπτοῦυρὴ Ηἰἷπι αοα δ6- 
οοθ8 ἴπθ ψοτὶ , 8Ὧπα [5γ86}᾽᾿ 8 το] σίου τῃ6 
ΜΟΙ α-το σίου, δὰ ἰῃ Ηΐπι 18 (Π6 Ῥόοδοθ, τϑα, Ηθ 
ἰ86 Ηΐπ596}{ Ῥοδδοο. 

Βαϊὶ τ1Π6 που] »||}] ποῖ αν ἴὴ6 Ῥεδθβ. ΤῈῸ 
Βοδῖδουν δον ὑπο ἰΐ; βοῖηθ οὔ [πο ΠΟΎΟΥΟΥ ἀο 
ποῖ ᾿οΐη ἰπ Π1]8 τηονοιηθηΐ, θυ τνου]Ἱὰ ἀοβίτου ἴῃς 
Κἰπράουῃ. ΤΠθ686 ἤον οἡ ἰοὸ θὲ ἱπάροὰ, [115 δη- 
οἶδοῦ ον πῆο δοίβ [Π6 βῃδρῃογᾶ πογθ, ἘῸΤ (Ἀ}]- 
ἷῃν πὰ (ογ τ᾽ ϑίηρ δρϑὶπ, οὔθ [Ὁ 18 ἈΠΟΙΠΟΓ ἴῸγ 
ἄρδτἣ, 15 ϑιδηἀβ ἴῃ Μοβεϊδῃ, απὰ νὰ Η πὶ τῆς 
ςοἢ ὕοη οὗἩ Οοά, ἰπ δα χηϊάδι οὗὨ τ86 ἡδίίοηβ, 
ἴῃ ἰδο πιϊάδι οὗἉ ΠἰΒΙΟΤΥ. 

ὙΒοδ6 γιὸ Ὀεϊοπρ' ἴο ΗΐΪπι δῖΘ ἃ οοῃρτοραῦίοη οὗ 
[86 ΒΟΙΥγ, βεραγαῖθα ᾿ΌΤα 84}1 ὑπαὶ 18 ᾿πΡΌΓΟ, ἔγοτη 
81} ἴῃ τ ΒΙςἢ τηδη ὑγαβῖβ ἀρατὶ ἔτοση αοά, πῇἢϊοϊι ἢΘ 
Ἰοτγοδ δἀπὰ ἴϑατβ. ὑεβιθβ ἀοὰ : δπὰ τῃοτγοίοτο ετἱ- 
ἘΣ δηϊ, Ὀοσδυ Βα αοά τηδὶ δῖ 8 ΠΟΥ σ8Π86. 

ΘΒΤΕΝΒΕΕΘ: [1 ἸΏΔΚΟ6Β 10 αἱ ΌΓΘΩΘΘ 85 ἴο 
ἴ86 {πϊπρ' ὙΠΟΙΒΟΓ ἴη6 ΠΑΌΘΠΒ γα] κ πὶ τ 1Πποῖν Ὀοά- 
ἦγ ἴβεί οὐ τὰ τἴμ6 ἔδεϊ οἵ 106 808}, ὙΒΘΙΠΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ἰουγδασὰ [6 ῬΙΌΡΟΣ Μοιηΐ Ζίοη, οὐ ἰουναγὰ 
ἴῃ9 ΟΒατοι, τ μΐοι νγᾶβ ἰγρίῆοα ὈΥ͂ τα, ΟΠΥ ἴῃ: 
ἴ6 Ὀερ!πηΐπρ' οὗὅὨ {86 ρἱστιπηαρα πιαβὺ Ὀοϊοης ἴο 8 
ὕτὴ6 ὙΠΟ ΒΥΠ00] δηὰ [Ὠηρ δἰρηΐϊῆοα γεγο 511}} 
τοροίμον, ἴπΠ6 ουϊινατὰ ΖΙΟΠη Ὑγ85 51}}} ([Π6 8βϑεαΐ οὗ 
1.6 Ομ ΌσΟ. ἸπΠΟΟββαΠΓῪ δίτίἀθβ [6 αἰ ΡΒ Ἵπαθ᾽ 
τδηΐ ᾿ονδγὰβ [18 ἤΠ 8] ἴββπο, ἰγΓγοβ ΒῈ Ὁ] Υ 106 αἀἰνίης 
στϑοθ ττοβϑῖβ ἴγοτη 6 ΘΠΘΙΩΥ [86 ῬΓΟΥ ὑγ οὶ 8Ρ- 

ἴο Ὀ6 ρσίνθῃ ὋΡ ἴο ἴδοπὶ ἴογενου. Νον 
Ρ85685 οὗ βίῃ ἰηϊγοάοθ ΠΟῪ 8568 οὗ ἡπάρτηθηΐ, 
ἃ ΠΟῪ ῬἈῆδ8δ0 οὗ νου]! π6 88 ἃ ΠΟῪ ΟἸδοί οὗἉ [ἢ6 
ποιά ρονετ. ΤΒαὶ [86 ]Π]]πηθηῖ οὗἁ [Π|ὸ ῬΤΟΡΘΟΥ͂ 
οἵ ἴ0 ΟΙὰ Ἰοβίβιηθηξ ΤΌΓΙῚΒ ἃ εἷὰθ οὐ͵οθοῖ οὗ [116 
ΟΟΟΌΣΥΘΏΟΟΒ οὗ ἴΠ6 ΝΟῊ Τοβίδιηθηῖ, παῖ, Πουγανοσ, 
15 οὔ͵θος νὰβ τὶτῃ ὩοηΘ οὗἁὨ [Π6 Ἰαιῖοῦ [86 ΟΠΪΥ 
οδήοεϊ, ιμδὲ ΘΆ ἢ οὗἩὨ ἴπθῖῃ, ταῦποῦ, μ88 ἐϊβ βἰρτ]- 
ΠΑπῸΘ δραυῦὶ ἔγοτὰ ῬγοΟρ θοΥ, δηὰ {πὲ ὃν (8 δβὶρ- 
Ὠἰβοδηοδ ῬΓΟΡΏΘΟΥ δηα ἢΙΒΙΟΥΥ ἀγὸ ὈΟΪΏ ΘΟΠΔ}}Ὶ 
τυ ]οῦ, 18 ΠΟΣΘ πιδηϊίοθί. Απιηοῖρ {86 0]688- 
ἰὴ Ὑ οἢ ἴΠ6 Μοββίδῃ βιιουἹὰ Ὀτίηρ το (ἢ οοη- 

δήοη οἵ ἴΠ6 τὶρμίθομδβ, 18 ἤτβι ροτοοϊνοὰ (ἢ 
ἰδῆ ρα ϑὶ δα Ὀοποῆϊ, 106 οοπάϊτίοη οὗ 411 οἴ ΘΓΒ, 
ὨΘΙΏΊΘΙΥ, [πὸ ἐΓδηβίοστηδείοη τ εἰς Ηδ νι}}} ργοάποθ 
ἴῃ (πὸ ἀϊβροαϊίοη οὗἨ 126 σογοηδηΐ ροορ]ο. ΤΠ ΐ8 
δῦονο 4}} {πέπρα πππιδὶ Ὁ0 ἐμδηροί, 1 ΠΟῪ δ ποὶ 
812}} ἔαΓΙ ΠΕΣ τ0 Ὁδ εἶνϑη Σ ἴο Ἰυαάρτηθηῖ. ΕΆΪδῸ 
1ετ86] 18 116 Ῥγορϑσ ὈΟΟΙΥ οἱ [6 Ἰνογ]ά. 
ΒΟΗΜΙΕΡΕΕ: Ὑπὸ [ΠγῸ6 ρογοαβ οἵ ἐδ] νου ἢ 6 

ἰὰ ΜίςἊδη γψῖνο ἴδ Ὀαδὶ8 07 δι ρθοαυθηϊ ΡΙΌΡΒΘΟΥ ; 

(1.) Τὴ τεδεπιρίοι ἔτοτα ΒΟΥ οι 15 ππίο! θὰ ὈῪ 
18. Χ]Ἰ.-͵χ., δηὰ τη βθοῃ ἃ αν ἰδδῖ [8 τοἀθιηρί οἢ 
ὈΘΟΟΙΏΕΒ ἴΠ0 ΤΥΡΙσΑ] ΤΌττα ἵογ 116 Θητγο βι θβοαυθης 
ἀθνοϊορμθης οὗ 1πΠ6 Κίηράοιμῃ οὗ αοα. (2.) ΤῊΝ 
ἀεἰΐνογδησε οὗἉ Φογιβαίοτα ἴτοπι [Π6 αηΐνουβαὶ διῖδοκ 
ΟΥ̓ 186 πϑιίοηϑ ἰβ8 γοργθβθηῖθὰ πῃ Εζοῖκ. χχχυ]δ].-- 
ΧΧΧΙΧ. δἃ8 1Π6 181 {{ΠὈπἸΡῚ ΟΥ̓ Ιδγϑοὶ. (8.) ΤῊΘ 
Τοβουο ἔγοπι τῃ6 ᾿Α8ὲ ΟΑΙ ΔΓ ΟΥ̓ 4]1, ἴῃ τ Δ] ἢ {6 
οἷν [1561 18 οοπαπογθᾶ, δπὰ 1Π6 ἡπάρε οὗὨ Χ [δγβ86] 18 
τιοοκθα, 198 δὲ ἴ6 Ὀοιϊίοπι οὗὁἨ ἴπ6 οοποϊπάϊΐηρ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ ΖΘοοϊιδταἢ. 

ΑΥ̓ΤΈΝ ΒΙΒΙΕ: Τμδῖ 18. ἃ. σοχηΐοτε ἴὸ Ὠΐτη, 
ἐμαὶ αοα᾽Β ἱῃϑίσατηθπίβ οὗ ρι ηἰβῃπηθηΐ ἀροῦ [δτδοὶ 
ἤπα αἰδὸ πῃ ἀυθηροῦ δραΐη [ῸΓ {ΠΕῚΓ ΠΥΥΒΏΏΥ, δυθὴ 
ἷπ 86 ῬΘΟρὶθ οὗὨ ἴδβγϑοὶ, 8 ΠΟ ρ ἢ τ 686 Ἰησδὲ ἢγοϊ 
ἤὮδνο Ῥαβεθα πηάογ 1Π6 τοά. 

ΒΟΗΣΙΕΒ; Νοῖ υη{} Ζίοη [6 ᾿πιρατε 88 ὈΘΘἢ 
ἀοβιτογδά, σδὴ [ἢ Ὀθοοτηθ [ἢ6 8θδῖ οὗ Οοα ΒΒ ΠΟ]Υ 
ἀοπϊπίοη ; Ζ͵οπ᾽8 Ῥθορὶθ πυδὺ ἢγεὶ Ὀ6 ᾿ἰϑὰ ΤᾺΓ 
ΤΑΥ͂ Ἀ8 ΟΑΡΓνΟΒ, ὈΘίΌΓΟ [ΠΟΥ ὈΘΟΟΠῚΘ. ἃ ὈΘΟΡΪΘ 
Βίτο!ρ, ἴῃ [86 1,οτὰ ἀπά νἱςιυογου.8 ΟΥ̓ΘΓ 4}} ῬΘΟΡΙΘ65 ; 
Ζιοπ᾽ 8. Κίπρ' τησϑὲ 6 ἀδαρὶΥ Ππχλ ]θὰ Βοίοτα 16 
ἴτιὸ Κίηρ οἵἉ 1)αν  ἀ᾽ 8. ̓ἐποαρθ σοπηθ8, ἯὯῸ ὈΓΙῺΡ 8 
Θνου] δε ηρ 6806 (0 ἢΪ85 ΡΘΟΡΪδ6. 

ΟΥ̓ δε μι πιο. σΌΒΤΙΝ ΜΆπτΥα (αὶ. ο. 
.): ΑΒ. ΤΩΒΗΥ͂ ΟΥ̓ τι8 88, τηονοά ΒΥ [86 ἰδνν δπά 

ΌὈΥ πὸ ποσὰ οοτηΐηρ ουΐ οὔ ΨοΓιιβδΊοση, τῃτουρῇ 
1π6 ΑΡΟΒ1165, πᾶνε οοπα ἴο ἴδο (Αἰτἢ, αὐ δΒοα ἴοΥ 
τοίαγο τὸ ἴπΠ6 αοἀ οὗἉ Φαοοῦ απὰ οὗ 18γδο], Π]]οὰ 
ἘΠ 0] τη θη τὶ (ἢ ταῦ δη ἃ 5] Δα ρ ΤΟΥ δῇ 81] ἱπίααΣτΥ, 
νὰ ΠΑΥ͂Θ ΘνΟΓ ΠΟΤ σἤδη [Π6 ἱπβίγατηθηίβ. οὗἁ 
ὙΔΡ ἰπῖο ἱπβιΓΠΠΊΘη}8 οὗὨ Ρϑᾶςο, δπηἃ το δυϊ]άϊηρ 
Ῥἱεῖν, τρ δέθοιβῃ 688, ΡΠ ΠΑ ΠΙΒΤΟΡΆΥ, ΆΙ ἢ, Ὠορο, οἵα. 

ΑΙΥῚΝ: ΑἸΠουρ οὐ ρονογηθα (Π6 δησίϑης 
ῬδορὶῈ ὈΥ ἴΠπ0 Βαηὰ οὗ Ἰ)αν!ὰ, Φοβίαι, Ηζοκ δῖ, 
γοῦ {ΠΟΓῸ ἸΑΥ͂ 88 ἴδ ΤΟ ἃ ΒΔ ον Ὀεΐνγθοη, 80 τῃδῖ 
ἀοά τυ]οὰ ἴῃ ἃ πἰἀάθη νὰγ. ΤΏ ῥρσορβδοῖ, δοοοτά- 
ἸΠΡΊΥ, ΠΕΙῸ ἜΧΡΥΘΒ865 1ῃ6 αἱ ΌΤΟΠΟΘ ἐπεγθα ἐπα 
[ΥΡῖσΔ] οὐ Ππ6.8ηδάουνν οὗ [6 Κίηράοτῃη δπᾶ το 
ἰαῖοσ, ποὺ κἰηράοη πη ΐοῃ αοἂ ψου]ὰ τονδὶ 
τΠγοῦ ἢ ἴΠ0 Μοββῖδθ. Απὰ {πὶ 18 ὙΓᾺΪΥ δπὰ ἀοῆ- 
πἶτο]ν (1616 ἴπ [6 Ῥούβοη οὗ ΟὨτίϑι. ἘῸΓΣ 84]- 
του ΟἸ τὲ 88 [06 ἔγτια βαρ οὗ Ἰ)ανϊά, Ηδ νγαξ 
8}}} δ [1Π6 ϑ8π|6 πη Φοπουδῆ, (δὲ 158, Οοἂ τηδηΐ- 
ἴδβῦ ἰπ τΠ6 β68ἢ. 
ἨΒΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ [ΠΏ ΚΘ Εἰπη86}} ΟὈ]ροᾶ, Φ0]1ον- 

ἴῃρ; Δηοθηῦ ΘΧΆΙΏΡΪΘΒ, 0 ἱπίογργοι, ἷν. 9--14 ἴῃ δ 
ΒΡΟΟΔΙγρες ΜΑΥ, 88 ἃ ἙσΠΓΟΠΟΙΟρ 8] Βογ 68, δο [ῃδὲ 
ἴπ νϑῦβ. 9, 10 16 Βαδυ]οηίδη οϑίδβίορἤθ, ἴῃ υϑγ.Ψ 
11 τὸ Μδοσδθθϑῃ βίσπρΡ] 68, ἰῃ νϑσ. 14 {π6 Ορρτϑϑ- 
Βῖοηβ οὗ ἴὴ)6 Ἐοτϊηδῃβ βῃου]αᾶ ὑθ Τογοιο]ά. τ- 
Ρϑ16, ΟἹ πὸ ΟΠ ΓΆΓΥ, τἴ86 ἜΧΡΙΔηδιίοη χῖνϑι δθονυα. 
Βοβεν., ΟΑ8ρΡ., δηὰ Κειι, σῖγα δὴ δϑοδίο]ος- 

σ8] τϑίδγθβῃσα ἴο [ἢ686 γ γβθϑ. 
ΒΟΗΜΊΕΡΕΕ: [Ὁ ἰβ δῇ ΘΠΓΓΟ τι βίδα ἰὸ ἱπίουρσοὶ 

(815 στεδῦ ρτόρῆθον οἵ Μίςοδῃη οἵ δῃγ οὔθ Ὠϊβίογί δὶ 
ἐνθηΐ, 45 που ἢ 1ζ να 8 ΘΟΠΊΡ]οτΕΙΥ [Ὁ] 8 16ἀ ἴῃ {Πδῖ. 
ΤΟ ἱηϊτογργοϊδιίοη ἐοττς βοθῦι πον ΟΣ ἴῃ 108 οἢ- 
γα Ὰ]] 658, ποῖ ὀνθὴ υυἱτἢ 1[Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ῥτοτηϊβοα 
ἀοἰνογαποθ ἔσο Βαῦγ]οη. ΤῊ 8 βῃοι)ά ἢοϊ 6χ- 
ΡοΟ5Β6 {86 ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἴΟ βιιβροΐοη, δαῖ 6Π} ὙΆΓΏ Ὁ8 
ϑρδίηβι [Π6 ππᾶπθ ἢαβίθ οὗ ὀχ ροβίϊοτβ. πε ργορῇ- 
ἙΟΥ͂ ΓαΒῖΒ ΟἹ ΥἹΒΊΟπΒ ΜΉ ΟΝ ΤΕΡΓΟΒοηϊ, Ποῦ Βαρδυαῦθ 
ΒΙβίογίοδὶ οὐθηῖβ, θαϊ τ ῃίςἢ ἴῃ ἰαῦρο, ἤιίγιγαῦῖνο 
ΒΕΘΙΟ68 Βῃοῦ ([ῃ6 Θοθγεθ οὗἩ [Π6 ἀδνοὶορτπηθηϊ οὗ 
Οοα᾽β Κίηραοῃ. Ὅηαὶ 106 Ηοὶγ ϑριγτίς ἐπι 
ΒΡΟΒΚΒ, [πα΄ τ86 ΗΟΙΪΥ ϑρί τίν δοπθ οδῆ ἱπίδυρτοῖ, 
ὩΟΐ 8}} ρἱουθ σΌΥΟΒΙΟΥ οἱ ἰδίου 8] Ἰδασηΐηρ,. 

ἩἨΟΜΙΠΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οα ἷν. 1-8. 7716 Κίπράοπι οΥ Οοα. 
Ἰ. 1.6 οεπίταί ρμοϊπὲ: ἴῃ6 ψἱοτβοῦ δηᾶὰ ὀχαϊιοὰ 

Ζίοη, 186 βοῦγοθ οἵ [86 δβιδίυϊαβ δὰ σονο] ϑοη8, 



0 

δηὰ {πγουρ} ρταοθ, [86 δησίθηϊξ, οἤοθθα δϑαξ οὗἉ 
ἀὐοά᾽ δ ἀοπιϊπίοη. εγ. 1 8-Ὁ, 2 κ, ἢ, 8. 

2, 72 εἰἰίχεπδ : [086 Χο ἥονν τονγχαγὰ ἰξ (Ὠϊτϑί- 
ἴῃς ἴον τἱρῃηἰθοϑυ 688, ἰοημψίηρ, ἴοῦ βαϊναῖϊίοη. ογ. 
14, 8 ο-ἴ, ὁ, 7. 

8. 76 ογαάδν : (σα δ δὰ οὐ Β ρθῶσθ. ὙΨΈσ. 
3, 
τὰ 76 διίοβοοαίπο88 ;Σ τοβῖ, βΘΟΌΓ Υ, ῬΓΟΘΡΟΓΙΥ. 

ΘΓ. 4. 

δ. 7. ἀμγαίϊοη ; οἰοτγηδὶ, κὸ σοὰ Ηἰμλ5ο} . Ὕον. 

Μοῦ. 1. Τῆθ βαβοτγίπρε οὗὨ (8 ῥγοθϑῆς {π|6 Δ ΓΘ 
ποῖ ΜΟΓΙΠΥ͂ 0 θ6 οοπιραγοά νυ [ἢ6 ρίοσγ. Τὴθ 
Οἱ οα [86 ἢ] βῃΐηθδ δηὰ 18 ποῖ οοποθϑ!θᾶ; ἰΐ 18 
(ΒΥ οὐ ἔδαϊς [Γ εἰς 860 ποῖ. ἐραδέν υλα σΟΙγ68 
οὗ στᾶσα ; δυϊ δὴ [ΠΟ πηδγοδὲ ρΟβδ088 1ς [6 Υοΐοθ 
οὗ ἀεδβῖγο πιιιϑῖ ὃ6 ἴῃ ΤΠΥ̓ ἤοατ,, Ηδθ πῖιο πουϊὰ 
ποῖ 80 Γ αν δπὰ λιδιῖοο, δὰ ἰοημ8 ποῖ τπουοοῦ 
ἴῃ Βαπ}0}6 ρῥγοϑίγδαιίοπ, ἰ8 ποῖ ΥΟϑαΥῪ ἴοτ ἴμ6 (ο5ρ6)ὶ 
ΘΙΣΒΘΙ. -- ον, ἃ. αοὐ᾽ 5 ̓αὐρπιοπῖν ἀτὸ Ὀ6δ8ι, δηᾶ 
ΔΓΘ ΟἰθδΓ Θποῦρ ἢ (ῸΓ Εἷπὶ τ ΠΟ ἢ88 ρᾶζὶ ἴῃ ἴΠ6 Ηοὶν 
αδοδι. ΡΙουρὴ δηὰ βου τθα οο886 ποῖ; βουίηρ δηὰ 
τοδρίρ ΔΓ 511}} διϊθπἀοα νὰ (01}, υυῦ νγῇϑῖ νγ88 ἃ 
ΟΌΓΘΘ ἮΔ45 ὈΕΟΟΠῚΘ ἃ, Ὀ] 6551 ρ'.. --ο Υογ. 4. ΥΥΒο ἰοῃβϑ8 
ποὶ [ὉΓ τοϑ ὃ [π (ΓΠ6 Κίπράοπι οἵ ἀοἂ ἴποπ Παϑὶ 
ρΡθδοθ. Τμθ ἴθιτογθ οὗ [Π6 ποῦ] δΓὸ ἴογ ᾿ΐτη δοῃθ 
ὙΠῸ ροε8 Ὑἱι ἢ 106 νου]. --- ὕεγ. 5. [ἴῃ οὐ Β 
πϑθ! ἢ ἴμδᾶὲΡ Ὀερίη 4}} (ΠΥ σπόοτκ, (θη Ὑν}}} 
ἰξς γῸ ΟἹ ΡῥΓΟΒΡΘΓΟΙΒΙΥ, -- ον. 6. Ενοη ἴπ6 ΟἹά 
Τοβίβπιθηΐ Κπον8 ἴἢδὺ ποῖ πε} δίσοῦ ἴῃ ΣᾺ ]1Π688 
οἵ (80 Ὠοδῖμθη Ὑν}}} [ϑγαϑὶ δἔνου τῃ6 βθβῃ, πα θα 
δηὰ οοῃεττθ, δηῦου ἑηῖο [9 Κίῃράοιῃ. ΥὙῺΥ ἰ8 ἷ8 
ΘηΓΓΆΠΟΘ ἀοἰαγοεὰ Σ Βοοδυδθ ΟἿ 5 8η8, ἰηδιδδὰ οὗἁ 
τοχατάϊηρ Οὐα᾽Β ὙΔΥ, δπὰ ἰπυ5 ᾿ἰνίηρ ἱπ μθδοθ, 
σΟΏδατη0 ΘΒ ἢ ΟΝΘΥ Ἰη βιγ 6 δηἀ Βρ᾽Γ[Π8] ὙγΔΓΐΆΓΟ, 
δηὰ 80 ΠΟῪ ἀουδὴ ονοῦ ἐπ σογιδί μιν οὗ ἐἰ6 ἀϊ- 
νἶῃο Ργοπιῖϑοθ. πε} νοῦ. 3. ἰ8 18} (ἰπ ἃ βρίτγ- 
ἰζυδὶ 8686), ΕΓ. 6. Αἰ80 Ψ1}} ποῖ ὕθ 1 ]]6ὰ. --- 
ψοτε. 7,8. Ηον Μ0}}} 06 ἀοπιίπίοα ὑὉ61 ΤὨ6 4μι66- 
ἰίοπ ἰδ οὐβόστγο, δπα οδῃ Ὁ0 δηϑνυγογθα ΟὨΪΥ ἔγοιῃ ἴἢ6 
Νοὸν Τοβίδπιθηῖ. Οπθ [Πΐη ν᾽ ΟὨΪΥ 18 8010 --- [μοῦ 
Οοά Μ1}} τοίη ἔογονου. 
ΗΒΝΟΒΊΈΕΝΒΕΕΟ : Οἡ νὰσ. 2. Τ86 τὸ 

Ιοτὰ δύο ἰὴ9 ὙΑΥ8 'ῃ υγυϊο Ηδ που]Ἱὰ 
ὙΠ, - [800 ΔΥΒ οὔ ᾿ἰνίηρ τ ἢ ἢ δῖθ νοὶ] 
τὸ Ηϊ. Τὴ δηπ 688 18 τ86 να Κίη 

οὗ τΠ6 
ἃνΘ ΠηΘἢ 
Ρἰθαβίηρς 
1 ΟΠΘ 8 

ΟὟ ὙΑΥ8 ([8. 1111. 6}, τ1ὴ6 ἀϊτεοοϊίοη οἵ ἔδπο [ἰ{6 δο- 
οογαϊην το τ.6 ἈΝ οἵ (ὴ6 οογταρι ποϑσὶ 1861. 
ΜιοΟΗΑΕΙ ΙΒ: 6 Μοβϑίδῃ ὙΠ Ὅ6 ἃ ἰθϑοδογ, 

δῆγ8 Κιοἢϊ. Δηά ἴς 18 αὐἰ18 ΓΘΙΙΔΥΪΚ80]6 ΠΟῪ [Π6 
οἰά τοβοθοῦδ οὗ [86 «6 0}0785 ὈΠΘΠΊΒΘΙγ 8 ΘΔ ΘΧΡΓΘΒΕΙΥ, 
τᾶὺ τ ἈΔοββίδἢ Ψ}}}} ἱπίογργος ἴθ6 οτὰβ οὗ τὸ 
ἰανν, 8πα ἀἰβοονοῦ {Π|Ὸὸ οἸἴτοῦβ οὗ ἴΠ6 960}}8.: ἴδαὶ ἴΠ6 
ἀοοιτίπο νυ ἢ τηθῃ Ιθᾶγη δοίοτο Ηΐπὶ τ] ποῦ ὃὉθ 
ςοηϑίἀδγοὶ ἴῃ οοπι ρδιγίβοη νυ} ἢΪ8 ΠΟΙ͂ αν. 

Βυκποκ: ον. 8. Ψψοδονδῃ ΗϊπηΒ6}} ν}}} τείση 
τοῦ μἢ [ἷ8 ἰανν δηα δβρὶτι. ΤΠ6 οὔἶοθ ὙΠ] 0 ἢ γ6 
Ἰηοϑὺ Βῃδηι ΪΥ ἀἰϑγοχαγὰ (νοσ. 8), Ὑ}} 6 τηοβῖ 
(αἰ τα} γ αἰφομαγροά, 

ΜΙΟΒΑΕΒΙΙ͂Β: πθ ΤΩΔΥ ποῖ οἰ θεοῖς ἴο 118 ψῃδ 
ΟἸγῖδὲ βὰγ8 (Μδιι. χ. 84 {Ὁ}, τας Εθ νγὰβ ποῖ Ἷοηλθ 
τὸ ὑτίης; Ρθδοθ ου ἴ|ὸ δαυτῇ ὑυΐϊ 8 δινοσὰ ; ἔοσ τ 8 
ΒΔΡρθἢ8 ρέγ αοοϊάεπδ ᾿Ὠγοῦρ ἢ Ὠαπιδῃ ἀθργαν]ν ; 
ἀπα τΠ6860 ἀἰδιιτθδποοβ ΟΠ τ ϑιδπβ ἀο ποῖ Θχοιῦθ 
δα δυβοτ. ΤῊ ρογίβοι [ἢ] πιθοῦ οὔ {818 ῥτορῇ- 
ΘΟΥ͂, ἸΔΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ἰδ τοβογνυθὰ ἴοσ [6 ἤπδὶ σοσαρίθιοη 
οἵ 4} τπϊη 8, 
Οαυεκ ΒΙΒΙΕ: εσ. 4. Ἐνοπ ὑπάϑσ ὅ8οο- 

ΠΟΙ 8 Γοίμγη 648 ἰΐ 80 (] Κίῃρβ ἱν. 25), 858 δίβο [6 
τοδί σονγὰ οὗ στβϑῃ ἰῃ Ἰβγϑοὶ, ψν σἢ ἰδ ργοηχβοα 
ἥϊ 12), κουσίβο ὀχ βιθὰ ἴπ ἴδτϑοὶ, δοοογάϊηρ ἴο 1 
Κίηρβ ἱν. 20, ππάοσ ϑοϊοιῆοη. δϑοϊοιῃοῃ δ γεΐρῃ 
ψ͵88 ἰηάοθαὰ 86 οἰΐϊοῦ ἔγρθ οὗἩ 26 ἢἤπαὶ τγοΐζῃ οἵ 
Μφββῖαῃ. ᾿ 

ΜΙΟΛΕ. 

Οάϑρλει: Υαγ. ὅ, ἯἯ ε αν ἴο ἀο υἱεὰ ἃ ὑτοῖν- 
ἷδθ. Απ βαἀπιοηϊετίυπ, ΟΓ ἄθοσῦθο παρ γίπρ δὴ δά- 
τηοηΐτίοη, σου] πος Ὀ6 Δρρσορσίβιθ ὕθσθ διχοπς 
ΤΏΘΙΘ ῥτοϊηΐβοα. “6 υδὶκίηρ ἴῃ ἔθ Ὥδπιθ οὗ 68ο- 
ναὶ, βου Υοσ, ἰν ποῖ ἴο ὃδ6 Θα 48 ἃ τποσὶξ ἀδ- 
ΒΟΓΥΪΠΩ β8δ νδιίοη, ὑὰΐ 48 ἃ οοπαϊτοηΐηρ ζυδος 
Ὑ ὨἰοΝ πδ8 Ὀθθη Ὀδδίονγοα Ὀροη [5Γ86]. 

ΟΑαγΥιν : ὕεγ. 8. Τὴ6 ργοόρδοὲ Βοσα δια δ ἐβἢθς 
[Ππ6 50ι}}9 οὗ [Π6 μίουϑ, [δαὶ (ΠΟΥ πιδὺ δοϊὰ οι 
διεδαΐαϑὲ τπγουρσῇ τ6 ἸοῸρ ἄοϊαν, δῃὰ ποῖ δα ἀΐδ- 
οουτασοα ὈΥ ἐδθ ργθϑαῃὶ ἀρίδαϊ 80 88 ἴο ἀεδβρδῖγ οὗ 
186 (Π]]θης οἵ οὐ 8 Ῥγοϊωηῖβοβ. 16 ἀοπιίηίοη 
οὗ [6 ἀδιυρθίονς οὗ Ζίοη ἰδ τηϑδάδ ῥτγοτηΐϊποεξ, ὕ6- 
οΑυδ6 ἴΠπ6 Κίηρ ἴῃ ἴϑγαθὶ Ὠδὰ οὐὔὐδουτοα 86 σίουγ 
οἵ ἀοὰ. 
αυκίοη : [ξ ἰς οΔ]10ἃ τῃ6 δηςίοης Κίησάοπι, (1.) 

Βοοϑαδο ἰδ 5 αν ά᾽ 5 Κίηράοπι ἴῃ δΐβ βοὴ ΟἸἾ γίβε. 
(2.) Βροδῦϑο ἰξ ἰβ ἃ Κηράοπι ρῥτοοοοάϊηρ ἔοι 
δος ἴποπι, ηοΐ οὗ ἰοτείχη ῥγίμοθυ. (8.) 56 
ἴν ἰδ ἴη6 Κίπράοπι οἵ ΟΝ (4.) Βοοδυθο ἰς ἰβ 6 
κΚιηράοπι οὗ [86 ἵνγεῖνο {ΓΙ 068 γα πὶοα δα αἱ ἔἶϊιθ 
εἶπι οὗ αν δηὰ ϑοϊοῆοη. (5.) Βοοδαβα ἱξ ἰθ 
186 Κίπράοτῃ ΟΥογ [6 ποϑίποηῃ δ ϑδνυϊὰ δηὰ 80]0- 
τοη γαϊοὰ οὐϑῦ ἴπ6 Ὠοϑῖθ6ι. : 
στηῆκη: Νογ. 1. Το Κιπράοια οἵ ΟὨγίβί, οὐ 

186 Ῥγθβοηίηρ οὗ [6 ὐοδβραὶ, 88 Ὀδοη πιϑὰθ δῸ 
ϑΓΟ, δη(ἰ 80 ΠΓΠΙΪΥ Θδ 8 Ὁ} 1806, [δε ἰζ οΔἢ ὃ6 διἰδοὰ 
ΟΥ̓ ΘΧιοΙΙηΪ διὰ ΟΥ̓ ΠΟ ΡΟΥΘ, ΠΟΉΘΥΘΥ ρτοδί. --- 
γογ. 2. 1ῃ ραγίσαϊαγ, [Ππ6 ΡΓΌΡΒοὶ πεϊϑιθὰ τὸ 5880" 
ἴπο ἀἰἴθγοποθ δοίννοθη 186 Κἰηρσάοιι οἵ ΟΠγίος δοὰ 
116 Κίπχάοπι οἵ Μοβοβ8 δηὰ τῇ ἰαν. Μοϑβοα ὶβ 
ἀγοδα μι! ἰδδοῖιθῦ ; οοηϑιίγαίηβ ἀπά ἀγῖνεβ ἴ)6 ρϑορὲθ 
ἴ0 ἃ βῆβδαον οἵ οὐδοάΐθηοθ. Βαϊ ἴ86 Κἰπρσάοιῃ οὗ 
ΟἸὨσίβι [89 8 ΤΠΠΕΕ ῬΡι9 (Ρ4. οχ.), πο οὗ ᾿ῃοτὰ- 
Β0Ιγ 68 11κΚθ δῆθορ (Οἱ οὐ (μοὶγῦ βῃθρμοιῖ. ΒῸΣ τὸ 
80} ἩΠΠΠρΡ οὐοραϊΐϊθηοθ τὸ {ΠῸῪ πόνο ὈΥ τδ6 
δτοδῖ, Προ ΚΔ Ὁ]6 ὈΘηΘΠ(8. --- ὅογ. ἃ. 1 ΔΗΥ ὁΠ6 
18 80 ὉΓΓΟΡΥ͂ υπδοαυλίηϊοα νεῖ ΗΟΪΥ ϑοτγίριυτο 89 
ἴο ἱῃιοῦργοις 1118 ἰοχὶ [0 τηθᾶῃ ἴδπαϊ ἃ ἰϑδη 
ΘΥΌΠΟΥ ἸΏΔΥ Ὡοΐ ὈΘΔΓ ΔΙΙΏ8, ΟΥ̓ Ποῖ ἰορὶοπιδίο! Υ π.96 
το ηι, Ὧ6 ΝΟΥ πη 8}. }}γ ρογνογῖδ [6 γΠ0]6 56.886 
οὗ 1π6 Ργορῃϑι. ΕὟΓ [6 ἰαἰς68 (818 βαγίηρ σοθοσστι- 
ἱης τι6 ϑριπταδὶ Κίηράοτῃ οὗ Ομγίβι δηὰ δρρὶΐθϑ ἵξ 
ἴο τὰ ὈΟΟΙΥ Κιησάοπι ; δηὰ (18 ἢ6 ἀοδ5 δρωΐϊῃδε 
τι ῥἰαἰπ ϑουῖρταγο, Β1Ο} Θη)οΐ ἢ Οἡ [Π6 ΓΕΙΡΟΓΑΙ 
ΠΙΔΡ ΒΊΓΔΟΥ ἴπδὶ ΓΠΕῪ 8Πομ]ὰ ρῥγοῖθος ἰῃοῖγ διιυ)οοῖδ 
ἴπρδε Θη)ουθης οὗ τοῖν τιρ 8, δηὰ περ πδῖτ- 
ἰδίῃ [06 ΩΘΠΘΓΆΙ Ρ6806. --- γεῖ, 4. Πιαῖ ἃ ϊ 
ἀἰβεγεηοο 18. {6 γΘ Ὀούνθο ΒΟυΒΟΠοΪἀογβ! Υοε ἱ 
ΒΟΥ ὃ6 Ομ τ βδηθ, οδοὴ οὐ ἔπθπλ ὯΔ88 ἢ9 ὨΟὈΪ8 
ἔγαι8, {ἢ γϊοἢ τὸ ἢ6]0ρ ἀπά βαρροτγῖ οἴ δ. -- 
γον. 6. οὶ πο που] ὑδ 80 ρα 51} δῃηϊπιουβ 88 ποὶ 
ΘΆΞ1}Υ ἴἢ0 4|1ὁνν ἀοὰ ἰο [86 ΔυνΔΥ [18 θαυ ΠΥ ροοὰκ, 
ἱ Ὧ6 ΟἿΪΥ [)88 51 6 ἤΟΡΘ οὗ [Π6 ΠΟΆνΘΏΪΥ χοοάβ 

ΒΤΆΒΚΕ: Υον. 1. Αἱ [6 εἰτὴθ οὗ ΟἸτῖδε, Μουπὲ 
Ζῖοηῃ βίοοά ΟΥ̓́ΘΡ 8]} οἷδοῦ πιουπιδῖη8. ἘΠῸ ΟΠ τΟΣ 
οὗ τ1ὼο Νον Τοβίαπηθηΐ ᾿88 ἃ ρτοδιὶ Ὀγοδιῖποῆοδ 
ΟΥ̓ΟΡ ἴδ6 ΟἸατοι οἵ 1Π6 ΟΙᾶ 'Γαβίδπιθης. Ομ γῖβὲ 
τηδιηϊδίη8 δηὰ οχίθηςς, ονθῇ διηϊὰ πλδηϊζοϊὰ αἱκ- 
τυριίοη δηα ἀδδοϊδίίοη οὗ ἴπ6 θαυ Κιπράοαιβ, 
ἢΪἷ8 Βρὶ  α 8] ΚΙΠροτι --ἰὰο Ομ βδη ΟΒατο ἢ οἱ 
ΘϑΥ -- Ὁ ἢ15 οτὰ δηά Ι..- γεν. 28. ἢ 
ἦθ ἢοῖ ΘΟ ρ ἢ (ἢδὺ ὁδοὴ Οη6 θοϊονοβ (Ὁ Ὠἰπιβεὶξ, 
ΟΠδ τηυδὺ 4180 Θχοὶϊθ ΒΠΟΙΠΟΥ ΟΥ̓ ἔγδίογῃαὶ πλθδὴ5 
απο χρηύθουδηθθ8β. ΥἾ6 τηῦβῦ ποῖ ΟἿΪΥ ϑοηὰ 
Οἴποῖθ ἴο οἔυγοι, Ὀὰς 4|80 Υἱδίς ἰδ ουγϑοῖναα. Νος 
411 πιο οομὴθ ἴο ἴΠ6 σπυ τοι 81Ὸ οὐ ἐἰδῖὶ δοοοππξ 
ἔγὰθ τιϑιλθογ5 οὗ ἰΠ6 σμαγοι, Ὀπὶ ΟὨΪΥ τόθ το 
σοΙθ ἱπ ἔγιθ ΒΡ Ἰο ἰγ. --ο ὅογ. 8. ΟΜ βίδα 
βου) 6 8 ῬοδΟΘΘΌΪΘ ΡΘΟρ]6 δῃὰ ποῖ ᾿ἷνο ἰῃ Ὀἱςοκ- 
ογίηρϑβ, δίγι ἴθ, δῃὰ θη ΠΥ. Τταθ ΡῬΙΘΙΥ ἰδ τοταγάοα 
ἰῃ ἐδις νοσὶ ἃ δ᾽ϑὸ (1 Τίμπι. ἱν. 8). -- εν. 5. ἴτε 15 
ἃ ἀονὶ δ} ορ᾽ ποι ἴδδὲ τηθη ΤΔΥ ὈῸ βανοᾶ ἰὴ 4}} 
τοὶ σζίοηΒ. δμτίαν"» κίηράοτῃ ἰ8 ποὲ ἃ που α]ῦ ὑπαὶ 



᾿ιρξξεξϑ  β: 

ΟΒΗΠΑΡΤΕΒΒ ΙΝ. ΑΝῸΌ Υ. 41] 

δ οἰοΥΠ8] Κπράοπι. Α ΟἸγιβείδη πιῦδὲ ἔϑασς αοὰ 
ποὶ (ῸΓ ἃ ἐπι οπὶγ, Ὀυῖ ΘΟΠΒΙΔΏΙΝΥ. ---  οΓ. 6. 
Βοά!]γ ρίαστιιεθ δπὰ 4}} ἰεἰπὰβ ὁδ ΟΠ α 99 θη 18. Ὁ6- 
Ἰοπρ ἴο (6 δίγβῃρθ γγῶγ8 οἵ αοὐ, ὃν νμίῖςῃ, μονν- 
ἜΥΘΓ, Ηδ θ66 Κ8 ἴο ὑγίης ἴΠ6 οἰτίῃςς Ἰπῖο τὴ6 τσοὶ 
ὙὟΕΥ. ΤΠς ΟΓΟ88 πχυδὶ σίγα Ὀἰγίι τὸ πὸ ΟἸαγοὶ ΟΥ̓ 
Ομδε. Ηοϊ]ὰ ἴλϑε διὰ δηάυγο. 
χανε: Νεγ.1. Το σπατοῖ οὗ ἴῃς Νοιν Τοβίδ- 

Ἰωθηὶ τοδίβϑ Οοἡ δὴ ἐ ΟΥΔὉΪ6 ἰουπάἀδιοη. ἘΕνθῃ 
[560 ρμαίοδβ οὗ [61] οδπηοΐ Ῥγονδὶ] δραϊηδὶ 1. ΑἹ] 
86 κἰπράοῃιμβ οὗ ἐμ6 νον ἃ ἂγὸ ποιπίηρ ἴὸ Ὀ6 οοη- 
εἰάογοα οἵ ἱἰπ οοῃηραϑοη ὙΠῺῈῊ [π6 Κὶηχάομῃ οὗ 
Ομγῖβι. -τ εν. 8. Βοοδιιδο {Π|6ΓῸ 186 811}} νοῦν νυ ΠΟΥ 
ὙΆΓ, πδιγε, δηὰ δ ΠΥ διηοπρ ἴΠ086 ΠΟ 5Ππου]ὰ 
υκ Ομ βείδηΒ, εἰ Τογὰ 51}}} ἡ αβ [86 Ρεορὶε5 δηὰ 
Ῥεπηί βίου [86 Ποβίῃοη. -- ὅογ, ὅ. ΝῸ ὁΠ6 '5 σρδΌϊο 
οὗ δπ6 ρῥθῆοο οἵ ἀοὰἂ οχοορὶ Πίπι τνῖο νὰ 1 Κ8 πὶ [ἢ 6 
ΠἧΙΏΘ, δπὰ ἰῃ ἴπ ῬοΟΥΟΥ, δηᾶὰ δοοογάϊης ἴο ἴ86 
Γοπμδηἀπιδη 8 οὗ εἶξε οὐ. 
Οὐλχρτ: γε. 1. 4.5 Ζίοπ, 80 ἔδυ 88 ἰζ δἰ χη βοα 

4150 Ψεγαϑαί πὶ, γαβ ἴῃ6 ΠΕΡ Δ] οἵ ἀοἀ᾽ 8 Κίπρσάοπι 
υπάον τὴο ΟἹά Τοβιδπιθηῖ, [Π6 ἰδησυααρα οὗ τς 
ΒΙΌΡΕΙβ ΠαιΌΓΑΙΠΥ δάδριοιὶ [[596]0 ἴὸ (Πδῖ, δὰ ἐῃυ8 
ἴ6 ψ ΒΟ] κίησάοιμ οἵ ἀοά, ἔοιη ἰϊ5 ΟἹ '[68ι8- 
Ἰβοηΐϊ (οΎτὴ5 οὐ ἰοναγὰ (5 ΝῸΝ Τοδίδιηθης ἀθνοὶ- 
οριρθηῖ, Οἢ Θαγδ δὰ ἱπ ιθανοῃ, νγ88 ἀροχηδίρα 
ὉΥ τδ6 παιμθ οἵ Ζίοῃ, [6 τπηουπὶ οὗὨ Οσά. ---  ετ. 
8. Τμο Κίπράοιῃ οὗ ρθϑθθ ἰ8 Ὀυϊάϊηρς βαρ 
Θνοῶ ἴῃ [686 ρογίοὐδ, ἸῺ 80 ἴδ᾽ 88 Ομ γδείδη ρθορὶθ 
μδνθ δἰγοδυ Ὀδαίθη ἸΠΔΗΥ͂ 8 Βνογαὰ ἰηῖοὸ ρῥἱοιρῆ- 
Βῆατοδ 80 ἸΠΔΏΥ ἃ δρΘΑΓ ἰηἴΟ ὈΓΌΠῚ Πρ. ΠΟΟΪΚΒ; τ ἷ8 
ἱοροετίοοες ἤι}6]] πος ἰ8. ἃ ρ]οάρο οὗ [Π6 οοτηρίοῦδ 
ΠΕ ΤΟ ΤᾺ 

Οη εἰναρ. ἵν. 9-|4. Οὐέλε εἰγυσσίοα φ Οοα᾽ 8 οοη- 
9ῆ. 

μον παιδὶ Ὁ πλλ᾿ ηἰδί ποὰ --- 
1. Τῦπάεν πρᾶν βογγοῦ ἴῃ βεοῦτθ οχρβοίβιίοη οὗ 

εδτὸ ἤπια! γοδορῦοι (γογβ. 9, 10). 
ἃ. Ὁποῦ τῃ6 ταὶ ΟΥ̓ 45388}}18 οὗὨ [ἢ6 ἴοο 'ἱπ βιιγο 

οοαἤάαοποο ἴα ἴἢ6 οτὰ δὲ18 ὩΡΟΠ 186 {ΠΓΟῺΘ (Υ6 18. 
11, 12). 

8, [π οοηῃδίδηι βοϊ οχϑιηϊηδοη. ΒῸΓ, δἰ μου ρὮ 
1.6 τ ΙΟΥΥ τηδὲ σΟΥΔΙΠΙῪ ὑ6 σίνθη τὸ ΟΟα᾽Β σδι136 
(τον. 18), πϑνοσίῃ61ο85, πῈ}} Οτῖϑὲ 15. Ὀοστῃ ἰὴ τὴ6 
οοηστοχειίου (αηἀ ἰῃ 6δο}} ἱπάϊν ἀπ], νϑτ. 1), 1Ὲ6 
Τοβοϊ οὗἨ ΘΥΟΥΥ σοὨ[οϑι 18 ἀθδογνοα αἰβδβίοῦ δηὰ αἷθ- 

τ. 9. [6 σοΟΙΡΪ αἰπὶ πηάογῦ ἴΠ6 δίστιρ ,͵ο 
διὰ βοΥΓΟ τὴ αοα ᾿αγ8 ἀροη ἴΠ66 ἷ8 ἃ δίσῃ τὶ 
ΟἸμεῖδι 'ἰ8 ποῖ ἴῃ 106. 8:66 ἴο ἰν τι 0 ὈΘΟΟΠΊΟ8 [ἢ 6 
τσ τ σοπιρ] δἰηϊ δηὰ δα η685; (ποη Μ01}} Ηδρ, απιϊ δὲ 
τῆς μΡδίη, ὕ6 Ὀοτη ἴῃ {Π|66. --α ὕεΓ. 10. [πη ἷ5 ΤΩ ΒΘΤΥ͂ 
[δ ῬΓΟΟΝΕΙΙ 80η ἤγει ἰυπὰ ἢΐδ ὙΔΥ ἴ0 ἰδ ἔμ ΠΟΓ 8 
Πιοῦδ6. --- εὐ. 11. Ηον ππυο ἢ ΤΠΟΓΘ ΘΒΓΠΘΒΓΥ πγιιϑὲ 
τ ὈΘ ςοποογηρα 1ῃδ1 (οὐ Β πδιὴθ δῃοι]ὰ ὑὃ6 Πα! οσσοὰ 
Ἐγουρ ἢ οἷἷσ (Δ 1 ἢ δηὰ 16, βίησο γὸ Κποὺ (ἢδὲ ἴο ἢἷδ 
οπθιοΐεβ ΠΟΙ Πρ 18 Π]ΟΥΘ ἀρτοθϑῦθ ΕἸ Δῃ [0 866 τι8 
ἰδ ὈΔ]]οννοα. ὉΠ] τὸ δ΄ΓΘ ποῖ ὈΠΠΟΙΥ ΠΟ Οὔ οδῃ 
ΤΟΠΘΔΟΓ τ 80; δηἀ ἴΠ086 ὙΠΟ διἰοιηρῖ ἴἴ ἀ0 80 ἴο τ 
τδεὶντ οὐσῃ σοηἀθπχηδίίοη πὰ ταυΐη. -- ὅτ. 18. [ἢ 
1.6 ἰοτίπη65 οΟὗΓἉἍ τ6 οοηστγορδίίοη [ὨΘΓῸ '9 8 σοηδίληϊ 
οὖν δηὰ ον. ἴΙμὲὲ ἃ8 Ὀ6 Οὐ ΟἿξζ συδγὰ δραίπϑι 
Ρυμίο 'π ἈΡΡΑΓΘΠΕΥ ΤΟΝ 80Ά80Πη8, διψδίηδὲ 
ἀαδροηἀθηοῦ πὶ ([Π6 ἀγουρδῖ. --- ον, 14. 1 ἰδ 4 
ΤΟΥ Ἡτειοποὰ (Ὠΐησ, ἴπᾶὶ ΤΏΔῊΥ ΟἾ τ δια 8 ΓΤο- 
ΤΟΘΙΔΌΘΥ ποῖ 6211] πιὰ [86 [ιτίουβ 45358}18 οἵἨ  [Π6 
ΘΏΘΕΙΥ ἴμᾶῦ [ΠΟΥ ὈΘΙΟΠρ' ΤΟροίμογ, 80 88 ἴ0 ϑρδγ8 
Οὔ δῃοίθοῦ; ὑπΐ αἱ ΟΥΠΟΓ {1Π168 [0Γ (ΥἱΠὶηρ σδυδος 
τείιβο βεϊνδιίίοη ἴὸ Θδο ἢ ΟΠΟΓ δηάὰ σῷ} ποῖ ἀνγ6}} 
ὈΠπάΘΓ οΠ6 τοοἕ. 
ἩΚΝΟΒΤΕΝΒΕΕΟ : Οπ γυοῦ. 9. Το τρὶς ἴο- 

ξεῖδον οὗ ᾿υἀρτηοηῖβ τὰ ῬγΟτἶ865 οὗὨ δβαϊ υδοι 
Βῃου]ὰ χτιαγὰ Ὀεϊΐενοῦβ δραίηδὶ γαΐῃ ἤΟροδ, τ ἰςὶ, 
ἱξ οὲ δαρροτίοά ὉΥ τὴ ονγθηΐ, οἰἰδῆσο ἱπῖο 50 το ἢ 

Ι 

1:6 ἀθοροῦ ἀοβροηάθηογ. [ἱ σοπίδϊῃβ 690 δὴ ἰῶ- 
ἀΐτγοοῖ δοϊδοθ ἱπ ἰ(βο] ἢ, ἰοῦ Ηθ ψἢΟ 836 π85 16 ῥγεάϊο- 
ὥοῃ οὗ δὴ 5}4}} ὃ6, υπάοσ ἢ οοηίγοὶ τηυδῖ ἰξ 
βιδηὰ, δηὰ “δ νο βοῃὰβ σδϑῇ τυγῃ ἰ αν δ." ΤΟ 
δτοθίαδὶ ΓΟΆΒΟΗ [ῸΓ ΟἿΓ 1 - ΠΑ ΓΘ Ππο88 ὑπᾶθῦ ἴΠ6 
οΓοβδ ἰ8 {πὸ ἀοαδι ΠΟΙ ΘΓ ἰξ οομο68 ἔτοῃ Οοά. 
ΟΑΥΥΙΝ : οτγ. 10. ΑΒ ϑοοῆ 88 Ηδ ἢδ8 δίγοηρ- 

δποὰ {6 80}}8 οὗ Ὀ6 ον ΒΒ ἴὼ Ὁ6ΔΡ ἐΠ6 οΥΌΒ8, ΗΘ 
δαὐὰβ [86 ἢορα οἵ βαϊνϑδίοῃ. . 
Τῦτηξη : ΒινΒ-ρδηρβ ἱπαΐσαίο ποῖ ὁ ἀθδιὴ Βυὶ 

8 ἵπγοΐο]ὰ 116, ταὶ, ὨΔΟἾΥ, 1ΠπΠ6 Τοῦ 15 0 Ὁδ 
ἀοϊϊνοεγοὰ οὗ Ποὺ Ὀιιγάθη δηὰ ἴῃ} ΠΟῪ τηϑη ὈΟΓΉ. --- 
Ψοσ. 11. Ιβυϑοὶ, τ ἢ ὨΪ8 οἴαιῖπι ἴο 6 ΙοηΘ [ἢ 6 ̓λέρὰ 
Ρίο οὗ αοά, νγ88 ἃ ἐβογῃ ἐῃ 10:6 ὁγ ΟΥ̓ [πΠ6 ὨΘΑΊΠΘΏ. 

ΒΤΑΝΚΕ: Υοῦ. 9. [πὸ γτεδὶ αἰβίσγοϑϑ οὐ ἤϑδσὶ 
ΤΠ6Π οὔδῃ οἰἴΠοΓ ἕογρος (οα 8. ῥγοπι 568, οὐ Ὀορίῃ 
ἴῃ ΒοΠΠΟ Πιρᾶδυγα ἴὸ ἀοϑραῖν οὗ (Ὠοῖγ {ΠΤ Θηϊ. --- 
Ψψεσ. 10. Τ πση ἷβ [Π6 οΓΟ588 τηοϑὶ ἐμ Ὀοττο, τ μδῃ 
Ἧ6 σΟὨ 5 ΘΓ τὴς ψ|}}} οὗ αοά, δηὰ γίε! ἃ ουγβοθῖνοδ ρᾶ- 
σ ΠΕ τὸ {πὸ ἰγουῦϊο, --α ον. 12. ΤΊΘ ὑπρῸ]γ ἰῃ 
τποἷγ ραγβοοιτίοη οὗἩ [Π6 8581η18, ΔΙ Υ8 ἤδγνο, ἀοπδὺ- 
685, Δ δΥἱὶ ἀδβίσῃ, θυῖ αοα Κποννβ ΠΟΥ ΠΘυθγἢ6- 
Ι088 ἴο ἔστη ἴ0 τὸ φοοά. -- ον. 13. ἃ  ΔΙΠῚ 
σ8ῃ δοοοΠΙρ ἰ8}ὺ ποιηΐηρ πη]ο8 Οοα ρῖνεβ ΧΙἱ 
ΒΙΓΟΠΖΊΏΝ. --- νοΥ. 14. Απά 4} ργοραγαιίοη [ὉΓ ὙὯΓ 
18 ναΐῃ θη Οοἂ νου]ὰ Ἀπ δὴ Τηοδο ψ1Ὸ ἀ6- 
ϑρδ6 Ηἰπι δηὰ ἢἶ8 οτὰ δτο ἀδβδρίβοά ὉγῪ αοὰ ἰῃ 
τοϊατῃ, δηὰ ρίνοη οὐοῦ ἴο ἴδ βοογῃ οὗἁὨ πηθῆ. 

ῬΡΑΥΕ: Νετ. 1] ὙΠῸ δηθπιΐθ8 οὗ Οἢγίβι 8 
κίηργάοπι τηῦδὲὶ ποῖ τμίηκς τπὰτ, Ὀοοδυ8ο ὈΥ ΘΟ 'Β 
ΕΣ ρα ερλν δὰ ΤΟΥ 8΄ΓΘ Ῥϑιτηϊἴοὰ [0 ρμίδριο (δ 
σΠαγοῖ [ῸΓ 8 το, ἐπ ἷ8 νὶ]} Ῥ0Ρ458 ὈΠραπΙ5Π6α.. ΤῺΘ 
Ἰπἰαψυ πὶ} Ὀ6 τεϊυγποὰ προῦ {Ππεὶγ οὐνη Βοδαβ. 
Αχαΐηϑὺ οὐ β ἱπάρτηθηϊδ, Ἰνῆθη ΤΠΟΥ 141}, δυδὲ 8 
0 ΤΣ ΜΆΓΥ ρτοραγδαϊίοη, θα ΟΠΙΥ (80 Ῥτορδγδιίοη 
[του ρἢ τοροηῖᾶποθ ἃπὰ ὈΥΔΥΘΥ. 
ΒΙεαξη: ἄνθη ἴῃ οὔὖὐγ ΟΠυγοῖ, δηὰ δηιά {π0 

[Γας ᾿ἰθοτὶγ οὗ σοπδβείδηοο πὶ ν ἰοἢ αοα ἢ88 
ἰοββϑὰ υ8, εἷς Εἰπράοιῃ 18 811}} νοῦν ΘΓ ἤδτὴ 
Δη ορργϑββθὰ ὈΥ [6 ρονγοῦ δηὰ ϑρ͵γ1 οὗ 1Π6 τοῦ], 
Δηἃ 0η8 σδῃηοὶ ΙΔ Κ6 ἴδ ἰοαδὶ (86 οὗὨ ἀϊδοὶ ρ] ἴῃς, 
811} 1688 ἀἰϑοοῦυθὺ ὑΥμ.068 οὗ [6 Κίηράοπι οὗ σοὰ ἴῃ 
(16 ϑοσυ αν ρόνοῦ. Βαϊ τ[Π6 ρτοδῖοῦ [Π6 ποοὰ [ἢ 
ὈΘΙΟΥ δὴ ἐΠ6 ῬγοΟπἶδο8 οοπὸ ἴο ΟΠΘ᾽8Β μοῖρ. [1 
ἀοὰ βδοαυϊὰ ἀνε 61}}} ἐαγίμοῦ ἀμ τῆοτθ ατὶΘΥΟΌ 517 
αἰ ΐοι, {Π͵8 πηυϑὲ 8:}}} Ὀ6 οὐν οοπβοϊδίοη, ἴῃδὲ 1 Ηδ 
ὈΓΘΔΚ8 ἀονη (πδὶ νοῦ Ηδ 88 Ὠἰπιδοὶ Βυ}}, Ηὁ 
Ὑ 11 186. 4}} τῃ6 ᾿ἰνίης βδίοηθϑ οἰ βουυνῖδο ἴῸΓ 88 οὐγπ 
ΡΌΓΡΟΒΟβ. Ὅὴθ ΠΟΥ ΠΗ οὗὨἩ τ[Π6 (ἈΠ οὗὨ 1δγϑοὶ π 
πὸ ΟἹ Ἰοειδπιοπῖ, δηὰ τΠ6 580] αἱτν οὗ 4}}] αοα 'Β 
Ῥτοτϊηἶθοδ (πγοιρἢ 186 τῷ ποῖϑ, δΥα δογυϑα δ δἱὶ 
τἰηι68 88 ἃ ΒΌρρογξ (ΟΥ ἐπ 6 (γϑιίδη ἤδ!. ὙΠ οΓΘ 
1ΌΟΓΟ 8 6 ΟΥ πὸ ἔῃ πῃ [6 Ποατὶ, δη ἃ στθπ 
51}}} ὀβίθοιπι θαυ ΓΠΥ ροοά ΤΟΥ πἰρ Ϊ, ττὸ οὔθ ᾿θ ΑΓ 
ῬΓοΙχδῖιγο δηὰ ἴθ0 βοῃδίτἶνθ σοι δἰ πῖ8, δρδὶπϑὲ 
νὰ ἰο ἢ τγὸ τησδὶ ὑδϑι γ τΓμΠ8ὲ [Π6ΓΘ σΔῃ δπὰ ὙΠ] Ὁ6 
8 51}}} [τι θοΓ ἀθοδὺ οὗὁἨ δχίθγῃδὶ ὈγοΒΡΟΥ ΟΥ̓, νν ἢ1]9 
εἰ αἀοἀ ν}}} ἢος ᾿οὶ Ηἶ8 ργοιπηΐδο ἴα]. Οὐγ ἢθαγί 

18 οἰ ΠΥ Ἰοϑὲ ἴῃ ἴ86 αἰδῖγοββ πὰ ογροῖδ [6 Ῥγομι- 
ἷδδ, ΟΥἩ ἦς Ἰοπὰβ δὴ ΘᾺΓ ἴῸ ἴΠ6 ῥγοπηΐδο δηὰ 1ῃθη 
«ὨΠΚ5 1Π6ΥΘ τησϑὲ ποϊπίηρ δάνογθο ἰηιογνοῆθ. [Ὁ 
8 τίρες ἴο ΚΘΟΡ ῥῬγοπηΐδο ἀπ ψπγϑαιθπίηρ ὈΟΙῈ θ6- 
[ὉΓ6 116 ΘΥΘΆ. 

Οη οἶβδρ. νυ. 71λε Ῥσγάπιοε οὐ" Ῥεαοα. 
1. ΠΗ! σονηΐησ. 
(4.) [π ἸΟῪ ψοΐκο, 1. ὁ; ὨθμὉ]6. 
(0.) Απὰ γεῖ ἴο τ1Π6 ἱῆτοπο, 1 Ὁ ; φΙοτίουδ. 
(ς.) ΒοοδυϑῈ Εἴ νγδβ δρροϊηϊθὰ ἴο {πῖ8 ἔοι οὗἁ 

οἰὰ, 1 ε; δἴθγηαὶ. 
(4.) Αὐ τδ ἀρροϊηιθὰ [Ὁ]] 688 οὗἉ (π16, 3 ἃ ; ἰδ)» 
ΓᾺ] ῬΟΓΑΆΙ. 
2. Ηΐ ῳὧοτῖ. 
(4.) Τὸ ἕθοῖκ δηὰ βανα ἰδὲ ἢ οἢ τγδ8 ᾿οδὲ, 3 ὃ, 
(0.) Τὸ δε ἃ βῃερμογά ἰῃ ἐγαιῃ, 8 ἃ. 
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(ς.) Τὸ φγεραγὸ αοά᾿β Κίησάοτζαῃ ὀνϑῇ ἴὸο ἴμ6 648 
οὗ τῆς νου]ά, 8 Ὁ. 

(ἀ.) Το ρῖνο ἌΝ ἴο ἢῖβ [Ὁ] οὐγοῦβ τὨσουρῖι 186 
Ῥγοϊθοιίοη ψῃϊοῖ ἫΘ ν1}} αὔοογτά δηὰ τ10 Ὀεδβίον- 
χηθηΐ οὗ ΡΟΥΨΘΓ, 4. 

(6.) Το Ἰυάρε τπ6 ψοτ]ὰ, 5, 14. 
8. Πὺς (οπστεφαίίοη. 
8.} ΑἍὄὔ ϑρ' πίιι8] σοηρτοραῦοπ. Ὑ6γ. 6, 
Ὁ.) ΔΑ ρομεσγία! οοηρτομδεοη. Ὑ 678. 7, 8. 

(ς.) Α ον οὐπατομδιίον, ΠΟ (α) ἔγιιδῖ9 ἴῃ 
ἀοὰά «ἴοπο (νοτβ. 9, 10); (β) ἱμαᾳυΐτοεβ δος σά 8 
Ψ1 δἰοπο (νοῦ. 11); (γ) ἔδαγε ἀοά δἱοπϑ (νϑῦβ. 
12, 18). : 
εν. 1. ἀοά εοππῖβ ποῖ δυῖ ννοῖρἢ5; δπὰ [86 

ΙΟΥΎ δηᾷ 8π18}} ἴῃ ἴμ6 ἐν οἵ ἴη6 νοτὶ ἃ Ηβ ομβοούθδ 
τοοϑῦ ἰοπάϊγ. Ηδς 13 8 οοπεοεεϊοὰ αοὰ. Ηἱΐβ νγᾶγ8 
ΤΟΔΟΣ ἔγοτα ἴῃς ἀδδρ ἴο 186 μοῖρ ϊ. --- ΑΒ Πανὶ α οϑιθ 
ποὺ ἥοηι Βοιβ)ομὸπὶ τυϊτῃουΐ γον] Ὁ δ, 80 
δνογυτ ηρ ὑθπιρογὰ! ἴῃ [Π6 Κἰπράομῃμ οὗ ἀοὰ 88 
ΘἴΕΓΠΆΙ βἰσηἰβοδιίοη. --- Εἰ ηρθ δῃουῦ]ὰ οοπϑίἀογ τΠ 
1Π6Υ Οὐχ ποῖ ἰὼ οϑίθοῃ τποϑὺ Ὠἰρμηΐν {πο γ ἀΓΒ6- 
ὯΔ|8, Ὀαϊ τηοἷγ βίογοϑ οὗ Ὀγθϑ, δῃᾷ τὺ τῆοϑο οχίϑὶ 
ἴον 1686. --- ΕΠ Π]ΟΥΒ τὸ δῖ 411} πιὸ ὈῚ ΟΟα᾽ Β ρίδοθ, 
ΟἸ τ 86 Β οοτηΐης 15 ἤτοι ΘΘΓΠΙΓΥ δηά τὸ ΘΙΘΙΏΙΠΥ. --- 
τ 5 16 ἴο Ὀαϊΐενα ἴδδὲ ΟἸἢγίδιὶ γὰ8 Ὀδίοτο [Π6 
ΟΣ] ; βαἸνα θη ὈΟρίηΒ ποῦ ὑπ} γοιὰ ΘΧρογίθηςοθ 
(ἢδὺ Ηδ 8 Ροτὰ ἴῃ [6 ἩοΙ]ὰ. --- ον. 2. αοὐ᾽ Β 
“ ἀΠρΘΓοίοτο ᾿ 18 αἰ Αγ 5 Παγὰ [ὁ υπάἀογαίδη, οβρθεὶ- 
Αγ μοη ἴτ ροΘ8 ραίπϑυ οἷν θϑῃ, Β]οββθα ἢθ 
ὙΠΟ γοοοῖνου τ. (Αοὐ ἴογβακοβ, θα ΟηἿΥ ἴῸγ ἃ οοσ- 
ἰδίῃ εἰπ|6; παν ρδίίθῃοε ἴῃ {πὸ τη οἵ ἀτουρῃι, 
᾿ΐν τἰπη6 18. 68 οὐ 811. ΑΙ Ηἷβδ νγαγβ τϑηὰ ἰονσαγὰ 
ὨΘν Ὀἰγίῃ ; ὄνθὴ ἄθδιῃ. Ηθ μδ8 ἰογροιϊθῃ ΠΟΠΘ, 
Δηἀ ρΌΘΒ ΔΙΘΓ 411, ὁσθη [ἢ6 ]οβὲ ; ἰθανθβ ἴπ0 ὨἰΠΘΙΥ 
8πὰ πἷπο ἴῃ ἴπο ὙΠῸΘΓΤΘΒΒ, δηὰ 86  κ8 ἴΠ6 ΟΠΘ. --- 
γεῦ. 8. Βαῖθϑθ ΠΥ Ποϑά ; 1016 ϑανίουγ βίδη 8 ϑνοῦ, 
δηὰ 1 Ηοδ ν611]8 ἰπηβο ἢ, [η6 οἰουὰ ἰ8 ἴῃ τπ6 ἀϊτη- 
Π688 Οὗ [ῃϊπ ἐγ ; Β6 σϑῃποῖ [4]]. --- ΑἸΤΠΟΌ ΡῈ Ψ6 58 
6 τὴγ βαϊνδίιοῃ, ἴοι βου άϑὶ ποῖ ἴῃ δ οἰ 18ἢ 
ὙΑΥ͂ ἀγὰρ [ἷ8δ πδίαγο ἱπίο (Π6 ἀπδῖ, ὈὰῚ ΟΠ ΘΠ 8ἢ 8 
ἸΟΪΥ ΤΟΡΘΓΘΠΟΘ (ὉΥ [ιἷ8 ἀϊνὶῃθ Τηλ)οϑῖγ. [πὸ [}}6 
ΠΆΙ6 ΟΥ̓Ἡ ΟΠ ΓΙδὺ 64}} προπ αοά; ἴῃ τ6 πδῖηθ οἵ 
ἀοά οΥΥ τὸ Ομ τίβι ; Ηθ υν}}} σοΥίδ ΠΥ ἤθαν ἴπ 66. 
ὙΥΠογονοῦ ἴμοῖ γί Ηδ ἰδ ποῖ ἔδγ οἵ. ἴύνϑη [ἢ τἴπο 
γγογ πἰτπρ ἴῃ [86 δῦγββ, πὶβ Κἰηράομι ΓΟ ἢ 68 
τποσ, Βαϊ οοπβίον εἰπεῖ τἰπ6 ΟἹ οαγῖῖ ἢ88 Δῃ 
οηᾶ, δοοκίηρ ΙΏΔΥ δορὶπ ἴοο ]δἴδ. -- τ. 4. Ηδ 
οῖνο8. ΗΪπηβοὶ, ἐπογοίοσγο ργίνοϑ Ηθ 6. ἴὴ (6 
φςοπρτορδιίοη Ησδ, ἔμ6 Οπο, 18 ἱπνῖβι]6 ; 8 οΚ 
ἴῃοτα ἰ8 οαγγίοα ὁπ ΌΥ πᾶν πδη 5. Α νἱβ810]6 μεβὰ 
ἴο 186 ΘΟ ΥΟρΔΙΙΟΙ 15 ἀσδ]ηβῖ ΘοΥΡίαΓΘ. -τ  ὁΓ. δ. 
Ενοη ποτ Πα βηχίίοβ, ἰδ ἰ5 ΟἿΪΥ βαϊνδιΐοη, Νο 
Ο τ βιίδη βου) γυὐοῖος ἴῃ τῃ6 ἀσδιγιοίοη οὗὨ δη- 
οἴ ἶθ8, θὰ ΟὨΪΥ ὈῸ τη Κῆ] ἴον τὰ 6 βαϊναῖίοη οὗ Ὠἷδ 
ΟΥ̓ 8011]. --- Ὑ ὁγ. 6. Αὐτὰ [86 νου] τηιιβὺ [π6 ΘΟ ῃ- 
ἐτεχαιϊίοη δἰδηὰ. ἘΕἸΙρῆτ ἔτοτα τπ6 σου] ά 18 σου- 
ΤΛΑΥΥ ἴο τὸ Κἰηράοιῃ οὗ αοὰἁ. ὙΏΘΓΟ (ἢ πιδίῃ- 
τοηδηοα Οὗ ἴΠ6 Βρίτιξ δπᾶὰ οὔ βίγοηριβ [αἱ 18, [ΠΘΓῸ 
οχὶβδίβ ποϊδίηρ οὗ ἴπ6 τὰ ἴβγαοὶ. Αγραΐη, ὙΠ616 
ἤτδοθ ἰδ δοῦρα ἰΠτουρη Ὠυμηδη τ ἰβάοτῃ, πὰ ἰβ 
Ῥἰδοοὰ ἴῃ δὴ ουὐναγὰ ταθοπδηΐβπη οὗ Ο τε δηϊγ, 
ΤΑΙμοΥ τη ἰπ [86 Ἰ νη, [ΓΑ Α11 Πρ ρόνγογ οὗ ἀοα 5 
ΒΡῚ γζ, [Π6γ6 ἴοο ἴμ6 ἔγιια [ϑγϑθὶ ἰ8 ἢοῖ. Τίπιθβ οὗ 
τογοθίης ἴῃ τὸ ΟΠ ατοῖ οομθ ποῦ Δοοογαϊπρ ἰὸ 
186 ὙΠὲΠ δηὰ οεμ]ου]αιίοη οὗ τηθη, Ὀπὶ δοοογάϊηρ ἴο 
αοά δ νὶ}}. ὙΠΟΥ σαπηοῦ ὃ6 πδθ, θὰ τηυδῦ Ὁδ 
Γαγοὰ ἴου. Βυΐϊ ἴον ἀόδἢῃ αοἀ ἐβ ποῖ ἴο δὶατϊηθ, 
τῇ 1μο886 ψὙηὸ ποι] ποὶ τοοοῖνο [Ὧ6 ἀοῊ οὗ κἰβ 
ϑριτῖς, δῃὰ ψου]Ἱὰ σβῖπον ταοπιαί τ. --- 6 ΓΒ. 7, 
8. ΤΥ δ ργϑβομοσ ψου]ά ἱηάἀοοὰ βρθδκ τὸ ὕοτά οὗὨ 
[80 δρί , ἢ6 τὴῦδὶ Κπον {πᾶν ἀοά᾿ 8 οτά, ν᾿ σὴ 
ἢ0 ῥγοοϊαΐτηβ, Μ}1}}} {τ αρῃ. Ηθ ΠῸ Ὀ6]ον68 ηοὶ 
ΒΡΟΔΚΒ 88 1ἢ ἴδ βΒροκθ ποῖ. Ηον Ἰηυοἢ ΠΊΟΓΘ ΘΒ ΓΉ- 
εδὺ δηὰ ἀϊρεπὶ ἴπ οὐὖγ οἶος βῃοιυ]ὰ ννὰ ὃ6, ἱ τς 

αἰσαγβ (Βοιρϊ ἐπδὲ αοὰ ἀοαβ ηοΐ νι Πουϊ τθδῃ 8 
ΟΔΙΤῪ ἰοσναγὰ τΠ6 ἀρ υ]] ἀϊησ οὗ ἢΪ5 Κίησάομ, δαὶ 
188 σοῃποοῖοα {Π|5 τ ᾿πϑι τ ἢ 18, τ τ τ6 τοῖ- 
Ὠδηῖ οὗ Ιδϑγϑοὶ, δὲἷβ βαύυβη 18. --- ὕογ. 9, ἴ0. ΤὮΘ 
ΓΘ οἵἉ Ἰοαγηΐῃρ πὰ νϊϑαάοπι 8180 18 ὨΟΥ568 ; ἴ6 
τί ἀθ οὗὨ β0 ὙΣΊ ἢ Θου Βη 683 δηα νοοα στ ΓΚ5 15 σδτ- 

τοῖβ, ὁοη ψῆϊοὶι ([ἢΠ6 ἡδίΌΓΆ] τηδῃ τ 68 αὐὑτοδα -: δηιΐ 
ΤΥ τ ΠΟ0]6 σοι πηπηϊῖθ5 τοϑὲ ἴῃ ἴἢ6 πὶ δη ἃ ΒΌΡΡρΟΒα 
{πὶ ΓΠ6} δτθ 188 }π|61ῆἔ6ἀ4, ΠΟΥ ΔΥα οἱ 168 δπα ἴογ- 
1γ68568 τοὐοοῖοα οὗὨ (οά. -- γον, 11 ἢ Οονοῦσβη 689 
διηα ἈΠλυϊ το 4180 ἀγα ἰάο]8. Ηον ΠΙΔΏΥ τῆθῃ δϑὶς 
ἤγοὶ {Π|680 ἀδτὶς ἰ40]5 οὗ {πο Ποαγί, θοίουα ΠΟΥ͂ ἰπ- 
αυΐτο αἴνος αοά 8 ν}}, απὰ τ 8 1ο86, 4148 ! ἰδῦου 
δηὰ Ὅτ δΔαυ]υογϑῦηρ 4150 [Π6 Τουπίαϊπ οὗ στϑος 
Μ Ἰοὴ πὰ Ὀθοη οροηθᾶ ἴῃ {πεῖν ΠΘΑΓΙ8. --- ὅς. 14. 
ἴῃ τ86 πηα οἵ βεαϊνδίίοη, ἴῃ ἰάδθδα οὐ “" μβοδίδρῃ ᾿ἢ 
ὙΨ11] ΠῸ πλοῦ Ὀ6 οοπορίνοα 85 ὨδίΪΟηΑ) δηὰ Ἠϊδίοτ- 
Ισαὶ, θυς τῃο86 δῖθ μοδίῃθη 80 ἤθᾶῦ ποῖ ἴδ6 γοΐοθ 
οἵ ἀοά, ν»θῖποσ ὈΥ Ὀἰγτὶ ΠΟῪ ϑἰδηα τ ΟΥ Οὔτ- 
8:46 οὗ [6 σοηρτορδιίοη. 

ΜΙΟΗΑΕΒΙΙΒ;: Οὐ νοῦ. 1. “αγ8᾽" δηὰ “οἕογ- 
ΠΪῸ ᾿᾿ δθϑῖλ 10 6 ἱποοιαρβί Ὁ]6, θὰϊ ἴ[μ6 ϑδεογίρπιτο 
ΒΡΘΑΪΒ ΟΥ̓ ἀἰνῖπθ (ὐΐηρβ ψμΐοἢ ἰΐ νου τονθαὶ, ἴῃ 
8 ὨυΠΙΔη ΜΑΥ. Ηθῆοθ ἃ8 ὙΘὋῈ ΘΟΠΟΕΙ͂ΤΟ ΔΙ ΨΑΥΞ οὗ 
ΒΡΆ(Θ Β[}}} Ὀεγοηά [Π6 αἰίοττηοβὶ νου] ἀ-5ρῆθγοβ, δ 
τπουρῊ ἰξ ἀοε8 ποῖ οχῖὶβὶ, 80 νγὰ ἰτοδρίπο ἀδγβ δοὰ 
86.508 Ὀθίογο ἴΠ6 Ὑουῦ]α, Ὀδοδυϑο 6 οδπηοΐ ἀο 
οἰμοσνίδθ. ὙΠὰΒ [86 ΑΡΟβι]6 αἷβδὸ βρϑᾶκβ οὗ ἴθ 
ἄδγϑβ οὗἉ οἰογηϊγ, αηὰ ἀοὰ ἱβ ςΔ]]εὰ (ΠΏ Δῃ. Υἱΐ, 9) 
86 Απεοίοηςξ οὗ ἢδγβ. ᾿ 
ΟἩΒΥΒοδΤΟΝ: ἥποη Ἐἰρ δ8γ8: Ηΐ δερίη- 

ὨΐηρΒ 8ΓῸ ΠῸΤ (86 Ὀερίπηΐηρ, ἴσοι {π6 ἀαγβ ο 
ἀὐβε αν ὴν Βὸ ΒΠ0ΉῪ8 ἢ16 ργοδχίβίθηξ παίυσα; θὺς 
ἤθη Ηδ βᾶγβ: Ηδ Ὑ11 μὸ ἴουι ἢ 8 συϊοσ Ὁ: ἐδοὰ 
ΤΑΥ͂ ῬΘΟρίΘ [βγδοὶ, Ηθ βίον ἷ8 τοιωρογαὶ δι σίῃ. 
ΟΑΥΥΙΝ : “ Εογ τὴρ ψ}}] Ηδ δοπιο ἰοσίι ; ̓̓ τπ8 

οὐ ἱπάϊςαῦοβ τἴμαὶ Ηδ ἱπίθηἀβ 106 ἀδδισαστίοη οὗὨ 
[6 Ρ6ΟΡ]6 ΟὨΪΥ 80 88 ἴο γοϑίοσγο ἰπθπὶ ἃριαίη δέου ἃ 
οογαίη η6. Ἠρθποθ Ηθ (8118 Ὁ8.Κ ἴο ΗἸπΝ56} 
τοί τμδὲ Ὀ6]ονο, δηὰ ἴο ἢΪ5 ρίδη, 88 ἢ Ης νου]ὰ 
ΒΔΥ : 80 Πᾶνα [ γεὐοοιοα γου (ΟΥ̓ ἃ δθαϑοῃ, [αὶ γοῦ 
8{}}} 116 ΠΟΔᾺΓ ΓΩΥ͂ ΠΘαΓῖ. 
ἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΕΟ : ἀοὰ 50 ογάοτοα οἰσουτηβίδ πο οδ 

Ἑοοπηθοιθαὰ τὶ [Π6 ΤΥΡΙΠΑ] οἽμβοῖοα οὗἩ θλανίὰ τπδς 
εἰς Ὠυαπιδη ἸοΟΥ]  685 τηρεῖ ἌΡΡΌΗΣ ἴῃ 156 β:Τοηροβς 
σι. [ ν»ὰβ ἀοά ψΠ0 ταἰϑϑὰ τὴ ἔτοτη ἃ Κϑθρογ 
οὗ β5ῆδερ ἴο Ὀ6 ἃ Βῃδρμῃεγὰ οὗ ἴΠ6 Ρ6ΟΡ]6. 
Μιομάξιβ: Οηἡ νοῦ. 2. 7Τλεγεζογτε, Ὀδοδῦβο εἰιῖ5 

8 [86 ρίαῃ οἵ ἀοὰά, ἤγει ἴο ραμπίθῃ Ζίοη [ῸΣ ΠΟῪ 
δῖη58 δηὰ [6 [0 γτοδίοσγθ ποὺ [Ὠσουσὶι τ6 ΟἸγίαὶ 
[παῖ σοπλο8 ἰοτἢ ουἱ οὗἩ ΒΟ] ΘΠ. 

ΟΑΥΥΙΝ: γεγ. 8. ΤΠ6 Ἔχρτγεβδίοῃ “ [δορὰ ᾿" βῆον: 
ὕονν ΟἸτἰδὲ δία πᾶβ ἰουγαγὰ 18. οὐνῖ, ἴΠ6 ΒΏΘΘΡ ἴπδς 
ἴᾶτὸ Ὀθθὰ ἱπίταϑιρα ἴὸ Ὠἷπι. Ηδ ἀοοβ8 ἢοὶ σΣαΪ6 
ΟΥ̓́ΘΥ ἴποπὶ ᾿ἰκ6 ἃ ἀγοδάζι! ἰγγϑηῦ, 80 Ορργοββθεβ 
ἢἷ8 Β᾽6ςῖ8 τ ἢ ἴθδσ, θαϊ Ἧς τ ἃ 58ορῃογὰ δπὰ 
ΟΑΓΟΒ (ῸΥ ἨΪ8 8ῆορ ὙΠ 4}} 106 ρου! 6 η658 ἔμες 
οοὐ]ὰ 6 ἀρφδβίγσθοα. Βιυῖ βίποθ νγθ Δγ6 δυϊττουπάοα 
ὙΠ ΘΏΘΠΊ68, ἴ(Π6 ργορῆοὶ δάαβ: Ηδ ψουκβ τυῖτὰ 
Ρονοῦ, ἰἢδι 185, τ 411 τῇ ΡΟΤΘΓ (Π6ΤῸ ἰδ 'π Οοά, 
8}1 106 Ῥγούθεϊίΐομ ἴΠΘγῸ 18 ἱπ ΟἸγϑῖ, δ9 ΒΟΟἢ Α5 
ἴΠοτα ἰ8 ποοὰ ἴο ῥγοῖθοϊ ἴῃ6 οὔτοι. ὙγὍ) βου ϊά 
Ἰθαγῃ, ἐμπογοίοσε, [Ὁ δχρθοῖ ἔγοπι ΟἾτῖϑὶ ἢπιδὶ 88 
πλυςἢ 84 ΥΔΙΟΏ 88 ἔπο ΓΘ 18 ΡΟΎΤΘΣ ἴῃ ἀοα. 

ΒΟΗΙΙΕΕ: γογ. 6 ΕἾ ΟἸγίδυ 8 ΡἰΘ δῖ ἃ 
ΒΟΌΓΟΟ οὗ ὈΪΘθδίηρ ΘΥΘΓΥ ΝΠ6το, Ὀπὲ ΏΠΘΓΘ ΠΟΥ ὯΓΘ 
ΟΡΡοϑϑὰ {π|6ὺ Ὀθοοσηθ 8 ᾿ἰίοη ΒΟ ΠΟΠῈ οἐδπ γοβὶδὶ ; 
ΚΟΥ 8.6 8150 ἃ ΥὙἱο οἱ ΟἹ 8 6. 
βιβλ μοι ΤΏδὲ [6 Ρόνγοσ οὗ [ἢ ΠΟΙΥ ῥΡθὸ- 

ΡὈΪο ἷβ ἃ 1] οὔθ, δῃὰ {πὶ ΟὨΪΥ [Π6 5ίγεηρίῃ, 
ποῖ τπ6 Κιηά οὗἉἨ {Π6}Ὁ ἔογοΘ 18 σοι ραγϑα ἴὸ 1.6 ἔΏσοθ 
οἵ ἃ Ἰίοῃ, 18 ργονυϑὰ ὃὈγ τ ῇμδὶ [0]]οΟὐ78. 

ΜΙΟΗΑΞΒΙΙΒ: ΟἸγδὲ ἰδ ἃ ἰδ δηὰ ὦ ἰΐου, εἰ 
ον. νἱ. 16. 



ΟΗΑΡΤΕΒΒ 

ΜΙΟΒΛΕΓΙΒ: γοτ. 9. 80 ἀϊὰ Φοεῖαα απὰ Ὠανὶὰ, 
ἰῃ ογάδγ ἴο Ὀγθδκ ἀΡ {Ἀ]86 οοπῆδοηοςοῦ (οβῇ. χὶ. 6 
ἢ. ; ἃ ϑδιι. υἱῖϊ, 4). ᾿ 
στπκε: ΗονΝ ν}6}} 85 σοὐ ζ18]1οὦ ἐμαὶ 8]- 

Τοδαν γἱτἢ [Π6 ΛΘ ρΟΤΑ] [δγα6] 1 
ΒΤΑΒΚΕ: Ὑογ. 1. 4.95 Ὀο ίσνογβ ἀπάοῦ ἴπ6 ΟἹ 

Τοείδιβθεϊ σοτηΐοτιοα ἘΠοτηδοῖνοθ, δηχίὰ {Πποῖν δῆ ϊο- 
ἰίοῦθ, νεῖ [86 ρτγοπιῖδα οὗ ΟἸγίβι᾿ 8 οοπιὶηρ ἴῃ 106 
β6διν, Β0Ὸ ἐξ ὈΘΟΟΙΠΊ6Β τιϑ, Οὐ ὙΠΟΙῚ ἴζ6 ὁπα οὗ {Π6 
πουῦὰ [88 οοπιθ, ἴο σομηίοτί δπαὰ βιγθηρῖθοη οὐἵ- 
δοῖγεϑ (ἢ ἴδ ὑπ οὗ Ογ8ι᾽8 οοτηΐηρ δὲ ἴδ 
Ἰωαδὲ ἡπάρστηοης (1 ΤΊοΒ. ἵν. 16-18). ΠΆΘΟΥΣ 
οὐ69 ΟΣΙΒΣΪΎ τοοεῖνα Ομ γίβι, [Π686 ἈΓΘ ἢἷ8 ΒΘΙΠ]6- 
βοσω. ΑἸ πουσ Οοα᾽Β ΤΌΠΟ ἰ8 ὙΟΤῪ Ὠΐρσῃ, γοῖ 
22} ΗΘ ἰὰρι μῆρβ ἀπο τὴα ἸΟΥΪΥ. -- Υογ. 3. 1μεὶ 
ἴὰ ταις ΔΠοῖ5. ΔΒ Ϊἶςῦ, υὉ}} Ηὸ σοπηοδ {ἢ ὀ τἢ6 
ὥθδρεὶ. [ωὐ τῶ ὙΠῸ ἰονεβ Ὠδρρίῃθθδ διιθιηϊ 
Εἰ πηδ6 ] τὸ πἷ8 σονογηπιθης ἴῃ ΌΤΙ ΠΥ. --- Ἄ 6. 8. 
ὙΠῸ ἀοερεὶ ρμίνοβ πουτβιηθῶῦ ἴῸὼ ΟἿΥΤ 8Β0Ε]8, δπὰ 
δἰοτῆοθα ἢ τβὲ ἴῃ τ8. ΟἸ τίϑι β Κίησάοῃι οὗ ρονγοῦ 
88 Ὑ6]] 848 οἵ ρυϑοο ἷν δπὰ ρο68 ΘΥΕΓΥΝ ΒΟΓΟ. Τἢ6 
Θοερεὶ σδῃ ὃ6 ἀεοιαϊποα δὰ πἰπαάογϑὰ Υ ἢῸ πη δη 
ΡΟΥΓΟΓ. --- οΓ. 4. Ομ τοῦ 18 ΟὟΤ ῥθδ0θ, Ὧ86 
τὰγοῦρ ἢ Ηΐπὶ τὸ παῦθ ροδὸθ δΌΟΥΘ τ8 ΜΠ Οοά, 
τὶ πη 18 ἰπ ΟἿΌΣ ΘΟΠΒΟΙΘΏ06, ἈΤΟῦ Πα 08 ὙΠ ΟἿΟΣ 
ἸΠΦΗ, πα ΠΠ6ΘΓ 8 ἀραϊπδὶ δ ἴδια. ---- τ, 5. σοά 
δ ἀου θυ οθ8 ὙΠΠΚ δ᾽ 1Π6 ἰγτδηῖβ [ῸΓ ἃ {ἰπη6 ; δῖ 
ψ πο ΠΟΥ πᾶν Δ]]οὰ ἂρ ἴῃ ταθϑδϑυῦο ἰδ Μ{ΠΠ Ὁ 
τησδϑυγοά ἴ0 ἴἤθτα δρ δίῃ τ [Π 6 ΠΙΘΘΒΌΤΟ. --- 6 Γ, 
6. Οοά βοαδίίοσβ ἢ͵8 ρίοιιϑ ΟἿ 68 ἴοσ 1818 γθᾶβοι 880, 
[δδι ΓΠγοῦΡἢ {Ππ6πὶ 1πΠ6 βορὰ οὗ ἴ1ῃ0 (ἀοβρθὶ πλᾶν ὑ8 
δούστιι 4180 1ῃ ΟἿΠΟΓ ῃ]6ο68. οα ἢδ8 ΔΙ ΔΥ8 8 1100]6 
βοοκ Ἰεῖν ἴῃ τὸ Ομυτοῖ. Τ͵ὰδ ΟΠ ν ΓΒ Οἢ σαβι} 18 
ποέεμοῦ ἔγοπι ΟἿΥ ΟὟ ΠΟΓ ἔγοιῃ [ἢ 6 ρόννογβ οὗ Οἵ ποῦ 
τοσι, ὃ ἔγοπι Οοα 4Δ]Ίοηθ. Τὸ 806] ἰ5 ἴη6 ἀδν 
ὉΥ δῖοι Οοά γοίτοβμθβ [Π6 ΤΠ ΓΒΕΥ ΘΆΓΙΝ. --α 7 6 Γ5. 
9,10. ΜαπΥ τπϊηρβ ποῖ ὈΔα ἴῃ {ΠΟΙ ΘΟ 68 ΤΩΔῪ Ὀ6- 
οί δδὰ ὈΥ δῦπϑο. Τὴ ΘΔΡΟΙδ Οὗ ΟἿἿΤ ΨΑΓΙΆΓΘ 
ΔΙῸ ποῖ ΟσΑΓΏΔ], Ὀσΐ 5Βριτυ8] πὰ τον ὈοίοΓΘ 
Θοά (2 Οοτ. χ. 4). --- ὕεγ. 18. [πϑίποογθ ὑΟΥβὨΐ 
ΔΙ5Ὸ 15 ἃ κί πὰ οὗἉ ἰΟἸΔΙΓΥ. --ν ετγ. 14. ἀοὰ ἰπ Κἰπα- 
Ὧ6Ε58 0818 [6 βίῃ ποῦ ἴο Σορθῃίβηοα; 1 Π6 ΟΥΘΥ ποὶ 
Ἠὸ οδαβξιῖθοβ πἰπὶ ἴῃ τηοἀογϑίοη ; δυῖ ἱΥ ποῖ ὄνθη 
τυ 8 Βοῖρβ, ΗΘ ὀνοῦν Βο] πλ8 αἷπὶ αὐὐουΥ ἢ ΠΪ8 ἰη- 
αἀϊψπαιοη. 

ΑΡῈ: δεῖ. 1. 5΄ἴηοο ΒοιΒΙ οη, τὐξῃ [16 
ΟἿΒΟΓ εἰτ165 οὗ 7πἀ 268, [845 Ἰοπρ Ὀθθη ἀδβίσογϑα, [Π6 
Μοδείδῃ τοσδὲ πᾶγα ὈΘΘΠ ὈΟΓῚ ΔΙΤΕΔαΥ. «6815 
τπτιδὲ γοΐρπ ὉΥ δἷδ ΡΙΓΙΟ ἰῇ ΟἿΓ ϑασίβ, ἢ πὸ ψου]ὰ 
06 ἃ ροτίοη οὗἉ ["]8 ᾿πγβεὶ. - Ἄγ. 3, 8. Α ὑοδαῖ- 
ἔα] Ῥγορβοον οὗ 186 υμΐοη οὗ Φενγβ δηά ἢθαύῃθη 1η 
16 Νὸν εβιδιηθηῖ; [Π6η ΤΠΘΥ 5}}4}} [ὈΓΠῚ ΟὯΘ 
οοηρτορδίοη ἴο ἴπ6 τουτὶ ἀ᾿ 8 6πά. --- Ἄχ. 6 ἢ. ΟἸγῖ5- 
ΓΔ. 8 ὙΠῸ 8] ἴῃ ἴΠ6 ΡΟΥΘΓ Οὗ [Π6 αν οαγ, ἈΓῸ 
Ἶκο ἃ δι: ἀονν δηὰ γαίῃ, πο ἔδυ }} 1268 ΟἿΠΟΥΒ 
180, ΤλΔΪκο8 ΠΟΙ ΓΙῸ δπὰ ὑοαῦ ἔγαϊς πηῖο [16 
ϑρέγίε ; [ΠΟΥ ΔΓ σηἀονοα ὙΠ} ἃ Βρί τ τι] βίο στῇ 
ἤτοται οα. δἰκῖν, τ᾿ ΠΟΤΘΌΥ (ΠΟΥ ΤΑΥ͂ 
16 οοπεςίεηοο οὗ πιθῃ, δπὰ (ἰυπρἢ ρ] ΟΣ ΟΊ ΘΙ ΟΥ̓ΘΥ 
1.6 Κίπράοτϊῃ οὗ ϑβδίΐδῃ. 

ΒΙΒΟΒΕ: ὙΠογο τϑι δ᾽ 8 τ π0 ἢ} ὩΠΟΧΡΙ δἰ πο ἴῃ 
εἰ ἐμβαρθσ. 6 πιδύ, ὨΟύ νῸσ, ἰπ (Ππαῦ ΠΟ 18 
οἰοας δηὰ οογίαϊη ἥπαὰ οἵἵἱγ Ῥδβίτιισο, δηἃ ἤδύθ 80 
ΤΠΌΟὮ ΓΟΥΟΓΘΏΟΒ [ῸΓ {Π6 Ιηοτὺ αἰ σας ΡΑΤί8. 88 ἴο 
Ὀοϊίατο ἐμδῖ ἴπότὸ 1168 ἴῺ ἴθι 8180 βοιῃθῖηρ᾽ ΟΥ̓ 
ἩΠἢ δἰγοδαν ἴΠ6 (Δ 1ἢ Οὗ ΟἸΠΘΓΒ ἢ848 Ὀθθη Βίγ Πρ Η- 
ἐποά, οἵ οὗ νη ΐο ἢ οἴμοῦβ δήῆου Ὁ8 ὙΠ}} αν ὈΘΌΓΟΥ 
πηδετρίβηαΐην. -- ον. 1 ΕἸ ΟἸγῖβὶ ἰ8. ΠΟΡῸ Ῥγοτη- 
ἱδοὰ μαγι  υ] ΔΓ] 88 Ηθ ὙΠῸ Βμου]ὰ 6 Ἰψογὰ ΟΥ̓ΘΥ 
Ιεταοὶ, Ἰπογοίογε ἴῃ ἢ18 κἰηράοῃ. Ὅοτο ΓΠΘΏ ἰδ 
᾿ς Ηἰρ᾿ Εργθβιμοοά, Ὠἷ8 τεἀθοτηΐηρ τγοσγκ, δὰ Α4]]} 
1:6 τοδὶ νυ ῖς ἢ 8 Ῥγοσ]αἰπιεᾶ οὗ εἰπὶ ἴῃ ἴπΠ6 608- 

ι ΑΙ] τπδι 645 18 δι] ΠΠ᾿Ἰππϑηἴ δα ἀπὸ το] δι] 08 

ἴῃ [86 ΚιίησΙΥ τὰ. ΕῸΣ τ 18 δβοῖβ ἴῃ τηοίΐοη ἷ8 

ἙΘΥᾺ]Υ αῇθδου} ὶ 
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ὙΠ0]6 ὙΟΥΚ οὗὨ τοἀεπηριίοη τὶ (ἢ [15 ὈΪοΒβοα ἔγυ 8, 
Δι) Ῥγοσυγοδ ἰζ5 ἔπ} }π|οπὶ [ὉΓ 41 τπ6 τἰριηιιθουβ- 
Π688 οὗ ἀοἀ. [τ νὰβ ἴΠ6 σαδ6 πιὶτῇ τὴ6 Φ6ν8 ἴῃδὲ 
ΠΟΥ ἰπ δὴ ΘΆΓΓΒΙΥ 861186 Ταδῖοα οὐ ἴ86 Κίηράοχῃ 
ΑΙΪΟΠΘ, 8η6 5ἰθιηὈϊοα δὲ ἴῃ6 τοβῖ; πον, ἰΐ ψ ογ ΚΒ 
ΜΠ} ΠΙΔΩΥ ἰπ ΟΠ γβιοπάοπι δ]πηοδὲ Ῥγθοίβοὶυ ἐδ6 
ΟἾΒΟΓ ΜΑΥ. --- 6 Υ. 2. 1 18 ποὺ μαγὰ ἴου ἴδ ἴο 
ΔΡΡΙΘΒοηα {μ8ἴ, 848 ΟἸτὶδῖ τνὰβ οπσοα Ὀογῃ δ᾽ Βοιἢ- 
ἰθμθπι, 88 γοζατὰβ ἷ8 ῬΘΥΒΟΝ, 80 4150 6, ἴῃ ἢΐ8 ἰκΐηρ- 
ἄοπα, την ΟἿ66 ΔΡΡΘΑΥ 85 [86 δ! ρ ογὰ οὐὗἁ ὨϑΙΪΟΠΒ, 
Ὀότῆ ΓΠΓΟΌΡΉ 80 ΠΙΔΗΥ͂ ΡΑΠρΒ δπὰ εἰρῇςφ οὗ 41} [6 
(Αἰ τ], δα πᾶν Ὀτγίηρ νου της τὸ τπ6 οηὰ ῥχο- 
Ῥοβϑὰ ἴῃ 186 οοῦ 86} οἱ αοά. 
υλάνΥ: ον. 1. Ουἱϊ οὔ (πο Ῥίδοο τῇ] ἢ ἰ5 ἴοο 

8108} ἴ0 Ὁ0 ἅἃπ ἱπάδροπάδηϊ πηογλῦοτ, ροα8 ἔογῚἢ [ἢ 6 
ἰιοδά. Νοῖ τ6 ργοβθὴηΐῦ ΒδιΙ ἢ θτη, τν ἤο86 μοου ἰη- 
ὈΔΌ Δη[8 Βυρροῦῖ ᾿πθιηβοῖν 68 ὈΥ ἴ86 ῥτχορδγϑίοπμ οὗ 
ΤΟΙ] ΘηΟΘ68 [0Γ [9 ῬΣΙσ 5, ουϊ οὗ [πὸ βίοποϑβ δηᾶ 
8116118 οΥ̓ Τ[)6 1)οδὰ ὅδ, θὰυϊς ἃ οοηγογιοα ΟἾγἰ βίη 
801] 18 ὩὨΟΥ͂ ἴΠ6 ἴγιῃ Ὀἰγίῃ- Ὁ] 6. οὐὗὨἨὨ 16 ΠΘάοοτηογ. 
-- εν. 8. δ τἢο μ88 ἴπ6 Μοββίδἢ ἴοσ ἃ βῃδαρμογὰ 
ἤπαά5 ἴῃ Ηΐπι Ὀοΐδ ραβίπτο απὰ ρῥτοϊθοιίοη. Ἴ}} 
Ηἰπα Ὑ}}}} 180 σσηρτοραιοη ἀν 6}}, ποῖ το δυτοδὰ 
ΔΠΥ ΙοΊφσοΣ (εἶ, ΑἸ. νυ. 11). τ σον. 6. ΤΠ Ὀῖθ88- 
ἴῃρβ ὙΒΙΟὴ ΟΠ απὶγ 88 Ὀσοῦρσης τὸ ἴ6 ποτ] ὰ 
ΔΓῸ Ὠοῦ ἴ0 Ὁ σουηῖθρά. --- ἌΓ. 7. Νοῖ ἴο ἴΠ6 βοαΐβ, 
Ὀπι [86 δἰ 8 οὗ [Π6 ΠαΙΪΟἢΒ ν7}}} 15Γαοὶ Ὀ6 ῬογΓ ὉΪ6; [ῸΓ 
[πΠ6 γϑδοὺ ψῃϊς ἴΠ6 Μοββίδῃ ρσίνοβ ἰβ ἴῃ 118 ΠΔΙΌΓΘ 
ΜΆΓΤΙΆΓΘ ἀραϊηδὶ 81}. --- ον. 10. Οἰτίδα το ἢ ΓΘ 
ἴοτίγαβθοθ [41}} ὑπᾶθυ ἴπ6 Ἰυἀρτηοηῖβ οἵἩ Οοά, παι 
οοηῆάδηοθ ἴῃ ΓΠΟΙΩ ΤΑΥ͂ [8] 4180. --- 7 γ. 14. 1 8 
αοά δ ΜΑΥ͂ ἴο ἀο νγοπάογβ τ ὈΤΌΚοη τοθὰθβ. Νοῖ 
ἘΠῺ] Ηδ 88 ψγδβϑηθά 5γ86] ἴῃ {Π|6 ΒῇΔΥΡ ΙΥ6 οΥ̓͂ ἢΐ8 
λυάριηοηῖβ, δηὰ Κη ἔγοτῃ ᾿ἷπη 4}} ἱπ ψῃ ἢ Π6 
ὈΙβορα 8 ναΐῃ ΠΟΡΘΑ͂, ἰβ ἢ6 8 β} 18 0]6 Ἰηδ Τα πο πὶ 
ἴον οά, ἴο Ἔχϑουῖς ἢΐβ γθηρθάΆηοο οἡ [6 ΠΘΙΪΟἢΒ 
{πγουρἢ διιοβιίδιίοη οὗὁὨ τπ6 ννοτά. 

[0κ. Ρσβευ : Ου ἷἱν. 1. αοά᾽Ε Ῥγοσηΐβθβ, α- 
Ὧ688, {Γὰ1, 81} ποῦ. Ηδ υὐπάγανγοι 8 Ν - 
Θη00 ἤοση ἴποβο ὙΠῸ τοοοῖνο Ηΐτὰ ποῖ: ΟὨΪΥ ἴο 

ἷἱνο ΗΒ] ἴοὸ ἴΠ086 ΝΟ {11 τϑοοῖνο ; 
ΘΓΟΥ͂ 8 [Π6 ὁπ δηᾶ βϑαᾳιοὶ οὗ ἌἽπδϑιϊβοιηθηῖ. Μὶ- 

ὁ8ἢ 86 η ΟἿ π8. οη 1{|8 σγθαῦ ῬγΟΡΉΘΟΥ ΟΥ̓ ἔαταγθ 
ἸΏΘΓΟΥ ἴ0 [ἢΠ6 ργϑοθάϊηρ ψοΘ, ἃ8 118 15ϑδὰ6 ἴῃ [6 
ΟΥ̓ΘΥ οὗἩ Οοὐ᾽β μ]]]. πῇ εν 2. Ιῃὴ ΜὶίςοδΒ᾽5 {π|6 
Ὠοΐ ΟἿΘ ἴθ, ΒΟΔΙΌΘΙΥ βόϊὴθ ῬΟΟΥ ἔγαρτηθηῖ8 οὗἨ 
16 σι νεν, ἐλ ΠΕΡῚ γΘΩΣ ἊΡ ἴο ἩΟΜ η ἀοά δκἱὲ 
Ζίομ, ἴο 64}} ἴο γι ο ὕγΆηοα δ ὈΘΠΟΘΗ͂ΙΒ, ἴο ἸΘΆΙΏ 
οὗ Ηἶπι. ὙΤθοβα ὙΠῸ βῃουϊὰ τποτοαΐζοσ νου ΐρ 
Ηΐ, Βῃου]ὰ ὍΘ ΤΏΔΏΥ ΠαΙΟΠΒ. --- ΤΠΟΥ͂ οαπη6 ποῖ 
τηλκίηρ ὈΊ 8185 ἢ (οά (848 ΒΟΙΠ6 ΠΟῪ νοῦ ]Ἱά), 
γα ΤΠΘΥ ΒΠοι]ὰ ὈῈ ᾿δυρῃ, ὑπαὶ Ηο 5ῃπου ἃ τονυθα] 
ἴο ἴθ ποιπίπρ' ἘΥΓΔΏΒΟΘΠ Πρ’ ΓΘΆΒΟΙ, ποῖμίηρ 6Χ- 
Ἑςοραΐηρ ΟΥ̓ σοη γα ϊοτίηρ {ποῖν ποιῖοηβ οἵ αοὰ ; {Π0Ὺ 
ἂἀο ποῖ σοχῃο τὶ τοβοῦνοθ, τι οὐ 5βῃοι ἃ πος 
186 ΑΥΑΥ ἐλ οὐ ἰλαΐ ΟΥΤΟΙ, ΟΥ ΒΒου]ὰ ποῖ ἀΐβοῖοβθ 
δΔηγτηΐηρ; οὗἩἨ δΐδ ᾿Ἰποοιηργ ΘΠ 5] Ὀ]Θ 685. ὙΠΘΥ͂ ΘΟΤΙῺΘ 
ἴῃ μοὶ δ᾽ ΤῊ ΠΟΥ, ἴο ἰοάτὴ δου Ηθ ν1}} σοη- 
ἀρδβοθηὰ ἴο 1611 τῃθι ; ἴῃ ΠΒΟΙΥ οοπἤάθπορ, τῃδὲ Ηδ, 
1Π6 1η08}}}0160 Τ σα η, 1 }}} τοαο ἢ τοπὶ ἱη(Ἀ}}10]γ. ---- 
Νο οἵδ δυϑὺ Βδ}) ΟΣ ΘΟ] ἱτηαρίηθ ὑννοὸ Παϊηδῃ Ὀ6- 
ἷπσϑ, ἰῇ ἤοπὶ ἴδ στὰος οὗὁἩ αοἀ δαὰ πηϊοϊάρα ἴ(- 
Β6ΪΕ ἴῃ ΘΧΘΟΙΥ ἴΠ6 βϑπιθ ΨΥ. ΕΘΝ δβαϊηϊ Μ}}} 
ἢδύθ 18 ἀἰβύίπος ὈΘΔΌΓΥ δτουηὰ 1π0 ἰἤτοπο. Βαϊ 
1ἤθη ὁδοὶ ὙΠ] μᾶνο ᾿οδγπὶ οὐ λὶβ ισαψδ, ἴῃ 8 ἀἰ οτ- 
δηῦ ῥτορογίοῃ οὐ ἄορτεο. -- εν. 8. ΤῊθ ΓἈΓΠΟΓΒ 
μδᾶ ἱπάροὰᾶ ἃ ΤΟΥ͂, ψΠΙΟἢ γ6 δνο ποῖ, 18: ΜΑΥΒ 
ποῦ πο Ὀείνοοῃ ΟΠ ΤΙ 5. ΔΒ; ΤῸΓ ΔἸ ΓΠΟΙ ΡῈ “768 
ΜΆΓΒ 8416 ΔΝ [Ὁ],᾿ τᾶσῦ σδηηοῖ Ὀ6 οὐ ὑοτῇ β᾽ 68 
Ἶυδῖ; ΥΟΥΥ ἴδνν ΑΓΒ ἤδΥα ποῖ, Οἡ ὈΟΙῺ δἰἀ68, νυν δῖ 
18 ἀραΐπϑὲ [86 δρίὶτῖῖ οὗὨ [6 ἀοβρεὶ. ΕῸΥ, ὀχοθρὲ 
ΨὮΘΤΟ ΠΟΤ 8. Οχοροαΐῃρ νυν κοὰη688 Οἡ ΟἿ δἰάθ, 
ΟΥ φεοτὶ! οὗ διτίβοῦ ονὶ}, τῃ6 πογάβ οὗ ουὖῦ Τωογὰ 
ἩδῈ Βο)]ὰ φψοοά, ἱπ Ρῃ]Π16 85 Μ6}} δϑ ὑσίναϊδ. ἢ 

ΙΝ. ΑΝῸ Υ. 
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δαὺ τιπίο γοιι ἰλαΐ γε γεδὶϑβί ποῖ ευἱΐ. --α τ. 10. οὐ 5] [πὸ οὐ͵θοῖβ οἵ Οοα᾿β δῆροτ. Βδρν]οη δίϑηβ 88 
υάρτηθη δ, οὐ ρμυγ γὶπν ἐτί8]8, οσ νἱβιιδιίοη οὗ ἢ|8 [π6 ΘιαΌ ]6πὶ οὗ [1 Ὑγ8 016 οἰτΥ̓ οὗἩἨἁ ἴπ6 νου] ἁ οἵ οἵ 
ΒΑϊη 8, ΠΟ] 4 {Ππεῖγ σα , ὑπῈ} {ποῖν ὁπ Ὀ6 τοδοπ οί. [16 ἀθν!], 45 ορροβϑὰ ἴο (σοά. “ΤῈ ἤγβι εἶτν γχδ8 
ΓΠΟΥ ὙΠῸ βυθοῦ σδηπος {τ ΤΠ6πὶ 4581|6; τΠ6 γ᾿ Ὀα τ ὃν (πίη ; Αὔεὶ δηὰ τὴ οὐδοῦ βδἰηῖ8 ἤααὶ πὸ 
ΠΟ ἰηῆϊοῖ τΓπ6πὶ σδηποῦ δα ἀ τὸ ἱποπὶ οὐ ἀδίδὶη 
τ 6η|. --- Τογα. [ἴῃ ΒδΌν]οη, “πὶ τππηπ]ν, δπα ἀϊΐη, 
ἃπά πητγεδβί, δηα ἴῃ ἀἰϑιτβοιίομβ οὗἉ 818 {6 ] 888} 

οοπέϊπαιης οὐΐῳ Ἀδνα.᾽} 
ΜΑΤΊΤΗΕΥ ΗΕΝΕΥ : ΟἿ. ἷν. 2, ΤΠ ΒΕΓΘ γγΘ ΟΌτὴῈ 

ἴο νοσβηΐϊρ αοά, νγὸ οοῖῃθ ἴ0 ὃ6 ἴδΔυρὰϊ οὗ Ἡΐπι. 
ἴν {τπ6 ὈΔΟ ΚΒ ἀἀδη δηὰ εἰαδίοποά 800}}] Ὀ6 ἀε)]ῖν-  ΤΉΟΒ6 ΠΙΑΥ Το οΓΓΔΌΪΥ ὀχρθοῦ ἴπδῖ ἀοἀ ν01}} τεδοὶ 
ογοά, Πκ τῆ6 ροοῦ Ῥγοάϊραϊὶ, ννῖο σᾶπιθ ἴὸ ᾿ἰπιβ6 } 
ἴῃ ἃ δ σουητγ, νυ 6 γοῦπ Οὐ ὈΥ 108 ΠαΓὰ 8βοῖ- 
νίςθ. Ἐνϑῃ τποὴ ᾿ὐ τηιιϑὲ ποῦ ἀσϑρδῖγ, Ὀυϊ τουηθτ- 
ὑθγ, τὴ Ὠἷπι, 115 ΕΔΙΠΟΓ 8 ἤοσθ86, ἴπΠ6 ΗδράνοηΥ 
.)}6ττιβαίθμ. 118 Ῥαΐῃϑ ἩΠΠῚη οὐ τὶ ποῦ, νυ ΠΘΓΘΌΥ 
ἰῖ 5 Ὀγουνῆϊ ἐποῖ, ΔΓΘ ὕγαυδὶ ρϑίῃ8δ. ὙΠοῸρῈ 6] 
8 ἀαγκ, ἢ πηῦϑὺ ποῖ Βαύῦ, 7 ἦαυε πὸ Οιπϑβοίίον. 
ον ἰ5 ᾿βοά οι οΣ 8 Πρ Πι6 15 Ομ πδοίίοτ, “ οπὸ σουη- 
86|1ογ οὗ ἃ τῃουβαπιὶ." ““ΤΗϊηθ [ΠΙΟΓΟΒΘΟΥ ΠΕΥΘΓ 
(168. Οἱ οὗὨ ἔπ νϑυῪ ἀορεδ8 ΟΥ̓ ΠΟΥ Μ11 τὰς 
Π νίηθ ΠΙΘΓΟΥ͂ ἀγα [ἢ 68. 
κ. Ρύβευ: (ἢ. νυ. 7 (Επρ. ὕγβ.). [πη 16 6ο8- 

τπ6Ὼ ΜΠΠῸ ἀγα ἤγτα!Υ γαβοϊνοὰ ὃν .18 στδοθ ἴο 60 
88 ὉΠΟΥ͂ Αγ τΔΌρὨϊ. -α ον. ὅ. ΤΟΙ ρδδοθ ἰδ ἃ 
Ὀ]εββίηρ ἱπάθοα, ἤθη ἰδ 531ΓΘρΊΠοη8. ΟἿΓ Τ650]υ- 
τίοη ἴο εἰθανο ἴο ἴπ6 ἴμοτά. --- ον. 193. Ῥ Βοπ τηρα 
ΓΘ ἸζΔἦ6 86 ΟὗἁὨ 85 ᾿ηβ:ΓπΠ 6 [5 οὗἩἨἁ Ῥτονὶ θη ἰῃ 
ΔΟΟΟΙΠΡ ἰ5Πΐπρ ἰἴ8 ρΓροΒα8, ἴξ 15 ὙΘΓΥ͂ ΘΟ Οἢ ἴοτ 
το ἴο ἱπτοπὰ οὔα την, ἀπὰ ἴονς ἀοἂ (ο ἱπιοπά 
αυΐϊϊο 116 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂. --- ναγ. 18,  Ποη οὐ δλ8 
οοπααδγίηρ πους ἴογ Ηἷβ ῬθΟρ]6 ἴἰο ἅο, Ηδ ν|}} ἔιτ- 
ηἶϑὰ ἰποπὶ τυττῃ ἘΠΕΉΒΗΙ δπα ΔΌΪΠΥ [ῸΥ ἰϊ, πιὶ! 
τᾶ 6 {Π6 λογηδ ἴγοη δα (ἴδ λορί ὄγαδβ; απὰ πῆ εῃ 
ΙΗ ἀοδβ 8βο, ἴπ6Ὺ τοῦδὲ ὀχογὶ ἴῃ8 ρονοῦ Ηθ μίγνο 

Ροὶ δηὰ [Π6 στδος οὗ (ἢ γῖδυ ἐῆθτὸ ἀγὸ Ὀοΐη, μσοπ1}6- [τμθπ δηᾶ οχοουϊο ἔπ6 σοπιπ βϑίοι ; ουθῃ [Π6 ἀδιιρὶν- 
ΠΟβ5 δηὰ τηΐρῆϊ ; βούΐϊηθβε, 88 οὔ λὲ ἄδισ, ταὶρὨϊ, 85 
οὔα ἰΐϊοπ. Ἑοτ, “" νι βδάοτηα τοϑοΐθῖῃ ἤοπι πα οπὰ 
ἴο ΔΠΟΙΠΟΣ πιϊσλέϊμ ; πὰ δισεοιίῳ ἀοιὴ 86 ογάογ 8]] 
τηΐηρ8.᾽1.--- Ψ6γ. 11. ὙΠῸ ἙοΠυτοῖ 5841} ποῖ ποοὰ 
186 τοπιρίαἴοη οὗἩἨ Ὠαπίαη ἀοίδηθ68 ; ἴογ αοά 884]} 
ἴδησθ ἰοῦ ἴῃ ΟἹ ΟΥΘΤῪ 8146. ἀτοαῖ οἰτῖ65 ἴοο, 88 
ἴπΠ6 δδοάς οὗ Ἰυχογν, δηὰ βίη, οὗ βόοῦγοῦ δηὰ ῥγίάο, 
δηά, πιο ΒΕ} γ, οὗἁ ογιθὶ τυ, δτὸ μον 

1 δὰ. γἱι}. 1. 

ἴον οἵ Ζίοπ πιιιϑὶ ατίδε απα ἰλγεδῆ. 
ΟἸὨ. νυν. 2 (Επηρ. ὕετγβ.). Α τοϊαιτίοη τὸ ΟἸτῖβε τῇ} 

ἹΩΔΡΉΝΥ τῃο56 τπαῇ ἀγὸ ἐς ἐπ ἰἦο τοοτία. --- Ν οὐ. 5. 
μθη αοἀ 88 ννοτκ ἴο ἀο Ηδ ν}}}] ποῖ νεϑδηῖ ἢϊ- 
ἔἰπρ ἰμϑίγαπιοηῖϊδ ἴ0 ἀο ἃ τ}; δὰ σθὰ Ηρ 
Ρ]θΆ568 Ηθ σϑὴ ἀο ἰῦ ὉΥ α ἥξω; Ηδ ποϑάβ πού γαΐϑε 
τπουδαπάβ, ὈαὉ βουὴ ΟΥ̓́ΕΙρ ἢ  ῬΤΙΠΟΙΡΑΙ ΤΏΘΠ ΠΙΔΥ 

ἀοπουησρα 85] βοῦν ἴῃ ἴατῃ, ἢ αοα 06 τὶ ἘΠ 6 πὶ. 

ΞΕΟΟΝῸ ὈΙΥΝΊΙΒΙΟΝ. 

ΕΟ ΞΒΤΗ ὈΙΒΟΟΓΒΒΕ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ Ι].--Ὑ Π. 

ΟἘΔΑΡ. νἱ. 1 Ηδᾶγ γα, 1 Ῥσγϑῃ, ἡγμδῦ ΦΘουδῇ βδ 0} : 
Εΐδο ἔοι, νγαρθ ἃ ΘΟὨ ΓΟΥΘΙΒΥ͂ ὈΘΌΓΟ {Π6 τηουπ [ἢ 8, 
Ἀπά Ἰοὺ (86 1118 ἤθᾶγ (Ὦγ νοΐςοθ ' Ἑ 

Ηδθαδσ, γ τοουῃίδ᾽ η8, Φθῃ ον} 8 ΘΟΠΓΟΥΘΙΒΥ͂, 
Απᾶ γα ἱπηπιονδῦ]θ ἐουπάδιίίομβ οὗὨ (86 ϑαγίμ 
Εν Ψψομονδῖ μαί ἃ. ΘΟ ΦΘΌΨΘΙΒΥῪ ὙΓ10}} ἢ18 ΡΘΟΡΙΘ, 
Απάὰ ψ 1} 1586] ν}}}} ἢ αἰβραίθ. 

ΜΥ ρθορ]θ, ψγιδὺ αγὸ 1 ἄοπϑ υπίο [866 ἢ 
Αμάᾶ νδογοΐη ἤᾶνο 1 πραγϊοά [66 3 
ΤΟΒΕΥ δραϊηβὺ πη6. 
ΕῸΥ 1 Ὀτουρᾷῦ [886 ἀρ ουἱ οὗ (Π6 ἰαπὰ οὗἩ Εσγρί, 
Απά ουΐ οὗ (ὴ6 Βουδβ6 οὗ θομᾶαρθ 1 σϑαθϑπιθα {166 ; 
Ἀπᾶ βοηὶ θοίογο (ἢ 66 Μόοββϑβ, ἄδγοῃ, δῆ Μιγίδῃ. 
ΜΥ ρθορ]6, ΓΘ ΘΙ ΌΘΣ ΠΟῪ 
Ὕ8δι Βα]αῖκ σομβυ 6, 
ΤὨΘ Κίηρ οὗ Μοδῦ, 
Αμπαὰ νυ ιδὲ δῆϑυγδυ γγἃ8 σίγθῃ Ὠἷπι, 
ΒΥ Βαϊδϑδῃ, βοῃ οὗ Βϑογ; 
Ετοαι δἰ τὶ το ΟἸ]ρᾺ] 
Τμαῖ ἰδοὺ τηαγοδύ πον [86 τἰρ δουβηθϑθ οὗ Φϑβοόνδῇ, 

60 ὙΥΙΝ γμδὺ 5}}8}} 1 οοπλθ ἱπίο [6 ργϑβθῃσθ οὗ ψϑβουδβ, 
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Βον ἄονῃ πΐο αοᾶ ου Ὠΐρῇ ἢ 
5811 1 Θομηθ ἰῃηΐο ἷ8 ρσθβϑῆσα τὶ Ὀυτηΐ οθογίηρς, 
ὙΠ ολἸνθβ οὗ 8 γϑᾶν οἱα ἢ 

7 Ἰ)οῖδι Φομονδὴ ἀβι ρας ἴῃ Τμουβδπάβ οὗἨἁ ΓΒΙῚΒ, 
Ιὴ ὕδῃ ἐπουβδηᾶ βίγθδπβ οὗ οἹ] ἢ 
Θ41} 1 σῖνθ ἵν ἢγβέ Ὀοση ἴῸΓ τὴν ὑταπβρτοβδίοῃ," 
ΤΙ ὅυμϊ οὗἩ τὴν ὈΟΟΥῪ ον {116 8ἴη οὗ ΤᾺῪ 80] ἢ 

8 ΗΘ διαί ἰο0]4 {π66, Ο τηϑῃ, ψυμδί ἷβ ροοᾶ ; 
ἈΑπὰ νϑδὶ ὃ ἀοίῖ Φϑθονδῃ τϑαῦϊτο οὗ [μ66, 
Βαΐ ἰο ἀο ᾿μδιγ, 
Ἀπ Ιονϑ τὥοσου, 
Αμπὰ νγλ]}κ ΒΌΤΌΙΥ τὶ τ ἐγ αοα ἢ 

9 Φομβονδὴβ σοΐοθ 68118 ἴο {πΠ6 οἶτγ, 
Αμα νυίβάοτῃ ν7}}} 866 ἰῃγ παπιθ." 
Ηδϑδγ γϑ {πθ τοᾶ, δῃὰ ψῆο δὶ αρροϊηὐοα 1] 

10. ΑΥϑ ἴπϑσϑ γοῦ ἴῃ {86 βουβὸ οὗ {π6 πὶοκοὰ 
'ΓΓΓΘΑΒΏΓΟΒ οΟὗἨ ἩΙΟ ΚΘ Π 688, 
Αμα [6 Ιδδῃ ΕΡἢδἢ, δοσυγβοα 3 

11 Οβδῃ 1 ὃ6 ρυγθ σῇ [86 το κοα Ὀδ]δποθ8, 
Απμάὰ νι} (6 Ὀὰρ᾽ οὗἨἁ ἀοοο υ}} νοὶ ἢ 

12 Ἠδζ υἱοἢ τπθηῃ 8.6 {1} οὐἁἨ υἱόϊθῃοθ, 
Απάὰ Βοὺ ἱμῃδ ϊναμίθ ΒρϑδΚ 1168, 

οςς Ἀπ {δοὶγ ἴοηριιο 18 ἀθοοροη ἴῃ {πον του ἢ. 
18 ΑΠΑάΙ α]8ο νν}}} βυαϊΐθ {μ66 τ ἀθδάγ πουηάβ, 

Τιαγὶηρ (Π66 ταδί οῃ δοοουηΐ οὗὨ (ΠΥ 5118. 
14 ΤὮοιυ 54] ϑαΐ δῃὰ ποὲ Ὁ6 βειϊβῆρα, 

Απά (ΠΥ Θιγρίίηθ88β [58Π8]] τοσηδὶπ 7 ἰπ (Π66 ; 
Απᾶ ἴδοι 5Π41} Γϑίηονυθ, δηα 8})4]} ποὺ σϑβουθ, 
Απα ψῇϑδὺ μου ἄοδβέ γθϑοὰθ 1 ν}}} σῖνβ ἴο 86 ϑιυοτγά. 

1ὅ Του 884}0 βοῦν, πα ποὺ ΓῸΔΡ ; 
ΤὭοα 58.810 ὑἰχϑϑᾶ οἱΐγϑβ, δῃα ποὺ δηοϊηὺ (μ66 νι οἱ], 
Απα τηυβί, δηα ποὺ ατηἶς ΜΠ 1Π6. 

10 Απαὰ (δπδὺ αΠ]Π]ΡΘΠΕΥ Κορ {π 6 βίδυαίοβ οὗ Ομιτῖ, 
Απά 41}} [6 ψόσῖκβ οὗ {86 ἤουβθ οὔ ΑΒ ; 
Απᾶ γθ ν]}} ἴῃ {Π6 }} ΘΟἸΠΒ6Ϊ]8, 
Τῆδὲ 1 ΤΩΏΔΥῪ τη8Κ6 ἔΠ66 δῆ δδίοῃβῃτηθηΐ, 
Απα Β6Γ ἱπΒΔ ἰδ η18 ἃ ἰδίην: 
Απά {Π|Ὸ Σϑργοδοὺ οὗ ΤΑΥ͂ ΡΘΟρ]6 γ8 8881] ὈΘΆΓ. 

ΟΕ Α»Ρ. νἱὶ. 1 ὙΥοθ ἴἰβ τὴϑὸΐ ἴον 1 δὶ Ὀθοοϊὴθ 
ΑΒ {86 ραίποτίηρβ οὗ [Π6 Παγυθβί, 
Α8 ἰδ6 ρ᾽θδηΐηρβ οὗἁἨ [Π6 νἱπίαρο : 
ἜΠΟΓΘ 18 η0 ΟἸυδίου ἴο δϑί ; 
ΕῸΣ ἃ ἤγβυ-τῖρο Ηρ ΩΥ 80ὰ] ἸοηρΒ. 

2 Ῥογβῃθα 18 [Π6 ΡΌΑΟΙΥ τηδη ουΐ οὗἨ (86 Θατίῇ ; 
Απα ὑρτῖρἢῦ διηοηρσ᾽ τηΘ ἢ ὕΠΘΓΘ ἴβ ΠΟΘ : 
ΤΟΥ͂ 81] 116 ἴῃ νγαὶὺ ἔοσ Ὀ]οοά, 
ΕΔΟΙ ἢ]8 ὈγοίΠοΡ (Π6Ὺ δυπῦ τ] ἢ ἃ Ὡθί. 

8 ΕῸΓ 601} Ὀοΐὰ 8η48 δὰ δοίϊνο : 
ΤΏ ργΐποθ 8βκϑίδ, δπᾶ {86 Ἰυᾶρο [Ἰυᾶρο.}}} ἔου σϑναγα, 
Ἀπα 86 στοϑδί τηδῃ ---- ἢΘ Βρδδικϑίῃ (Π6 ἀδδβῖγθ οὗ 18 801], 
Αμὰ ὑπο Υ γοϑὺ ἰἰ. 

4 Τἢι6 Ὀεβί οὗ ἔθθπι 18 88 ἃ ὈγΊΟΚΙῪ ὈθΒΆ, 
Απα [86 πηοβὲ ἀρηρηῦ τσοσβο [Π8η 8 ὑΠΟΓῚ ΠΘᾶρΘ: 
ΤΩ ἀδΥ δ οὗὨ [ΠΥ πδίοπηιθη δηᾶ οὗ [ΠΥ νἱβι δύῃ Θοσθί ; 
ΤΠΘη 881} Ὀ6 {πο ὶγ Ῥουρ] ΟΧ γ. 

ὅ Ττγαυβί γα ποῦ ἴῃ 4 ἔτθηᾶ, 
Οοπῆάα ποὺ ἴῃ 8ῃ δβϑοοίδίθ ; 

458 
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Ετοπι ΒΟΡ (μαὺ 1160} ἰῃ [ΠΥ ὈΟΒΟΙΩ 
Κοϑρ {Π6 ἀοοτδ οὗ (ἢν τιουΐλι. 

6 ΕῸΓ βοὴ ἀθβρίβοι ἢ ἈΓΠ6Ὶ, 
Τδαρ ἴον τῖθϑιμ ἈΡ ἀρδίηβὺ ΔΘ πιο μον, 
Ῥδαρβίογ-ϊπ-Ἰανν Δραϊηδῦ ΠΟΡ τοί Γ-ἰπ-]ΔῪ ; 
Α τρϑηὴβ Θῃθιἶθθ 8ΓΘ ῃ6 ρΘορὶθ οὗ μιὶβ Βοιιδθ. 

7 ΑΠΑ 1, ἰο Φοῃουδὴ μψ}}} 1 Ἰοοκ, 
Ι ν}}} νναῖῦ ἰὸν [86 οάἄ οὗὨ ΤἸὴῦ βαϊνδίοῃ ; 
ΜγΥ Οοᾶ Κ}}1 ἤθδγ τη6. 

8 Βαο)οΐοβ ποῖ, Ὁ πυΐῃθ ΘΏΘΠΙΥ, ΟΥ̓́ΘΥ  Τη6 ; 
ὙΝΏΘΩ 1 δανθ ΨἈ}16η, 1 αγίβα ; 
ὝΜΒΘἢ 1 0 ἴῃ ἀδυκηθβ8, 
Φϑβονυδὰ 18 8 Πρῦ [0 Πι6. 

9 Το ἱπαϊσηαδίίοη οὗἩ Φοβονδῃ 1 πι}} Ὀθδγ, 
ΕῸΓῚῚ ἢδνθ βἰπῃθα δραϊηβί ἢ ΐπὶ, 
ὕπο! ἢδ ρ]Θδά ΤΩΥ οδ86, Δηα τη ἰδίῃ ΤῊΥ ΤΙΡὮ : 
ΗΘ Μ1}} Ὀτιηρ᾽ τὴϑ ἴοσίῃ ἴο (86 Ἰισὶ ; 
Ι 5}|4}} β66 διῖ8 σὶρ ηὐθΟοΌΒΠ 688. 

10 Απαὰ ΤΥ ΘΠΘΠΙΥ 818] 566, 
Αμα βῆδιηθ 888] σουῦϑσ ΘΓ, 
ΗδΣ ΨἼ}Ο 8410}} ἴο τη6: 
ὝΒΟΓΘ 18 Φοδονδὴ ἰῃγ σοά ἢ 
ΜΥ ογϑ8 Μ11}1] Ἰοοκ ὕροὴ Ποὺ, 
Νοῦν 816 5}8}} 6 ἰγοάάθῃ ἀόνγῃ 
ΑΒ [86 τηῖγϑ ἴῃ (86 βἰγθοίβ. 

11Α ἀδγὺ ἴον Ὀυϊαΐηρ ἰΠγ ἔϑηοθ γ78}18 : 
Τμδὺ ἀδγ 8}14}} [π6 βίαύυῦθ 6 [ἌΓ γοιμουθά. 

12 ὙΠπαὺ ἀΔΥ, ἀπίο {Π|66 8118}} ἐΠ6Ὺ ΟοΙηθ 
Ενϑη ἤγοιῃ Αβδυσγίδ, δῃὰ (Π6 οἰ68 οὗ Εργρί 
Αμπα ἔγοπι ργρῦ θνθὰ ἀηΐο (6 Τἶνοῦ ; 
ἈΑμπὰ [07 868 ἔγοση 868, 
Απα | ἔτομι] τηουῃίδίη (0 τιουῃίδϊῃ. 

18 Απὰ τἢ}6 Ἰαπα ν7}}} Ὀ6 ἀθβοϊδύθ 
Οἱ βδοοουηΐ οὗἁ ἰΐβ ἱπῃδθιιδηΐβ, 
Βθοϑαβθ οὗ {π6 ἔγυϊ οὗὨ {ΠΕ 1} ἀορΒ. 

14 Ἑδοά (ΠΥ ρϑορ]θ σι (Ὠγ τοῦ, 
ΤΏΘ ἤοοκ οὗ (ΠΥ ῬοΒββθβϑβίοῃ, 
Ὀυν !ηρ 4]οηρ,} 
Ιη (.6 οΓοβί, ἴῃ (86 τηϊάβὲ οὗ Οδγημοὶ : 
ΤΏΘΥ 5}48]] ἴδοὰ ἰπ ᾿βαϑῆδῃ δηὰ (Ἱ]θδά, 38 ἴῃ (Π6 ἄδγβ οὗ ο]4. 

1ὅ ΑΒ ἴῃ [Π6 ἀδγβ οὗ [ΠΥ οομΐηρ πὶ (Π6 Ἰαπὰ οὗ Εσγρὶ, 
1 1 ϑἰιονν ἴο. {ποτὶ τ γν !]οῦβ (μΐη 

16 ΤῈ πδίοῃβ 8}}8}] 866 δηὰ Ὧθ δβϑῆδῃιν 
ΟΥ̓ 411 ὑμοὶγ τυϊσῃὶ; 
ΤἬΘΥ 6}}8}} ρίδοθ (μοὶ μδηᾶ οἡ ὑμὶν παουΐὶ, 
ΤΠΘΙΓ ΘΆΓΒ 111 Ὀ6 ἀσδΐ. ᾿ 

17 ὙΉΘΥ 88}18]}} ἸἸοἰς ἀπδὺ ΠΚὸ [86 βογρϑῃῖ, 
ΑΒ ογὔϑορίηρ ἢ ἴδ θαυ ; 
ΤΉΘΥ 8.18}1 ἔσθ Ὁ]6 ἔογιἢ ουἱ οὗ (Βα ὶγ Ή ΤῊ 
ὕπο Φοβονδὴ οὐν (οὐ (Π6 0 8}4}} οοτὴθ τ ἀγθδά, 
Αμά 8811 ἔδθαγ Ὀθοδᾷβθ οἱ {1166. 

18 ὙἼἜο 5 ἃ (σοὰ 11 {Π66, 
Τηδὺ ἐογσίνοι ἢ μι χαϊῦν, 
Απά ρϑβϑβείἢ οΥ̓Θγ γα μΒΡΤ ΒΕ ΟῺ 
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ΕῸΓ [Π6 τϑιμηδηΐ οὗ ἷ8 ροββϑβϑίοῃ ἢ 
Ηδϑ ΒΟΙαθίι ποὺ ἢἷβ δΔΏρ ΘΓ [ΌΓΘΥΘΥ, 
Εὸν ἢ ἀθΠ ρ θυ ἢ ἴῃ ΤρΘΓΟΥ. 

19 Ηδ ν}}} αραϊῃ μᾶνθ Θοϊῃραββίοῃ ΟἿ 8. 
ΗΘ ν}}}} ὑγαῖρ]θ οἢ ΟἿ πὶ. 168, 
Αμᾶ οδδὺ ἰμίο [86 ἀορἢβ οὗἨ {Π6 868 4}1} {πηοὶν βὶη8. 

20 Τθου Μ|]}0 ρῖνο ὑσυῃ ἴο δοοῦ, 
ΜόογΟΥ ἰὸ ΑὈγβϑμδιη, 
ὙΝΜΐοῖ (ἢοὰ Βαβί ΒΟΥ (0 ΟἿΓ {ἈΓΠΘΓΒ, 
Ἐτοηλ [86 ἀΔγ8 οὗἉὨ δηοϊθηΐ {{Π|6. 

ἘΕΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 Υος. 4. - ἾΣ. Ὅν. Κιοίθοτὶ τοπάοτϑ: 15. ἰδ, ῬΟΘΘΙΌΪΥ, ἰδδὺ.1 Ὀγοῦσκθῦ ἔδθο Ὁρ, οἱα. ; ἐξὶ εέτοα, 483, ἃ. δ. π. ΤΏΐ 
ἷο αρὶτίυδα Ὀπὲ ΒΟΟΣ ἴ00 σουσὮ, ροτΏδρα, οὗ τηοάοστι τὨοίοσίο. -- Τκ.] 

[3 Υοσ. 7. -- 8 διὰ ΓΙΌΣ ΔΙῸ τοβδγάθα ὉΥ ΙΏΔΩΥ 88 τιδοὰ ὉΥ ΤΩΘΙΟΏΟΣΩΥ ἴὼς "δἰη-οἴοτίης,,» “ Θχρέδ οῃ."Ὁἢ 
Ρετῶδρο Ββοτουονς (ΠΟῪ ἃτὸ αυἱία 86 τὶ} ἰδκοὰ ἰο Ὁ δάγοσὺ. δος. (Θθββι. 8118, 8); διὰ δἱ 8}} ουδηΐβ, ἔμ:6 σοπάοσίης οἵ 
6 Βηρ. ὕοσβ. αἷνοδ [ἢ1}6 6089 : διὰ 80 ΖυΣ. -- ΤῈ.) 

[5 Υοσ. 8. --- ΟἿ δυΐμονῦ πίῃ Ηϊααῖς, ἀἰετοχασάϊηρ ἐμ6 δοοθηϊυδοη, τοϑκοα ΤῊἢ ΔΙδο ἀθροῃάθης οὐ ὝΔΩΓῚ: ( δοὰ 

πθδὶ ϑ ΟΥ̓Δ θθακ8 οὐἉ [66 ;" διὰ ἴμθὰ ἰγδηβίδίε Σὲ 9: “ποίδίης Ὀαϊ.} Μαυσοῦ τοϊαϊβοη οἵ Ηἰείς δὲ (δὶ 
Ῥοΐπί ἰ5 Βατβὴ δοὰ ροϊυἹδηῖΐ, Ὀιι οἴδθοοϊὈλὶ. --- ΤΒ.] ᾿ 

[4 Υος. 9. “--- ΚΙοϊπογί, πίιὰ ΜαῦσοΣ δηὰ τῶν οἴδιοσβ, ἱνοσβ ἢ 9 ΟΣ οὗ ἔμοδο ποσάβ, υἱἕὰ (ἢ δαἀνδηίαχο οἵ ἐπ 

θεοί δῷ ΟὈΥΪΟΌΣ δκγοθιθμΐ ἰὉ ρὍΠΟΣ ὈΘΟΘΘΏ ΓΝ δοὰ ἰὼ Βυῖδ)., δορὰ α ἐπουρῆλ δὲ ἰϑδαδὲ ΘΟΌΔΙΥ δρρτορσχίδιο. 

Βυϊ δ ἔδογο 18 δοῖθ ἀουσδὲ δῦουξ [80 πιθρηϊηρ,, --- [Ἰοοῖ οὐἱὐ ἴον," εἰγει)ιβρ’είαγε, εἴγε δρίοαγα ---- [Δ δδοσί θα ἴὸ ΠΝ υεὴ 

Αμὰ 884 “" σἱϑάοαι  ΤΩΏΔΥ ὙΟΥῪ Ὑ0}} βίδῃὰ (0 ““1Π}9 ὙΠ166 τη 8.) ἰδ ΘΘΟΙῺΒ ὈτοΐογδὉ)θ ἰο δάἀορὺ ἐμ δἰ ρὶοδὲ ἰχγδηδίδείου, ἴο]ον- 
ἴοξ τἴ8:6 ΤΟΙ ογάοσς οὗ ἴδο ΗθΌΣΟΥ ποσὰδ. ΤΠ6 Ἐχοχο 681] ποῖθ Ὑ111 αὶ γὸ δούοσϑὶ οὗὨἨὨ [80 ΓΏΔῺΥ τοροσίηρα πἢΐο ἢ δνο ὈΘΟΏ 
Ῥτοροδυά. --Τκ.] 

[8 Οδν. τί]. 4. --- ΚΙοίπογὶ ἰτοαῖβ ὩΝ" ἃ8 Δ: Δ66. οὗ ἐΐτηθ, τΙδηπιδέϊηρ : 

1 (δὸ ἀΔΥ οὗὨ [ΠΥ ΘΘΘΣΔ, 
ΤΏ ΘῺ ἰῺΥ τἱδι ἐδιΐου σομλϑί, 

διμὶ ἰα 186 πεχὲ πιοσῖθαν ποῦ]ά ματὸ ΓΤ, "ΠῚ ἴῃ [δ δεοοῦ ἃ Ρ6γβ. τπϑδο. ΤΒΟῸ βῆ81Ὲ 86 ϑηδβηοζθὰ ὉΥ ἔδει. -- Τκ.] 

(6 Υαξσ. 8. --ἰὶ ἀο οἵ {ΠηΚ [9 ν) ἐ ρ]οομδδείο ᾿" Βοσο, Ὀπξ ΤΑ εν δὲ γἰνίηρ ἴδ6 στουπὰ οὗ ἴΠ6 Ὠοασ]ο “20γ." -- ΤᾺ.] 

[1 Υοτ. 12. - ΡΣ, ῬνΟΡοΥΪ δἰ χη γίηρ, “ ὈΌΙ ταρκ.,᾽ οὐ “ΠΥ ἰδοδάοι," “ἰ δισϑηρίῃ,," ἰ5 ΠΟΤΟ αἱπιοϑῖ ΘΟΣΙΔΙΏΙΥ Ὁδοὰ οὗ 

Ἐργνὲ, ῬτοῦδὈϊΥ πιΐὰ ἃ υἷδῪ οὐ ἐῃ8 δι οὔ ἴΠ6 Ἰαξίοῦ. ΡΌΒΟΥ : ὍΘ πη ἥἥηΐδον, ἩΜΠΙΟῺ ἢθ αἷτοδ (ο Ἐργρί, πιοΐϊ.- 
ἐγίος ἰδ ογϊμαχυ ἀσδὶ παπιθ δήϊσγαΐηι, 18 τοθδῶὶ δὲ οπο6 ἴο δἰ “Ἐσγρὲ"" [12. χὶχ. 6 : χχχυὶ. 258], δῃηὰ ἴο πιδείς ἰδ 
εἰσϑοξί οἵ [86 οουηῖτγ.᾽" -- ΤᾺ.] 

[8 ον. 14. --- ΚΙοϊποτὶ οδηροα ἔα ρος Δη, ραϊυκ 8 Ῥοσχίοὰ δον ο, δηιὰ [6 γϑδὺδ.: -- 
Τὴ (Ὠ9 ἴυτοδὲ ἴῃ ἴΠ9 τη]ἀδὺ οὗὁἨ Οδσιμ οὶ τῇδ ἔθοΥ ἴδοα, 
Τὰ ΒΑΒΌλΛΩ, οἴο. 

τ σοι ος δἰοῦο "" ἰδ ἴπ οἰἕοῦ ο8ϑὸ ραγθιξμϑίο, Ὀπὶ [ἴ δΘΟΙῺΒ ἦιιδὲ ΔΒ Μὸ}1 ἴο σομηθοῖ Ἡηδὲ ἱπατηθάϊδίο! Υ ΤΟΥ τι ι ἐδ 
τ ζρρα,"; οἷς., ἰὰ ἰδλο ἄγδὶ τοι 0 ΓΚ, 88 6 ἀ0:6 ΔΌΟΥ͂Θ. .--- ΤῈ.) 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Ιρανίηρ ἴἢ6 οοηῃοῖοῖθ βκοίομοϑ οὗ ἢ βου, [Π6 
ΡΟ] ο τοργοοῖ, ἀπά {16 ἰθιου 8] ῥγοάϊετίοη, 106 
Ῥζορδδῖ σἷδοϑ ἴὼ [6 ᾿ιοῖση ΟΥ̓ [Π6 ἰάθα τγόούθῃ 
τὰγουρ ἢ ἴπ6 ἩΠ0]6 οοῦγδα οὗἁ [ιἰβίογυ, δῃὰ ταρτο- 
δοηῖ5 ἴῃς τοϊδίοι δοῖνθοι ἴπο οα οὗὨ [δγα6] δηὰ 
Ὠΐς ρθορίοθ, [6 μαϑὺ οοπάμἶομ {πὸ ργοδοηΐ Ομ] - 
οΔΠῸΠ58 δηὰ τπ6 Πιΐαγα 8βο]ατἴοπ, ἀηᾶάδγ ἴἢ6 ΒιΓο 
οἵ ἃ ββιι11-δι Ἰᾶνν. : 

Τη δοοογάδηοο σὲ {Π8 διπἀδηλοηῖα] ΟΠαγδοίου, 
το ἀϊἰδοοῦγθο ἢ88 ΠῸ βρθοίαὶ Ἡἰδίοτί δὶ γϑίθγεπος, 
Βπι 1868, Δ8 6 ΠΙΔῪ ΒΔΥ, ἃ ἈΠίγΘΓΒΑΆ] Ροσ ΠΙΟΉ. 
Ὗς πιπβῖ, ἴ0 ὃδδ 8πτο, ρΡαγοοῖνα, τὴ ἢ Οαβραῦὶ, [παῖ 
[δγδεὶ, εμδυρθὰ ΟΥ̓ [86 ργορῆθῦ τῖτὰ ὈΔΟΚΒΙ ἀπ ρ, 
ἔτεα! συϑηΐδ [18 σῃ} ἀπὰ 15 ΤΕΥ ἴῸ δίοῃδ [ῸΥ 1ἴ 
(τὶ. 6 4) ; 1πδὶ ἰδ 18 ἀϊϑροβαοά ἴο εἶθδγ [1861 ὈῪ πατη- 
φῖοῦδ βδουῆοοδ (γΥὶ᾽. 6 Ὁ), ἢοῦ ΒΟΉΘΥΟΥ τὨτουρἢ 
ΒΟΔΓΙΥ τοὶ παιβητηθης οὗ 118 ῥγίάθ, πητὶρῃίθουϑ8- 
1066 δηὰ Ορρτεβδϑίοῃ (νἱ. 8-10 8.). Βα τμδὶ νὰ 
δ ου]ὰ ὃν {Ππ656 ἰγδὶτ8 (1 σοη ΓΑβὶ υγί ἢ [6 ῥτροθᾶ- 
ἴῃς ἀϊξοουγβεβ, 88 πανίπρ ΓἈ]]οὰ ὐΐπ [Π6 ἔἰπη6 
οἵ Ἡεχοκίδμ᾽ 5 ργο θοῦβ80Γ8), Ὀ06 ΠΕΙῸ ΠΟΟΘΒΒΘΤΙΥ͂ 
Ὀγοιρῆις ἀονγη τὸ τπ6 ἤγοϊ γοδγ οὗ Ηδζοκίαῃ, ΠΘἢ 

ἃ ΒΟΠΘΓΑΙ 80η86 οὗἁ 5'η δηὰ [Π6 Ἀνόγδθὶθ αἰβροϑβὶ- 
ἰοῦ ἴῸΓ τὴ6 ΟΥΘΥΪΥ τοϑιογαιίοη οὗ Φεπουδ 8 νοῦ - 
8} ΤΑΥ͂ δνθ οχιϑίθα ἴῃ [86 Πἰρσ ΠΟΥ βίγαίδ οὐ (86 
Ῥοορΐο, νν ἢ 116 [Π6 Τη888 581}}} βίγουθ δραϊηϑὲ [Π6 οἰΐ- 
Π8] ρογίίοη οὗἉ [Π6 ᾿ϑν’, 8 ἀρ τεῦ ὮὈΥ [πὸ οοη- 
ἰ6ηἴ8 οὗἩ [86 βοοιίοηῃ, οἢ. νἱΐ. 1 Ε΄. (εἶ, νἱ. 16). ΤΏΘΓο 
νὰ πὰ ηο0 νψογὰ οὗ δὴγ αἱ δγθηοθ δοΐννοθη [(ἢΘ 
βοοά αἰδϑροβίτἰοπ οἵ [86 στοϑὶ δῃὰ {Π|6 βιιρίὙ οὗ 
ἴπ6 του]ταάς, Ὀπΐ, ΓΑΙΠΟΥ, 106 ἀοδοτροη ΓᾺΠ8Β 
σοΙΡ]οἴο᾽ν ῬΑγΆ 116] ἰο ἐπ δὲ ἴπ, οἷ. 11, ΝΟΥ [58 [6 τὸ 
ΟἸΠΟΓιν 86 ΔΩΥ δο᾽ ἃ βαρρογι ἴου πιδί ἰδ πΐηρ (ἢ6 
ἀφῖθ οἵ 6 ποῖ τὸ ὃὉ6 ΟἸΓΠΘΥ ΘΆΓΙΠΘΥ ΟΥ Ἰάΐοῦ ΤΠ 8 
ἴον ἐμΆρ8. ἷ.-ν., δηὰ ψγ6 πηιιϑὲ ὃ6 οοηϊοηϊ νΣΥῖἢ δα γ- 
ἵπρ, τπᾶῦ ἴῃ 8 σου οῖοὶΥ δ πη δἰτπδιίοπ, [818 
Ἑςοπο]άϊηρ ἀἰβοοῦγθο αἰ 8| 1 ἢ 19}ι68. 1861 ΟὨΪΥ ὉΥ 
118 ρΘΟΙ αν τἱοίοτῖ 8] σΠΥΘΟΙΟΥ ἔτοπι ἴῃ 6 ἔΌΤΙΙΟΣ 
Ρογοῃ οὐ τπ6ὸ ὈοοΚ. ὙΠ 8 8 {0 ἐπ τοδρθοὶ ἴο 
ΤΑΔΟΟΓ, ἱπΑδηποῃ 88 [86 80 760: 158. ποῖ ραγιίου δῦ 
τηδη  βιδιίοηθ οὗἨ Ῥγόβοηΐϊ δα, Ὀπὶ ἴΠ6 81π8 οὗἩ [Π6 
ὙΓΠΟῸ]8 ῬΘΟΡΪΘ, απ ποῖ ΑΓ ΌΪΑΓ Το 6 πἴ8 οὗ τἢς 
δείαγο, δας ἡυάστηθηῖ δηα βαϊνδίίοη ἴῃ {Παὲγ Βρὶτ- 
ἰτπ4] παίατ : δηα ᾿π γεβροοῖ ἴο [ΌΤΤ᾿, ᾿ἰπαϑπιι ἢ 88 
ἴς ἰβ ποῖ αἀἰγοΟΣΥ ΡΥ ϑοηθεΪς ΟΥ ἐβοδδίοϊορίοδὶ, δὰ 
Ἰγτίοδὶ δπὰ οἵ ἴ8ὸ πδίαγο οὗ ἃ ὑρϑᾶὶπ). [τ οἱοδϑδ 
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16 Ὀοοκ οὗ ΜΊΘΔΗ ὙΟΓῪ πιυςῇ 88 ΗδΌ. 1]. δηὰ 18. 
Χ].--Ἰἰχνί, οἷοβα ἴπο86 ὈΟΟΚΒ, δπὰ 88 Εοηι. χὶ. 88-36 
186 6 νυν 188} ἰϑίοτοαὶ ἐχροσίίοη οὗ ἴ[Π6 Ερίδβε!α τὸ 
τι:6 Ηοτηδῃ8. 

Ιῃ ἐτ8 ρίδῃ αἷβο (8 Ῥϑοι! γ ΤΥ οὐὗὁἨ ΤΠ6 οἰοβῖπρ 
δἀάγοββ ΔΡΡΕδσβ. [ζ [18 ἱπύο ἰὮτεθ ραγίβ, ἀπά τἰῖς 
Τυπάδιημοηῖα! πυ ὈΟΥ ἡΥ Εἰ Οἢ ᾿γον 118 15 (ἀραγι (ΓῸΠῚ 
ἴῃ ἐπέγοιίμβ ἀπὰ τΠ6 ἐγαπείδι 4) 18. Τἢθ ϑοΠΘΙῺΘ 18 
8.5 [0]]ΟὙ78 : --- 
α. Γα ἐπέγοιϊέμβ, γἱ. 1, 2. (βαναη 1ἴη66)ὲβ. ΤΌρη 

Ι. ΤῊς ἢτγδι βίαρσε οΥ̓͂ τῆς κεἰ (νὶ. 8-8) ; δηὰ 
1. γειβ. 3-ὁ. (ἀοά β σοιρ[αίπι ({ἰτίθοη 168). 
2. Ψόογβ. 6-8, ᾿5γλ6}᾽ 5 διιχίοιϑ γορὶγ (τ γύθθῃ 

Ἰ1η68). 
Π. ϑοιοηὰ βῖἴασε οὗ τπ6 5πῖ (νἱ. 9-Υϊ. 8); δηά 

1. νὶ. 9-16. (οὐδ τορτοοῦ (νοητγ-5ἰχ 1165). 
ὦ, νἱῖ. 1-6. [5Γ8Δ61᾽5 οοπλρί αἰαῖ ᾿(ΠΘΠΙΣ -81Χ 

11Π65). 
Ὁ. ΤῈ ἐγαπείέμε, υἱὶ. 7, 8 (βανθὴ ]1π68); δηά [0]- 

Ἰοτίηρ ἀροῦ [ἢ13,-- 
111. ΤΏ οἰοπίηρ ρϑαϊπὶ: Ὠαπι]διίοη, οοπἤάρηςθ, 

δηα ργδίβο, υἱὶ. 9-12 (18-[26-}8 [1π65).ὕ 

7πἰγοίϊιδ, οἾλΡ. νἱ., νοῦβ. 1, 3, θα γὸ που; 
ἴπ8 Ὀοχίη8, |Κ τῃ6 οροῃϊηρ ἀἰϑοοῦγθθ, ἱ., 11., (Π6 
οἹοδίηρ αὐἰάγουθ 4180; ἰοῦ γὰὸ ψ8δὺ 6 βονδῈ 
ΒΒΙΓΆ, αἰἸοίνιγιιδ 68,, ἩΔΙΛΟΙΥ, τὼ πιο, [26 ῥγορῇθι. 
Ασίδο, Ὁσί:κ ἃ βυΐϊζ ἰονγασά ἴπ6 ταουπηίαίηδ᾽' [ἢ 
ἴῃ πδγ6 οὗἩ Φοῃονδῇ, δηὰ 848 ἢΐ9 δἀνοοσδίο, βδῃουϊὰ 
πὸ ργορίιοῦ πῖον ἰητο [Π6 ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΒΥ ὙΓΠῺ {116 
Ῥοορΐίο, ληὰ αἰογ τῃ6 σοπιρίαίηϊ 80 Ἰοιαὰ {πὶ [Π6 
τηουηίαίη8, τ Πἰοὶι, 88 ΒΡΡΘΑΥβ ἔγοπλ [6 ΤΟ] ΟΡ; 
οἰλιθ6, δη ἃ 18} 6 ἈΪΠΠ5 Β8811 ΘΑΡ (ὮΥ νοΐσθ, ἀπὸ 
ἴτοπι γογ. 2, ἃγο ργθϑοηῦ 48 ὙΓΠ65868 ΟὗἨ 186 {{14] 
(εἴ. Πουι. χχχίΐ. 1; 18. ἱ. 2), ἸΏΔΥ τοῦτα ὙΠ 
τπ6 οὁοο. ἜΠ6 οχρίδηδίίοη, Ὀτπρ ἃ βυϊ δραϊηβῖ 
[Π6 πιουη δὶπβ, δόσιιθα 1Π6 πιοιηϊα] 8, 18 δΘΏ 566 58 

ἴη ἰϊβοϊ, ἀπά ἐπετγοίοτο ΤῊΝ πιαβὶ Ὀ6 ΓΔΕ Θη 88 ἃ δβίζῃ 
οἵ αἰϊτοοιίοη, 85 πὰρ. χῖχ. 18; 15. ᾿ἰχνυΐ. 14. 

γεῖ. ἃ. Τὴ ρῥγορμοῖ, ΤΟ] ον πη ἐδα οοπηπιαπά, 
04}18 οαὺ ἴο 186 τηουπ δ η8 : ΘΒ ., γὸ τοουηΐξδίσα, 
μον δ ΒΒ ΟΔΌδ6, 8: γθὺ ὉὩΟΒΘΔΏΘΘ6ΔΌΙΘΟ “--- ἰγΟ ΠΣ 
ΚΠ6ῚΥ ἈΠΟ ΔηρΘΑὈΪΘ 658 1βταθὶ τπαὶρ ἢ παΥο Δ Κοπ δη 
οχδηιρὶο; Βαίδαπι ἢδὰ ἰοηρ᾿ Ὀδίοτο σ4] 16 {116 τοςῖκ8 
οὗἩ Οδηδϑα οἰληρ6 685 (Ναπι. χχὶν. 21) - γ0 ζουι- 
ἀδύϊοιπ οὗἩ [8 ϑαῦίμ, [πδὶ σδηηοὶ Ὀ6 Βιβίη, δι 
τπᾶὶ βῃοι ἃ ποῦν (τοι Ὁ] Ὀοίοτα (8.6 80] ΘΙ Πιεδ- 
βᾶρα, Ἀπὰ τυοίῃν ἠαάνσιποηῖ οἵἩ Φοδονδῃ ([5. χχίν. 
18). ἘΒΌΣ Φοῃβονδὰῃ ΒΔ} ἃ βιιΐῖ αἰαϊτδὺ ἰδ ὕ60- 
Ῥ]ο (οἴ. Ηοσκ. ἰν. 1), μὰ τὶ 15.896] Μν1}} 6 πδνθ 
ἃ δοί:]θυιϑηΐ, 

Εἰγεὶ δίασο, νετβ. 3.--8. -α ονν, 3-5, 74. Οὐπι- 
οἰαὶπί. ΦΔοποναῖι βρθακβ ποῖ ψ ἢ τπὰ παπᾶν οὗ 
θ Ἰανν, δας τ τῆ6 πιο Βηαγροῦ σογα 1} Κ οὗὮ 
ψουηδοὰ Ἰονθ. ΜῸΎ φῬϑορῖο, τίου τππεῖ Ὀσ]οητοβῖ 
ἴο πι6 ΔΙΪοηθ, του υΡ ΌΥ͂ πιὸ, δῦ μὰν 1 ἄοτθ 
ἴο ἴ880, διὰ ψΒΘΥΟΙΏ αν 1 τὸᾶολσγοϑα {μ66ὶ 
ΤΠ α Ηἰτραρὶ, “το ἤᾶνο ἃ. βοιε]οπιθηΐϊ,᾽" ννι8. ποῖ 
ψίτπουῖ κκυϊοαηοο. Ηο ἰβ8 ἰπ δαγποϑῦ, 1 [ϑγαοὶ 
8 δαρῆϊ ἀραΐϊηκὶ Ηΐτα, ἴο μ6αγ ἐϊ. Φεδονδὴ ται 
ἢανο υϑαγίοιὶ [5γὰ6] ὈΥ νοῦ ΓΙ ΡΌΓΟΙΒ ΓΟ] ΓΘ ΏλΘ ἢ [8 
(18. χ δ. 23), οΥὁΎ ὈΥ πῇ Ἐ}Π|6ὦ ΡΥΟΠ. 568 (Φογ. 1. 
81). Βαῖιπυοῖ πλοσο Βῃου]ὰ 16 Θχργοβϑβίοη ΓΘ. Ὰ}]} 
δον [βγᾺ6 ] ̓88 νοαοὰ [Π6 Τωογὰ ([8. ΧΙ. 24). 

ΑἸΒΎΧΟΣΡ ΙΔ6᾽] ΡῬΓΟΡΟΥΪΥ͂, 89 [86 3) ἰπϑίοδα οὗὨ [ἰὸ 
ΘΌΒΙΟΙΏΔΥΥ 866. Βῆονγο : ἀοίδηα {ΠΎ86] ἀχαίηϑῦ Μο, 
ἸΏΔΚΘ ΓΟΡΙῪ ἴο ΠΙΥ͂ πΆτρο (00 χχχί. 35). 

γεγ. 4. (οὐ ἰδηρταρο σΟη [ΠῈ168 10 ἃ ἴοπ6 Οὗ 6 
ἀδοροδβὺ ἸΤΟΩΥ : 15 εὐ ἴῃ ὑμδῦ 1 19 ἴ.86 ἊΡ ουὖὖ οὗ 
ἴδ9 Ἰδῃᾶ οὗ Β'αυρί (πι. ἰϊ. 10), δηἃὰ τοάδϑϑσεμϑα 
[5866 ουίΐ οὗἨ [89 Βοιι56 οὔ Ὀθοηάδκο 1 (εἴ. χ. χχ. 
2) παρίατ. οοησ. ογ αὐϑῖγ., Ενναϊά, 8 179; δρά 

ΜΙΟΑΗ͂. 

ἱατη ῖ ὙΠ δρθοϊα] (Οπἀπμ688 [16 δδογοὰ πτίοτς 
ὑπὴς ογιναγά, ννοη τον που]ὰ ἱπηργοβ8 ὉΡΟῚ τῆς 
Ῥθορὶθ [η6 σοοίηθϑ5 οὔ ἴπΠ6 1οτά, ἢΐ5 Θϑυ ἰοϑὲ ἀθει", 
δηά, αῦονα αἰ}, ι(ἢο86 σοπηοοῦρὰ πὰ (ποῖγ ἀο]ἑνοτ- 
δ πος ἔτοτα Ερυρῖ, Ὀδοαυβα [Ὠτοπρἢ ἴπδὶ 15γαεὶ ὃε- 
οὐπια [118 ῬΟΟΌ ΔΓ ροϑβοβϑδίοῃ (6. Ἴχὶν.), απϑᾷ 1130 
ἰη ἱΐ, 88 ἴΠ6 αοέπ8 »τίπιμξ οὗἉἨἁ ἷ8 σΤαςίουϑ σδοῖςσο οὗ 
16 Ῥορὶθ, ποῖα ἸΑΥ οηΐοϊα 64, 80 ΔΓ 85 Γυαγβ 
115 ἀιτοστοη δηα 886, 4}} 16 ϑα Ὀδοφαδηϊ ἀδνοῖου» 
πιδῃϊ ; 811} τῃ6 [Ὁ]Ἱονηρ δοῖβ οὗ ζστδοθ ἀγα ΟἹΪυ (ο1.- 
βυιηδιίοηβ οὗ ἴῃ ἤγϑι ριγροβα οὗ ργβοα. 

γον. 5 ρ]δποοβ δὲ [Πθγ8 [ΚΘ Π8 ΟΥὁἁ ́ ονὰ ἴῃ τὴ Βἷ5- 
[ΟΥῪ οὗ τΠ6 ρ]απιΐηρ οἵ [5Γ86] ἀπ} ὑποῖγ ἀυτῖναὶ ἢν 
ιτ6 Ηοῖὶγ απὰ : ΜᾺ Ῥϑορὶθ, ΣΟΣΔΘΙΏΡΟΣ ΠΟΥ, 
ὙΒδὺ ὀουῃ 861 Βα]αὶς ἰοοῖϊς, [6 κίῃᾳ οὗἁὨ ἈξοθΌ, 
δηἃ τῶ8βοῦ ΘΏΒΥΟΣ Ὑὰἃ8 χἰσϑῃ ἶτὰ ὉΥ Βαϊδοση, 
ΒΘΟΥ 5 βοι ; οὗ. Νυῃ). χχὶϊ. 24. “Ἰκ νγὰϑ πο Ἰίρϑι 
«πίη τῆδὶ βδγϑθὶ, γοδαΥ [0 ΘΏΪΕΓ ἰηῖο ἴπ0 Ποὶγ 
Γπά, 8 Βοὴῖ (ογνναγά, ποῖ σατο ὉΥ͂ πἷπι, ὑὃυϊ 
γαῖθ ον Ὀ᾽οβὲ Ὁγ αοὐ τῃτουρ ἢ τα, ἴοῸ 18 γχτεδῖ διὰ 
ἀτάϊουβϑ ἴΔ5Κ. ΤΤΠὸ οιγβα νου Ἱά, ἐπγουσὰ τἢ6 δὺ- 
Ρουβ ὕοη οὗὨ ὨλΔΩΥ͂ οὗὨ ἰΠ6 [ΒΓ 6} 1165, αν ἀἰδβοοιιτ- 

[Πθτλ, ἀπ ἱπβρίγοὰ (μοῦ βιιρουβι ουβ [065 
ὙΠ οοηβάρδηοο. ὅδ τριοἢ [6 ΠΟΙ ταυβὲ [ἧς 
Ὀ]εβϑίηρσ πᾶνο γαϊϑο [6 βρί σ 8 οὗ ἴπ6 Ῥϑορΐθ, ἃ“ ἰϊ 
Ἰηαϊοδιοαὰ ταὶ πὸ ογὰ Πιδά 80 φοπιρ  οἰοὶν δ] 556 
16 πὶ ἴῃ τἢ6 6γ68 Οὗ 411] ἡδῇοηϑβ, [8 ἀνε ΘΠ ΘΠιῖοβ 
ψο πνου]ὰ συγθθ ογο ΟὈἸ χοᾶ ἴὸ 1688 τῆδπὶ." 
Οαϑραγὶ. Το Π{π||6 οἰδιιθα : ἔσοσῃ Βα ςοσα τὸ ΟἹ]- 
ζ8], 186. ἃ πον ΟὈ͵οοῖ ἴο ἽΦΥ " Ηδιπιθτι Ὁ Μ᾿ἢδὲ οὐ- 
συγγοὰ ἕτοπλ ϑῃἰ πὶ ἴοὸ ΟἸἶ 4], ἑ. 6., θδίνγθαπ ἴΠ6 
ἤγϑῦ κἰδιίοη δον Βδ δι (Ναπι, χχν. 1) Ὀϊεςδίησ 
δηὰ [6 ἔτει δεἰδθύοη οὐ ἴῃ6 80}] οὗ ἴ[Π6 ΗοὶΪγ 1,᾿πὰ 
(9}64ἢ. ἴν. 19). Ἐδιηοπιθον τηΐδ, ἐμπδὲ ἤμου τολγϑαὶ 
Κηον ἴ86 σονθηδυῦ Ω,ΤΒΟΘ (ρΓΟΡΟΥΪΥ : ἴπΠ6 τίσιν 
δου βῆ 65868) οὗ Φοον 8. ΦοΠου ἢ Β 6645 οὗ ᾿ποτς 
ΔΥῸ οὨ]]ο ὀχ ϊ υἱτοη8 οὗ τὴ ὐθοῦβη 688, ᾿πδ δε 
α8 αἴον (ἰἰ6 ογ σί παὶ 68.840} }5πιθαςξ οὗ [06 σονεπδηῖ 
ἢ ΑὈγΔἤΔΠλ, οὐ (48 ἴῃ 6886 ΠΔΥ Ὁ6) οἵ [πε Οὐν- 
ϑῃδηῖ οὗ τῆ6 ἰὰν οἡ διηδὶ, 4}} ἑο οί χγδοθ ν8 
οὐἱγ {ΕΠ Ἰπποπὶ οὗ Ὑμδὴ δὰ ὕὈδϑη Ὀθοέοτθ μγοπιϑϑὰ, 

ὦ. ., ἸΩΤΕ, το ἸΦΘἷ σαρι ἐμβ δϑ Ατη. ἢ. 7. 
γον. θ6-8. δερίν απὰ εοϊεῖοπ. Α53 Φεπονδὶ δα- 

ἀτγεββϑθα Ὀγ ΑΓ Υ [6 Ὀγορἢεῖ, 80 ἴ)6 ἀἰϑοοῦγθα οὗ 
1[ἢ6 ρϑορία 18 ἀϊγϑοίθα ἱπιπηράϊίθὶν ἴὸ Ὠΐπὶ, δῖδηά- 
ἱπρ' 85 'ὸ ἀοθβ δεΐνψοοη αοὰ δηά τὴ6 16. Ηε ἰΞ 
(Ὧ6 τηοιτὶ οὗἩἨ αΟοἀ ἰονψαγὰ ἐπ6 ὐθυρία ἢ ΗοΞκ. 1.1; 
[γδαῖ. ν. 5 ΕἾ, οἷ. Εχ. ἵν. 16). 5Υδ6], ἰῃ 580 [ὯΓ 3 
ἦν 18 ΤΟΔΠῪ βυςῇ, οηηοὶ οἰο86 ἴτ8 ΘΕΥΒ ἴο [Ππ6 γοΐδὲ 
οὗ ττυῖν (οἴ. 7οἢπ χυῖΐ. 87), θῆσα οὐγπ8 ἰτϑοῖ 
σα που ρατίον, δη ἃ ἀδἰκ8 ΟἿ]Ὺ δου [86 ὙΔΥ͂ 
οὗ Ἴχρίδιίίοη. ὙΨΒΘΥΘΥ ΓΒ 8881} ΤΣ τωϑοῦ 768ο- 

γα ὉΠ), ἴὸ πιθοῦ ψῖ τ ρῚ δ, ἴὰ οΥάοΓ ἴο στα 
ΔΏΥ ΟΠ6, Βηα ἴ0 τοηογ ἴ0 ἔῃ] ὨοΠΟΥ δπᾶ ἀπῖγ (ΡΣ. 
αν. ἃ: δῦ. Χχῖὶ, 8). ὙΒογον ἢ ον σαγδοὶ 

ΤΩΣ Βοϊοπρθ ἴὸ οι οἴδαθεβ, δθὰ “Ὁ ῸΝ 

ΟὨΘ᾽8 86] [, ΖΝ, ἱπιρονῖ, ΝΊρ., ἔγοται 3, Οἰϑὶν, 
ὃ 2605, 6., 8, κα 186 τηθοϊίην Ηΐπ, ἀπ ἀχργοϑοῖοι 
οὗὨ τϑϑρϑοῖ, Ὡς ἰδ ΔρΡρτορτίαία ϑϑίοσο ἐμο αοὰ 
ΟἹ ἰδ, ννῖῆο Ἰοοκβ ἀονστι οἡ στηθῃ, δηὰ ἰπ Ὑἱοὲς 
βσῃϊ (ΠΟΥ ἅΓΘ 88 ζ,͵ΑΒΒΠΟρΡΡΟΥΒ (15. χΧ]. 39). 8.84]]} 
Ι ταϑοῦ τὰ τυ Ὀυσχηῦ ΟΒΥίηχεΊ Τί ἰ5 [μὲ 
ἤγει τπουρῆῖ νὴ τ ποθὴ το Ἰοοῖκ δὲ πιιδὲ ἰ5 οχίογ: 
ΠᾺ] ; {π ΠῸΡ ΓΠΟΥ ΠΑΙΌΓΑΙΥ ταγη ἰοὸ ἢ] τἢ6 “ «(ἢ- 
ἱηρ νοϊὰ ᾽" 'π τἰιὸ ϑοὰ! σι ίτὰ οατγατγὰ ἐὨϊηρδ, δὰ 85 
ἀλη Τπειευ ἴ0 ΤΥ τὸ ὀχρίαν ἴ[π6 διὴ8 πλεῖ 
βρυγίησ ΠῸΤ] ἴΠ6 ποᾶῦὶ ἀρδίηϑι αοἀ, βοσογάϊησ ἴἰῸ 
τπ6 οὐνναγάϊγ τὶ θη ἰδεῖ : σγουῖς- τ ρ ἢ ΘΟ. 5Π 6:5, 
δηά ε|16 ἰάοἰαίτν οὗἁὨ [86 Ἰοῖου. ὉΠ οαῖνϑα οἱ 8 
ΥΘΑΣ οἷά Νοὶ δ8 {ἢ {Π656 δίοπμο ὙΈΣῈ ῬΓΟΡΕΓ ἴὸ 

ΒΔΟΙ βοιὺ Ὀϑίοσθ ἴμ90 Μοβϑθβ, Αβσου, βιὰ Μίν- 0 οἤξτοὰ (Οδβρατγὶ, Ηἰσίσ, δισαΐηϑι [εν. χχίϊ, 
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χχυὶ!.), θὰ Ὀοσδῦδα {ΠΟΥ͂ Ε͵Θ δοοουσηθα 88 ἴΠ6 
τοοϑὺ Σπρογίδηϊ ([ν. ἰχ. 8). 

Ψεν. 7. Ηδί ΦοΒονδὰ Ὀ]θαδυγο ἢ ὑμουδαηθ 
(ΒοσδιοιὉ8) οὗ τῶσωβ 1 ἰπ σανστίδα οἵἁ οἱ] -ὈΣΤΟΟΚΕΊ 
(εἴ. Φοῦ χχ. 17). Τα αυοϑὕοηβ, ἃ8 [86 σοι ηθο- 
ὥοπῃ ΒΟΥ 8, ΔΓῈ ποῖ Γποίογς 8] ([πῖῃ6γ), θὰ ΟΧΡΓΘδ8 
(00 κοοὰ τεϑοϊατίοη, (Π6 ἐρὶ τς οἴδηχίουβ δηὰ θαγηθϑὶ 
ἰπαΌΪΓΥ : 190, ΓΠ6 νὰ 'γου α ἰδίῃ οὔδν [Πθπὶ ἴο Η πὶ. 
ΓΑθδιΐομβ οὗἨ Οἱ] ναὸ 8ὴ Θ556} 18] αἰοπηθης οὗ [ῃ6 
τηοαν Βοτίηρ, ἀπ τπ6 τυδ κ- οθοτίπρ (μον. 11.1.15; 
τι. 12). ὙΠ οἰϊπιὰχ συ] ηδίοβ 1} τ 6 Ἰδτῖοῦ 
[41 οὗ γνοσ. 7: 8841} 1 σὶνθ ὉΡ τῶν βυβύ-θοσΏ, 
6 Ὀ68ῖ δηὰ ᾿ἰαβν μα 1 ἢλνο, 88 ἃ βἰτι-οὕὔοχίυρ [ῸΣ 

ἸΩΥΒΟΙΣ1 ΑΒ εἰβδύνθετο ΓΙΝΙΟΓῚ ἀπὰ ὩΣ, 80 θτῸ 
ὉΪΖΌ εἰδηᾶθ, [86 δβἰπ ἴον τπ6 οβεγίπρ τ μο 18 
Ὀτουρδν 65 18 βαυίνα!θητ. 86 Τταΐῦ, οὔδβρτίηρ, 
ΟΥ̓͂ΤΩΥ Ὀοάν, 88 831 δίοηϑοσζηϑχιῦ Ὁ ζν' 5ο}} ΟἹ 
σαι. νἱϊ. 15. ὙΠΟ οχύοτπαὶ ἀἰβροϑβίτί οι, 88 ἐξ '5 οὗ 
ποδίβϑη οτἱρίη δῃα πδίιγο, 80 ἰδ ργοροθάβ, θυθὴ ἴὸ 
(80 ἤπαὶ σοῃδβεραιθηςθ, [0 ΔίοΠ6 ἴογ δίη ΕΥ̓͂ βίη, Ἄευθῃ 
ὌΥ τηυτᾶογ. Τὰ τΠ6 Κίηρβ οὗ Μοδὴ βδοι βορὰ 
τοῖν ασβύ οτῃ (2 Κι. 11. 27). Αςοοτάϊΐησ ἴο [9τ86]- 
ζτί9ἢ ρυῖποῖρ᾽θδ τῃ6 Ηγβι πρ8 ΒοΪοηροὰ πδίυγΑ ΠΥ ἴὸ 
6οά, 80 εἰϊᾶὲ {πὰ οἴδτίπρ' ταϊσὶις ποῦ ομοα ἤλνα Ὀδθη 
ἃ Βίγδρο οἱῶ ἴοσ ἀοα, ὑπ 186 ἴὰνν αἰτεοῖρα παῖ 
ἴῃς ἔχει Ὀοτη οὗἨ πιθ βΒῃου]ά ῃῦ6 γδηδβοιηθὰ (ἔχ. χὶ!. 
18); ἰξ ἀριηδπάβ ἃ ἀἰβροβι 0 χηοϑὲ οοπιρίοἰοὶν 
ΤΕΒΑΥ ἴ0 ΟΥ̓ΈΓ 411, ὑπ ποῖ 1μ6 οχίθτγηδι δεῖ (6 θη. 
χχὶϊ.). Απά ἴο 1{Π18 ἀϊγθοιϊίοη οὗὨ (16 δηεῖγα [{|Ὸ, 
ὙὮ ΠΟ ἢ ΔΙΟηΟ χῖνοβ 8}1 118 ΤΏΟΤᾺ] ναὶαθ δῃα δοσορίε- 
᾿νθποδδ σίτθ οὐ ἴῸὸ δδοὶ ραγίου]αῦ ἀθο, (Πθ 
ῬΓΌΡοι 4180 ροΐϊῃίβ ἐπ ννδὺ 1Ἰπ)πηθα ἰΑ 6} ΤῸ] ]ΟἾΤ5. 

ΕΓ. 8. Ἐῖ6, παιηοῖγ, ἀοα (Ηἰιχίρς δὰ Ηβββ86ὶ- 
θοῦ, ἱπάεῆη 6 }γ: [0607}, Βδίμ χωδᾶθ κηονγ 0 
Ὧ8οϑ, Ο χβϑυ, δὶ 16 κοοά. Υα Κηον,, ΠΥ ἀο 
γ982Κ1 [5 ς ποὺ δῃ ἰάϊδ ᾳιρϑίίοη, οοπι νοα τἢδῖ, 
Ἰηδέθδα οἵ [Π6 δηβυοῦ, Δ ΘΒΟΔΡΘ (ὉΓ ΤΥ ΘΟ δεΐθηο8 
του ὰ Ὀ6 οἤεγτεὰ [861 Απάᾶ δῦ Φϑβονδ ἢ 
δοοκοίῃ οὔ [866 (εἴ. ΓΚ χἰϊ. 7). δίηοο ΓΤ, τὸ- 

τοὰ ἰπ τὴ6 ἔνγο ργθοθϊης οἰδυ865, 18 υϑοὰ ἴῃ [ἢ6 
8686 ΟὗὁἨ ““ποίῃηρ᾽ ᾿ 88 ἱπ τῃ6 ΤὨΘΙΟΥΙΘΑΙ ατιαϑιίοη, 

Ἐπεὶ. ἱ. 3, ἐῦ πηδῪ 86 [ὉΠ] οννοὰ ὃν ΝΜ 2, εἰσὶ : ποίἢ- 
ἰὴ 6160 ἀοο8 «6μόοναῖ δοοκ οὗ τ66, θὰ ἴο ἂο 
σίχαῦ, διπὶ ομίθ, λα Ἰονθ ἸΏΘΙΟΥ͂, [6 ἀΐδρο- 
ϑἰ[οπ ἴγοπι ψ Πἰο ἢ ἤον8 [16 ὑοποβοσηϊ ἀἰβοθαγμα οὗ 
16 ἀυῖ65 Οὔτδο Ἰὰνν {(Ῥτον. χχί. 31), σοπίγαϑί ἴο οἢ. 
δἰ. 2; δῃηᾶ αἷκ ὨΠΣΠΌΙΪΥ (οη τῆ Ἴσοηϑιῖ. οὗ, ᾿ὐννα]α, 
ἃ 280, ς. [1ππ|. απαὶ σγαπι. οη, Θὺ. 41) Ὀδίογο ΓῺ Υ 
Θοᾶ (εἶ 1 ὅιπι. χν. 22; Ηοϑβ. νυἱ. 6). . ΜΙο ΔΝ 8 δ6- 
ςαταῖο δοηθαϊπίδηοθ τ ἴῃς ψ80]6 Ῥοπιδιοαποῇῃ, 
το διδπα 8 ουΐ τπγουχῇ [Π686 ΟΠΆΡΊΘΥΒ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪγ, 
ΔΡΡΟΆΓΒ ΠΟΙ 4180, αῃὰ ἤθτὸ ἴἢ ἃ ΨΔΥ ἀουΌΪΥ ἱπι- 

γΓίδπί ἴῸγ ᾿ἰβιογίςϑ! οτἰτἰοἶδηι, βποῦ Ὁ ἰηνοῖνο8 
ΠΙΘΓΟΠΟΙΩΥ : ἴΠ9 Ῥθηδβᾶρθ σοίογγοα ἴὸ 48 (οά᾽ 5 

Ὑχογὰ σοπηροίς ᾿τ50]  ΘΧΆΘΕΥ, ἰη τηλτῖοῦ δπα ἴοσῃη, 
πιῇ Όδκαϊ. χ. 12; οὗ, αἶ8ο 1)6ιῖ. χυΐ. 12. υἱῖ!. 1.4). 

γος. 9-νῖῖ. 6. ϑεοοοηα ϑίασε. εν. 9-16. 716 
μάσιπεηί ἵπ ἰδ Οἀδε. ΔΘ νοΐοθ οὗ Φϑῃονδῃ, 
ἴπδι ᾿πάσοβ το. (Απ|. ἱ. 23), 081189 ΘΟΠΟΘΙΏ- 
ἴξᾳ [Ὧ6 αἱξγ, ἱ. 4., Φογαβαίθπι, [86 ΤΟρΓ ΒΘ ΔΕγ6 

ΟΥ̓ τ)6 515 οὗὨ (6 ροορῖθ, ἱ. 5 Ὁ 848 ΟΡ. ἱ. 1); 
εοὰ αἴϊοΣ ἰἴσ ἴσιο τυϊδάοσω, συ ἢϊο ἢ859 ἴῃ {56} 
κ1.6 ρΙοάξε οὗὨ [18 ῥγοδροῦοι δ ἰ8810 δηἀ τοβαὶ (οὐ 
γ. 12; Υἱ. 13), ΤΥ Ὥδσὰθ Ἰοοκβ ουὖ, [Π6 ΠΟΪΥῪ 
ταδηϊ οϑίδίοη οὗ ἐγ 56 1 ἴῃ ἴὴ6 ᾿ἀστηθηῖ (18. χχχ. 
27: ςο, ἴον [06 β86η86 οΟΥ̓́Ϊ6 μ]ιγάδο, "5. χῖν. 2. - 
ΒεῦδΥ (2 ὲ Ζαυϊγαίμ Ποῦτ., Ρ. 10), Καὶ! : ΥΥ ἰδάοπι 
δα τοζαγὰ ἴὸ Τῇ ἤδιηθ. (ὐδδρϑῦὶ: Ὁ, ννῆδῖ ν7}3- 
ἀοαι, ἰἴ οπθ 8668 (ὮΥ Πδπ|6. ἴη τ[Π6 |α9ϑ.-Παπιρὰ 

οἷβ; δηὰ τἢ18 ἴῃ 6 αἰϑοοι 86. ΓΓΏΒ Ὀδοὶς αὐρὰ ἢ 1... 
ἴῃ ψγῆδι ᾿τηπηρα δον [ὉΠ] οὐγ8 ἴο [Π6 ρθορίθ: Ῥθ;- 
οοὲνϑθ ἴῃ86 βοοισῶθ, ἴπ6 Ἰπάριποπί δρροίη!οα ὉΥ 
δΦεποναῇ, Ποῖα ΟΥ̓́ ΙΠΘΙΟΠΟΠΙΥ [ὉΓ [6 αἰδοοῦ βο 
ὙΓΠΪΟΝ τγοδῖδ Οὐ ἰΐ, 48 ἰη 18. χ. 5, 24, ἴοσ [6 Αβδυσγ- 
18} ΡΟΥΘΙ ὙΠ ἢ οχοοῦῖοι 1ῖ, δὰ Ὧ)͵οῸ δ δΡ- 

Ῥοϊαϊοα ἐδ! ὉΪΖ) δδ8 ἃ ἀουδ]ο οοηβιτυςιίου, ὅτεῖ 

ἢ τη δος. οὐ]., {πη τ δὴ οἰεοί οἸδιιδβο. 

ΓΙ ἴ8. θη. δοπλη., ΟΣ ΠΊΘΙΓΟΙΥ τηδβς., οἵ. ΝΠ. 
χνὶ!. 293. Ηδ δδ5 ἀρροϊπιοὰ της γοὰ Πο96 ἰανν ἷν 
ΠΟΠΕ ΠΌΔΙ Ὀτγοκοη, Τῆθ στοὰ ἰιβοὶῦ 8 ποῖ ἀδ- 
ΒΟΓΪ 6 πη} νοῦ. 18 ΕἾ ; 106 Τϑαβοὴ ἴον ἰΐ ἴθ Βτεῖ 
κσἴνϑῃ, νοῦ. 10 ΗΝ 

γον. 10. Αχϑ ἴδϑσθ γού, ἢ6 8518 (χνὲ, μιόγε 

Αγαιη. ἴον ὯΔ, ῶ ὅπ. χῖν. 19) ἰπ [88 Βουδϑ οὗ 
186 νἱοϊκοᾶ [86 ἰσϑάδβυσθε οὗ νἱοκοάμοϑαβ, ραϊποᾶ 
ὈΥ νν]ἱοκοάποϑβ, 88 6. 5., ὈῪ τ παῖ 18 πππιοα! ἴον ἴη- 
ἀϊοαιδα ; γϑϑ, [80 Ἰοδὴ ἘΡΗδ, βοουγβοᾶα Ὁ ὙΠῸ 
Θρίιᾶ οὗἨ ἸΘδ 658 8 {1:16 [Ἀ]56 τηδαϑιγα ΟΥἩἨ σταίΐῃ, ἴοτ- 
Ὀἰάάθη ἱπ ἴα Ἰὰνν (θαι. χχυ. 14 6), ἴοο βιπ8]}, 

σοηςγηβίρα νυν] πῶ, 186 τσ ν γθάϑαγο, Ὑγ ἢ οἢ, 
88 ΟΡροβθά [0 [Π6 οτγίτηρ ὈΘίΌΓΟ τ1.8, ἰ8 οα}16ἀ {1μὲν. 
χίχ. 86) δὴ δρῇδ οἵ γἱρῃτοοιιβηθεβ (( βραγ}). ΤῊ 8 
ςοπηθοτίοπ βῃοννβ (Πδὶ ἰῃ [86 ἱπίοττοσδιίοη ἴῃ εἶς 
ἤγϑτ το 0 Γ, ἐἸΟΡῦπΙι 15, Ὠοῦ {π81 ΓΌΤΙΠΙΘΥ 51}}8 ᾶνο 
ποῦ Ὀδθὴ οχρίδιδα ὈΥ 1Π6 ταβιογιοπ οὗἁἨ 1} -γοι θη 
[ΓΘΑΘ Το, Ὀ0ῖ {Παῦ 811}}} ΠΟῚΝ δ ἢ 5 διὸ δυδὺ Παρ πη 
ὉΡ, δπὰ τπ5 (04 Β τοαιιϊϊγοπηθηῦ ἰπ ΥοΓ. 8. 8 ἐὐογ 
ὑτοίκοῃ δηρνν. 

γεν. 11. [πτἰἰὸ β8τη6 86Πη86 ἢ6 ῥγοςοθᾶβ, ἰοοῖ- 
ἴηρ ὕὑβεκ ἴο δι. χχνυ. 19 ΕἾ : Οδῃ 1 -- ἃ5. τυ ἢ 
85 ἴ0 ΒΔΥ͂ : σϑῇ Ο6 ὩΟῪΥ͂ ; δ8η ΘΧΟΙΊΡἢΠΠΟΔΙΟΝ ἴῃ 1.6 
ἤγδι ῬΟΥΒΟη, σοτητηοῃ αἶβο ἰπ ἘΠ ρ σῇ (οἴ. ΟἸ β5 1}, 
ῬΑλὶϊ. ϑας., Ῥ. 898 [) --᾿ σοιηδίῃ!. ρυσ σὶῖ [86 
ὈΔ16)06 οὗ νἱ͵ἱοκοάμοϑα, δηὰ υυνἱἢ ὑμ6 85 τὶ 
ψοϊκμίδ οὗ ἄδοοϊ Ὁ 1 “Πα βίπποῦβ ἀτόδηχ ἔμπα ὉΥ 
{πεῖν οἤτίησθ Ὀοίογο Οοα ΓΠῸΥ 5}|4}1} υἱαπὰ ρΏΓΟ, ἴῃ 
ϑρ116 ΟΥ̓́ΤΠ6Ιν ἀΔΠῪ γοροδιοα 818 ; (πᾶ 15 1Π6 ΤΔΌ]Υ 
ΠΟΤᾺ] ΔρΡργε θη βοη νν Βίοἢ (6 ρῥτορῆθι νγου]ὰ ἀθ- 
ΒΙΤΟΥ. ΏΘ 5118 οὗἩ ἰγϑθ δῃὰ δχοῆδηρμο πογΘ παπιρᾶ 
ΤΩΑΛΥ͂ ἢᾶνα ὈεΘη ΔΓΕ ΘΟ ΑΥΪΥ τὸ ἢ τΠ6 ον 8ἢ 
ὨΔΌΟΠΑΙ ΟΠ γαοίου, Ὁ (ΠΟΥ βεδη ΔΙ ΡΘΟΪΥ Υορτε- 
βοηίδανο οὗ 4} ἰη] αϑίϊοα (οἷ. 1 658. ἵν, 6). 

γεν. 12. Ονδὺ (ἢ086 ᾿ηβίδποεθβ τη 8 νϑῦβο, ὮῪ 
(6 τοϊαῖῖνο δρρ  γίηρ ἴο τῆ οἰ Υ̓͂, τοδοῦο8 δ. 
0 γΥογ. 9: ΗδΣ Υἱ οὮ τθη ἀρ [Ὁ]] οὗὁἨ νἱοθῆοθ. 

ϑαςῖι τοϊδεῖν σοπηθοιίοπβ (ΤΥ ΟΣ ΠΝ) μᾶνο 
[ῃ6 Ἑ“Παγδοῖοῦ οὗ δῇ δχοϊπιδιίοῃ, οὐ ἀϊγασου 6 4]], οἴ 
Ατῃ. Υἱ. 8 Α΄ ; Μία. 1}. 8 (φωοβ8 66σο]). Απᾶ ΒΟΡ 
ἐπα δ δ δροαὶς 1168, δα ὑμοὶν ὑοτισοοθ 18 ἅ6- 
οορύζοῃ ἰπ ὑμοὶς του. ΑἈΑ5 }0|8 ΔΓγὰν οὗ ὑποὶν 
51Π8 Ιοδίβ Οὐ τῃ6 Ῥβδὶ 8, 80 τι οὗ τητολιοηρα 

πα 05 (νογ. 18 (1), τοβῖβ οὔ {6 Ῥεπιδίθις ἢ 
ἴκν. χυῖὶ. 258 ὦ; 1 δι. χχυ δ. 839 [). Δμρά βο 

ΔΙΒΟῚ, κ8 Ἰητἰπιαιοὰ ἢη νογ. 9, αν τηδά6 5διοἷς [Π0 
Ὀϊοννβ ἀροη (Π665 ἵ. 6., 1 πυὶῦθ [866 στποσίδν ; εἶ 
(οΥ τη6 ἀχρτγοϑβίοη, Νδ}. 111..19: ἴογ τ1π6 πιϑ τοῦ, 18. 
ϊ.; Μίοδῃ, ἱ. 9; τυ ἀοναβιδίοι (Ἰπ|. 4 09., ΡΓῸ Ὁ 
ΔΌΪ χούυηά, Οσεξοηΐαμ, ὃ 131, 2; τη6 ἴοτιῃ, αθδοι- 
ἴυ8, ὃ 67, Βοχ. 10) οὨ δοοουμῦ οὗ [ὮΨ δἰμδ. 

Ψεῦ. 14. ῬΏου β86]ῦ δδὺ διὰ ποῦ Ὀ6 βαιἰαβοὰᾶ; 
εἴ. ον (πὸ Γ] ΠΠΠποηϊ, 6 γ. 11’. 6; Ηκρ. 1. 6; δῃά 
ΦΏΥ οσίχιοθβ 6 .4]}} σοσηδίυ ἰῃ ἣν Ὀονο1δ! 
Του 8}8}Ὁ ΟΔΥΥΥ ΔΤΑΥ, θα τὶ ἴἢν σοοάδβ δηὰ 
(Ἀπλῖϊγ, δα ποὺ Βα : δηα ν᾿ ῃδῦ μου 8. 6]Ὁ δβᾶνθ, 
ΨΠ11Ι κἰνο ἴο [89 ασοσὰ. ΟΝ δον. 1. 37; χἣἱ. 16. 

γον. 15. Του ἐβδὶϊῖ δβοῦ . . . ποῦ ατίης 
ὙἱΠ6. ΤῊ ΘΠΟΠῚΥ 588}}}} ΓΕᾺΡ [ΠΥ δάγνοβίθ δπὰ 

ὙΓΓῚ ΟΡ 866 890 ΤΊ ΠΥ ΟΥἾΘΥ ΘΧΡΙΔΏΔ.10Π5 οὗ [0.6 Ρ48- ἀρήμον {ΠπΠ ν ϑίογοβ (Δπ|. ν. 11, οἵ, τὴ6 τοίδγοηοδ ἰῃ 
ἄση 15. 

᾿ [(΄΄( Τοχῖ. ἀπὰ ατβῆι. ποῖϑ.] --- ΤΠ δὲ 
ψαγίαιτίοη οὐ [}:6 Ῥεύβοῃ ἰδ ςΟπη 100} ἴῃ 41} [π6 ρτορἢ-' 

-- 

Ιχὶ]. 8 ἢ1.). 
Ϊη σεσ. 16, μηδ! γ, δὲπ δηὰ ριυπίθπηθ πη ΔΓ ΟΠ ο6 



δ0 ΜΙΟΔΗ. 

ἸΏΟΓΟ ὈΓΙΕΗ͂Υ στοιιροά ᾿οροῖνον : Ὑ88, ΒΟΥ ΟΌϑοσνο 
-- Ἰπδίοδα οἵ ἰδθ δυδίοιμδνγ Καὶ, μ (ἰθϑι χηθαν 
σῃοοθοδ [Π6 βιίγτοηροδθι ἔογαι, ΗΪτἤρδοὶ, (π6 τοοχῖνα 
οἵ ΡΙο] (ϑομδῇ ἰΪ. 9), ἴο Θχ ργθβ88 (8ὴ6 σδιείι 688 οὔ 
τὴ οὐξεγνδηςα (Ηρ) --- [86 πἰαξαῖδο οὗ Οτωσὶ 
διμὰ 4}1 ᾽86 ἀοίΐηῃσδ οὔ ἴ8ο Βουδο οὗ ΑΒΔ, ἰἢς 
Β68] νόου (1 Κὶ. χνυὶ. 81 {)) δπά 4}} τ1π6 οὐδοῦ 
ΔΌΟΙΠΪ Πδιοη8 (4. σ., 1 Κὶ. χχὶϊ. 27), ὈγΥ ψηἰοῖ 818 
δυδηθοηθαὰ ἀν ΠΑΒΥ ἢδα ἔτοπι ἐδ6 ἱππίηρ ἀΪ8- 
Ππτος (16 ὑηροῖϊγ τοῦθ (5. χεῖν. 20) οὗ τὴε 
ἰἸηγράοιῃ οὗ [5γϑε6]; δυπιδη δίδιαἴὸ8 ἰπ8ῖ684 οὗ 

αοὐ᾽Β οτά ([κεν. χχ. 233), ϑθσἢ 68 ᾿παορα δὰ υη- 
ἀογ Δῇἢδ2 Ὀγοΐίθη ἰητο διιάδῃ αἷδο (2 Κὶ. χνὶ. 8; 3 
ΟἾγν. χχυ!. 2). Απᾶ 850 γὸ ᾿ναἱκ ἱπ ὑμοῖν οου- 
8616, ἰμαὺ (Ἰἱγοῃίςδ!!Υ ; 16 δεῖ 8] σόβυϊς οὗ {πὰ 
οοτγαρτίου τοργεβοηϊοα ἰηϑιομα οὗὨ ἴπ6 ἀοδιγοὰ ἔγυ! 8 
οὔ τ[πὼγ Ἰυ ΧΌΓΙΟΙ 8 ΡΓΟΒΡΟΙΥ, 845 Ηοβ. νἱῖῖ. 4) 1 ΣΩΔΥ͂ 
ΤΏΔΕΘ ὕδθ6 (ἢ }»}52), 6. ἱπῆ. 88 ὑδῦ. δ) ἃ συ ({{]. 
12), δηἃ 86; (6 γι] 6 π᾿ 8) ἐπ δοϊίαηα ἃ Ὠΐδ6- 
ὰα ; δρᾶ [Πο6 ἀΐδζγνϑοθ οὗ ΣῈ ὈΘΟΡΪ6 “--- γ0 884]} 
Ὀθῶρ ἰδ; τῆο ρῥγόβοηῖ σθηθγατίοη 8 Τρ [ῸΓ [ἢ6 
ουγόο, τ ἰε 16 [τὰ πδὰ ολ51 ἰοτί ἢ ἴῃ ἴπ6 Ἰανν [ῸΓ 
ἦδ6 ἔπειτα οὗ ἢ 5 ρεορ]α (15. ἰἴχυ. 7). 

ΟἸδρ. νἱῖ. νοσβ. 1- ὁ. Ζ.ε ζιαιπιεπίαίίοη 97 (λό εο- 
Ῥίε. Α'β Ἀρρϑδγβ ΠῸπι ἴῃ6 51] οἱ ποα ΓΓαπβίτα8, νου. 
7, πὰ οβρθοία!} ]γ νοῦ. 8, ἡΥ ἤΘΓΘ ἴΠ6 ΠΟΙΥ σοπηηοη- 
ὙΟΔΙΤΏ 18. ἸὩΔΠΙς6Β1]γ που ρ ΐ οὗἨ 88 βροδβκίηρ, τἢ6 
ϑΡΘΘ ΚΟΥ ΠΟΓΟ ἰ5 ἔῃ ῥτορῆθὶ, ποῖ 80 τη οἷ 88 Ῥγορἢ- 
οἴ, Ὀυϊ 28. ογζδϑη οὗ ἴδ ᾿ἰἀ6Ά} Ῥδύδοῃ, ἴπ6 ἴγταο [8- 
τδεὶ ; πὸ 18. χ χ. ἢ ΕΣ ; Ιχ.Ὶ ,, νγθτ [86 Ργορποῖ 
ἰἀοη 65 [ιἰἰπλ96}} τὴ ἢ [86 ἴγι [ϑγα6], ραγβοπιῆθα 
τγουρποαῖῦ οἷ. χὶ.-ἶχνὶ. απᾶθν [Π6 πᾶπὶθ οὗἉἩ {πὸ 
δοῦνϑδηῖ οὕ Φοῆονδῃ. [δγ86] πηαβὶ οοη δ88 τῆαι Ουά, 
ἴῃ αἷς Ὀἰτίοτ ἐοπιρ] αἰπὺ (οἢ. νἱ. 9 8..), 8 7αβῆ, ἢ τ 
Ἰαῖοσ Ῥγορῃοῖβ [Π]138 ΥἹοῦν 18 Ῥτοβοηῖοα ἢ ἃ 5{}}} Ππηο το 
ΘΟΠπογοῖο ίογπι, πο η ΠΟΥ ΡΟΓΒΟΝΠΥ (6 ἔγιιθ [8γδϑ] 
ἷπ τὴο δηχοὶῖς μδγδοῖοῦ οὗ {Π6 πιαίξαςοὺ (πιχοββοῦ- 
Ζ6Γ) ὙΠῸ ταργοβθηῖβ ἔπ ρΘορ α θείογο αοά, δπὰ τὸ- 
οοἶνε8 ἤτοπι Οοά [πὰ ψογάς νης Η6 88 ἴο οοιῃ- 
ταπηϊοαῖ ἤγουν ῇ [6 Ρτορ οί ᾽Ὸ ὍΠ6 τη θο γ3 οὗ 
(ἢ 6 Ῥοορίθ, ἢΐ58 Ἰηοπιῦογβ (Ζοοἢ, ἰ. 12, 14). δπηίοὶ, 
δανίηρ δῃδροα {Π|8 ρογβοη οατίοπ οὗ (πὸ 1464] 15- 
Τδοὶ ἴ0 (ἢ6 ᾿πιᾶρὸ οὗ ἃ ΠΟΔΥΘΉΪΥ ὅοη οἵ Μβῃ, ἴὸ 
ἡ Ποτὰ ἴΠ6 ἀοπηϊηΐοη οὗὨ ἴμ6 "νου ἃ ἰ8 αβϑοϊποα {τ|]. 
18 δ΄., οἵ, νον. 27), δὰ δανίπρ κίνοη ΟΝ ἴο 1ἢ 5 
ΒΘΑΥΘΏΪΥ δηὰ ἴο τἰ16 ΘΑ γτὮΪν [ἴδτα6] [Π6 ἢδπιο οὗ [86 
Μαεββίδῃ (ἰχ. 25 ἔ.), (ἀσγη 15}168 ἴπ6 Ὀδα5ὶ8 (ὉΓ τπ6 Νονν 
1ὁϑίδηθπι ἀδγο]ορπιοηῖ, ἴῃ οὶ ΟἸιγίδι ΔΡΡΘΆΓΒ 
οὐ ἴδ ὁη6 ἰιαπὰ 5 ἃ πάπηο οὗ ἴΠπῸ Ῥϑορῖο οἵ [ἴβι86] 
(Ηδεῦ. χὶ. 26, εἴ, νοῦ. 395), 16 ἢ 85 τ6 ὅοῃ οἵ Μδη 
ἀοϑοοπάρα ἴτοπὶ ποάνεῃ, δπὰ Ηδς ἴῃ σποπὶ 4}} {πὸ 
Ῥτοπιΐβοβ ρίνοη [ῸΓ ἴβγϑοὶ δγὸ οοτῃδὶποα, --- Ὅ7 06 18 
ΤᾺΘ ' ἴἢιι5 ὈΘΡῚΠ8 ἴΠ6 ἰἸαπηοηΐ (οἴ. 990 χ. 15), ΙΌΣ 1 
ΔΙᾺ ὈΘΟΟΙΩΘ 88 ἃ ζαϊμοσίης οὗ ἴ89 Πασνϑαοῦ, 88 ἃ 
αἰοδυΐης ἰὼ ἰδ6 νἱΐαχθ. δογο {πσβὸ νόογὰβ ἴἢ6 
νγογάβ οἵ [6 ρῥγοροῖ, [Π6 86η86 νου] Ὀ6 Οὔβοιγο, 
δηα Ποιοθ ἸῸΠπὶ ἈΠοίοηϊ [π265 ἴῃς σΘΟΠ]ΘοΏΓα ΠᾺ8 
Ὀοο Ρτοροβοα, τπαὶ (6 ἴνγο βιυιθϑΐβητνον. ΜΓΟΓΟ 
ἴο ὈΘ Τοραγάρα 845 Ῥδγιςρ 65; Κα ραιἤογογβ οὗὨ 
ἴπ6 ἔγυϊ, Κα σἸθάπογα οὗ τῃ6 νἱηΐαρο. Βιιῖ 1Π6 
Ῥοϊατίηρ ὈΥ ὕ ὑπάεν ΑἸορῖν, απ ΟΥΪῪ Ῥγθοϊ 68 1}}}8 
Υἱονν, ΥΠὶς ἢ ἢ 88 4150 Ὀδοη γοὐοεῖοα ὈΥ 1Π6 πιοβῖ 6χ- 
δαὶ ἰπίογργοῖογο, τοπὶ Βοη ἴζϑας ἀονῃ τὸ ΗἱΖίῳ. 
Οδδρατὶ : [Ὁ ἢ88 παρροποὰ τ ΠιΘ'Ἃ8 ὙΠῚῚ ΟΠ6 
ὙΠῸ δὲ (6 Βαγνοδὶ {1Π|6 5366 Κ8 ϑδεὶγ ἢρβ. Βαϊ πεὶ- 
ἘΠΟΥ ἀοοδ ΓΝ πο “1 ΠΔ5 οσουγγοα (0 τη6,᾽᾽ [Ὁ Ὁ 
86 Ραβδαρε 15. 1. 9, φυοϊοἀ ὈῪ Οαβρδσὶ, ργουϑϑ ποι ἢ- 
ἰὴ Κα τηΐβ, Ποῦ ἀ068 1}}15 ᾿νοῦ Βραςῖαὶ }ϊπηϊ Διο, 
το βΒοοκίην οὗ ΘΑΥῪ ἢρβ, ἰ ἱπάϊςαιθά δἵ 84}} ἴῃ τῆς 

κοποῖαὶ ἀεδιςπδιίοη Ὁ (πὶ. νἱϊϊ.. 1}; ὕὰν 1 θ,8 
Δηὰ στᾶρεδ ΔΥῸ πιοδηΐ δἵ 8}}, {πὸ τοῦς [μδὲ {16 
Ῥιορίοι ἤηἀβ Ὠοπο πουϊὰ Ὀ6 ΥὙΟΥῪ Ὁπδυ 80} οχ- 

Ῥτγοβϑεοὰ ὑγ ἴΠ0 Παγνθδῖ, γῇογ (ΠΟῪ θη τηδην ἔρ9, 
ἀπά ΟΥ̓ τ1π6 κἰοδηπὶηρ οὗ ἴπ6 τνἰηΐαρθ, ἡ ΠΟΤῈ {ΠΕ Υ 
81}}} πὰ δοιιδ οἰ υβῖογ ἰοῖς. Α οἰοδσ πηαογοιδηάίηρ 
ΓΕ8.}18 ἈΘΓΘ ΟἾΪΥῪ ἔγοτι τ86 ροπίποη ὑδίογα δϑβυτορὰ. 
ἰδὲ τΠ6 ἩΡΕΝ υϑὰ Ιδγϑθὶ Ὠἰπαϑ0 1} δροα 8 (τοῦρσα 
{06 Ῥγορίιοῦ : 1 δὴ Ὀδουηα |κ μι δδηΐηρ οὗ αἱ 
Βαγνθϑς ([Π6 μ᾽ υγαὶ διϑη 8 (ῸΓ ΒΥ ΠΊΘΙΓΥ πϊ ἢ ἐδ0 

ΓΟ] οννίπρ ΡΙ αν. ἑαπέμπι, ΓΛ 2.9). 58 βἰδδηΐηρβ οἵ εἶο 
νἱηΐασο, ἱ. 6., 1 ὅπὶ 350 Θῃ ΠΡΟ σίοδποαὰ τΠπδὶ ΓΠ 6.0 
ΒΒ ὯΟ οἸυδῖθι ΒῺΥ ΤΟΥ͂Θ ἴο Θδὲ ; ὉΓ 8) ΘΩΣΙΥ ἔξ, 
ποῖ 88 ῬΑΥΓΠΘΌΪΑΥΙΥ τοὶ δηθὰ (67. χχῖν. 2; 15. 
ΧΧΥΪΙ. 4), ΣΩΥ͂ ΒΟῺΪ ὕϑιῖδ. 

γεν. 2. μαι [8.86] ἱπίοπάβ ὈΓΥῚ (ἢ6 οἰυβίογθ, 
ΔῊ ΘΕΓῪ ἢχΞ, το ἢ6 Ἰτου]α δ8δοὸ ρ'δάὶγ ἤηά υἱκὶ 
δηλ, θὰ ψν οἢ πᾶνο ὈΘΟΠ ϑηδλίοβοὰ ΔΥΑῪ (οἵ, 19. 
ΧΧΧΙΝ. 4), Δρρϑδῦβ ἔγοτῃ {ἢ}8 υοῦβϑα.; δῸΏΘ ἐδ [δ9 
Ῥίουδ σωδῃ ; (οο]]οςῖ. (ὉΓ [86 ρίουθ, ὩΣ ΥΛΟΓΊ, Ρο5- 

8688018 ΟΥ̓ ἴΠο ολεδεαά, [Π6 σταϑθ, γῆ ὉΥ τΠοὶγ οοἢ- 
ἀυςῖ 5ΠΠ|ΟὟ {ΠΟΙ ΒΟ νῸ8 ῬΟΓΓΠΥ οὗ ἴπῸ στδοθ, δπὰ 
ὙΠῸ ἰβκθῃ ἱοροῖθοῦ αἴθ ἴΠ6 ἴγπθ Ιδγβοὶ {(Ὀ8. ΧΥ͂Ι. 
10) -- όσα [86 ϑαγίδ, δηᾶὰ δὴ ρσχίσῦ τοδὶ ἰδ 
ὯΟΙΏΟΤΘ ἴο ὉΘ ουμαὰ, [1 [65 ἴῃ 1τὴ6 πδίησο οὗ 
ΤΟΡΉΘΟΥ (Πδ1 ἰξ δῃου ἃ Ἔχίοηδ 1189 ἱπιπιραϊδιδ Ὠοῖ- 

1Ζ0ῃ ον ῦ 1ῃ6 ὙΠοΪ6 νου ἁ. πὰ ἴῃ ἔλςεϊ, ψχθα [86 
τὶ ρἴοου8 ἤᾶνθ δἰγοδὰν αἰθὰ οὖ οὗ βγϑδϑὶ, [ον 
δου]ὰ ἱξ θ6 πὴ} τῇ6 πΠοδίῆθη γῇ πᾶγνὰ ἠοῖ Οοα᾽ 
πογὰ 1 (ἸΚο χχῆ!. 81}. 4116 ἰῃ τναἱὲ ἴοσ ὈἹοοὰ 
(Ρβ. χ. 8 4), Θδοὴ ἴὺὼΣ» ὨΪα Ὡϑί ΡΟΣ (μον υηὶ 
νυ ἢ 186 πὲ. [π|}6 ῬὮΓΆΒ6 ““ ΘδΔοὶ ἴον Ὠὲβ πείψῇ» 
ὑὈογ, πιῆ οι Πδ8. πι5ιι8}}}7 ἃ ααΐῖθ σΌΠΘΓΑΙ δἰ μη βοδ- 
τἶἰοπ : αἰΐεν αἰίδγιιπι, τ ΓΘ 1168 θΓΘ ἃ Βρ6 014) θαι: 
Ρ ιϑϑῖ9 ; 1ῃ080 ψ'ἢο [ἴθ ἴπ νγαῖϊ ἴοσ ϑδοῦ οἵδιοῦ δῖδ 
υγ ΘΓ ἤγοη, οΥραϊυγοΒ Οὗ οὴ6 Οοά, δοὴηβ οἵ οΠ6 [ὉΓ6- 
[δῖον (Μ4]. 11..10), ἀπὰ Ὀοππὰ Ὁγ τῆ6 ἰανν 10 ἸΟΥδ 
68. ἢ [Π6 ΟἸΠΟΓ 88 ἢ} π|86] Γ (1μον. χῖχ. 18). 

γεν. 8. ΤΏ ἤγϑθι [γθΘ γογάϑ [ΌΥπὶ 8. ῬΔΓΆ]]ο] [0 
[16 δβοηΐθηςα ᾿.ῖ οἰοδρά : 0 οἱ] ἴ) 6 Βαχιὰδ ἃΣῸ 
διοιῖ, δῃηὰ πον ἃτὸ ηοΐϊ τ τἢ 8δοπι6 ἨΔ Ὀδὶη5, Ἐοθοῦ- 
τα ον, πὰ Εν! , ἴο ὃ06 οοῃηρείοα νυ ὑπὸ (οἱ- 

ἰοννίην. ὩΣ διδηὰβ ἴῸγ σογόο ἡ βηλίίο, δ το; 

Ῥτον. χὶχ. 8; 2 Οἤτσοη. χί. 3, ἀὰ ΝΣ α τἰς 
ἵπΊΓΔΏΒ. 86η56, ἴΟ ὃ6 ἸΟΥΩ͂ΙΪ, ρ]Δά, βρ᾽ γι τὰ (ςξ ἰϊ. 7; 
Ῥγου. χυ, 18; ἀεη. ἰν. 7); οὗ. τὴῆο μδγα οὶ ϑ86η- 
ἴδποα : τηοὶγ ἴδοι γαπ Ὁ ον! (15. χ. 7). 1 πουῦἹὰ 
Ὀ6 51}}} πηογὸ δα 180]6 (0 (Π6 ΡΥ ΠΙΑΓῪ πιεδηΐπρ οὗ 

ὩΩΓῚ δ5 τὸ} 88 (0 [Π6 οοπηροιϊίοη σῖἢ τιμδὶ Ὁ. 

Ἰοῦγβ, ἴο ῬΙΌΡΟΒΕ 85 [Π6 80η86 οὗ [86 ΡὮΓδδ0 : υρ08 
ΟΥ̓ ΤΠΘΥ ἸΟΟΚ {ἈΥΟΓΑΌΪΥ, διὸ τοπάϊγ τὸ ἰτ; ὑυϊ 

τ ἢ γγὸ δου ὰ πᾶν, ἰποίοδὰ οὗ ΣΈ, Βδηὰς, 
52 οὐ ΨΥ. Ηρ : ΟἿΪΥ ἴῃ ενἱ! ἀο {ΠΟΥ ὑγδό- 
εἶοα γχ0]] ; νη σἢ ἰδ [Π6 ΒΔ 85 : ἴοσ τῆς οτῇ! δ'οπθ 
δᾶνα ΠΟΥ Παπαᾶ8, τυῦῖ]ο ἢ δηγίβίης 5 ἴο ἢ8 
ἄοῃο, ΤΠΕΥ̓ πᾶν ποπὸ ἴον ἢ. Βυὶ {πὶ5 δοη86 ἀσ68 
ποῖ ᾿ἰΐα πη πἰ8 ἰταπϑδιίοη, τ ἃἰσ ἢ 1156 1 Ὀτολῖκϑ ἤοπῆ 

ροη ἴθ ὮΨ. Οοοοοίυ ([κα., Ρ. 804): ϑιιρεν πιαὶο 
δυπὶ παηιδ αὐ ὑοπαη “αεϊεπάμπηι, ἷ. 6., μηί οἱ 
Ρίαειπαπὶ πιαίιιπι, μἱ δοπιμα υἱάφαξι. δὶ αἰ] τὶν ἴπι- 
Ὀτγεῖς, οὶ, Οδϑραγ. Βαΐ [Π|8 8θῆ86 ὩΟΓΤ 20’ 
ὙὮ6τΟ 848. Ηδποθ ἴΠῸ ἵτνὸ ἰαδὶ ΟΠΈΓ 4150 186 Α]- 
τογηδιῖνο ἰτδηβίαιίοη, τὸ ἄο ἱξτ τνο}} ; πῆϊςὰ οοἷῃ- 
οἰἀ65 νίἢ Ηἰιζίρ Β. ὙὍΤηδ Τσοτγαριίοη γοϑῖβ οὐ 8 
σοΙρτοηιΐβο οὗ ἴδ6 τυ] οἶα5868, δὰ δὸ οὐ [ἢ6 
ποῦδὶ ΠΊΟΓΑ] Υἱ]θπ6 85; “16 Τουπαάδιίίοηβ δ ἀ6- 
βιτογοα ᾽" (Ρ5. χὶ. 8); 19 τχί:σο ἀϑιωδηδα δολθ 

ἀεφοὰ οἵ νἱοϊθηοο, Ὁ (νον. 3), δηὰ ἰ89 ἡμάφδο ἴὼς 
ἃ τυσῖοο ΠΟΤ [06 ῬΓΪΠΟΘΒ ΤΩΔῪ Ὀ6 ὈΟΌΔὮΙ (οὙ Βα γ8: 
Εοτ δ ρῥτίοο 1); δα ᾽)9 Βίσῃ-ΒοΟΤΩ : ΒΘ δρϑαδακϑ οὔΣ 
ἐδ 9 ἀϑαίσο (Ῥσγον. χ. 18; [9 οἵπιοσ 56η586: “ ταΐβ," 
ἀδβίτουβ [Ὧ6 ΘΟΠΏΘΟΙΟΙ). οὗ Βὲδ δοι]; διὰ [0- 
δοῖμοσ ὑΔοΥῪ οχίοεςξ ἐξ ; ὁδοῦ 019 κίνοι δὶδ μαζί, 89 



ΟΗΑΡΤΕΒΞ Υ]. ΑΝῸ ΥΠ. 

δὶ α ΥΩ, α ἄδγκ νεῦ οὔ ἱπιτίχασβ, 8 5Π Αγ 
ἴον τῆ υἱοίηη, ΤΟ. 8. 

γον. 4. ΤΠοῖν σοοά πηδη, ἱ. 6., [86 Ὀϑδὺ δζθους 
ἴδοσα (γα! ὰ, 8313, ο), ἰΒ. ΗΙκ6 ὁ ὑμόοσο, [Ὧ9 τηοδῦ 
ὈΡτίχὶ τοῦδ ὑθδη ἃ Ὠϑᾶχο (οἴ, 3 ϑὅητῃ. ΧχΙΙΙ. 
6). Βδῖ μἘ[}Ἐ 41} Ὀ6 ῥγονοί, ἴογ ἴῃ ἔμ ἄδυ οὗ 
Δ δοοσβ, ἴῃ 1π6 ἡοπι “Ζελολταλ, Οοα᾽ 5 )άοτησης 
ἄδγ, νυ] οἢ 4}} ΤᾺΥ̓ ῥτομμοῖθ (6 ΒΘ ΠΟΘ ΓΑΙΒΟΓ ῬΑΓ- 

εἰς. Καὶ ΘΞ, σόν. νἱ. 17; ΕΖοκ. 11. 17) βάν 80 
ΘΟΠΒΙΔΠΕΪΥ ῥτοο] αἰτηοὰ, ΘῈ ΒΥ νἱδὶ δύο οοσθα 
{115 σϑῃίδησο 15 ἢ κα νν δα ἃ τηοτὸ ἀοῆπὶϊο ᾿ἰπϊτατίοπ, 
ἃ δεοοῃὰ δίαί. αὐδοί. ἴο 7οὁηι, εἴ. Ῥδ. ἵν]. 4; Ἰχχχν . 
4) [6 υυνἱιῦ που 6 Θῃδηδνϑαὰ ὉΓ ἔμθσ. Ατοοτγά- 

ἸῺᾳ τὸ τπ6 δι ἶχ ἰη [ῃ6 Ῥγουΐουδ τροτη ον, ΓΤ ΤΠ 
ἶ ποὶ τἰἰγὰ ἴδ. (6 ὙΠ] Ὀ6 ποτ ρογρίθχῖν), Ὀπὶ 
ἃ βοοοπὰ πηδ8ς. ἰϊ τὴ6 δαὐάγοθ8 [0 ἴῃς Ρδορΐίο, δπὰ 
16 κδῆβ6 (εἶ, 15. χχίϊ. 5) 8, τῃδι Ζίοη, ἴπ 1ῃ6 ἀλΥ 
οὗ Οοὐ᾽β Ἰυάεπιοηῖ, σδηποῖ ἴγοθ ΠοΥβ6] ὶ ἔγοπι [Π|6 
ΤΩΔΟ ἡ ΠΑΤΙΟΠ 5. ΟΥ̓ΤΏΟΘ6 ΒΟΘΙΔΪΠΡῚΥ ΓΟΒΡΘΟΙΔΌΪ6 πηθῃ 
ὙΠΟ δ ΥΌΔΠῪ (ποτ πράροβ, Ὀὰὺ ψ}}} 06 οδασς 
88 8. τἱ᾽οιπη (εἶ, αςπ. χχὶ!. 13; ΝΩΉ. ἱ. 10.) 

γεν. 5. Ετοῖ παῖ ἰς ([Ο]]ονγα {πὶ ΠΟῪ ᾿νἢδὶ ἷ8 
οἸδοτυν δα ἃ ΤΌ Κθη οὔ {Π6 χτοαῖθϑῦ ΠΟΤᾺ] ἀθολυ, ἴῃ 8 
Ιδπὰ, πηπϑὶ Ὀ6 ρΡγμοιορα οὗ ἀρείρπ πὰ ἴον δε ά- 
ἴδηϑβο : συ ποῦ ἴῃ 6 ἔγίϑηα ; "ὁ ἢ6 [Κα Ὧ0 ΠΟΙ͂ 6 
οἴ τπ6 ἕποῖ τπδὶ τΠο56 ἴὸ Βοτὰ ἢ 688 ἀΓ6 {Π6Π|- 
βοῖνοϑ, ἰπ ἴῃ:6 δ Π)6 γοϊϑδιίοηβ, υἱοῦς ον δηὰ Πὰς]- 
γ᾿" (Ὁ καβρατ). ΒΘῚΥ ποῖ οἱ [89 ταιοδῦ ὑχιιδίθά ; 
ἔγοτω ὮῸΣ Ὑ80 1168 ἰῃ ΓὮΥ Ὀοβου, τὴν νἱ {1 δα, 
χίϊ!. 7), Κδὸρ [8 ἄοοσβ οὗ ἰὮγ του. “ΒΘ 
ΡῬτορμοῖ τηθηοη8 ΟἾΪΥ [6 ΤΓΘΔΟΏΘΣΥ οὗ [ἢ6 νν [6 
δραϊπϑὶ Πα πιιβθαπά, ὈΘοΘ80. Ὠΐ8 ἀἰβοοῦγβο 8 δὰ- 
ἀτεβδοὰ ἴὸ ἴπ6 πηθὴ 88 φόνι8 μοίϊμϑ; Ὀοοδι138. [80 
αἰ σδὴ πὰς ἢ ΤΊΟΓΘ ΘΟΑ51Υ ὈΓΟΥΘ ΤΥΟΔΟΠΟΙΟΌΒ [0 
(δ6 ἢπβυδηα [ΠΔΠ υἱἦοα ὑεγβα, Βῖποο ἴ6 τηϑῃ 5.308 
Ρτεῦπιϊ πη ἱπ το ατίοη8 Ὑγ Ποῖ Δ]Π]ΟΥ͂ ΤΥΘΔΟΊΘΓΥ ; 
διὰ Ὀεσλι56, ἤηα}]ν, τη6 νυν] 8 δα Ὀ]οοῖ ἴο [16 πηϑῃ, 
δηὰ δὸ ἰῇ 4 πἰρίιογ ἀοστοα ρἰοάρσεά ἴο Πάθ! ΠΥ (ἢ δη 
ο (3) " --- Οδβϑρατ. 

νεῖ. 6. Ἐτίοπά δι ρ δηὰ Ἰονα δ΄θ πὸ ᾿ΟΠΡῸΓ 86- 
οὐγίτοθ8 ἴοῸΓ σοηβάοσηςθο, ΣῸΣ ἀνθ [Π6 τοϊδιίίοη οὗ πδῖ- 
ΓΔ] ρἱεῖν 18 ἰοδῖ ἰῃ ἂπ ὑπηδίυγα! ρθγυθγβίου : [89 
ΒΟ Δ Κ6α 8 200] οὗ ἰδ ζαῦμον [1] (θαι. χχχὶϊ. 1; 
ὅεγ. χὶν. 21); Ὅη9 ἀδιυ ΟΣ δίϑυδ Ὁ 88 ἃ τ 688 

«φαίτιασί ΒΟῸΣ τοῖον (3 ὨἾ), 88 Ῥβ. χχυίϊ. 12); 
[6 ἀδυχηίον. ἰ 1ονν δυιδίηπὸ ΒΟΥ το οσ οἰ νν, 

αοᾷ [886 ΤΩ811᾽8 Θθυλὶ6Β ΣΟ ἰδ δοσυδηΐδ. ἜΝ 

ἽΧ. 5. ““τηϑη οἵὗἉ ἢἷβ8 ποῖιδο δα ποῖ ἢΪ8 γϑ δίῖο 8, 
ὙὯο |ἴνὸ ἴῃ [εἷ8 που86, Ὀπὴ [6 ΘΟΠΊΡΔΏΥ οἵ βογυνδηΐβ 
(τη. χνὶϊ. 23-27; χχχίχ. 14). 'Βθ οοππϑοιίοῃ 
οἵ νεῖ. 4 ψἰτ 5 απὰ 6 Βῇουβ ΠΟῪ ΒρΡΡΓΟΡΓΔΙΘΙΥ 
119 ἀεβοτγί ριίοη ἰ5 αραίπ ἐπιρογεά (Μαῖι. χ. 85 δ ; 
ἴμικο χὶϊ. 58) 88 ἃ δίσζῃ οὔ τ. Ἰαϑὲ ἀδγϑ (οἴ, 4180 
Μαιι. χχὶν. 10 4). 
ΨΥ. 7, 8. Τταπαῖίμθ. ΤΏ ἔσθ [δγβοὶ βῃυ ἀἀ 6 γ8 

ἠοῖ ἰη 15 τ[π|6 οὗ ποοᾶ. Ηδ Κπονγδ γγὸ}} [πὲ [ὉΓ 
εἶπι τὴ. ργοπηΐίβο οδπηοΐ 6 ὕτοκεοη, δπὰ ἰδὲ 
τὰγουρὴ [86 σοηβιδίοη οἵ [86 ἡασπιθηῖ Οοα 5 σαι 

πηὰδὲ ὕγεακ. ΒΥ (16 "Δ 88 δἷβο ἴπὸ Ἰοῃρ Ῥτθ'- 

βετυϑὰ δρϑοδ θαι ν ἢ νθΥ8. 8 Δηἃ 9 9Π|ΟΥΎ8, [Π686 ἴπῖ0 
γΈΓ6 5 ἈΙῸ Δρροπαρὰ 85 8 Θοπο]ιϑίοη ἴὸ [π6 [ὈΓΘρῸ- 
ἴωρ, ὙἘΠΠ6 γεῖ 1Π6Υ σοηποία!θ ὈΥ ὉΓΠπεῖς ΘΟΠΙΘη 8 
δηὰ ρα! πνἶἶΚα ἰοης, -- ἃ δίγοῦα ΓΔ] ῬΘΟΌ] ΔΓ, 
οοτωτηοιν» ἴ0 {{π6 ργορ ιοῖβ --- [Π6 [ΓΘ ΒἰΟἢ ἴο τυ Πδὲ 
(Ὁ]]οντο: Ὀπῦὺῦ δ [Ὁ τῶϑ 1 Ἰοοῖὶ οὐῦ 0 Σ ὅ.α. 
Βοιδ δἼροςῖδ οἵ {πὸ βρίγίβ υο Φρθακδ πη 180 

᾿οῖ5 Δρρϑδῦ ἰπ {Πι18 “ Ιοοκίηρ ουἱ,," ἱπ τηδι ἢθ 

[κι 88 Ῥτορβοῖ Ἰοοὶκβ ουϊ ἴογ, βίγῖυθα (0 δη(ἰεἰραῖθ, 
(86 ἑογίιηθ5 οὗ ἴῃ 6 ἔλατο, 6 οοπιίηρν οἵ ἀοαἂ ἰογ 
δαἸναϊίοη, δηὰ α͵80 85 ἴῃς δρίτὶ ἡ οἵ [ἢθ ἔππιὸ Ῥθορὶθ 
αἵ Θοὰ φορῆ θη! ἐγαρὶν ἴῃ τ σοταίπρ᾽ μεὶρ (ἢν. 

δ1 

ῬΓΟΡΠΘΟΥ δηὰ δι ἢ δΙΘ οὐττο]8» 
εἶνοδ. 1 1} ναὲδ, ἴ[δο Ορὲὶ. ἱπάϊοδῖοβ ἴμδὲ ἴῃ 9 
νον ἰδ δὴ οχποτγιδιίΐοῃ ἴὸ 18 οὐνῃ δουὶ (8. χ]Ἱῇ. 
12), ἴοΣ [19 σοά οὗ ΣῪ πδαϊνδίίου, ἴΠ6 ἀοἂ οἱ 
Ὑ᾽ ΠΟΊΏ ΤΩΥ͂ ΒΑ νϑείοη τοδῖβ; {18 Α͵80 Ὀδὶηρ ἃ Ῥ58πὸ- 
ἴοῃο (Ρ8. χχνὶ!. 9)... ΜῪ αοὰά 1.11 ϑδσ σωϑ, δηὰ 
᾿ἷδ Ὠρατίης ἰ8 δῇ δβοείϊνο, οἰδεῖ) Ὠθαγίηρ. 

γον. 8. θηοθ τοβῸ} 18 ἱπλιηοι ο} ἐπ0 ἃ 
ΠΌΡὮΘ ἴο [0 ΘΏΘΙΩΥ, ἴΠ6 νον] ἀ-Ῥόνγοῦ νηΐ ἢ (ἰγν. 
10) 18 οαἰ δὰ Βαδδυ]οη, ἴο νυ οι [π0 οἰ ϑεϊϑθηιθηξ 
οἵ ἴβγϑοὶ ἰθ οοπηπ δα : 886 τηυϑὲ ηοῦ τοραγὰ {18 
οοηῃάϊξιοη οὗἁὨ οἰπαβιϊβοιηθηςξ ἃ8 ἃ μογρεῖῃδὶ τὨϊηρ. 
Ἐήοϊοθ ποῖ, ΤΩΥ̓ ΘΏΘΙΩΥ; [τ᾿ ρμίοοπδδις 5.2), 
ὙΠ ἢ Βέγθη ΘΠ 8 1Π6 ΘΠ ΡΠ ΔΑ13, 18. ΠΣ Κονν 96 ΔρΡτο- 
Ῥυδία ἴο ἴΠ6 Ρβ868]τὴ ϑιγὶ9 (5. χχν. 2,.»εἰ δρε).ὶ ΒῸΥ 
ΓΙ ΖᾺ11,[1ῖ τὶδο δικδίνι, 1 (4}} ΟἹΪῪ ἴο γἴϑὸ δϑϑΐῃ. - 
Τηθ ΘΟ" Ἰ ΟΠΑΙΥ ραὶῃβ ΘΠΕΥΡν ΟΥ̓ [Π6 μαγαίαχὶδ 
νυ ἱπουῦ ρᾶγς]65 (τον. χν . 22. Εννα]ά, 857, 6). 

ΤΊ βοοοπὰ Ἷ9, 88 18 βοννῃ 8150 ΕΥ̓ πὸ σπδηρα οὗ 
ἴθη868, ἰ8 ᾿ΘΙ ΡΟΓΑΙ δη ποῖ ἴον δά τομαὶ σΟῃ ΗΤΤ» 
δίίοη. ὙΨΏΘΕΙ αἱλ ἰὰ ἀδιῖιο88, ἃ ΠΟΙ ΠΊΟΠ ἢ- 
γῷ ἴογ [Π6 οἰθδοιϊίοη σϑιβοὰ Ὁγ (οὐ 5 για: πιθηὶδ 
(15. νἱϊ. 25; ἰχ. 1; Ιχ. 1 6); ἴθι 156. σον Β ἢ 
ΤΥ Ἰἰχϑῦ (ΡΒ. χχνί!. 1); δηὰ πΐδ Πἰῆϊ ἐδηποὶ γδ- 
τηλῖη οοποθαϊοα, Ὀπῖ ταδὶ δον οὶ Υ τη δ η 68: 1186}. 

γε ει. 9,10. Ίἢ 89. ἰταποῖτιθ [Π6 5 Πα Υ 
5 Βαχζιη πῃ ΐοῖ βοιιπα8 οἢ τι πρὶ [Π6 ἡ Π0]6 ᾿ψτιο 
Ῥεγιοα νυ ϊὶ ἢ [Ὁ]]ονγ8 (νϑγβ. 9--20). ᾿Πἶ8 ἀσθογιθο8 
(π τπ6 ἔοτπι οὗὨ ἃ ργάνοσ, ἢ ΠΟΡῸ δηιὶ βαρρ ῖοδ- 
τίοη, δηπουποίηρ δη σοἰοδγατηνς τῃ6. ΘΟΤΡ ΘΟ. 
οὗ ἀοἀ᾽Β ἀοΐπρβ ν»"1}} μΐ8 μθορ]6), [π6 οοτηΐπρ' οὗ τὴ 
κἰηγάοτῃ οὗ δῦ δον [ἢ6 ἀδγκη 658, αϊὰ 18 {πΠῸ9 
(Π6 []8]] πιο οὗ ἴπὸ ἤηΔ] οἴλιδα οὗὨ νου. 8; ψ ἤθη 
Ι δἷν ἴῃ ἀκγκποῶβ τμοη 8 Φε ον τὴν ᾿σπι. ΤΠ6 
ροϑὶθοπ ἰ8Β δὴ 1ἀ6Ὰ] ὁπ6. Α.5 ὑϑὺ. 1, ἰϑγϑβὶ, ου δο- 
ὁουης οὗὨ Ηἰ8 ἀοἤοίοποῦ ἰπ τσ ΐθουβ. πο, [6] ἰδὲ 
[Π6 ννόγϑὲ δοοιηπδιίοηβ ΨοΓ τπϑιιγίης, δὰ πὴ 
πο ἴΠ6 ἡυάρπιοηῖ, δὰ ὈΥ σγδάπεΐ δΡΡτΌδΟΣ 
βιοοὰ ἤπαὶϊγ (νεγ. 7 ) ἰῃ 106 ογίβἰβ οὗ 116 ῥαὰρ- 
τηθηῖ, 60 6 ῥγοοσοϑθ ΠΟ ἴῃ δρὶ τὴς ΓΠτΟμρἢ γα ρ- 
τηθηΐ Δηα 6Χ)]6 ἴὸ βαἰναιίοη. Ηΐ8 Ἰδησπαρο ΓΘ 
πη 8 Ἤσοπϑβίδηϊ 8 γηδίοῃ, ἜΤΆΣΙΠΕ Ἰγγίοδ!!γ (εἴ. 
ΡΒ. οχνὶ.), ποῖν ἰοῦ Πἰπιβο ἡ, ον ἰονναγὰ ἴδ6 
οἥδβιαοά δπὰ (οτρινὶπῳ αοά, πονν ἰονγαγὰ τδ θἢ-" 
χὐν ὙΠῸ ἰν ἴο Ὀ6 }ἀμοὰ (οἴ, νοῦ. 8). 

ἴετ. 9. ΤὴΘ ἱπάϊκτηιίίου οὔ Φϑθονδῃ ψ}} ὦ 
Ὅϑασ, υἱτἢ τ ἷ8. Πα τ Υ (οἴ, Υἱ. 8) πὰ βυδπιϊβϑιοῦ 
ἴο [π6 ν}}}} οἵ ἀοά, εἰ16 ΝΗ οἴ βαϊναιίοη ἰδ αἰγθβα 
αἰνοπ; θη οὐδ ὙΠῚ 18 δοςορίθα 48 {Ποῖὶγ νε]] 
ἰῇ6. ΒΟΥΓΟΥ σθῶ865 ἴ0 ὑὉδ ΒΟΙΙΌΝ. ΕὟΡ 1Ζ δγΘ 
δἰ θα αχαίῃδὺ ἶσα. ἨΔ τη}}Ἰατοη ὉΠΟΥ͂ ΒΟΥΓΟῪ 
ἤονβ8 ἴγοπι ἴῃ6 γοοορηπίτοη οἵ βίη ; [ἢ6 ΒΟΥΓΓΟῪ τηθδὲ 
Ό6 τοςοχηίζοα 848 ἱπάϊσηδίοη, ὑπαὶ 18, 85. [Π6 ΤΑἈ ἢ" 
[εϑιδοη οὗὨἨ Οοἀ᾽ δ τὶ ϊδουβπ688 (5. }1. 6). δυο ὶ 
τοοοχηἰ ἴοη τον 8 18 ποατί, ᾿ν ἰοῃ σαπηοῖὶ [Αἰ ἴο 
ΔΉΒΎΘΥ [86 6Ά}} οὗἁ [ἰδ ροορίο ; πὰ τἢ,ϊ8 οοη ἤδοῃοθ 
κἶἴνϑϑ ἴδῦαθὶ ἃ Ἰογΐι οσουτασα ἴὸ πάτο Ὁ 8} ἤθ, 
88 ᾽6 ΒΌΓΟΪΥ πχυδῖ, 8811 τοδί ἰδ τὴν οαυδθ. [η- 
δἰοδα οὗἉ βιαπαάΐης ΠΥ ἴοδ, 8ἃ8 Πουν, ' ((6 δβυϊ (νἱ. 
1), φ ν|}] πᾶῖκο ΠΥ ολυ86 διραίπϑὲ ΓπΠ6 ποδί θη 
"15 ον (8. χχχυ. 1 ; χὶπὶ, 1), πὰ βοοῦγθ [ῸΥ ΓΘ 
ΤΥ τἰσῆν (8. ἰχ. 8). Το [786 ἸρἈὺ ψ;}} 6 Ὀτίω κ 
τὰ ἴοσίῃ, ουὖὲ οὗ τ[80 ἀλτκηο85 οὗ σαριϊν!Ὑ (8. 
ἰχυ. 7) 85 οποα ουῦ οὗ Εργγι (Π ϑιῖ, ν}}}. 14). 1 

8811 506 τυ ΡΙσαβαγο (33) 815 σι κα ὑθοῦκη 686, ἴος 
οὐ ἴθ ἀοϊνογαποο οὗ [6 58ϊπ-δθη Ρὶ9 ἱδ 
τὶ χοουδηθδ9, Ὀδοδαϑθ ἰΐ 8 8 [Ὁ] ΠΠ]]πιοηῖ οἵ τ9 
δηςίοπξ ργοπθ68 (εἴ, οἢ Υἱ. 5). 

Ψογ. 10. Αμῃὰ ὑμδῖ 58.8}} ΤΥ ΘΠ ΘΥΩΥ͂ 8606 ἩΙΩ 
αἴη (εἴ, οὐ νοῦ. 8), δῃ ἃ βῇασῃθ 88}8}} οοϑὸν Β6Σ. 
ὟΝ γονῦβ ὅτ ποῖ ἱπάϊοατίνα, τῃογοΐογε ποῖ ἀἶΐγθος 

1 (Ο΄. ατϑα. δοὰ Τοσι. -- ΤᾺ. 

ν. 4; Ηδρ, 1. 1). 



δῶ 

δηηοιποοιηδηΐϊ, δαὶ }ιϑδῖνγα: τὴ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ νπρ- 
ΡΙοδίηρ σοηῆάθηοθ. ἨΔΡ ὙΠῸ βδαὶῖῃ:. ἴο σωϑδ: 
ὟΥΒΟΣΟ ἰβ Φοβονδὴ [γ ΘοαΡ οὐ Ἡ οκΘ ΒεΙρ 
μοῦ Παβὺ τοβίϑα {ΠΥ Πορε (εἶ. ΡΒ. ᾿Ιχχίχ. 10; Ἔοχυ. 
2). 18 ἰ5 16 μοϊης οὗ νον ἔτοτα ἢ ΐοῖ ᾿ϑγϑοὶ 8 
ἐδῖι56 ὈΘΟΟΙΏ68Β ἃ ΘΟὨΓΤΟΥΟΙΥ ογ ἀαοά. ΜῺῪ ογϑο 
Ὑἱ Ἰοοῖς Ὁροὰ ΒΟΣ τὶ Ὁ] δδΌσο --- οὐ [ἢΠ6 
δηδγρεηθὰ Ναη, εἴ. να], 198 ἃ --- δὰ δ ψ]}}} 
6 ἰχοάάδιλ ἀΟΥΤΩ 86 Ιαΐτο ἰῃ [86 δίχϑοίβ. "Γ]Ὸ 
Ἰδὲ Ὁδυιοῖβ ἴη ὉΣΟ Ἴ ἰΒ Βῃογίοηρά ἰηῖο Ῥαιδοῖ, 
οἡ δεοουηΐ οἵ (Π ςοπιΐηρ τοροίποῦ οὐὗἁὨ ἔνγο ἴοῃπϑ 
8114 Ὁ]65 (οἴ. 15. χ. 6). Ετοῦι ἴπ6 που ἴδ αἷ5- 
ΘΟΙΓ86 ἱπΓ}8 οἵ --- 

νον. 11-18. 16 τὴρ ταρτοβοπιδεῖνο οἰθιηθης 
Εῖνοθ γῶν 06 ἴο τί6 ψιορδοιίς, πὰ δηπουποθβ 
βαϊναῖίοη ἢ 1Π6 ΠΟΙΪγ οοτημηπηΐγ. [10 16 ἃ ἄδν (80 
κα Ὠίδα, ΗΐιϊΖ., (48ρΡ.) ἴο θυ ἐΥ τγῶ] 6. ῬΠς 
δητὶεἰραιίοη οἵ {πΠ6 ἐχίϊα χζοθϑ ἰυγναγὰ, δηὰ ἔγοπι 1} 6 
σου ΠῚὴΉ͵Υ οἵ ἴΠ6 τῃτοαιοηΐϊηρυ (1. 12} ἱν, 10), τῇ 
ΡΓΟρΡἢοῖ ἐχρϑοῖβ (ςΐ, νοῦ. 7) 1Π6 τοβίογατομ οἵ ὅδϑιτ- 
58]. ἴ0ο ιΑΚο τἢΐβ νποϊο γϑι πιϑιῦογ, ποῖ ἰη- 
ἀερεπάθπν, θαὺ 848 ἃ ἀεείμηδίίοη οὗ {ἴπη6 ἴο {1Π|Ὸ 
δβοοοπα (““οἢ {6 ἀδ  νν}ιθῃ ΠΥ νγ}}9 58.8}} 6 Ὀυΐ, 

Ὑ}1,᾽" οἷα.) 16 ἑογθ! ἀάθη ὈΥ (6 ΔΦΠΓΤΓῚΤ ἴῃ ἘΠ6 δ60- 
οηά πιοιρεγ ; Ὀοβίἀοδβ, [Πδὲὶ νἱ ΟὟ που]ὰ γοααΐτο 1Π6 

τεαιϊϊησ ΣΥΊΞΙΤ ὩῚν, Αἱ τἰ6 θοτίοιι οὔ [Ππ6 ἢρ- 
τ ΟΥἨ νν8}}- ὉΠ αἰπς 168 τ1ῃ6 οὐποορίίοη οὗἉ 86 
Υἱπογεαταὰ (18. ν.; χχνίϊ. 2 ΕΠ; 8. Ιχχχ.); ὙΑ ἰδ 
[86 Ἰποϊοβίῃς ὙΔ]1 οὗ ἃ νἱπογαγὰ ((16 νψ]}} οὗ δ 
οἷϊν ἰ86 ΓΙ ἿἾΣΠ). ΤῊ (αῦ ἄογ υγῖ1} [89 Ἰδνν 6 ἵᾺΣ 
τοτωουθᾶ. Τῆς Εδυνίηὶς Εἰχοροϑὶς, δηαὰ τυ ἢ (ΠΑ 
ἔδοθα διλοης τοοοηΐϊ ΟΠ γι διϊδη ᾿ΠΘΓΡΥΘίΟΓΒ ὙΏῸ δΓῸ 
ἰηθασποορά Ἰηοτο ΟΥ̓ 1688 ὈῪ Π6 ἰαζαὶ δρίτίς οὗὨ 116 
[ἰαΐπ5, ἢανα Ὀδθη Οὐ χοὰ δὲ 15 ραββδᾶρο ἴο ἤδνὸ 
ΓΘΟΟΌΓΒΘ ἴ0 ΓΔΙΟΠ ΔΙ ἰβιΐς οὐδβϑίομϑ.Ό. Ασοογ ϊηρ ἴο 
186 Ταγραη δηὰ Ηθηρβυύθηδογρ, ὩΓῚ δῃου]ὰ πιοδῃ 
16 δἰαιαιο5 ἐτηροβοὰ ὈΥ 106 ΠΟΑΙΠΘΏ ΟΡΡυΘΘΒΟΙ ; 
Ὀσπῖὶ 1818 ἷ8δ ἢοΐ Ἔνθῇ ΧοσλΟΙΘ Υ βιιριχοδῦδά Ὁ τΠ6 Θ0Π- 
ὩδΟῦοΏ, δὰ [ῃ6 Ῥαββαρὸ οἰϊοά ἴγοπι Ῥε. χοῖν. 230 
(ει ἰδ ται ἴογ [86 ορροπίϊθ υἱὸν. Οαϑρατὶ 
πουἹὰ πᾶνα ἰς πηθδὴ (Πδᾶὲ ἤδη ἴ6 ὈουηαΑΓΙο8 οἵ 
[ἢ Ἰαηὰ οὔ ἴξγϑϑὶ 5}.4}}] 1ΐὶθΘ ἴῃ {πὸ Ἂγ αἀἰβίδηοο, Ὀ6 
οχιθηάοὰ ΔΓ Ὀογοπᾶ [δ6 οΥ πὶ σοπιραδ8; δῖ 
ταὶ Βῃου ἃ τῃ6 δ  ἶς δγουηὰ (νοῦ. 11 8) πηδϑῃ 
ἱ τος Ὀοτάογ 18 δΌο 8641 ΤΠδιὶ του]ὰ ὃ6 ἀϊγοοῖ- 
ἸΥ σΟὨΓΓΑΓΥ ἴο ἴΠ6 ἤχυτο. Καὶ] : Τα Ἰἰπιϊῖ θ6- 
ἘΘΘῚ Ιδγ8 6] πὰ {|0 ἡδιοηβ, τΠ6 ᾿δὺν οὗ Ιβγϑ 6} ̓8 
δχοϊυπίνοποθυ 5.8}} ὃδ6 δὺο ϊ διοὰ. Βιΐ ὙΠῪ [Ὠἷ8 

Ἰταλοῦ ἴο οπ6 ματιοῦ ἰΔν 1 ὩΓῚ ἴ8. (6 ΔῪ 
ἴῃ 116 ψ] ἀοδὲ δπὰ πηοϑὶ ΖΌΠΟΓΑ] 86η86 (ΡΒ. χοῖχ. 7; 
ΕΣ ν ϊϊ. 6; ἔχ. χυ. 25), δῃὰ 88 ἴΐ 8 ἀπαυθβοϊ 8 ὉΪΥ 
6 ἀοσίτῖπα οὗ ἴῃ Νονν Τοβιδπιηοηῖ, ἴπδὺ ἴῃ (6 
πιὸ οὗ ἴπΠ6 Ο8ρ6ὶ [Π6 ἔδπος οὗἁὨ τπὸ ἰδὺν ἰ8 ὈΓΌΚΟη 
ἄονη (ΕΡ. 1). 14), δο [6 γα 15 [ῃς 1685 στοιιηἀ [ὉΓ 
ἀδηγίηρ ἴ0 τὴ ργορῃοῦ {18 πηεδῃίπρ' ἰπ οαγ ραβθΑρΌ, 
Ὀθοδῦβο {Π6 ὙΠο016 οοπίοχὶ [845 Ἰοῖλ [6 Πιδίογ δ] 
Βτουηά ἔᾺγ ὈοΠἰηά, τιβίηρ ἴοὸ τῆ ἰά6 6] ̓είσῃϊ οὗ δ 
4“ρ' τὲϊι.4] οοπ οηπιρί Διίοη, δ ἃ Ὀθοδῦδο ΨΘγο!18}} αἰ8ο, 
ἴῃ ἃ ᾿ἴϊζο οοῃπθοϊίοη ἴῃ [6 Δ Ππ|0115 ρΡ4βθΑρο (Οἢ. ἰἰΐ. 
16), Ῥγορ[ιοδίθβ 8 ᾿ἶἶκα {γέ ἢ) ΟΥ̓ῸΓ τἢ6 1 Ροεὶ- 
τίου ἷκε Ιρ. Ιχν.] ἢ, δῃὰ, ἰπ οὰῦ ῥγορδοὶ ᾿ἰπιβο]ῇ, 
εὐ. νἱ. 6 ἢ) ὁ πιδᾶὺ ἀοθίρηδιθ ΟΌΥ ρβββᾶρο 88 
Χο ὶγ τπ6 ἰδχὶ οὗ Φογθιη ἢ Β στοδῦ ρτορἤΘΟΥ ((ἢ. 
χχχὶ. 31 41.) οοποθγηΐϊηρ [ΠῸ ποῦν οογεηδηῖ. Τα 

Δι ΤΠ οι Α] νἱονγ (Πποτγοίοτο οὔ ἐπ6 πογὰβ ΓΝ 
ὉΓῚ (“ἷἴὰ ἐμδὺ ἀΔΥ --- ἵν ἀϊδίαπι ἰ8 [Π6 ἴδΓΠὶ --- ἰη 
ἴπδὲ ἀδγ,᾽ οἷς., ᾿ς εοιϊο, Εν! ὰ, Ὀπιδτοὶε), 8 ἴο 
86 τοὐοεϊοά. 

οςς ΧοΥ. 12. ΤῸ ἰδοὺ ἄδγΥ, ὑπο (866, [16 χοβίοτοῦ 
Ζίοη, --- [10 οὗἁ [Π6 δροάοβίβ δίθδα (πὸ οἱ ἐριΐοδὶ 
Ῥγοιδβὶβ ἴο ἀδείσπαῖε ἱ 

ΜΙΟΔΗ. 

Ἐπαϊὰ, 844 Ὁ, -- 1] οἱ θοσῶθ ΤΌΤ Αδανσία, 
διὰ δἷδο 86 οἱϊίθα οὗ Εαγρὺ υἱ}}] οοπια ; ποῖ 
ΤΊΘΓΘΙΥ 1Π6 βολίογεὰ δαίΐονετε οἵ [βγϑδὶ, ὙῸ 4]- 
ΤΟΔΑΥῪ (εἶ. νον. 11) ψ.}} πᾶνο ἐουπη δὰ τῃ6 ὨΘῪ δίσιο- 
ἴατο, Ὀαὶ δἰδοὸ ἴπα μοδίμεπ Ῥθορὶθβ ν.}}} θ6 δα θὰ 
(Ρ9. Ιχχχνῖ!.), δῃὰ Αδεγγία [Ὧ6 δοοῦγχζε, ὅσγβε οἵ 
411}, Ὀὰϊ αἷθὸ τπθ οἰεἰε8β οὔ ἔργρῖ, ν πῖον δοχο, 
88 ἴδ. χίχ. 6; χχχυΐϊ. 235, τϑοεϊσοὰ τῃ6 ρμοριςδὶ 
πδη6 Μδζου, ἰπβιοδά οὗ ὑπὸ υδ114] Μίζτγαΐα, 8.86 
δίλπαβ ἴοσι 85 ἴΠ6 βοοοηἂ νου] ἀ- ρόνγοῦ, οἱ ἴΠ6 
ΟἾΒΟΥ δά οὗ ἴδγβϑὶ ἔγοτη Αβϑϑυτία (ςΐ. Ζθοῦ. χ. 11), 
Ἀηὰ 186 οἰτἰ68 ΑΓῸ Ῥδγι συ ΔΥΪΥ τοραγοά, 88 
εἴρια πιεπιδνα οἵ ἴῃ6 ἰδηὰ οὗἩὨ σὔειτα, ονοπ ἰη “6 8ο- 
ν ἢ 5 Μοβδίδηϊς ρῥγεάϊοιίοπ (15. χίχ. 18). Ὑοα, 
ὅγοα Βιαγοῦ οὐδ υπΐο ὑδοὸ ἘΡΏγαϊοθα, δὰ 
ονϑῃ υπΐο ἴ86 8608 ἔγοτω [86 568, ἤοιη πὸ Ὗ 6β8- 
οἴη, Μοάϊογγαηθδὴ ἴὸ [ἢ6 Εδβίοσι, Ῥογβίδῃ ὅδ 
(εἶ, 06] ἰϊ. 20), διὰ ἔγοταῃ ᾽πὸ τωουπίδίῃ ἴο ἐδ6 
χαουπίαίω, Ότη δίηδί ἰῇ ΓΠ6 δουῖι ἴὸ δῦδηοι ἰδ 

6 ποι, δὲ. Ὑ1}} (ΠΟῪ οοῃθ ἴὸ ἴΠ66. ὯΝ δηὰὲ 

ὙΓΊΓΊ δτὸ οὶ] κοουβαῖνος, δὰ τἴΠ6 ἱπὰυοείοι οἵ 
ἃ στοδῖ οχίβηϊ οὗ σοΌΠΙΓΥ ΟΥ̓ [ὴ6 Δητ}|65185 οὗὨἨ [86 
αυδγίογα οὗ [Π6 ΘΟΠΊΡΆ88 18 ἃ Ποπιπιοη ἰθτγῃ οἵἉ ἀϊΐ9- 
οοίιγβο (οἴ. Απι. νἱϊ. 12). Ὑ86 Ὀγορμδῖ᾿ 5 Θμ ποτ" 
τἰοπ σοπῆπο8 αν 83 ΤῊΣ ὨδίαΓΑΙ, ἐδ μέθας ἯγΔ3 
8: (οὦ ὉΥ ἰιἰδίοῦγ δη ἢϊςα βἰτίοπ, 
ἀπά ἱπάοοὰ ΝΙΝ εὖ θεῖα] κβκς Ἰλνίον, γοῖευ- 
6ῃ66 ἴο ἄςη. χὶϊ!. 14 [. ; Ὀαὲ ἴῃ {86 βροοϊδοιιίοη οὗ 
πὸ μοΐη!8 οὗ ([Π6 Θορ8858 [1165 ρούθη τ ΠΥ [ἢ 6 πηϊ- 
ΥΟΓΒΔΠ ΠΥ οὗ [ἢ6 οἷδη οὐ δβαϊγαίίοη (οἴ. ἷν. 1, 9). 
Τῆς ῥδῖηα (Πουρ ἢ 18 ΟΧρΡΓοββοα τ ἢ σΤΟΔΙΟΥ Ο]6ΑΓ- 
Π688 δΔηἀ 5Βηῃηοοίῃη 688 ΌΥ [καἰδὶῖ (ἢ. χίκ. 33). Βαϊ 
ὙΠ σατείπρ ΘμδγΡη 688 [μ6 ῬΙΟΡἢοζ Πόγ6 8]50 --- 

Μεγ. 18. Εον [πὸ ᾿ἰδϑὺ ἴἰπι6 οοπηθεῖς ὙΠῸ 106 
ΡτΟπιΐ86 ἴ86 οοπίγαϑι οὗ [π6 Ἱπάρστηεπι : θὰ [896 
Ἰδαηὰ (γ)1ὸο ΤὩΔΥ υπάογϑίδηδ, οἰζπογ νῖἢ Οαδρατί, 
ἴγοιι νοῦ. 23, (δηδδῃ, ὙΔοἢ ἀχίθηβ [56 Ὀσίοτα 
1086 τἰιαι ἤοοϊς ππίο ἰξ, οΥ, πῖ οὶ], τὴ τῆ ο]α 
οαγίῃ, ουὖὧἱ οὗἩ ἰίοῖῆ ἰἤοθο το βοοῖς ἀδ νσαποα 
οὐονα δΓ[Π6Γ) ὙΥ}}} 116 τσαδῦϑ οἱ δοοοιιὶ οὗἉ ἐΐϑ 
ἐπμδθὶϊαηία (εἶ. νἱ. 11), Ὀθοδυθο οὗἨὨ ἐμ6 ἔσυϊὲὶ οὗ 
[μοὶς ἀοίηχα. Εν ͵π8ὶ ἴῃ Ζίοῃ δ]οης, 18 δοαῖ οὗ 
Αοά Β οοπηρτοραϊίοη, ν1}} 06 ἀοἰνογαποθ (0. 17 ; 
ἴοα! ἰ1. 5), δηὰ εἰΐὶβ Ζίοη 5 ποὲὶ (ἴδ ὑτοβδθηῖ, ψηΐο ἢ 
ἰυβο! 86 τη ἀοδίγογοα (11. 12, 90]]. ἱν. 1), θπὶ ἃ 
δρί για], νης Ζίοθ. ὅ8.0 βαϊναϊίοῃ δηὰ Ἰυάρτωθας 
10 βίά6 ὈΥ͂ βἰἀδ (18. χν. 234). 
ΜΠ} Ὁπδῖ δε κὶ ρὶν δυάάδη ἴατη, {Π6 οοσδδοα 

8 σίνοῃ [ὉΥ (λα ἰαβί δυρρίϊοαίϊίοπ (γοΓᾺ. 14--17), τ᾿ ΠΙΟὮ 
{Π6 ργοριιδὺ αἰοτβ ἐπ ἴπ6 ὨΔΠπΊ6 οὗἩ [Π6 ΘΟ στορα- 
κεἷοπ. 

γον. 14. θοοθὰ ΓὮΥ Ῥοορῖο, νῖῖιο δου [ἢ 6 ἴδὺ- 
ΓΟΓβΒ οἵ ("6 Ἰπάρτηοπὶ ποοὰ {πΠ6 δῆθρπογὰ 5 ΟΆΓο, 
ΜΓ ΠΙΘἢ 8180 δοοογάϊηρ ἴο 186 ῥγοταἶβο (ν6τ. 3) τΊδϑ 
Ὁ ὃ χίνθη, τὶ ΤΥ πίδδ, (π6 τοαγκ οὗ 186 δἢδρ- 
ποτὰ (οἷ. Ζοςοϊ. χὶ. 4 ἢ); 8:9 βΒοοῖς (6. χον. 7) 
οΥὗὮ [ὮΥ νοαπβδοδαίουι (Ῥμ. χχτιϊ. 9) Ὑ8ὸ ἀνγο!!} 
ΔΙοΏθ, ΏΟπ) ἴποῦ ᾿ιαδῖ 88 ἰξ Γ ϑοραγαῖθὰ ἔγοπὶ 
διΠ0ηρ ἴΠ0 πδιίοηβ, δηὰ ὙΠοδα αἰδιϊηοῖίοα ἷἰτ ἰδ 
ἤροτα οἵ οἱ τῃδι (ὈΘΥ͂, Βα ραγδῖυ ἔτοπι 16 πιοῃς, 
Ὀεϊοης ἴο {π60 δἴοῃϑ (εἶ, Ναπι. χχὶὶ. 9; Ῥα. ἱν. 9, 
πῇ οτο ΤΊΣ 9 Ὀοϊοη 8 ἴο τῃ6 υοτῦ). 5 ἷ δὴ οἱά 
ἴογπι ᾿πϑίθϑα οὗὨ {6 βίαϊ. οοηβίτ. (ΟὉ. 3). “" Α4οοιρα- 
ἰΐσιιϑ ὨδΔὈΪ Απίθπη ποίας Ραβϑϊοηὶδ ΟΝ οὐ)δοίπενε δια 
εὔεείωπι, μὸ ἀσετυοα αἰδδοίαίοε᾽᾿ (ὅθ. χχχνυῖϊ. 36). 

᾿. ᾿ Μίοδο} 18. Τὰ [86 Τογϑεῦ ἢ Ἐ}6 χαΐὰ δὲ οἵ 
61 Ιοῦ ὑβϑῖω ἴδοᾶ; ἐπ Βδῆδυ διὰ Οἱοδά, 

δα ἰὼ ἴ6 ἄαγε οὗ οἸᾶ. ΤΠο Κιίηράοπι οἵ Ζίοπ 
8)4}} οχιϑῃὰ οὐϑῦ 86 τ μοὶ ἀεβοϊδιρὰ Ἰδηὰ, 86 ν}ϑδ 
ἀδηοῖοά ὈΥ ἴΠ6 δησμηογαύοη οἵ ἴδ οαδὲ δηὰ πεςὶῖ, 
85 ΡΒ. ]Ιχ. 9. Τῆδὲ δου σορίομβ παπιοὰ Ὀοϊοης ἴα 
ἴ6 Τὴ ΤΥΌ6Β ΤΏΔῪ ὃὉ6 ΔοοϊάΘη 14], Ὀυϊ ας Βειον τὸ 

ὕϊηθ, 85 Εχ. χυΐ. 6 ἢ ;} χατάϑὰ δὲ ἃ σου), ΔΓΥ ΟἿ γογ. 18, ἰῃ δαοὶ δοη 58 



ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΥἹ. ΑΝ ΥἹΙ. δ8 

. ἅδδῖ, δ8 ἴποὸ ἀεδοϊβείοη οὗ (6Ὲ Τϑη Τυίθοθ Ὀθρδη 
δοοῃαῦ, 80 νν}}}} ἴὲ οοπιῖϊπμα Ἰοηροῦ τὴ τἢδὶ οὔ 
Ζίου, (δὶ ἴτε ᾿ἰ66 ναϑίο νυν ἢ}}6 Ζίοη [5 Ὀοοη 811} 
ὍΡ. ὙΠ ρἤγαϑθ, “ἴῃ [86 ἴοτοδὶ ἴπ 1Π6 τυϊάβι οὗ 

τη!" 18 ποῖ ἴοῸ Ὀ6 ἀγαρροά θδοῖκ ἴο 1π6 ῥγφοθα- 
πα, ὙΠ6Γ6 τ που]ὰ θ6 ἃ 1.86]658, ΟὐΞοΌΓΘ, ἀπ ἢ4}0- 
ἱπρ δααϊτίοη, Ὀυΐ ἴο Ὁο οσοηηροῖϊοα νῖτῃ ἴπ6 δοοοπὰ 
Δῃ οὗὨ τἰ16 νεῦβθ, 88 ἴΠπθ ρδγα δὶ ραββασὸ (“6Γ. 1. 
19), νυ ςςῖι ον ἀΘΏΕΥ τοδί οἡ {Π|8, 81}}} πηοῦΘ οἰ ΑΥΙΥ [9 
βῆονγβ. Βγ “16 ἀἄαγβ οἵ οἹὰ " δ Ὠδγαάϊν πηϑδηὶ 
[6 ἀαγε οἱ [}Σξ8ῃ, 88 Μόνοσβ ΒΌρΡΡΟΒΕΒ, δι [Πο86 
οἵ δανίά, 85 τΠ6 ποϊτῃδὶ ρογοα οἵ [86 πη ΐ ον οὗὨ [ἢ 6 
κἰηβάοιι (ςἶ. οἢ νοῦ. 2). 
εν. 15. Α.8 πὶ τΠδὲ ῬΡΑβ5δΡῸ 50 ἢ6ΓΘ, ἴῃ 6 ῬΤΟΡῊ- 

οἵδ σίδηςε, ἢ 1]6 δ φαοῖοβ ἀοὐ᾿ 81 δηδγοσ, σοῃγτ- 
ΔΊΟΤΥ οὗ τΠ6 ὈΓΑΥΘΥ ἴῃ Υογ. 14, ρ'όθ8 51:}}} Διγι 6 Γ 
μαςὶς ; δα ἰῃ [Ὧ6 ἄγ ὙΏΘῺ ἰπου,, 15ταοὶ, σασηοβὲ 
ουὲ οὗ ἴΠ)6 Ἰαπὰ οὗ Ἐαγρὺ (8. εχὶν.), Ψ|1Σ ἴο 
ἔπεσα, [ΠΥ γεδορίθ, βῇονν ψομάοσα οὗ ἤσϑοθ. 

ΓΙῸΣ δὲ τη6 βρϑοῖαὶ τηδηϊθϑιβείοπβ οὔ Οοὰ Ἐ 
ἘΙΟΤΟΥ, οἴοη ἱπ ορροπὲτίοπ τὸ {Ππ6 οουγεθ οὗ πδίαΓο 
(ἔχ. 11. 30), ψνῃϊοῆ ν}}} Ὁ6 ΓΕ 
βαϊναιίοηυ (πὸ Μοβείδηϊο 8ρ6) (ἰχ. ὅ). Α8 ἴθ δὰρ- 
Ρἰϊοδεῖηςς Ρϑορὶα ἰπ νϑσ. 14 δροκο οἵ ἰϊδϑὶ ἱπ τΠ6 

(δγά ροσβοη, ΤΌΘ, δο Οοὰ ἱπ τ86 ὅτβὶ πιθῖηθοῦ 
ἢοτο δϑάγρεβοβ ἰδ Ὑἱἢ ἰΐομ, ας ἱπ τπ6 βοοοπᾶ, 
δροδ κα οὔ ἰΐ ἱπ [6 (Πἰγὰ ρούβοι ; “δου ᾿ ἷ8 Τῆς 
Ῥγεδοηὶ [δγϑα], “μ᾿ 158. 1ὴ6 ἴ5γ86] οὗἁ 1Π6 ἴπτυΓα. 

γεν, 16. Το οἱ ἱπιρτοββίοπ ἀροη [6 ποαῖπθη 
τοβυ τἰηρ ἔγοπὶ Οοα᾿Β ποπάογίιυϊ ἀθαὰδ 'π Ὀ6 4] οὔ 
16τδοὶ (οἴ, ἔχ. χυ. 14 (ἡ ; [Φοβὰ. 11. 9 ὅ.]}) 18. ἴο ὑ8 
τοερεδιεὰ. ΤὯΤμθ6 Ἀϑδῦμϑοῃ ὙΨΠΠΠΠΜΟΩδ,Θ66 ἐδ, [Π 056, ΠΑΙΉ6- 
Ἰγ, τῆο δνϑη {Π6 ἢ Γαπιδίη ΤῸ θ ἴοι (εἶ, οπ γον. 14), 
διὰ ὈΘ6 δεμδιηϑθα 8ὸ ἰδδὺ 411 Ἰδμοὶσς ῬΟΥΘΣ ν81- 

ἔομοα (ἘΖοκ. χχχὶϊ. 80). ἸΘ ὥστε μὴ εἶναι, 85 15. 
χΧΙΪ. 1, --- []} Ἰὼ ὑμοὶσς Βαχιὰ οἱ ὑμοὶσ ζω ΘΕ ; 
ἐΧΊΤΟπο δϑιοη ἰβητηθης ἰδίζοβ ΔΔΥ [Π6 ΡΟΣ οὗ 
δρεοςῦ (ΔΦυὰρ. χνὶ!. 19 ; 18. 11}, 1δ) -- μοὶ; Θδσϑ 
ΜΠ1 ὈΘ6 ἄραζῦ “Ὀδίοσθ [16 τππηάοῦ οἵ Φοβονδὴ᾿ 8 
ταὶ μγ ἀοεὰβ (Φοὺ χχυΐ. 14). Ηρ. 

οτ. 17. ΤΏ ονἱ! ἴῃ {Π|6πὶ ἱδ Ονθῦοοπῃθ ΟΥ̓ ἴΠ6 
ξοοά, [6 ἢῖ ὙΠ ἰσοἢ τοδτοὰ 1[86}} δρδίηδὶ 6 }10- 
γδῖν ἰδ, 11κὸ ἢ18 ἴγρο (6 6ῃ. 111.}, ὉΥ 1Π|ὸ Θίδσῃδὶ ἡπὰρ- 
τοσηΐϊ, οαδὶ ἀοτη ἴο [6 ρτοπηὰ ; ἀπὲ 5814}} [89 
οὶ Ἶκο (8ο δβοσροῃῦ (8. ἰχχὶϊ. 9; 18. χ]ῖχ. 28) 
οσϑοορίῃωφςς οὐ (86 ΘϑΣΙΝ --- ΡΓΟΡΟΙ͂Υ : 88 ἴΠοθ6 

τἰὨΐηρβ ἢ ἢ ογεὸρ οἡ ἴΠ6 δδγῖῃ; 39. νυεγίίαίίδ, 88 
15.1.7. ΤΏΘΥ 8881} ἴσΘ. 01]6 ΖΌΣΙᾺ οὐ οὗἩ [οἷν 
Ἠαϊη -ΟΪοοοϑα; ἰο Φϑθόνδ ον αοὰ (οἴ. ἱν. ὅ 
8 6}} ἸΟῪ ΔΡΡΤΟΘΟΏ τὶ ἴθστοσς [λεγδεϊξιἰόγη 
(Ηοε. χὶ. 10 {), αιὰ Ὅ6 ἐμ ζϑαν Ὀϑζοσο ἴπθ9 (8. 
χΧ]. 4). ὙΜ1 τὲ6 10 ἀϊδοοῦγδο ρϑ 8868 ΟΥ̓́ΟΣ δρδἷῃ 
ἢ. ἴ86 οοῃξτορδίίοη, δμὰ δηάβ -- 

γέ ετο. 18-20, ἐπ α βηπαὶ ἰγτὶς εἰγορῆα (88 Ῥδ. εἶν. 
84 Π. : ἰχνὶϊ!. 80 Δ ; χρορβοι 839 8). Το ποῦ- 
ἀεγία] ἀδεὰδ οἵ αοά, δχ ἱἱοπδ οὗ ρόονογ ἢ τΠ6 
δἀνεοτγθασίοθ, ὙΠ ἢ Ὀτίηρ τμθὰ ἴ0 ἰΣΘΙὈ]ἑπρς δαὉ- 
παϊραΐου, δΓῸ [ὉΓ [δγϑοὶ ἀοοὰδ οὗ ΣΏΘΓΟΥ δηὰ ἐγ, 
ΨὮΟΒ ρθῶ [ἷβ τοῦτ [ὉΓ 8Ππ ἱπδρίγθα ΟΥΥ͂, ἸΔῪ ἱπ 
οὶ δο] τθ δρὶ τίς οὗ ἔγοϑ ποσί ἀονυοῦου ({ΓἸῪ 
ΤΥ, Ῥο. Ἰΐ. 14), ἰὴ 180 φῬτγοἀποιξίοη οὗἉὨ πο ἢ 4]} 
Θοά᾿ε ἀἰδοὶ ρ] Ὡς, Ἐπγουὰ ἰδνν, ἀθοάβ, δη ἃ ργορἢ- 
6Εγ, ουἸππαῖοθ. ὍΜ7ῈΟ 16 ἃ σοὰ κο 8601] Τῆϊς 
δ:}δὸ ἰδ Ὀοττονοὰ ΠῸπι ἴδ ἰτὶ αταρ 4] οὐο οἵἩ Μίγίδιι 
(Εχ. χν. 11; εἴ, Ρβ. ᾿ἰχχχυΐ. 8). ὙΒοῖΠοΓ Π6 ΤῸ 
ἰφ ΔὴΥ ἈΪδῪ βότὰ οἡ ἴδπὸ πδπιὸ Μίοδῃ, πιῦδι ὃ ἰοῦ 

1 Τοΐο ἴσσια οἵ ἀϊδϊοχυο Ὀοίπϑου θοὰ δηά ἰδ ρϑορὶϑ ἰδ 

ΤῈΣ οοεστοοῦ ἴῃ ἔθ Ὠγπιηϊφεῖο δἐγ}9 οἵ ἴδ Ὁζορδοίδ; σβοτο 

φασ  ου αὶ δὲ ἐμὸ οουοϊυκίου ἩΏοτο ἐδο ῬτορΏ ΘΕ ΦοδίδαΥ 

Ν.ο τοοοδοῦ Μὸ οἴτιοχ. Ἐΐοϑοῦ ΣΙ͂Υ., 4. ὅ., οδπθοί θ9 δηάθε- 

τοὰ ἴπ 6 ἀρ οὔΡ 

υπἀοοίἀοα. Ῥοχαϊνίηᾳ, ἰπϊααὐν δα ἃ στδοϊσυεῖγ 
Ῥδδδίτια ΟΥ̓ΘΣ 8}} ἰσαυιδαυϑαδίου 70. 6 ΤΟΣ δῖ 
οὗ ἷα Ῥϑορὶο (οἷ. οὐ ἰϊ. 11). ΒδςἊκ οὗ τπΐ8 δυὰ 
ὙΠδὺ ΤΟ]1ΟἿΥ8 16 17Π6 ἀοβοσ ρῆοῃ οὗ [Ὧ6 σοπιρδ8- 
δἷἰοη οἵ ἀοὰά 'ἰῃ ἔχ. χχχίν. 6 ὦ ; ἴῃ τὴ6 ψοτὰ ἽἼΣῸ 
ῬΘΓΠΔΡΒ δῃ Δ] πδῖοῃ ἴὸ [16 ρτοϑί δοὶ οὐ πόσου (ἔχ. 
ΧΙ. 12, 18). δ ἄοσδαβ ποῖ Βοϊὰ Ηα ΒΏΖΟΣ ἴοτ- 
ΟΥΘΣ, Ὁ0Σ 86 86 δ Ὀ]ΪΘΑΒΌΣΘ ἐπ ΤΩΘΙΟΥ͂ (8. οἰϊ!. 

γον. 19. Ηδ Ὑἱ11 διχαὶυι βανϑ οοζωραβείοχι ΟἹ 
8 (οη [6 Θοηδίγ. νἱὰ. (ἀοδοη. ὶ 142, 8 Ὁ), Ὑὑ7)]ὲῖ}} 
ἰσοϑδά ἄονσῃ οὐ ἰμίαυ θ5, τυ ἰοῆ γἶβα ῸΡ ἀραϊπεὶι 
18. 88 ΘΠΏΘΙΠΪ68, πὰ ΟΥΘΓΡΟΥΘΓΙ 8 (ὈΒ. ἰΙχν. 4." 
Ὑοδ, 6 ΥυἹἱ}} οαδὺ ἱπίΐο [86 ἀορίδ οὗὨἨ (86 6ο8 6}} 
Τοῖς δἰμδ, [Π6 ργόρἢοῖ δα 8 ἴῃ οοηῇβετηδιίοη, μογὰ 
αἶβο τορδγαΐῃρ [6 δἷπῃ8 88 068, δῃὰ ἰηιθητ ὁ Δ} 
ΔΙΙαὐΐης το Εχ. χν. 10.. 

ψαον, 30. Του τ] Βμον ὑγυ ἴο “6000, τῖϊς 
ταδί δίῃ [ῸΓ ἴΠ|6 ἀσβοοπάδῃβ Ὑμδὲ ἴπου Πδϑὲ ργοπι- 
δε το ἰὰ τοῖν ΡΓΟρΖΘΏ ΠΟΥ, ΤΩΘΤῸΥ ἴο ΑΌΣΘΒ ΤΩ, 
ὙΠΟ Ἰνθβ ΟἹ ἴῃ 18 Ῥοβίογ ΠΥ, δηὰ ννϑῖῖβ [ῸΓ τ 
τοτηἶδα (δ ἢ πη νἱῖϊ. 66), δηἀ νγὰδ ποὶ τ ίη]γν ςδ]]ϑὰ 

ἃ λιμοῦ οὗ 8 πιυϊἰϊὰ6. Του Μ]] βῆονν ἴο τΠθ τ 
τ6 τσ ἢ δηά σγᾶος ψΐοΒ ὕπου Βδδὺ δ ΤΟΣ ἴο 
ΟἿΌΣ ἔδίδβοσαο ἴγοταῃα (86 ὅἄαγπ οὗ δηθᾳαυΐϊίν. ΤΠ 
πὶ οὗ ἴΠ6 ρἴδῃ οὗὨ βαϊνδίίοη ἴοῦ ἴσγαβὶ ἔγοτῃ δ6- 
σἰππίηρ ἴο δπὰ (ἴον [6 ΠΊΘΓΟΥ͂ δὰ (τυ οὗἩ Οοά 
τὸ ἴδ βοδυ]οῖ {Πγοδὰβ νηὸν στὰη ΓὨγοῦρη ἰ1), ἰ5 
(6 δ ΊΌΝΕῚΣ αὐ πο ἢ 186 ῥτορἢθῖ, ρ᾽δοίηρ μἰπι- 
86 ὧὲ [6 ου]πιϊηδιϊηρ ρΡοΐϊηῖ οὗ γον διίοη, οὐῆ- 
εἰι.65ὅ. Ταΐβ ρεγβροοῦνο ἢ88 θθθῆ θχρδπάθα οἢ]Υ 
ἤοπὶ [16 ροΐπὶ οἱ Υἱεν οὗ 16 Νὸν Τοβίδιηδης 
(Μαιὶ. χχυ. 84). 

ι 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

αοά 45 οηίεγοὰ ἱπίο ἃ οονοπϑηὶ τγοϊδίίοη "ἢ 
1βγϑοὶ, ἀδεὶπρ (ΥἹΐ. 21} ἔγοπι [πΠ6 ἄδγε οὗὨ [Π6 μϑιτῖ- 
ΑΓΟΙ8. Ηδηποορ, Ὑ81]6 Η8 ἡπαρτηθη δ ΤΟΔΓ αραϊπϑὶ 
16 ΒοαῖΠοπ, ἀπρτοοϊαϊ πιρὰ δα στ οῦΐ Ὀἰγ, τὸ 18- 
8601] Ης ἤγβι ἀοῃπηοηῃδβίγαίοδ ἢἷ8 σΌ Ὁ, δηἀ (Πδὺ ὉΥ δβοῦ- 
ὕπο Ὀεοίοτε ΗΪπλθε] Γ ἀπὰ ἴΠ6 ῥρθορῖο Αἰἴκα 1Ππ6 δἴον- 
τι] ρυΐηςΐρ] 68 τυ ἷο ἢ Ηθ πδ8 σίνθῃ ἴῃ Ηἰἶ8 τουοϊδιίοη 
ὉΥ νογὰ δηὰ ἀδϑά, δηᾶ ἴῃ [Π6 ἔβοθ οὗὁὨ [Π686 ὈΓΌΥΘΒ 
ἴο Ιαγδοὶ ἰπδὲ Ηδ πδ5 Καρὶ Ηἴδβ τσ τῆ, ὈαΣ τἢδι [6- 
ΓΑΘΪ [88 ὈΓΟΚΘῚ πὸ οΘονθηδηΐ δηὰ ὈΘΟΟΠῚΘ σι ΠΥ. 
ΤῊΪδ οοηγνϊοιίοη Ηδ ΒΟΟΌΓΟΒ ὈΘίοΓΟ [86 ΡιΠἰβῃτηθηϊ, 
(παῖ [ΓΠ6 ἸΔΙΘΣ ΤΏΔῪ Ὠοΐ ὈΓΟΥ͂Θ Δ μηπΙ δ ἐκτίοα, δυῖ 
06 πιδᾶα ἔγαϊ Ὁ} οὗ ἱπιργονθπιθηῖ, ἘΕῸΓ δυσὶ ἔγαϊξ 
τοδ.} 18 ἔγοσ ἴδ ρα Βητηθηϊ, Ῥγου θὰ (ἢ6 ᾿ΔινοΥ 
[ὈΓΠδ ἴΠ6 δἰ ΠΏΘΥ ἰῃ προῦ Ὠἰπηθο]ζ, δὰ τ Ώδη ἰδ ἰδ 
θότηο τὴ [ἢ [16 σοπθοϊουβη688 μδ1 [ξ δ 18. ΟἿ] 
οὐ {6 οοπάϊοη, ΠΏ ΔΙΪΥ, 18 ἰογρίνθηθβα ροβδὶῦ]6 ; 
γ68 (πλ1]6 [δ δρρεδγβ (παὶ ἔπ δίῃ '8 ἰοὺ στθδαὶ ἴὸ ὉΘ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ οχρίδιθὰ ΟΥ̓ ΡαΠἰΒῃ θη), ὨΘΟΘΒΘΑΥΥ͂ δὸ- 
οογάϊηρ ἴο 116 στο οὗ ἀοὰ. Τὸ {18 οῃά βοσυεθ 
16 ΘΟΠΙΤΟΥΘΙΒΥ δἷἵ Δ. 
ΤῊ ὈορίηΒ τὶ ἢ ἃ τοίοσοποθ ἴο ἴπ086 οτίρίῃ δὶ) 

ἬΟΓΚΒ οὗὁἩ τοὐθιροη ὉΥ πο αοὰ ἰοαηδοὰ ἴδ6 
ςοοπρτορδίοῃ, δηὰ τ ἢ τηδγυοϊουδβ ἜΧΕ Ὀἱτ᾽οη8 οἵ 
ἴΆΥΟΥ 04}16ἃ [πο πὶ ἰὼ ὈΘ [8 ΡΘΟΡΪθ. ἸὙΒΟΙΘΌΥ 15- 
τϑοὶ ἤτοι ἴΠ6 Ὀορίπηΐηρ οπιογεὰ ἱπίο δὴ οὐ] σατο 
ἴο Ὀς ἘΡΕΡΙΣΙΥ οοηδβοογείρα ἴο Ηἰπιὶ : 1 δηὶ ἴδ 1οτὰ 
{ἰγ αοά. Ταΐδ οὐ σαύοη 88 γοργοβθηῖϊθά ἰὴ δὴ 
φαιλμτὰς γδημανί ει ἀυ 65. Το σογοιποηϊδὶ τηΒ.ε 
ΟὟΘΥΘΓ, δ ΟἿΪΥ ἃ μδϑϑβίῃ ἷς δίδρθ. ἷὶ 

Ἑδηηοΐ ὃ6 τοὶ ̓  ἐν, ̓εβωδεῦσι ῬΠΒΟΙΡΙΟ 
δηὰ δου] οὗὨ ἰΐπο τεϊδιίοη, Ὀθοδῖιθο ἰΐ ΟἸἾΤΒ ἰὸ 

δἰοοᾶ δὲ δΔ}} πἰίμβουςν Ὀοατίης ἰὼ αὐἱοὰ ἰπδὲὶ τὸ Ὦδγτο ἃ ἀϊδ.- 

Ἰοξῦο νεΐδεο 6. Τρία ἰδ ἰδ ΓἼ Ὁ), ἴδο ϑοϊδεθ τοδροιδῖνο 
δοὺς (Εἶκ. σν. 31) δὲ (89 ἐἶσιο οἵ ἔιο βαϊγαιίου, 86 ἢοδοαδ (ἰ}. 
18 (16}) ἰυνοῦε!!α. 



δά ΜΙΟΑΗ. 

ποιπίηρ νυ ΐο ἢ ἀοοθθ ποὶ αἰγοδὰν ὑοίοῃς ἰο Ηΐπι, 
διὰ ἴῃ ΠΟΠΒ:ΒΙΘΏΟΥ ἰξ ΜΟΙ] ὰ ἰεβὰ ἴ0 ἜΡΟΝ τ Γ- 
ἄδγ. 11 τπυδὶ Ἰοοῖὶς Ὀογομὰ ἱ{ἰδο] , Δηἃ οδῃ [πη 88 
80 Τοοποῖὶ οὗ τεβῖ ἴου το οοηρτορδίίοη. Τδο σορ- 
αἰαιΐνο δηὰ βυθείδη δὶ ὑχγίηςὶρὶθ ἰῃ τἢ6 δ 1, 
γαῖμα, [86 ΣΏΟΓΆ] Κογηοὶ, ὅπ ΓΒ ΘΟῦδη 688 οὗ 1Π6 
δοδτῖ. : 

Απὰ δοοογάϊηρ ἴο επΐϑ μυϊποΐρ]θ τουδὶ [8γδοὶ 
ἡπάροὰ δηὰ Ἤοοπάἀοπιῃοὰ ; ἔογ, Ὑπεη οὐ 8 τγυτὰ, 
ΔΡΡΈΔΌΙΕ ἰῃ ἡπάρτηοηϊ, ἰΙοο Κα δουηὰ ἴοσ νεϊδάοπι 
(Ρτονυ. 1. 7) ἴἊ γε ἴῃ ΘΥ̓́ΟΤΥ δΒοιιδὲ ἴδ6 (Ο}}} 
εν χὶν. 1) οἵ δβίππεῖθ, Ὑ0 σπου]ά δίῃ ΘΠ]ΟΥ 

5. Ὀ]οβϑὶηρ τίτπουῦ ΡυγΥ οἵ 18. ῬὙΠΟΓγθίοτο 
(116 ζτοοὰ δηὰ βίδυθγυ οὗ [Π}0 δ ΘΓ πηδὲὶ ὈδΟΟΠῚΘ 
ἰδ ῥα βιπθηῖ; [0 οδὲ δῃὰ οὶ ὃ6 δΒϑι|5ῆθά, (0 
Ἰαῦοῦ δηὰ ἢοΐϊ ΘἘ)ΟΥ͂ [6 ἔγπῖτΒ, [Ππ|ὸ πλίβογα Ὁ}]6 οὶ 
οἵ ἱπνοϊ ΠΊΑΥΥ θογνυι πο, 15 ΓΠ6]Γ ὩΟΓΙΑ] Θηὰ. 
ὙΝΒοθνου ᾿ἰκα βίη οχὶϑὺ [Π6ΓΟ 18. ἢ κὸ Ρυιηἰδπιθπῖ; 
ΏΟ ΠΕΣ οὗ οι δου ἐδ βοουγα [86 εἰηχάοῃ οὗ 
δυαάαῆ δραϊηδὶ τῇς ἴδιθ οὐ ϑαπιδαγία, ἰἢ 106 νγαγ8 
ΒΟΓΟ 8.ΙῸ ἴῃ 8810 8ἃ8 [ΠΟΓΘ. 

δοηὶ ἴογιἢ Ὀγ αοἀἂ δηὰ ἰδ ϑρίτίι (15. χὶνἐ, 16), 
56 ἐγ ϑτ86] ψδηάσγα Πγοῦρἢ (ὴ6 ἀρε8, δηὸ 
οἴτιρσίεβ ἴῸὼΓ οι δούϊπθηῖ. Βιΐ (ἢ ΙΟΏρΟΓ {ἰ6 
ὔχηθ τὴ6 1068 ἀοθὰ ργοβθῃϊ γϑϑ ΠΥ οΟΥΓεβροηὰ ἴο 
ἐδ σμαγδοῖον Ἡ ]ΙΟἢ ἢ 18 ΟὈΠ ροα ἴο ἀεπηδηὰ οὗὨ πὲ8 
το ῦογθ, Ἀοοογάϊης ἴ0 τῃἷ8 [ΠΟΥ δου ὃ 8 [ἰν- 
ἴπρ' Ῥοββοδϑίοῃ, ργορῃοῖθβ δηὰ ρῥγίϑδιβ ἴὸ σοὰ ὋἘχ. 
χὶχ. ὅ, 6). Ναγ, ἢ8 ΔΌΡΘΑΙΒ [0 Πἰτ,β6] Γ ΠΟΥ͂ 88 ἃ 
γἱπογδγὰ, δ ἔγυ!ς καγάθη ἡγῃῖς ἢ Ὧδ58 Ὀθοη ρ]οδηοὰ; 
οὗ ἰῃῆοδϑα ὙΠΟ δ΄ ΠΟῪ Ἂδιϊεὰ 1βγϑοὶ 168 ἢ6 ὅδῃ 
ΚΈΠΟΥ͂ ΤΟΟΟρΠἶΖΘ ΟΠ6 88 8 ΠΘΙΏΡΘΓ οὗ ἰν6 Ὀοάγ. 
Νοῖ ἃ Ὀϊοοπιίης ογοπαιὰ ἰδ τ 8 ΡῬοορ]ο, ποῖ Ὀδ] θὰ 
(οχϑῖμοῦ ὉΥ ἴἢμ6 θαπάβ οὗ αἰνὶπθ ρβθᾶοθ ἱπίο οὔθ 
νγ6 }}-ρ]θαδὶπρ 8016, Ὁ ἱηνοϊνοὰ ἰπ [6 Ὀοπά8 οὗ 
ἰπίαα!γ, ον υἱπὰ {86 οἰἰείβ οὗ [6 ρθορὶϑ (ϑό πη 
γἱ!. 48) ἰοφϑῖμοῦ ; 80 οἰοδϑὶΥ ἱηγοϊνοὰ τπαὶ ἴῃ τπὸ 
ἀδγ οἵ ἡπάρτηθηϊς ΓΠῸῚ οδιποὶ τοίθϑϑθ [ΠΟΠιβΟΙ τ 68. 
Τὸ ςοπηροιίοη ἰ8 ΘΧΊΘΓΩΔΙ ; ἐπνδγα γ, ποῖ [Π6 π8- 
ἤοπαὶ θοπὰ τρϑγοὶγ, θὰ 4}1, ονθῃ [08 πηοδῖ ἱπτίτη- 
δῖο γοϊδιίοηβ οἵ {π6 [Δ ΠΥ δΥὸ πιίεΥ}} τοι θὰ ΑὙΤΔΥ, 
δηὰ δὶ πὶ}} ον ἰι56 17 ἱπ ἐπ νγαγοῖ ουὐῦτοακϑ οὗ 
αἰϊοηδιίου δηὰ ἀϊδοοσῦι. 

Βυις γοῖὶ ἴ0 ἔγιιθ 15Γ86] ΚΠΟῪΒ [πδὲὶ ἷθ [1π|6 
ΜἘΠ οοπιθ. ΑἸτδουρὶι 6, τυῖτ 81} ἰ5 ῬΓΟΠἾ568, ἰβ 
θουπὰ ἴο [δ6 ϑιθδιταῖυπι οὗὨ [6 περ θεῦθα πδι]οη- 
αδἰλιγ, 6 Κπονεῖ 51}}} {πὶ θη ἰΐ 88 ἴὸ ὃὉ6 χίνοῃ 
ἊΡ (ν. 3) ἴὸ Ῥυηϊδῃπιοηῖ, 6 ἢ ἰδ ἢ} ὑδ μίνοη 
ὮΡ ΟἿΪΥ ἴο τϑἀδπιριίοη. [π 9 ἀδικηο88 οὗ [Βοὶγ 

ἀοπποης ἴο ἴμ6 νοτὶὰ, Φ ΟΥ̓ δὰ 18 ἷκ ρσἢϊ." 
Ηδεηοὸ οοπηςβ πὶ σίχην ἀἰδροδίτοη ἴοὸ ϑηάμτο, 

φιὰΐϊοῦ τιὸ Πχαιοη γᾶν ἱπιοποὰ ἴο ρτοάμοο: ἴΠ6 
δηάυγάποο οὗ [26 δῆροῦ 88 8 ογοδ8 ὙΠΟ ψγὸ6 ἴδ κ0 
ὉΡΟΙ Οὐτβοῖνοθ Ἡιτουΐ τεϊυοίαηοθ: 170. τοὐϊ ὅδατ ; 
δηὰ πὸ οοηδάσης ναϊης ἴον ἀδἰνορίδποθ. Ηθ 
διι τ} }18 ἴἢο ὃὲ ρσίνοῃη ὉΡ ἴο τ1πΠ6 μαπάδ οὗ 16 ποτὶ ἀ- 
ΡΟΝΟΣ, ὑυῦ πονογιποίοδα ΚΠΟΥΒ τὲ ἴῃ ἴμδὶ ἀδΥ 
ψθη Θοἀ 88.4}} ρεγίογπ ἢἷπ Ῥγοι δοδ, ουἱ οὗὨ {Ππ688 
βολι Πθη 480 δὶ] {πᾶὶ δι Γὸ ΟἈ]}16 ἃ 5ἢ.8}} δηΐου ἱπίο (6 
Ὧσνν “οτυδδίοτα, Ἡ οἢ 1} 06 αἰνορίθά οὗ 4}} θῃ- 
οἰοβυγο δῃὰ πδισόνηθδδβ; ἰδδί ἰἔ 411} [16 ἰῃ ταὶῃ8 
11:6 δύο] κἰηράοιμ οἵ ἀοὰ ν|}} διῖδο ὑροὴ 186 
ειΐηβ. ὙΤΠθη νὴ] (πὸ Ιοτὰ ὕθ τἴθ δδρῃογὰ οὗ 
ἶο τἰτὺς [δγϑθὶ, ΠΟῪ Ὀρθοοιὴθ δου δὶ Ἀπα νἱβὶ 810. 
Ηο νὶῖ]] πιδτοὶ τε ταϊχῆξ αὐ τη μορὰ οἵ δἰ5 ονῃ 
Ρθορίθ. Το δανογβαγίθβ, θοδείογοὶ δηὰ οαϑὲ ἴο [Ὠ0 
ρον φΟπῖ6 ἐγ Ὁ] ηςς πηΐο Ψομονδῖι γποπὶ ΤΠ ΘΥ 
δὰ ἀεεδρὶϑοά. 
Τμδι ν}}} 06 [πὸ ρτεδῖὶ ἀΔΥ οἵ [6 ἰοναίνοπθϑϑβ οὗ 

εἷη8, δηὰ οἵ [πὸ ἱπβίοιίοα οὗ ρυπὶβτηθηξ, πὶ ἢ 
ΟἿΪΥ ἴΠ6 αοἀ οὗὨ ἴδε {γιιο [δδοθὶ οδῇ Θηδυτο, [ῸΣ ἢ 
ταἴκοδ μἰθβδυῖο ἰπ οοϊηραδβείοῃ. ἀπὸ ἰδ πῆμδὶ οὐσὴθ 
ὑὈεοδῦδο ἴἰ6 οὐ ρθδθοηδίο Οοὰ ἰδ 8 ἴγῃθ δηά (β.{ἢ:- 
ἴω! αοἀά, δπὰ τ6 Οογφηδης ᾿ηδὰ6 υνῖδδ τΓ6 ἐδ. 6 8 

ἙΔὼ ὃθ0 Ὀτόκοα ὉΓ ποιδίηρ ὙοΝ ΠΙΔῪ οοῦλθ ὃθ- 
ὕνθοῃ. 

δοδτιίοασν (Υἱ. 4): Μίγίδπι, δἰβίοσ οὐ Μοθοῦ δηοὰά 
Αδγοη, ννῶϑ ἃ ῥτγορίιοίθϑ8 (ἔχ. χν. 20). “τϑὲ δϑ 
16 ἀο] νογδποο οὖν οὗ Εργρὶ, 88 Ὀορὶπηΐηρ οὗ εδὸ 
ογοδίίοα οἵ τμ0 ρμϑορὶο οἵ (οά, ἱπεϊμ ἀε5 τις μη ἱϊ 
81} τ} ϑθπρθαῦθαι ΜΟΥΚ8 ΟΥ̓ ῥτοίθοιίοῃ δῃὰ στ- 
ἀοπηριίοη, δ8ὸ 116 [γ60 ρουϑοῆαροθ, Μοϑοδ, ΑδζΌΩ, 
δυά Μίτδπι, διὸ ἴ[Π6 ἴγγρ68 οὗ {Ππ0 νγβοὶθ ἱερ οἰ δείοῃ 
οὗ {Π6 δητγθ ῥγίθϑδίπῃοοὰ δηὰ ῥγορδεου, μοσϑίοῦθ 
811 Οοὐ᾽ 5 βανὶπρᾷ ἱπβιξι "οῃ8 [ὉΓ 15γδο] (νἱ!. 11 81.). 
Τὴθ ἀδγ οὗ νϑηρέδῃοθ Ὡροὴ ον] ἰ8 16 ἀδλτσῃ οὗ 
86 ἀδγ οὗ τοἀοπηριίοη δὰ γοϑιογδίίοι ἴου {Ππ6 σοῦ" 
τορδιίίοη οὗ 186 δβαϊηϊδ. Τμΐβδ ἰ8 ἰὨ6 ρετνδιϊηρ 
οοἰτίηο οἵ ἔα ννῆοϊο Β[Ρ]6; τῆ ἴ[Π6 βοοά οοπμῆδ 
16 ταϊη- ον ῷ Νοβῆ, ψ τἢ6 ἀδδίσυςοη οὗ 
ῬΒΑΥΔΟἢ ἴδ6 ἀο᾽ γόγαποα ἴτουῃ Ἐσγρῖ, υὰτἢ ὅὅ8.}᾽ 8 
ἀοδὴ αν 8 χίοτγγ, τὶ τμὸ ἀσδίγαοσιίοη οὗὁἨ “οτὰ- 
ΒΔ ΪΘπὶ τ6 ΠΟῪ δορα οἵ Ζίοη, νυ ἱτῃ (Π6 [4}} οὗ Βαῦγ- 
ἴοη, τ86 τοίιγη οὗἉ τῃ6 ψόνγ8, πιὰ (6 Ἰυάσταθος 
προ τὰ Βοδίθθη [6 ΓΟΪΌΓΩ οὗἁὨ τ}6 678. 

ΒΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Μεὺύτον οΓΓ Ευαπροίϊοαΐ Ἀερεπίαποα. 
1. Ἐνογγιπίηρ ἰ8 ορθῃ δῃὰ τηδηϊξοδιὶ θεΐοτο αοᾷ ; 

Ὡς ἄμπηρ ΘΑγΒ ἰ8 ΗΪ8 τϊξμθθβ. Ηἱὰθ ποῖ τργθοῖ 
γί. 1, 2). 
2. ον πος ᾿85 Ηδ ἀἄοηθ ἴον [Π6063} Ηδεὶ ἴμου 

ΘΥ6Γ οοποίἀοτοά ἰΐ 3} (νογθ. 8--5). 
8. Τποῦ Παϑὲὺ ΟὈ ΥΔΓΑΪΥ ἰακοη ρμαγί ἴῃ ᾿ἷ8 ψῸΣ- 

ΒὮΪΡ, πιαγοϑὲ ϑύϑθὴ δύο ροηθ διγίποῦ ἴῃ ἰδ τη 85 
ΝΥΒΙ͂ ΠΟΟΟΑΒΑΓΥ. Βυΐϊ ΠΟῪ 18 ἰδ τ ἢ {1|66 ᾿μνγατὰγ ὃ 
(νου. 6, 7.) 

4. Του Κπονοϑὶ Ηἷδ ἰανγ, Ὀαὶ [ἢ γΥ 118 δοῦῦϑοθ 
{66 (ν6γβ. 8, 9--13). 

5. Του Κηπονεθὶ ται Ηο 58 Ἰπᾶρο, δηὰ δὶ δο- 
ααἰπιοὰ νυ τ ἢἷ8 πάτο. Βηΐ ΓὮῪ νέα γ8 ϑῆου 
δὶ ἴπου τοχαγάθεϊ τθπὶ ηοϊ {(γΈ78. 18--:6). 
6. Υολ. [οτὰ, 1 οοηΐοβα (νἱῖ. 1--6). 
ἡ. Βα: δοϊϊονο αἷθο; βογοῖοσο Ν1] 1 δαί νϑδγ 

(ΠΥ ἡυάφστηθη 5 (γογε. 7--9). 
8. ΕΟΥΪ ΠΟΥ͂ (ΠΥ ῬΓοΟΠιΐδοα (νοῦ. 10--1 7}. 
9. ΔΑπὰ ν}}} οοἰουγαθθ (ΠΥ στοαὶ οοϊηραδβείοῃ 

οὐδε ἐδ ᾿ ἃ; 
τ: 1 ἐϑίοτν οὕ 4δ6 οοπστεφαίϊον ἐπ (σοεῦ ἰὰ 

(18. ἰϊ. 16). ἐπε δὸς ΤῊ χὰ οἵὗὨἨ ΘΟοὰ Α Ὡν: 
οἵ ἡάστηθηϊ {τ|.1, 2). 

Ἰ. ἼΤμα βοϊοοιίοη δηὰ 688} ϑτηθηὶ οὗ ἴ80 ὁοε- 
Βτοραθου (νογβ. 8-5). 

2. "ἢ ἰορ]8] τίου (Υ6Γ8. 6--8). 
ὃ. δία (νόΓ8. 9--1 6). 
4, Τη6 δοκπον)]οάρτηθῃηι οἵ βίη (Υἱῖ. 1-6). Ττδηϑ- 

τι : ΤΠ Ἰἰΐχζς οὗ ἀοἂ ἃ Ἰ᾿χζῆι οἵ κτδοθ {τετβ. 7, 
8). 

δ. ἐνὶ τοΐπτῃ (γον. 9). 
6. οχρογίθποο οὗ (νογα. 10--90 
γον. 1. Το βδδει οἵ πιλῃ 8 ΠαΥοΥ ἴως 8 

δίοῦθ. ΤΠ τοῦ σου ἠοῖ Ὀπὲ ὃθ πιοτοὰ ὃγ ἐδο 
ἴτουβ Ὀοποῆσοπος οἵ αοὰ, δπὰ ἢΐ6 ουτρίαϊηξ. 

Β ΤΟΠΊΑΪΒ υπαβεεῖοα, “1 {656 βδουϊὰ Κα 
δἰἰϑθσο 19 βίθηϑϑθ ποιὰ Ἵτγ οι. Ἶ --- Υγον. 8. 
1δόοθ υγοαῖδυ ςοπαάοθοοηδίοη τθδα ἰἰΐδ, ἐδαὲ ἐδ 
[τὰ οὗἩ πθανθὴ δμὰ θϑγν, Ὀθέοσα βοτὰ ποησ ἰὲν- 
ἱπρ ἰ8. δὲ, δηὰ το θθθ8 {ἐπγουρ δηὰ :Ὠγοιιρῆι 
Θν συ ησι ὙΠῚΙ ποῖ Σάρα [9γα6], π]986 Ηδ δγο 
8000 εἶθ 8'η8 δηἃ οοηῃδοηϊοά ἰο ἰ. Ηον δοοὺ, Ὁ 
Ομπφδα, τὶ ἴμοι τεδὰγ τνῖ τ τὴν ! δὰ 
Δἰ]οννοδὺ ΠΥ ὈΤΟΙΠΟΥ ὯῸ εἶπηθ ἴῸΓ πρίν δῃηὰ Πιδεὶ 
ὯΟῸ ΘΔΓ ἴοΥ δ ιΐπὶ -- ον. 8. Υηδι Ὧδ8 ἀοπο 
0Γ υ ἔγοτὰ οὐγ γοῦἢ Ὁ ἷ8 ποιίπΐης πὲ δοποᾶίδ. 
“Ὠμογοίοτο Ὑθὸὺ ποι, ονθη ἴῃ νδϊηξηϊ Ἵσροσὺ 
Κπονγ ἴπαὶ 1ΓἈΠ6 ΒουΓ Θομλθιν, νγλθη νγὸ 8881} τϑοορ- 



ΟΗΑΡΤΕΗΒ ΥἹ. ΑΝΌ ΓΥΧΥἿἹΙ. δὅ 

Ἰΐζξα [ἢ 6Πὶ 88 πηειοῖοβ ὕῸπι αοά. ὙΠαι της ἀο]ν- 
ΘΥΔΠοΘ ἔγοιῃ ῬΕΥΡι 88 ἴογ [8.86], ἰδ! ἰδ ἴὉΓ 8 
[06 τοἀεοιηρίοη ἴγοιλ 8]] δἰ 8, ἤτοπὶ ἀσαί, πὰ ἔγοϊῃ 
δ Ῥόνοσ οὗ ἴΠῸ ἀον]. Τμὺδβ Βανὸ 6 Ὀδοοπια ἢΐ8 
ἘΟΙΪΥ Ῥδορὶθ δπὰ ἴοῃ. --- οῦ. 4. Α ρτοβδὶ 
Ὀεηδῆιϊν ἰδ ἰδ πο η Οοὰ δ᾽ 1Π6 τίρς τἰπλὸ ρα 8 τῃ6 
τὶ σ ξ Ρ60}]}6 δὲ 16 Ποδὰ οἵ {πὸ οοηργεσβιίοῃ. Τὸ 
βς ἤρἢϊ ρεορὶο ἰΐ ροσίδί 8 αἷϑὸ ἴῃς πον βῃοπ]ὰ 
τηδεῖ Ο εἰοῃ. -- ον. ὅ. ΒΔ] δ οὔθ ἴο συ Γ86, 
δεῖ πο ἢς δοῦρῶς ἀοὰ (Νυπι. χχίϊὶ. 8), ἢἰβ 
δπΓΒΘ νὰ ἰὈγποᾶ ἰπο ἃ Ὀ]οδδῖπσ. Ὑ δίονον τοα 
που]άδὲ 40, ἔοτρεοὶ ποῖ ἴο ϑοοκ . 88 (που πιᾶγ- 
ὁδὶ ἀο 4]1 848 ᾿ιΐ8δ ἱπβίσῃπιθπί. Τὸ [Π8 ρει ΗΘ 
Εἶνοβ βΌοδοβαθσ Τῆς οπὰ οἵ 4]} οϑασηϑδὲ πηοαϊταιίοη 
οἢ ἴδ τψὰγβ οὗ σοἂ 18 ἰμδὶ ὁπ ρμογοεῖνϑα {ἢ 6 πὶ ἴ0 
6 Υἱσἢ ἰδοῦ βῃ688. --- 615. 6-38., Α δεγηιοη ἸΏ ἔΐπης 

1οαΓ. ΤῊΘ ῬΘΟΡΙῈ δϑεῖ τοῖν Θοὰ δηά {μο ΓΘ Ὁ 
τ16 ὁοῃϑεοίουξ οὗ ᾿ποῖνγ ρα]. ὙΠδπ βϑοκίπρ 

αἰνδίοπι ἢ διομοθεηῖ. ἘΝ ΒΟΙΟΝ 1 (1) οι 
ΨΈῸ οὔϊναγὰ θομανίοσ. Εἰδδί-ἀδυβ ποὶρ ποῖ, δῃπὰ 
ἢ6 ἤγϑι-Ὀοση το 116 ἀοδὰ οὐ Ὀδι|6-. 6] Δ 8, δίοῃθ 
ποῖ ἴον {ΠῸ κἷπβ οὗὨ [00 Ρἷθ. Βαῖδογ (23) υῖθῃ 
186 οατὶ. ΗΟΪΥ ψδῖβ {{κ τδοβο οἵ αν ἀ δγὸ 
ΒΟΔΓΟΕΙΥ Υ ΔΏΥ πιοῖθ, Ὀαῖ ἰς οὐρῆϊ ἴὸ Ὀ6 ἐΠ6 
ς856 ἴαὐ Μψῶγθ βου] ἃ Ὀ6 τναροϑὰ ὨΟΪγ. Τἤοβθ 
ΒΟ ἴα δἱ Ὠοτηοθ, μοννουοῦ, Βῃου ἃ βῃον πα! ἀπρθ85 
δὰ τηοάοβῖν. --- ον. 6. Τηδὲ 15 [16 ὙἨΔΥ οὗἉ δἰ πα] 
Ἰιθη, ἴο οχοῦϑο ἢἰπη56} 7 68 ἱἢ ἢ πον ποῖ (οὐ 
μοτὰ. ΤὭση να Κ 85 ἱἢ ννὰ ἰγζον" ποῖ δὲ Ηδ 
ΤΕΆΙΪΥ ἀοπιδηάβ ([λι|κὸ χ. 29 6). Οἵ νὸ σδρτὶ- 
εἰουϑῖγ ἔογπὶ ποίΐοῃϑβ οὗ αοὰ 85 1 Ηδ ἀθηηαπαοα 
{πῖπρ8 ἡ ὨΙοἢ ΠΟ πὴ οδῃ ρογίοση. Νὼὸ δεαγὶ ἰ8 
ΚΟ ΔΑΣῪ τπαΐ ἰδ νγου]ὰ ποῖ πὰ ουὗ ΠΟΥ ἴο γϑϑο ἢ 
ΠΑ 15 (Ργον. χχῖϊ. 13). -- ον. 8. 1 ου 
ϑεείκοαι » δεῖς {πγβοὶ δῦονο Ὃδ᾽}, μας ἀοϑϑ 
(σά 568 ἷκ ἰπ ἸΏ: 1700 ἀο γἱρλϊ, κατεργάζεσθαι δι- 
καιοσύνην (Δεῖ χ. 89), ἰΒβ 8. Πα! ΡΙ606 οὗ πο οῦκ, 
δ ὙΒΟΘνΟΥ τοῆθοιθ ἀροη ἰΐ ἀοΘΡΙΥ μοτγοοίνοθ {πὶ 
ὯΟ τῆδη Αἰΐνο ἰβ ἡιι81 Ὀείογο αοἅ. 10 ΡΟΥΘΓ ἴῸΓ 
1πδὲ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ΘΟΙΠ68 ΤῸΠὶ ἴδ6 ἰουΐπρ πιέγοψ. ΟἸδιι- 
ὉΠΟΥ͂ ἰοναγὰθ ΟἿἿ ποίσῃ θοῦ ἰ5 ἀοιθε]ο85. Ἰητοηἀθα 
(Ηοςκ. νυἱ. 6), θὰ: τῃ0 δχργαδϑίοῃ 8 ἀδβϑίσηοάϊυ 80 
Ῥπὶ τπᾶὲ 6 τὸ Οὐ ρα ἰο τπἰηἷς οὗὨἩἉ [πΠ6 παπάοδογνοα 
ἸΠΟΓΟΥ οὗ Ηΐπιὶ 0 ἢγβι ἰονοὰ υ8. Ηδ ψ80 ἰπ)- 
δρίηο8 ὑΠπῶῖ πὸ Ἰονοὰ ἢἤγβϑι ἢδ88 ποῖ διτϑἰηθὰ ἴἤὺ {6 
ὐγά τίη, τοαϊκίησ ἀωπιδίψ. . Πονγονοῦ τησςῖὰ ἢθ 
ΤΏΔΥ οὐ γα Ϊγ Βθον [πὴ , ἐς 18. ΟΠΪῪ ἃ γος ἢ- 
οὲ ν»᾽ἱοββ ὕροὴ ἃ ρμυδεά τὸ ἀπά ρμιουὰ ἤδθδγῖ.0 Απὰ 
τὸ ἴῃ ([Π6 Βοιιδ6 οἴ αοὰ ἷβ ἃ τι 80 ΓΆ0]6 (Πΐηρ, -- 
6Γ. 9. Το νοΐοο οἵ 186 Τοτὰ ς8}}5 ανοῦ, δι ποῖ 

ὅνὸσῦ ἰὼ [Π0 88Π)6 ὙΚ8ΨΥ ; ΒΟΙ,ΘΕ ο8 (ὉΓ ἰηνὶδιίοη, 
δρυΐη ἴ0 ἡπαρσπιεηῖ. ἢδ νὯο ᾿ΘΔΥΒ ποῖ [Π6 [ὈΓΠΙΘΙ" 
δ᾽ 1Π|ὸ [ἰπ|6 πιιιδύ ὮΘΕΓ [6 ΟἾΝΟΣ δἰῖογ ἴΠ6 {ἰπ|6. 
Ο τεθῇ πιϑὴ νγου ἃ ποῖ 8] γᾶ γ8 Γαρ γα ΤΉΘΓΟΙΥ [ἢ 
φοὰ οἵ οοττοςτίοῃ, Ὀπὲ ογοῦ 4]60 Ηἰπ ψἢο αι δρ- 

ἰηιδὰ ἰ} ὙΠΟ πουῦ!ά τἢθπ οοπιρίαἷπ οἵ ποίἢ- 
τὴς Ὀπὲ (Ποῖ οὐῃ βίη. ---- Ἄν. 10, [τ ἰδ ἃ πεϊρίαὶ 
Πι6ΔΠ8 0 ΓΕΡΟΠΙΆΠΟΟ, ἴἰο ἰηααΐγο σΘΓΘΙ ΠΥ ἴῃ τοραγὰ 
᾽ο ἐδεῖ οὗ οἵ γ Ργεῖοδὶ δα 1η 6] δαῖτ] ρΟΒϑΟ 58 ΟΉ8, 
Ἦσιν ψὸ σδ6 ΌΥ πο. Ττδάο ἰδ 4 ἀδηρότγουβ ατὶ; 
Ὀαι ἀαοὰ οοπάρδιηπδ οὶ [86 δΓῖ, ΟΠἿΥ [6 ἵγδσὰ 
ψὨΐο δ ργδοιϊοοὰ τ ἢ ἰ. ὙΠ σταίη δρθου δίοτβ, 
σύοῦ ἰῃ Μίοδῃ᾽ βΒ τἰπιθ, γοοοί να τδησι σΌ[86. - 
Ψος. 11. Ηοὸ 8180 ἢ 48 (3186 πεΐσς γῆο ἡπᾶρο5 ποὶ 
ιὲβ πείρῃθον υἱτἢ [Π0 δ, ΠῚ6 ΠΙΘΑΒΌΓΘ 85 ΠΙΠΊθ6] 7. 
- εν. 12. [εξ θ005 οοἸη68 ἢ Ρ8858 ὙΠῸ δ πηᾶπ [Πδὲ 
δ δεϊϊονυοθ δὶδ ΟἹ ἰἴ68, ἰῃ ἔδοὶ 0 ἸΟΠΡῸΥ ΚΗΘ Β 
προς ᾿ἴοα πο ἴ161}8, 60 τῃδι ἢἷδ ὑσηρτιο ἷδ ἃ ἀόπηοπ 0 
ἐτρο , ἀοοοὶὶ 18 ἐπ πἷδ πιο. ἤδη ἰς ἢδ85 τοδοποὰ 
ἴλδιὶ ροΐπιὶ ἰς ἱδ πο ποηῃᾶονγ τῆδὶ αοὰἂ (νεσ. 18) οδι- 
εἶδα ΔΝΔΥ ἷπι ἩΐΟ ἰ8 Ηἰτηθ6} κἷη τ 18. δἷπ. ---- 
ον. 14. ΤΌ οονοίουδ Ρ1Π68 δίνον σαὶ [6 ἀδδίτδα 
σνεη ἵπ απἰουΐηρ ἰἰ. ἔβας οΥ̓͂ ρεγροίτιὶ 
οὐὐρὶϊπεδα 18 ΠῸ ἰΟΠρῸΓ ἃ εἰζῃ οὗἉ δἷῃ ΙΏΘΓΟΙΥ, ὑὺὲ 

Αἰτοδὰγ οὗ ἴῃς ἱπάρτηρηϊ οἵἩ αοα. ϑὅαγὸ υὴδὶ ἰοὺ 
οδηϑί, που οδηδὶ δᾶνϑ ποιπΐηρ ἤγοτα αοά. --- οΥ. 
15, ΤῊΘ συΓΒ6 ἐπδὲ τη δῃουϊά ἴῃ ἴῃ 6 δινοδὶ οὔ ἢιὲβ 
ἴδλοθ δδὶ Ὀγθθὰ τη  δ81}}} ὃβ γαῖοά. Οοαδ 
Θγ6 ἰοοκβ δδουῖὶ ἱπάδθὰ ἴογ νυἱβάοτῃ (νοῦ. 9), ὑὕαὶ 
ναι Ηο 5668 δ 6 ἢ ὙΠῸ ννἱ ἢ ογΥ68. ὀρθῇ σιιη ἰπο 
ἀοβίτποοη 85 1 ΤποῪ ψου]ὰ ἀο 1Ὁ Ὀγ ἴογο. Οθῆ- 
ὀγδίοι δον ρθηθγαίίοη ΠΘΔΡ8 10 [Π6 σὔγθθ; ΨῸΘ 
ἴο ἴΠπ6 ΘΟ ΠΟΥΔΏΟΙ ΟΠ ὙΠΟΠὶ 11 ὈΓΘΔΚΔ] Τῆθη τἢ6 
βἰῃ.8 οὗ ΔίΠοτβ δηὰ ΟΠ ἄσθη 116 ἢ οὔθ μοδά, ΗΝ 
σϑηβὴ που οχου86 {πὴ ὴΥ ἔμ {15 ὉΥ͂ τηδίηἰαϊπίηρ (πᾶ 
δου πδδὲ Ὀθθῆ ἃ [θη ον ἔδεῃοῦ οὐ ᾿ΟἾΠ6Γ ἰονγατγὰ 
(ἰπ οσσ, ἤθη ἐΠΘΥ τὰς 86 ἴῊῸ ὉΘΑΓ ὕπο Ρυη 5}- 
τηθηΐ οὗὨ [ΠΥ ἴδυ]1581 Τάκα οαγὸ ἴπᾶὶ ἴποὰ ΠδδΡ 
Ὦρ ἴῃ τοτγαγὰ [ῸΥ 116 ὍΌΣΚΒ ὙΓ1Ο ἢ το αϑὶ 
ἀο!ο ; ἴῃμδὲ 18 [Π6 Ὀ681 ἴῃ Πογ δη σα. 

Ομδρ. νἱῖϊ. Αδ τὴ6 ἔγυϑ 18γ86] ἴἢο [86 ρϑορὶϑ οὔ 
15γδεὶ, 30 ΟἸ τῖβὲ δίδπαβ [0 ἷ8 οοηστοραῦοη. ΤΉΘΓΘ 
Δη ἰην 810 [6 μοδὰ τ ΤΥ Υἱδί Ὁ] 6 το 6.5, ὙΠῸ 
Δ ΠΟΥΘΥΘΡ 6 ΒΌ6ἢ, ΟἸΪΥ͂ ἴῃ ΠδΠγ6, 88 ὑθοΐηρ 64]164 
1βγϑθ]ῦθ8 ; ἤστο ᾿ἰκονν86 νι τἢ ΟἸ τ βία η 8. 
 λαι Οἠτιδ᾽ ε σοπστοσαίίοη φλουϊά εαν ἐπ απ ευἱϊ 

ἐιηι4. 

1. 27ἐν εοπιρίαϊπὶ, ναγβ. 1-Ὃ ἃ. Τμδὲ ἴμ6 βαΐπῖϑ 
ἴδν στόν ἸΘῪ δηὰ ἰπίφα Υ δυυπάδηί. Τῃθ 
ΘΟΙρ δίπὶ ὈΘΆΓΒ ποδὶ ἤαγὰ ρο ἴΠ6 Ῥγΐμοοδ δ6- 
οοτγάϊηρ' ἴο ἐποἷν γαγίουβ γοβροπβ Ὁ ΠΣ γ. 

2. Τλεὶγ ὕβατ, νεῦτ. 4 Ὁ-6. Ὑμὸ ἀδγ οὗ Θοὰ 
τη 81 ΘΟΓΙΔΙΠῚΥ οοπιθ, δΔηὰ ἴΠδΔὲ τυῖτἶὶ [6 δίχτι8. 

8. 7λεὶγ οοταίοτί. 
(4.) ΤΟΥ ΚΠΟΥ οὐ Μθοπὶ ΒΟΥ γαῖ, Κπο ἢ ἰς 

ὭΔΙΏ6, δηὰ ἢὲΒ τοδάΐπθ88 ἴο ἤθδγ, ἢἰ8 πουπάϊηρ δπὰ 
ΠΕ ἰαρ, δηὰ ἰδ παίατο, μαι ἢ ἰδ ̓ ἰρῆς (νογβ. 7, 8). 
ὙΠοτγοίοτγο ΤΟΥ Μαὶϊ ἀεαθε ἴῃ ἴῃ6 ἀδτίΠ688. 

(Ὁ.) ΤΠΟΥ ΚΠΟῪ τπαὶ τίσ ταυδβῖ τοιηδίη σι 
(νοῦ. 9).. ΤΒογοίοσγο (ΠΟΥ ρδιθπῖΥ θη άιιγθ Ἰυτοῦς. 

(ς.) ΤΟΥ͂ ΚΠΟῪ ἴπδι ἴο ὑπεὶγ δάνογβαυθβ δὴ οΥἱὶ] 
ἰοῦ 18 δρροϊηϊρδὰ (γοσ. 10). Ὑογοίοτο (ΠΟΥ ΟΔΓΥ 
ποῖ. 

(4.) ΤΊΥ Κηον ψτἱδὶ ἰδ Ὀοΐοτο {Π6πΔ, ΠΔΠΊΟΙν, 
ἴνας 1Π6 οὐ δῃὰ λιτὸν ἰδ ἴὸ δ6 ἴοτῃ ἄοπη, ἴῃ 
ογάοῦ ἴο 1} δραΐη τεῦ] δηα υυμὶθ (νθγ8. 11--18). 
Τμοτγοίογο ΤΠ6Υ οοπιρί οἴη ποὺ ἴΠπδὲ ἰξ ἰβ ἴοτῃ ἀονῃ. 

6.)ὺ ΤΏΟΥ ΚΠΟῪ τΠποῖγ Ξῃθρῃογ᾿ 8 νοΐοθ δηὰ 
τον κΚ8 ΠῸπι οὗἁ οἷά (νθῖβ. 15ὅ-- 18). ὙΠογοίογο {ΠΟῪ 
τηράϊϊαῦθ οἡ [6 ἀδγβ οὗ οἷά (6. ᾿ἰχχνὶὶ. 6), δπὰ 
δο]ὰ θαΐοτο πἷπι ἢἷἰβ Ῥοτά. 

(0) ὙΒΟΥ ᾶνο δ οοιρ]οῖο τονοϊδιίοη οὗ αοὰβ 
παίῃτο, ὑπαὶ Ηθ ἰδ [6 ΟἾΪΥ, δϑὰ ἃ βἰη-υρίνίης, 
αοά, ρσταοίουβϑ δπὰ ρονοῦῖα! ΟΥΟΡ δἷὶη δηὰ ἔδυ Ὁ] 
(νουβ. 18-30). Ἰπογοίοτο, ΠΟῪ οοἸΘΌγαίΘ δηὰ ρῥγαὶδθ 
Ηϊΐπ ὄνθῃ ἴῃ ἴδ τηοϑῖὶ σοι ο θα {1π|6. 
Α μνἱοῦϑ δοὺ] 18 ἴογ (00 Τογὰ ἃ γοίοβ θη. 

Τρ δὶ ἰ8 ποῖ βαϊὰ, ΒΟΟΎΟσ, ἴο ρυ δ ἀρ, Ὀαι ἴον τἢ6 
ὁποουγαροιηοηΐ οὗἩἨἉ [ἴΠο806 νψῇο ἴον Οοὐ. ὙὙῶΛλο 
σου]Ἱὰ ποῖ τὶ ΠΗ ΡΊῚΥ Ῥγόρᾶγο ἃ ἀοἰ κῶς ἴον Ηΐπ! --- 
γον. ῶ. ηεδηῃ οὔοθ ἴῃ6 δδὶῃι5 ἀἷα οἷὧὲ οὗἉ ἃ ἰδπὰ, 
ἈΠΟΓΟ ͵ἰ8 Βοοη τηϑη δυο ἃ τ [016 ΔΌγ68 οὗ αὐοπιΐη- 
αὐὑ]ὸ επΐηρβ, ἢ ο ἢ (ΠΟΥ 4]0η6, ᾿Πγου ἢ ἰἰοῖν [18 
δηἃ ῬΓΑΥΘΙ͂Β, Βαγα Καρὶ ἀοσι. ΠΘ ῬΓΑΥΟΓβ οὗ [86 
ἴουβ τοβίγαίη ἴῃ 6 ἡπάρτηθηίῖ. ---Ὗ οὐ. 8. Ποῦ ἡγουὰ 
δοὰ» Κίηρσάοπι ὕὈ6 ρΡτοπιοῖδά, ἱΓ ΟὨΪΥ ἴΠ|6 884Π16 8Δ0- 
εἰνΐτγ, ἱπνοπίοη, δα ρογβουοσθη 6 ΜῸΓΘ ΔΡΡ] δα ἴο 
1ῖ5 ΟὈ]δεῖβ, νοῦ δύο δρεπὶ ἴῃ ποτα οἵ νἱοκοά- 
Ώ.688. --- ΕΙΝΘΓΥ ΕΝ οὐρῆς ἴἢὼ ὑπἰπκς τας Π6 ᾿45 
Δ οὔϊοο ἔἤζοπη Οοα, ἀπά τῆδι αοὐ᾿ 5 σδῦξο βῃουϊὰ 
ὍΘ σὮΘΔΡ ἴο ΠΟ ΟἾΘ. --- Ἴὖ ἷἰ8 δἷδὸ ἃ ὑδὰ βγη ἤδη 
ἱπ δ ἰαπὰ υπῃὐτιἀϊ]οὰ ᾿ογὰβ ὑγοναῖϊ. ϑϑῖπε οὗ τὴ 
ἰοῦσα ἴπογθαδβο 4180 ἴθ6 Ὀπγάθη. ὙΠΘ δΙΓΙΠΟΓ ἃ 
ΓᾺΔ Β γοΐοο ἰβ Ὠδαγὰ, [Π6 πιογὲ ΠΟΡΘΘΕΥ δῃοι ὰ 
6 συαγὰ 5 πιοπίῃ. --- ον. 4. τ ἰ6 α ὑδὰ τηΐης 
ἴο ἄγανν οὐϊιοῦβ πο ΟΠ 6᾽5 ΟὟτι τοδίίοτα δηὰ ἱῃ [6 Γ- 
6815. Μδηγ ἃ οὔὸ 888 ἰδβουρῆϊ ες ἀἰά αοὰ θοτγνίοθ 
ψΠ16 6 ἮΔ6 τηδ κίηρ ἃ ΔΕΙ͂ [ὉΓ [110 ΔοοοΙ ρ}}8- 



δθ 

τηδηϊ οὗὁἨ ἢἷ8 ΟὟ ὈΪΔΏδ, δῃἀ γγᾶ8 ΟΠΪΥ ἃ δῆδγο [ὉΓ 
{86 ἀαγ οὗ Ἰμάρπιεη!. Οοά δἰομθ πηδκοδ [νἷ8 ραγιῖεβ 
ἰοτ ΗΙπηθο]; δἰ8 ῬγΟ ΓΑ ΠΏ )6 5 ποῖ {Π6568, Ὀκ1 ΕΠ16 
ΗΟ ϑεγρίαγοδβ; [ἷ8 ἰεδάοῦ 5 τῆς Ηοἷν ϑρίτίι. 
Υῆθα Ηδ ννοῦκο ποῖ (δὰ Ηδ νότῖκα ἰῃ {γαῖ }- 
"1668 δΔη ρθάςθ, Ὑ Ποῖ ΔΩ Βατηδη δα ἰτίομ, 85 ἃ 
δορί τι οἵ τ} ΠἸη χη 659, το αϊ ΔΠΥ ΠΑΓΠ ΟΥ (Δ᾽ ΠΠΩΥ͂ 
τονδγὰ οἵμοσο), τπΠ6η 41} τψοτὶς 18 ναῖη. ΑἹ] ρᾶγ- 
εἰδδηδίιῖρ ἰομ ἴο ἴῃ βῖδίθ οἵ {πΐπρο ἀδπογ θα ἴῃ 
γοΓ. ὅ. Ηον οδῃ ἰδ Κἰηράομῃ οὗ Οοὐ δὲ θυ: 
ΠΡ, χη 6 οΟΥῖπα] ἰουπάδοη ἴθαῦδ ἰιϑε] ἴῃ 
1Ἰθοθϑ. ἴἶι 8 το τῃαὶ ΑΌΣΔμδπὶ ψοηϊ ουὧἱϊ ἔσγοπ, 
'». Κιπάγοά, ὕυῖ ποῖ τμπᾶϊ πὸ βδίοοα ὉΡ ἀγζϑίηβι τΒθη 

δὰ πηοςκοὰ {ποπηι. --- εγ. 7. Μαυῖ δ 15 οσδγοῆιὶ 
δηὰ του ]οὰ δῦουϊ τδηΥ τπίηρβ, Ὀὰῖ οὐο ἐπίῃ ἰ8 
ποοάξι]. Τὸ νγαἱῖ ἱξ τῃ6 δίγοηρεβϑῖ βουνοῦ, ἴο ῥὑΓΑΥ 
ἰδ {π6 δίτοηρεδι θδροη ; [0ὉΓ ἴπὸν Ὀοτ μανὸ σοα 
ἴον δὴ δ᾽γ ; δηὰ νῇθῃ Ηθ ΠΟΑΓΒ τὲ 8 δ]60 οἴϊεςϊυ- 
Αἰ} πειγά. --- εγ. 8. δ νῆὸ [818 σπου αοάὰ 
πονοῦ τίδ65 αραίη. ἜΠδὶ δ ἴδαγῇι ἀδγίκηθββ 18 ἴῃδι 
ἰὰ Πίος ΓΠΒΟΥ τουδὶ δἷς ψῆο δύο τὸ Ποὰ  Απά 
ΜΠ ἰδ 41} ἀδνΐκ 688 [ὉΓ πα ἢ γὙ6 αν ἀοὰ 3 Τὴ 
Ἰδη)Ὲ οὗ ἀοά [8 ἃ ᾿ίρμι διϊηϊηρς ἴθ τ ἀερίὰ οὗ 
[86 δοεγί, δηὰ ἰπογοίοστο οδπῆοὶ ὑθ χίλι 5 6ἀ 
ἔτοιῃ υἱτῃοαῦ!. --- ογ. 9. ΤΠ6 ουδηροὶ θα] ο4}} ἴὸ 
Γοροπίδῃοο τΈδι}18 ἴπ {ΠπῸ σοηνεγβίοη οὗ [86 ν7}}} 
ὙΠ} ΠΟΘΙ ΒΟΙΤΟΥ͂. ἘΤΡΌΚΟΙΙΤΑΙ τοροῃίδηοθ ἰἝ8 
ῃοῖ ἀοίπρ Ὀπι Σι)ετίπς. ὍΤΟΥ οὗ τορϑθηΐδῃοο (δαί- 
ἐφ αοίδο ορετὶς) ἃτὸ ποῖ ρδίη θὰ ρῥἰθαδῦγο, Γμογοίοτο 
861} ἀοσορίοπ, οτ, ἱΓ (ΠΟΥ γαγΘ ὨοΣ 8 ρίδδϑατο, δὰϊ 
ὙΕΙΘ ἱπηροδϑα ὉὈΥ͂ ΔΕ ΓΠΟΥΙΥ͂, δρϑίηβί Οἢ6᾽8 Ὑ1}}, 1ΠῸῪ 
νουϊὰ θῈ ὙΠΟΙΥ͂ ἀ86 1688, δῖποθ ἐὯ6η Ὠοΐ [Π6 γὙ71}} οὗ 
ἷπλ ΜΠῸ τοηάογα τοὶ μϑυίΐογιηβ ἴποπι, δι ΡΓῸ 
ΟΥΥ ἴ86 πὶ} οὗ Ηἰπὶ ὉΥ σ]οπὶ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ Ἰδι οκεῆ, 
Βυι 1Π6 Ῥαΐῃ γοδα εἰ ηρ [ΓῸΠπὶ ἃ οἶθδν ἀἰδοογητηδης οὗ 
(8ὸ ΠλΒΟΓΥ Οὗ δἰ ἐἰἰηρ ἀοδογνοάϊυ ἔα ἤρου ἀοά ἴῃ 
ΟἿν ΠλΙΒΟΡΥ͂, ἰδ ΔῺ σΠΕρΟΘΙΚΔΌΪ]Ο ρτίεῖ; δηἀὰ 6 ψἢ0 
..48 ποῖ 610 ἰξ Κκηονβ ποῖ γοῖ ὙΜδι Γορθηΐδηοθ ἰδ. 

τ 1κ ἰδ δὸ Ῥσοίουπά δαὶ ἰἢ αἰ} ΟΓῸ ἢοὶ ῥτγοδθηϊ 
(9 Ὁ), ἰδ πιιβὶ πον Ὁ] Ὀδοοτ6 ἀοβρϑίγ. --- 6. 
ιι. ὙΒοῖα ἰδ ἰὰ τὸ κἰπράομῃ οὗ ασἀ πιυδὲὶ ἔτεϊ 
Ὅδ ΡΙΟΡρδα πρ ὉΥ δἰδίαϊεβ, ἔποτο 18 Ὧ0 [ἰ6 Ὀοχθ, 
δυὰς ψὨϊοαβῆθα ἀθϑῖῃ. Το Κίηχάοιι οἵ (ἀοὰ 
Ὀερίηϑ ἰἢ ἃ δῇ Ὑ1Π [Π6 ἰαὺν οὗ ᾿ἰθογγ. Τδθ ὁπὶ- 
Ὀτδοίηρ ΜΔ11 Ὑθὶο αοα ἀγανγθ ἀτουπὰ [6 ΠΟ 
ΨΔοτυφαίοι) 15 Ηδ δἰπιδο)Γ (ΖἜοἢ. 1]. 8. Τλας 18 8 
ὙΘΥΥ νἰὰθ τοοῦ. ὙΠοτο 8}} 116 
Θϑυ ἢ πᾶν δ ῥἶδΕθ. --- Υετ. 18. Βαϊ {15 ὈΙγιἢ 4180 
[6 κ08 ὑἷδοθ δινὰ μδ[Ώ8. --- ογ. 14. ΤΏ διορβογὰ 
οὗ τ πον οουρτοχδύοη ἰδ [Π6 Μοβϑίδι (ν. 8). 
ΤΠιοΓγοίοτο 8 ᾿6 Ὁ στοοπι 8190 (ἀρ αἰ πδι νοῦ. 11) 8 ὙΘΣῪ 
ὨΆΓΓΟΥΝ, ϑοράγϑίθ ΓΟΟΙΏ ; ἴΏ6ΓΘ, ΘΙ Υ,  ΒογΘ κοοὰ 
ΡαϑίοΓο ἰδ ἴον [ἷ8 ΒῆθεΡ (8. χχῖ. 2); τὴα6 ὙΠ ἀ6γ- 
11.688 ΓΟΠ.8ΙΠΒ ἴοΥ [86 ΙΔΟΓΆΪΪΥ ὙΥ11Δ. -- τ. 16. 1η 
[0 ἰἰδίοτγ οἵ 186 κἰημχάοπι, οὗ αοά [Ποτὸ ͵8 ἃ οοη- 
διδηΐ δἰ "2 1] ΑΓ ΠΥ ἰπ 186 πιαίῃ Ἰΐηθ8. Ναί, ἴον 
Οοὰ ἰβΒ υπομδηρίης, δΔηα ἢἷδ ἀοΐῃρβ αἰνγαγα ἀἸνίηο, 
νοπάογῆι]. --- γον. 16. ὕ θη [16 ομοθ ἡ παβὰν ῖο 
ποτῖῖς {Ππογς 18 4180 δὲ δηὰ οὗ δυιηδη ρόνοῖ. [)6- 
δἶγο ποῖ ἴο ὑτὶπῷ οα γουγδβαῖνοδ [Π6 ὙΟΠάοΥ 1 --Ὗ 6Γ. 
17. Ηον ἢδ5 Ὰ Βοῦρθῃηΐ γονϊνοα ἰῇ 80 ΠΙΔΠΥ ῥΡοῖ- 
δοη8; ὙΠῸ δοοὰ οὗ 186 ψοϊδῃ, Αὐγα δι δοοὰ, 
Βὰ8 ὈΘΟΟΙΩ6 88 ἴδ6 “88Δη4 οὗἁἨὨ {πὸ δ68, δυυς {Π6 ΟἿΠΟΓ 
ὨΟΣϊ 1088.Ὀ Τό ἢἤπδὶ Ὀἱτίπς οὗ τ6 ᾿θαὶ δῃὰ [ἢ ΗΠ 48] 
οτυδιιῖης οὗ τὰ μοδὰ δΓῸ ποῖ γοῖ ΘΟΠ16. --- Υ οΥ. 18. 
[πὰ δὶὶ τπ νου ἃ ἴον Η πὶ ἤοϑο ἰοοῖκς 8668 ἱρμιοϑὲ 
οὐον ἴπ6 νου δηὰ πιο δίθγὙ, (ογο 18 ποι πίη 
80 ΘΟΙΠΠΊΘΉ Δ 0]6 88 [Π6 ον ίνθηο88 οὗ δίῃβ. ἢὸθ 
ΨΠῸ 88 : ΤΥ εἰῃ8 δ΄ ἐουχίνθη τπ66, οου]Ἱὰ Ὀ6 
"10 οἴμοῦ ἴδῃ (ἀοὰ, υἢ}6 88 ἢθ ὙΘΓΘ ΤΏΟΓΘ ΟΥΠιΐη δἱ 
εἰδὴ Αάδηα; ἴογ ἴθ οχογοῖθθα τ86 ἰιΐχ μθδὲ ὑτοσοῦ- 
διἷνο οὗ Οοα. --- νὸγ. 19. 6 1488 ὁῃοσί βέϊπης 
οὗ τορθηΐδηςο: Βοϊοηχοβὶ του 4180 ἴο 1:6 ““ γϑῖ- 
Ὀδηι 1" Τρ “ τοιβηδιῖ᾽" ἰδ ἰδῆς διιὰ ογίρρ)οὰ 

Ῥοορίοβ οὗ τ|Ὸ] ἴθβ' 

ΜΙΟΑΛΗ͂. 

(ἐν. 7): [Ὁ ποοβ τ06 ψηγπίεΐδῃ. Οοά ἰδῖκοα ρἷοδβ- 
ὉΓῸ ἰῇ ΠΊΘΙΓΟΥ ; νπλὶ ἃ ἰοοῖ ἀο068 ἐμαὺ σὶνα υ8 ἰηυ 
ἴπ6 ἀδαροθι ποᾶτὶ οὗ αοα ὙΠΟΙΘ ΠΟ Ππιδῆ δ668 8, 
ὑυοτίοιι, θαϊ α5 ἀςΕρΙΥ͂ 88 Π6 οδῃ 866, δοίης δεῖ 
ἀοϊ σἂ. --ς εν. 2), Οοά [48 8 ἸΟΏΪ ΤΔΘΣΊΟΤΥΥ ; δηὰ 
18 δ] βδὶπρ ἐχίθηαβ τὸ τπῈ τπουβαηά ἢ ρεποτγατίοῃ. 

οη νὶ. 1. Ζεῦ - ῬΘΟΡΪΘ δίο ποῦϊ, δδροςίδὶ! ῦ 
1 τον οδῦ οἵ ἴ[Βὸ δῆρεγ οὗ αοά, ἴο Ρε]ΐονο μας 
ἷξς ΜΠ ποῖ ρῸ δο ἔβδυία γ ἢ το]. Ηδποὺ [ΠΟΥ 
Δίου τμοσηϑοῖναβ ἴ0 ΒΌΡΡΟΘΟ ἴμδὲ ἰπ ἐδ τμὶβὲ οὗ 
βίη ΠΟΥ͂ ὭΔΥ ΠΟΡΘ ἴο δηά ἰογρίνθηθϑθ ἀπ ρμασγίοη, 
δὰ 0ΔῪ οἰδιον ἰδυχὶ δὲ [86 Ῥγορδοῖ᾽ » ἐπγεδιθηΐην 
οἵ ἀδερίδο ἰξ 48 Ὠαδη ἐςσίίοηῃ. ϑυςῖ τωϊδῖδκα 
ποῦϊὰ 186 Ῥγορδοι χυδγὰ ἀραϊπϑὶ ὙΠοὴ ΠῸ δΑΥΣ, 
ποῖ ἴδπαῖ τηθη ὁβοι!ὰ Βοδγ δἷπι, Ὀὰς 16 Ἰωογὰ ; [δ 
Ιμοτὰ δρϑαῖκϑ, δῃὰ πος 6. 
ΤΆδνοΥ : ΕἼἸοῖλ τη ὙὯ0 ψουἹὰ ποῖ δδσ, τ 

ἀϊδοοῦγθο [γΏ5 ἴὸ [860 8 }}18 δῃὰ τηουπίδίῃ8, ἐμαὶ 
ἰδ ΤΊΔΥ ὕ6 Βοδσά. 

γεν. 8. ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ: Ηδ 6818 ἴῃοϑ6 ᾿ιἶβ ρθο- 
ῬΪθ ψἢο ψουἹὰ ποῖ ς4}} Ηἰπὶ οὐ ; ἴοϑθ τ ῆο δι σῖνθ 
ἴο ἴδἰκο ἔτοπι Ηἰπη τἀ6 Κίηράοπι Ηδ ἰγεδῖβ ποῖ 88 
ΠΔΌΡ ΠΥ τοῦοἷβ, Ὀπὰς ἰαυΐτε8 (πεῖ ἴὸ Ηΐπὰ τὰ Π ά]γ, 
Δ 58γ8: ΜΥ ΡὈΘΟρὶθ, Ὑΐπδὶ ἢδύθ ] ἀοῃο ἴο ἐδ 66 ἢ 
Ηδνθ] ὑθθη Ὀπγάθῃδβοιῃθ ἴο ἴΠ66 1 Το οδηδῖ 5ΔῪ 
ποιϊῃίηρ οἵ τᾶς Κἰμά. Βαϊ ογοῦ ἴἢ τποὰ οουάδι 
που βῃοιϊίθε ποῖ δνο ΓΑ] ]Θἢ ΔΥΓΔΥ͂ ΠΌΤ Ηϊπι. 
Εν ψῶο ἰ8 ἴπ6 δοὴ ἩΒοπὶ ἰιβ δίδου Ομ διδοῖ ἢ 
ποῖ 1 Βαϊ ποῖ ὁπ09 ἢαϑὲ [Ποῦ ΟοςΑβίου ἴἰο βρεδκ οὗ 
ἴδι. ΟἿ. δον. ἰἰ. ὅ. 

γεν. 4. ΜΙΟΒΑΞΙΙΒ: [( 8 δὴ πηροῦγ [τ ρς ἰο 
ἱπ᾽υτο πἰπλ ἤγοπι ποτὰ του πδβὶ γοοεϊνθα ὯΟ οὐἱ!, 
ΤΠ ΠΟὮ ΙΏΟΓΘ ὕΠΡΌΑΙΪΥ 5811}} ἴῸ ἰπὐαγο [16 πιοδὲ θου- 
εἰξαὶ Ὀσποίδοιογ. 

γον. 5. ἨΕΝΟΒΤΈΕΝΒΕΕΟ : Τμδὶ 4150 15 τερ δὰ δὰ 
88 6 ρατί οὗ Βαίδαπι᾽ β ΔΠΒΉΟΓ ἩΠΙΟΝ δεγυϑὰ 88 11 
Ῥγδοῖίοδὶ ζαδγδηῖυ. "Ὁ 

γεν. 6. ΓΌΤΗΕΕ: Οοὰ μὰ οοπιτηδη ἀοα δβδοτί- 
ἔςοβ. Βαϊ Ηδ νουἹ]Ἱὰ τοοοῖνο [Ὦ6πὶ 85 σουίδί ἢ ἴδ6- 
εἰπχοηγ οὗ οὐοάϊεποοθ ἰονγατὰ Ηἰπὶ ἢ ἸΠΘΥ ΕΓ πος 
ἀϊδονεάΐοπι ἰῃ τῆυς ἢ} ρ,θδῖοῦ πὰ τηογο ἱπηροτίδηςὶ 
τϊηρβ. Βιυὶ εἴησο {ΠΟΥ πορίθϑοις [Π6 ζ,͵οδοσ δεῖ οὗ 
νοτβἢΐρ, δπὰ ρογίοστῃ [6 16856 Δ ΤΏΟΤΟ ἔστ δὶ 
δοίβ ὙΠῺ 80 ὉΠΡΌΔΙΥ ἃ ΡΌΓΡΟΒΘ, ὨΔΙΠΊΘΙΥ, ἐμαὶ 16 
βδογίῆοοβ βῃου] ἃ ὃὉθ δ ραγτηθηῖὶ [ὉΓ τμοῖγ 858, αοὰ 

ατάβ (μοὶ ΟΠ ΤΠ. 85 δὴ δϑοιἰηδίΐοῃυ, δηὰ 
ἸΟΟΪΚΒ [ΘΠ]. 
ΜΙΟΗΔΕΙΙ͂Β: ΠΟΥ ΓΘ ποῖ δ0]6 [0 ἀϑὴγ ἐἰποῖς 

δἷπϑ, Ὀαὶ ῥγϑοίΐοθ ΠΥΡΟΟΥΙΒΥ γβθ [ΠΟΥ ΟΣ βδοτὶ- 
ἤσοβ δπηὰ ουϊναγὰ [ΐηρα, Ὀὰϊ δ΄ῖὸ πποοποοχιοὰ 
δου! ΓΟΡΘΠΙΔΏΓΘ. 

γογ. 8. {ΎῪ}ΟἉΚΧΓἣΠΕΕΕ: Τἢαῖ ἰ5 δ'5ὸ ἃ ϑεγυΐὶοο νυν ϊοἢ 
8}1 πιϑῆ ἰῃ ΘΥΟΓΥ Ῥοϑβϑι οι δῇ γθηᾶοσ. 

ΜΙΟΗΛΕΙΙΒ: [{ 18. [Π6 πιοδὶ Ἄχ] ]οηΐ [ἰηΣ5 ἴδ 
(6 ἰανγ ψ ῃῖς ἢ ΟἿ γῖϑῖ, ἰπ ορροπίίοη ἴο ἴ6 Ρᾷτχοὶ 
Ροάερορὶς ΟἹὰ Τεβίδηχοπς ρογοΏ 8 οἵ ἴΠ6 αν, 64] 
τὰ ἐερα τοῦ νόμου’. ΤοτΟ ἴ8 ποιδίηρ πιοῖθ 
ΒΌΤΉὉ]9 ΟΥ πιοτὸ απ] πρ ἴμδῃ ἴδια. 

γοῖβ. 1858. [Ὺ9ὍὋσχΕᾳιΗἡξπ: ο Οογδηδ πᾶν ΘΧρο- 
τε ποοα βο} τ πηρ8 ὈΠγουρ]ὶ ΔΓ. 

ΟὨ. υἱῖ. 1. Βυκοκ: ΤὨΐδ8 18 ἃ οὐ ρ᾽δη. ΤῸ 
186 ρίουϑ ἔσο οΥ, ΠΔΙΠΟΙγ, ἰδ ἰ8 88ἀ, [δὶ [26 μδγ- 
νΟΥΒΘΏΘΒ8 Οὗ Ὠυϊηδ ὨδίθΓΟ ἰδ ὅ0 ι, τῆδι ποὶ 
ΟἾΪΥ δῇὸ {0 ἈΠΡΌΑΙΥ ποῖ ἱπιρτουεβά, θυ ἴῃ δοιῶθ 
βοΓ ΔοίΌ8}}}Υ ψπἢ ἀδϑὶμ δηὰ ὄχογιΐίοη ὈΘΟΟταΘ 
Αἰ οῦϑο. Οἡ (18 δΔοοοπῃῖ, Πονονογ, γγὸ Ουσὶ 
ποῖ ἴο ᾿ἰοῖ [6 “Αἰ 5106} ποῦ Ὀ6 πορ]θοῖϊοα. ΗῸΣ 
οὐ ἴΠ6 ᾿δΔΟ οΥβ [16 στό {πΐηρ8, δαν8 ᾿ΌΐΠοΥ : ὅτεξ, 
ἴμδὲ [ΠΟΥ δᾶνο 186 ὶγ δου], 88 ζο κὶοὶ βρεδκϑ, βοοοῃά- 
'γ, ἴδδῖ τ80 ον] ποῦ] βου ἃ ἤδνα ἃ ἰοϑε ΠΠΟΩΥ͂ 
δραϊηδὶ ἴ. “Ηδάᾶ1 οὶ οομηθ δηὰ βροκεη," βαϊὰ 
ζοδθυδ, “ΠΟΥ Πδὰ ποὶ μιδὰ κυ." Τὸ {18 πᾶν θῈ 
δι ἀοὰ [6 τ(ἰγὰ τηοϑῖ ἱπιροτγίδοῖ ὁδΔ0.59, [πδὶ το π 



ΟΗΑΡΤΕΝΒ ΥἹ. ΑΝ ΥἹΙ]. 

οἱ οἔδατα Ὀἰορίοτοο, Θοά᾽α παπιὸ τρὰγ δ μα" οπὶγ οὔυτου ἕο ΚἸααύοτα οὗ δανοη δα αὲ οὐ μϑὸν Ὀ]ΑΘΡἤθμη6, Οοα᾽ 5 ᾶπιΘ ΙΏΔΥ ὃὉ6 δια]- 

Ἔα θα τη ΤῊΠΘ ργορἢοῖ Ῥτοο]αΐπιδ ἴο μἷα ρϑορὶθ 
ἴηἴι} σοπίδββιομ οὗ δίῃ, τδι ΓΠΘΥ τλδῪ ΘΒ τ 

Ὀγ φρὴν ὙΠΑ 8 ΠΟΟΟΒΒΑΓΝ. ΤῊΟ εοηζεδείοπ οἵ βἷῃ 
ἰδ ΤΟ]ονοὰ ὉΥ τη οοηδϑδίοπ οὗὨ ἴαΐτἢ. 

γερ. 3. {στηξε: ὙΠΟΣΟ 8 ΠΟΩΟ παῖ παῖ κοι 
τσ Ἠεγ. ΒοΟΔΌΒ6, ὨΒΠΊΘΙΥ, ᾿6 8668 Τῆδι 41] τη θη, 
ψ οη ἴδ ρΌο685 ψΨ6}} δῃά ῥγοδβρεγουβιυ, [ἴνθ σἰτποας 
ἴθασ οὗἁ , 8πὰάὰ ἰπ ἴδ Πἰρθοδιὶ ἸὙϑη ΟΠ 688. 
Αγραΐῃ τῆθῃ πιϊδίογί 6 σΟΙη68, ΠΠΘΥ͂ Εἰ ΠΟΥ απ ΟΥ 
δεῖ Κα πο ηβοῖνο5 ἴὸ ΘΑΓΤΑ] μοῖρ δῃὰ τηθαη8. -"- 
γεγ. 8. ῬΤπογοίοτο 5ῃμου]αά το Ἰοῖ δ ἢ 8 ἴῃ [ὨΘ Σὰ 
86 ἔγεεὶν ρυπὶπιοα (ἴογ 'ς ἰ6 σά Β οΘοπητηδπὰ), Ὀυὶ 
186 βῃου)ὰ δίδηὰ οἰϑᾶγ οἵ 5|Πη8. 

εἴ. 7. ΟΑΥΕΝ ΒΙΒΙῚ: ὙΠ δροδκδ ἐδ 
Ρὸ ἐπ ἴδ πδῃιθ οὗ ἴδο |{{||0 βοςκ, ἴο 186 υἢ- 

Υ͂ ὉΡΡΟΒΟΙΒ, 
ΜΟΥ ἰ: Βιυὶ 1: τμδὶ '8 δῇ δη ἢ 65ῖ8 ἴο 186 
(ογομοίης, δῃὰ ΠΠΟΔῺ8: [Ὁ 15 Ἔυθῇ 80 ; δὶ] 18 ζοϊἰπρ 
ὑδὰ ; 186 τ μιθοῦδ δηὰ ἔδαγίι] ἡπάρτηθαια οἵ Οοὰ 
δὴς ΟΥ̓́ΟΓ Ιγ6Π᾿5 οδάδ; δυῖ ψΠδὶ β.4}} 1 ἄο ἱπ 
δυςἢ ὦ εἰδῖθ οὗ {Π]1Πρ81 --- ἀΟΒραὶγ, ΟΥἩ ΠΙΓΠΔΌΓ, ΟΥὉ 
ἢ γῆμμ πιρϑτίοηογ  Βδίμου, εἰἴο. Ηθ ἀοεβ ποῖ 

ΟΥ̓ Βιἰπιδο!  τῸ Ὁ Ἰεὰ ΑΎΤΔΥ ὈΥ ἴα νι ὶς Κοάποϑϑ οἵ 
[6 χτεδὺ τ,δδ8, δπὰ ψῃδὶ 8 ἸΏΟΓΘ, 6 ἀοεβ ποὶ 
ΔΏΓΟΥ ΑἸΓΔΥ ΠΟΡΘ ; δΔΙτπουρἢ {86 46] 6 πιαδῖ Π0Π16, 
Κηον {πδὲ Οοὐ οι βᾶνθ δύθῇ ἴῃ ἴ80 ἀοἴαρο. Τ|6 
Ετουμπά οἵ δἴ8 ἰιορθ ᾿ΐδς ἴῃ αοὰ : [μὲ ἀρὰ οὗὨ ΙΥ 
βδαἰνδιίοη. Ηθ Μ|}} σογΓΙ ΔΙ ΪΥ ΒΑΘ 26, ὙὙὃῸ [88 
ἤτοι δηοίθης εἰπη68 ὈΘΘῃ τῇ ΒΔ ΔΙΊοη, Δηὰ ποὶ δ 
ςΔ]1.ὰ ἀοα οἵ 5Ξεἰναιίοι. . ΧΥΙΙΪ. ιὸ; Ἡαῦ. ἐϊὶ. 
18. 
οι. 8. ΟΑΙΥΙΝ: ὙΠῸ ἰοοϊης οὗὨ ἀϊνίηθ στδοθ 

ἰῃ δἀνουδιον ἰδ απἰῦο ΡΘΟΌΪ ΔΥΙΥ͂ ΘΟΙΟΡΔΓΔΌΪΘ ἴὸ ὁδὶ 
Ἰσς, 48 νυν θη Οη6 Ὑγἢο 88 ἰ4)] 6 Ἰηἴο0 8 ἀθδρ 
γεῖ ρεγοεῖνοβ ἃ ἀἰδβίβπὶι ̓ μἴολα οὗ 186 βιῃ θῇ 
Γαὶδ65 ἢ15 ογ68. ὅ0 Βῃου)ὰ νγῈ αἰβὸ ποῖ Ὁθ τ δ, 
εὰ, Βουγεν ΕΓ ἀθη 86 Δπὰ μ]ΟΟτΟΥ͂ [Π|6 ἀκΥΚΠ688 τΔῪ ὉΘ 
ἰῃ οἷν ττἴ4]5, θὰ: ον ῸῪ ΚΘῈΡ [06 βρᾶσκ οὗ ̓ρῆις ρίον- 
ἰὴ ἴῸΣ 8, ΥΕ ἴ68, (Α11}} βου! ΘΥΟΥ ΓΔ86 ΟἿ ΟΥ̓ΕΒ 
ἀρναγὰ ὑπαὶ 6 ΤΏΔῪ ὮδνῈ 8 ἰδοϊϊης οὗ {πῸ ἀἰν!ηθ 
ξυοάῃοδδ. 

ες. 9. ΓΌΤΗΒΕ:; [Ὁ ΤΩΔῪ Β06Π| δὴ διηιβίηρ 
ἐνερ, τπδὲ Β 651}, ἴῃ ἃ ἸΘΌΓΟΓ ἵπ τ μΐοἢ Β6 ἸΔΠΠΘη18 
ἢιἴ5 πιοῖθ γ᾿ 8 ἀδδι, 5 γ8 [μδὺ 1818 888 Βϑρροποὰ ὑ6- 
ὅδιιδὸ οὗ ἢεῦ βίῃ. Βυΐ, {Γ]γ, ἩΓΒΟΘΥΘΥ ΤΏ] Ώ (5 τἰιδῖ 
Ἔνθ ἴΠ6 πηοδὶ {ΓΙ ΒΙὩρ᾽ ταϊβίογί πη 6 85 118 δοιιγοθ ἴῃ 
«18 Το τΑῖμ, ταϊβίαϊκοσ ποῖ, θαι ᾿ἶνα8 ΠΟΌΪΥ ἱπ [86 
ἴδ Υ οὗ 
Ολυσεκ ΒΙΒΙΕ: Ἐνθῃ 180 Ρίουβ οδπ ΠΟνῸῚ 6χ- 

εορῖ {ποτ ϑοῖνο5 ἴγοπὶ [06 σ,ΘΏΘΓΔΙ σα ]ῖ, ἀπ α πυϑι 
ἘΠ ΘΓΕΙΌΓΘ 4150 ἴδ κθ {ποῖ ραγὶ οὗἨ 186 σϑηῆθγδὶ ραῃ- 
ἰβ ποῖ, ΔΙ ΠΟ ἢ ΤΟΥ ΤΩΔΥ ᾿ἴγ9 ᾿ὩΠΟΟΘΏΓΥ ἴτο τὰ 
τὴς που] ὰ δηὰ ὑὈείογο ἴπὸ γοῦν ἁ. ΟἿ 1 Ῥι, ἵν. 12- 
19. 
Μισπλεμβ: μι; τπδὲ 6 ἱποο]ά, ἤγβι, 186 

ἱπυπιονδῦ]θ ρατίοποο οὗ [πΠ6 σοπρτορβοῃ, ΒΕΟΟΠΑΙΥ, 
ἴδε οηά οἵ τΠ6 Δρροϊπιεὰ δβιοτιηρ. 

ον. 10. ΜΙΟΒΑΣΙΙΒ: ὙΠΟΥ τϑϑοῖοθ ποῖ 80 
ΤΌ ἢ οὐοὸν ἴπε ἀδβιίγυσιίοη οὗὅὨ ΘΏΘΙἾ68 88 ΟΥ̓ΘΥΓ ἴῃ 6 
ΔΒΘΌΓΔΠΟΟ οὗ ἴΠ6 ἔανον οὔ σοὐ, νῖιοβθ πᾶσα ἢ} }- 
ετῖο 885 Ὀδεῃ 50 τηπο ῥγοΐδηϑα ὈΥ ΤΠΘμ,. 

γεν. 12. ἨΒΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: [τ ἰδ ποῖ ἐπουρὴ 
ἴπδὲ 1Π6 Ῥοορὶε οὗ αοἀ 6 ἔγθε ΠῸπι [Ππ6 8 ΥΟΓΥ οὗ 
το βμμν ϑὰν ὮΘΥ ὈΘΟΟΠῚΘ 8180 ἴῃς οὐ͵θοῖ οΥ̓1Π6 Ἰοηρ- 
ἱπῷ οὗ 186 πάν οτν νοῦ ἐππ βἰτοηροδὶ δηὰ ποδὶ 
δοεβεϊο; ὅδὸ τηαρηοῖ Ὑγθοἢ διῖτγαοῖβ τπθΠ}. 

γεν. 18. ΠΌΤΗΒΕ: [πἴμδβὲ ψΟΓ8. τὸ βῃου]ὰ 
ποῖος [Π6 8ρεςΐδὶ ἀϊίρεμοθ οἵ τπμ6 ΗΟΙΥ ϑρίτίι, 
ὙΠΙΟὮ δϑοϑ Οἰθεῦὶν γῃδὶ δοτὶ οὗ "που ἢ πὸ ν]οκοά 
ΒγΏ 6 Ὑ01 δανθ, [π8ὲ 1ΠΘῪ ὙΓ111 ΠΟΡΘ [0 8 σϑ- 
παὶ κἰηράοπι, ἀπὰ ἀδδρίβο 1ῃ6 ργθδομίηρ οἵ [Π6 Θ0ὁ- 
ΡῈ] οὐ τὰδὲ δοοουηϊ. ϑθσἢ Δ ΟΙΓΟΓ, ΜὨΐο; ποῖ 

δ 

ΟΠΙΥ οὔϑοιγοθ 86 Κἰπράοτῃ οἵ ξανθϑη δαὶ πτιοΥἹγ 
[Δ Κ65 ἴἰξ ΔΎΔΥ, [6 ΗΟ]Υ ϑρπξ σου ]ὰ ΠατῸ δῃι6:- 
ΡῬδ16 δηὰ ἰογεδβίβ]]. 

γον. 14. Τλενου: ὙΠ ἰδν 8.486; ποῖ νἱτἢ 
{π6 ἴτοὴ τοῦ οὔ Μο"ϑβ, Ὀυι νν "ἢ τηΐηα, ἴδ ἰεδάϊης 
οὗ [πὸ Ηοὶγ δρίτίϊ, νεῖ τὰν Τῇ] ογὰ δηὰ ϑρίγις; ἴοῦ 
[656 8.6 [Π6 ἸΠ5ΒΓΓΌΠ 6 Π[5 ΟὗὨ ἴ[Π6 Κίῃράοηι οὗ δοὰ. 

Οοοσσειῦβ : ΒΒ τμ6 Ββιδῇἔ [86 διδρμθγᾶ παπι- 
Ὀ6ΓΒ πὶ8 δῆρορ, διηΐῖθ8, Ἰοδὰ9 τἤθη, ροΐηῖϑ ουἱ 
ὙΠΠΒΟΥ [ΠΟΥ δδου!ὰ σχο, ἴγοπι ψπᾶὶὸ ΤΏΘΥ πῃου!ὰ 
ἴατη δείάθ, γβογο {ΠεΥ̓ δῃου]ὰ ἤπὰ μαδίαγο. 
ετ. 18. ΜΙΟΗΆΞΙΙΒ: ΤΏ οοπμτορατίοη ν᾽ Βΐο ἢ 

ἈΘΓΘ βρθαῖβ {πγουρ [86 ῥτορ νοὶ, 18 Β0πΚ ἰπ δὴ 
ΔΌΥδΒ, ΜΓ Ὦ116 ἰζ σοὨ ΟΠ ρΙ Αἴθ8. [6 Τίς μ68 οὗὨἉ τπ6 ἀϊ. 
ΥἱῊΘ 5ΤΔ(6 δηά ΙΠΘΤΟΥ, Ὑ ΒΙοὮ ἰπ 106 δεῖ [1168 8 ἴ0 
ΘΟΙῺΘ ἀΡΟὴ ἱϊ. 

γετε. 18 ἢ. Βυβοχ: Τῇ ΗΟΙΪΥ ϑετγρίαγοβ τὸ 
γ68] ἃ πον, Τίσι ἀδρῖδ οὗ {πΠ6 αἰνὶπο {1} 685, δηὰ 
8 ἸΥΌΪΥ ἱποχῃδαβι Ὁ]6 ἰγθαϑυγο οὗ “" ἱπάπ]ροποο. ̓  
ΤΉΟΓΘ ΔΙΘ ὯῸ οαϑμδ γέϑεγυαίϊ. 
ΞΤΑΒΚΕ : (ἢ. νΥἱ. 1, ὙΟδΟΠΟΥΒ ἀπ ῬγοδΟ ἢ 6.8 ἴῃ 

{μεῖγ ἰεβοίπρ' δμου!ά ποῖ πιβκα μι ΒΟΥ οὗὨ βίγδῃηρϑ 
ἰδπρυδροβ, ΟΥ οί μο ἐπε πιβαῖνεβ ἴῃ (Π6 τε εἶπ ρ8 οὗἁ 
ΟΒυτοῖ ἐμΉΠοτθ, Οὐ οὐ ἰῇ ὈΠΡτΤΟΙΊΔΌΪ6 [80]65, Ὀπὶ 
Ββου]ὰ δοϊὰθ Ὁγ Οο4᾽8 Ῥ͵ογὰ δἴοπθ, δῃὰ βρβδὶ τῆδι. 
Οἱ ἴδ6 τπηοπη δὴ ἐηὰ ἢ}}}}5 ἰπ ματα ΔΓ νὰ 5 140]: 
ΙΓ Ἀγδειοοά, 80 ἴῃας [ΠΘῪ δα δνϊάθηοο οὗἁ ταθῃ᾽ 8 
ὈΠΡΌΑ]ΪΠ688. --- ὕ εγ, 8. ΘΒΘΓΏΘΒΕΥ ἀδδῖτοβ 1[ὴ6 
δα νδίίοη οὗὨ 8]]. --- ογ. 4. ) α ββουϊά τοπιθλ θοῦ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴδ ὈδηΘΗ͂[5 ννηΐοῖ αοὐ [68 βῆονγῃ ἴὸ π8, 
θαϊ ΡῬδεΓΟ]ΑΓΙΥ ἴΠ086 δἰδὸ ν οἷ ΟἿ ἔογοίδ ποτ 
δανο οχρουίεποθά. -- ΤΊ το οἰ ηρ' δηὰ {6 φονοση- 
ἱπρ; οδἕοθ βῃοι!ὰ δ6 ἴῃ δοοογὰ νν 10} ὁ ἢ Οἴδον. --- 
γεν. δ. ΤῊΘ νυνδὴ} οὗ 1|6 δποιηΐθβ οὔ τῆ ΟΠ ατοῇ, τὸ 
ΔΟΞΊΤΟΥ ἷτ, ἢ88 ΠΕΥΘΓ δυσοθοαοα. -- Ὑ 6γ8. 6, 7. Μοδι 

Ὁ] ΡΟΥΕΥ ΠΥ ἀ068. ον οὐγῃ οΟῃβοΐοποῦ Ὁθδν ὙΠ ΓΠ 688 
ἴ0 1Π|ὸ ΠΘΟΟΒΒΙΥ͂ οΟὗἁ 8 νἱοδσίουβ διοηθιηθῃΐ, ἰῃ δαὶ 
1: σδῃηοῖ ΟἸΒΟΓΊΤ80 ὃὉ6 ραοϊῆοά. [τ ἸΏΒ Κο5 8 τοδὶ 
αἰ βδγοποθ γῇ θῖποῦ Ρἱουβ ΟΓ ἀΩΡΌΙΥ ῬΘΟρ]6 δδὶς: 
ον 8}18}} τγὸ ἄρρθᾶδὸ αοὰ ὃ Ενθῃ νὴ δπο 
ΟΥΚΒ δ Οοἀ 828 σοιηιηδηδοὰ οδὴ Ηδ ῃοὶ ὃδδ 
βογνοὰ, 1 (ΠΟΥ ὥγα ρογίοττωθα ὈΥ δὴ ἱπιροινιίίδηϊ 
Ἰδῃ. ΒΥ βοϊ ἔαρροϊπιοά δεῖβ οἵ πογβῃΐρ Ηθ ὧν 
ΟἾΪΥ δηγσογοὰ 16 τηοζο. -- Ἴο,. 8. Βο]ΐονα, Ἰουο, 
ἃηά οπάντο. ΑΒ ἰδ ἰ8 ἃ ζγοδὶ ΒΟΙΤΟῪ ὙΠΘη Τ]ΘῺ 
Ποπλ Οοἀ Ὠδ5 ὀγθαῖϑιὶ δηᾶ ΟἸτίϑε γθἀθοσηθά, ΚΟΥ 
ὨΘΙΊΠογ ἀοἀὰ ἢογ ΓΟ γδῖ, 80, ου ἴα ΦΟΏΓΓΘΓΥ, ἐς ἰ8 8 
δτεϑῖ δ] οβδίπῳ, ὙΒθὴ πὸ ΚΟΥ ἤομι (οὐ 5 ἤοτά, 
Δα ροσοεῖγθ νγ88ι ἰ8 ροοά, Δηὰ ψιβαὶ αοὰ ἀοπηδηᾶς 
οὗ ι.9. Οἱ [ἢ χγουπηὰ οὗὨ ἱρποόγδηοθ, δίησα τὰ οδ ἢ 
Κηον ὉὈαπὶ Ὑ{}} ποῖ, τὰ σδηποὶ ὁχοῦδθ Οὐγβοῖνοβ. --- 

6Γ. 9. Α πιϑῃ 8668 ΟΠ]Υ͂ ΜΠ δὶ ἱβ ὈΕΙΌΓο Ἀ18 Εγ68, 
Ὀυλ Οοα 5068 [Π6 ραγί. ὙΠο86 ὙΠῸ Ὑ}}]}1} ποῖ Εἶνο 
οδὺ ἴο οὐδ ρῥδίογηδὶ δά πηοηἑιὶ 8 τηυδὲ ταδί ἢΐ8 
ΒΠΑΤΡ τοά. --- ὅν, 10. ΤΏΘΓΘ αἀῦὸ πηρΟΑΪΥ τηθῃ 
ὙΠῸ ΚΗΘ ΠΟΙ ἤαγο ἴῃ τποῖγ ἤοῦβθ ρουάβ ρσαϊποά 
ὈΥ τ ΘΟ ΒΠ6 88. ὅϑυοἢ. ροοάβ δῦ ποῖ [γε 88- 
ἀγοϑ, Ὀὰς ἃ 608], ὉῪ τις τἢ6 Γαϑὶ 4160 παι [88 
ὕθθῃ ΒΟΏΘΒΕΥ͂. βαϊηοὰ 8[:8}} 06 σαπδυτηθά. --- ΝΌΥ. 
11. Α Ομτίβιίδη Πουβοῃπο ον βου ἁ πάσχα πὸ 
ἔα]δο Ὀδίδηςθ οἵ 8186 ννεϊχῆς ἴῃ ἢἷ8. Ποῦδ6. --- ΌΓ, 
18. ΒΊΟΝ ρθορῖο ΠΟ ἴονα α Δάν ἀκούοι τοϑοί 
ὉΠ τ ρ Πὐδουβῆθ59 4150 88 ἃ ΓΟῪ Οονεῖουβ ρ60- 
ῬίΘ ἀγθ βἜΌΠΘΓΑΙΙΥ ᾿γΐηρ ρεορὶθ α180θ. ποθα ὙΠῸ 
ΡΟβδβ688 ζυοάϑ νεῖ ΚΘ Ϊγ βοαυΐΓοαὰ ΘΟ ΠΊΟΠΙΥ ΟΡ ΓΕδ88 
186 ΡΟΟΓ 6ἰ8ὸ ὙΠῚ μιθαξ νἱυϊοποθ πὰ ῥσιάθ; οου- 
δἰουβηθβ8 ἰϑ ἰπεθιίαυο. --- 7 Γ. 18. Ηοτὲ Ηο θεμῖ πὲ 
τὸ αἰδρὶαγ ἴπ6 στυὰ νοι Ηθ Πδὰ οοπιπιδῃὰ 
ΥῈΓ. 9 ἴ0 ΠοΑγ, (οἱ Ὀθορῖπβ νίτῃ ΠρΉΟΣ βοῶν τα 
ταηῖ8, Ὀαῖ γμοη τῆ 686 ἀο0 Ὠοΐ ϑοοῦτο ἱπιργουοσηθηΐ, 
Ηδ πιακὸβ ἔθοπὶ Ποανΐθν ἴῃ Ῥτορογίίου 85 (Π6Ὺ τὸ 
ἸΏΟΤῸ ῬΓΟΙΟΠΈΡΟ. -- γεν. 14. Εδπιῖπε 'β οῃδ οὗ 
Οοὐ᾽ ὁ χτοδῖονς ἐλνα δέχ ΑΒΘ τῆ γνίοιϑβ, ἰῃ 41} ἐποὲγ 
εὐ πὰ τοὺ ὮΔΥΘ δρουϊ, νεῖ ἢ, δηὰ ἴογ ἴμϑῖ, 80 



δ8 ΜΙΟΛΗ. 

εἶα πὶοϊκοά, οὐ {ΠπῸ ΟἵοΓ απ, ἢδνο Ηΐ δραΐηδι 
τιιοπι. --- σεν. 15. ΓΓ γο νου Ἱα θη] ΟΥ̓́ΘΟΓ Ἰαῦογ, Μη 6 
ταδὶ ἔοδν αὐ ἀπά ρυύγδιο ρίεῖν, ἤπγηθεβ, δηα }118- 
ἴα. --- ον. 16. πὰ τοι ΔΓ οἶζθῃ πιο ΠΊΟΓΘ 
βιαδιηΐοεῖνα ἢ τηοἷν ταΐογα ἴῃ τποῖγ νἱοκοὰ τϑαυΐγε- 
τηθηῖβ [ἤδη ἰπ ᾿α5᾽ δηἀ σοπηπιοημῦϊα Ἰαι!0η8. 
-- ΘΒ. νι 1. ἵοηῃ τοβο τ 866 πὸ ἔγι! οὗ ὉΠποῖγ 
Ἰδθογβ, [ΠΟΥ βῃοιυ !α ποῖ δὔγα ἢ ΟΥΑΥ ΔῪ τπθῖὰ ἄγη, 
δὲ δι Πα Πγ ἀο εἰεὶγ οὐνη μδγὶ δηὰ οσοτηπηοῃὰ ἰξ ἴὸ 
(οὐ Ὀϊοἐδίησ. -- Υ ἐγ. 3. ᾿ἰχίοη βδοιι!) ἃ ποὶ ὃὉ6 
ἡυάροά ὃν {8 ᾿ΐνεβ οἵ πιεπ.0 (Οὐαί 85 ἴῃ 8}} (ἰπ|68 
8 Ὀγοῖποῦ. Βοείοτο οὐ δβοηά 8 Π6 σοπογαὶ ΟΔ] Δ 1ὴ- 

ἰεἶοϑ οὐ ἃ ἰαπά, Ηβ ἰ58 'γοπὶ ἴὸ τόπιονθ ἴπθ ρΐουβ 
ῥϑορίο Ὁγ ἀδιτ, τΠὰῦ ΤΟΥ͂ ΤΩΔΥ ποῖ 866 ἴδ9 ον]. 
ΓΏΟΒΘ αἷϑο ψγπ0ὺ ζὸ δῦοιιϊζ νυῖτῆ δοογοῖ ρἱοὶβ ἀπά 
ψιοκοὰ ργδοιΐοοϑ ἀσὸ πχλαγάογθῦ Ὀοίοτο οά, ἴον Ηθ 
8061} [Π6 ἰιοαγῖ. - ογ. 4. ΤΠΘ ἀπο γ θα ονο 
ποῖ ψΠδὶ 18 Τῃγοδίθηθα {6 πὶ πἢ1|} ΠΟῪ ἢδνο ἰΐ ἴη 
μδηὰ ; [π6 ΤΠῸΥ ΔΘ ὈΓΟΟΓΪΥ οαϑῖ ἀοννῃ δηὰ ἐ18- 
᾿ιοδυιθηθα, 8δοὸ ταὶ ΠΟΥ οδη σουηβεὶ παίποῦ τῃ6η}- 
βοϊνοα ποῦ οἴποῖ". -- νογ. 5. ΟἸ γί ϑιίδη8 οισῆν ἴὸ 
Ὅδ Ρτγαάθηϊ. --- ογ. 6. ὙΥΠοα τοπ ἤγδς ρῖνο εἰ16Π- 
ΒΟΪΥ65. ΠΡ ἴο οΑΓΠΑ] ἰτι518, Δηἀ Ἰοβὸ δίζῇῆξ οὗ 4]} 
δδῖηθ δηὰ γοβροοῖ ἴον Οοά, τ6π πδίυγαὶ δἤοοιίοη 
8160 ΘΟΠΙΠΊΟΗΪΥ ἀἶδα οὐ. --- οὐ. 7. ὅ66 ΠΟΥ βέγοπα- 
Οὐδ γ 6 ἰη5.815 (πὶ ἢ 68 ἃ αοἀ, πλιςὶ 88 ἱΓ τῃ6 
οἵἴπον Ἵἐγοννὰ δὰ πο αἀοά. Τ|ιὸ νίοκοὰ ἤδνο 8 
αοά, ἀοιιθε]688, ὑὰϊ ἀπ ΔΉΔΥΥ Οοά, ἃ αοά οἵὗἉ νού- 
ξέδηςο δηὰ ποῖ οὗ βαϊνδαιίοθ. Ηο (πδὶ σου ὃ6 
δοοιγα δρζαϊηδὶ ον] Ἔχ Π1ρ}]6 πιεῖ Ἰοοῖ τὸ τπ6 οτὰ 
ἷπ οὐοάΐεηοθ δη ρῥϑιίθποα. --- εγ. 8. Οοά Ββοπιο- 
εἶπηο8 Ἰοαυοβ Ὀδ᾽ονθῖβ 8180 [0 δίῃ }] 6 δηὰ []}, 
(δὲ [ΠΟΥ Ὧδν ὃ6 πιο, Ὁ Ηδ Ποὶρδ8 ἴπθπὶ 
ἀρϑίη. --Ἴογ. 9. ΤῊΘ γἰμμύοου δ σομιρ δἰ ἢτγει ὁ 
᾿πλ86 || -- οῦ. 10. αοά ρυῃίθηθβ ποῖ οἣἱγ τῆς 
ὈΠΑΒΡοπλΐο 8 ἡν ΠΟ ΔΓ οαβῦ ὑροὴ Ηϊπι, δας (6 (μ]- 
ὉΠπΙηἾ65 αἰζαίηϑι Ὠἷδ ΟΠ Πάτα η 4150. -- 8 γ. 11. ἘΠ6 
τοϑοίηρ οὗ [86 ΟΟΒρ6] 18 16 πιεδῃβ ὉΥ͂ ψἤοἢ 
ὅοά τηδιηϊδῖπ δηὰ δπ]αιροβ ἷδ ΟΠ υΓοΙι. ---- ἐν. 
18. ΤΟ δαὶ 18 (Π6 1οτά᾽ β, [π6 πλθῃ, ὨΟνΤΟΥΘΓ, ΔΥῸ 
ἐϊδ συοδῖδ ἀπὰ ἱπ δ Ὀϊ 6η 8. --- ὕογ. 14, οὐ νου ὰ 
αν υδ ΡΓΑΥ [0 Ηΐπι ἴον {πὸ ζοοά τῆΐϊπρ 5 9} Ηθ 
ΤΟΙ 868 08. Βοϊϊΐονογῳ ἤᾶνα ἰῃ ΟἸγδι ἢο ᾿ψϑηῖ, 
αὐ [}} Θη]ΟΥ πιθηΐ. --- ογ, 16. [Ὁ δΔπογβ [Π6 

νἰοκοὰ ρτοδιγ, τ ἤθη ΠΥ 806 (πὶ [6 ἀο8ρ6] 15 
δργοδά δυγοδὰ ἱπ βρὶῖθ οἵ τῃθπ|. -- ὅογ. 17. [Ὁ 18 
δΔιροηρ ἴδ6 ἰΐοτηδ οὗ ἴπ γτοδῦ ΤΟΑΥΒΙΟΓΥ, ἴἢδὲ τἢ 0 
πη θο!ονίης νου] ἢ85 Ὀοϊἑανεὰ ([Ἰ6 ἀοπρεὶ. ---  ἘΓ. 
18. Νοὶ οπὶγ ἰ8 ἔθ πὸ οἴμεν Οοά, θυὶ αἸ5ο ἴῃ 6 Γ6 
6 ἰῃ ποανθὴ δηά οἡ δαγ ἢ ΠΟ δυσὶ ἰονίηρ- Κἰηἀη 688 
ἴο Ὀ6 ἔουπὰ 45 || τἢ ἀοά, το ἰοτίνϑι βίη. (ὐοά 
ἰδ Ὡοῖ 80 ΘΟπιρδβϑίοηϑδιθ 88 ἴο ᾶνθ ὯῸ δηρεῦ, θα 
ΟὨΪΥ͂ 80 ἴῃηδι δ πο] 8 ἰξ ποῖ οτονεγ. δίῃ ἰ8 88. 
18η᾽ ποῖῖ, ουνίνοηοβ (οι θ. --- εν. 19θ.ὡ ΤΠ6 
868 8 ἴπ6 ὃ] οὔ Φεβυβ8 Οπγίδι. Οοά ποῖ ΟὨΪΥ 
ζογρῖνϑθ βίπϑ, Ὀὰΐ βῖνεβ 5 [08 βΟΥΤΟΓ αἶδὸ ἴ0 βυῦ- 
ἄπο εἰη. --- ον. 20. Α5 ἀοἀ ΗἸἰπιβο] ἰθ6. ἴσα τ, 80 
δἰβοὸ 8 ἢἶ8 Ῥογά ἐγυϊἢ, οἡ νηοῦ τὸ ΤΏΔῪ οοηῆς- 
ἀθηο}Υ γοϑί. 
ῬΡΑΒΡ: ΟἿ. νἱ, 6-8. δ Ἵοδηποὶ δχοῦδο γοῦῦ- 

βοῖνθδ, προ πιθῆ, 85 ποῖ πανΐηρ ΚΟ 1Π6 
ὙΠ οἵ ἀοἀ. ΑΔ8 οἸοατὶγ δηὰ τὶ ἢ δ τΠἰ8. ἢ 498 
Ὀδοη πιδάθ Κπονῃ ἴο γοὶ,, 859 ΤΏΔΠΥ ΠΟΓΓΘΟΙΟΗΒ, 
ἤοῦι τπ6 αοοά ϑρίτῖϊ ἃ8 γο παν τϑοοϊνεὰ ἴῃ Ὑουγ 
80.185, 80 οἴὔβη ἢ85 σΟΠΒΟΊΘΠο09 ἰῃ γοιι ὈΘΟΏ ΔΥΔΚ - 
οὐοὰ. Βαϊ γα Βοϊ]ὰ τὸ {ΓαῸ ἴῃ πητγὶ ΘΟ 5Π 688. 
--- γεν. 13. Ῥυδὶὶς ἱπίᾳι! γ δηἃ ἀθοοὶς γῸ οδῦ- 
ΤΑΪΏΪΥ (ὉΠ ον θά ΟΥ̓ ἤρανΥ ἡπἀστηθηῖδ; ἴογ [ἢ 6 ΡΓῸΡ- 
ΘΓ φαιμεγοὰ ΟΥ̓ {Π6πὶ τῆσδ Ὀθοοπιθ ἃ ἀἴθργδοα 
(νὶ1. 8). [π τη6 ἀδγίκη 688 οὗἩ τ100 σγεδῖοαι δἰοοη, 
10 νἱοῦ5 81}}} 806 ὅη6 ᾿ἰσὶιι, δηὰ ἤηᾷ [Ποἷν Ρ]6δδι}ΓῸ 
ἴῃ το ΓοΥὰ 8 ΠΙΟΓΟΥ, τ Ὠίοἢ 8 ἰάθη ἰπ [Π6 ΟΓΟΒ8. 

ἙΙκαξκε: “ἢ. νἱ. (1) Το ἔογοΐυ]θ θοσίπηΐηρ, 
ἴον ἴδ) δινακοηίϊης οἵ Ὠθδγῖδ, γογθ. 1, 3. (9) ἘΒ6 

Προ αἷγ ἀϊγοοϊτίοπ, ἕο ἴμ6 νηΐ οἵὁἨ ᾿ΘΑΓΙΞ, γῸ ΓΒ. 
8-8. (3) ΤΏ βῆεγρ τῃτεδιεπίη; ἀρ δίμϑι {Π|6 βοδ]ϑά 
Ἰιοαγίβ, υρῦβ. 9-|6. Οἡ γνοῦβ. 6, 7. 45 πιθὸὴ πον- 
διάλΥβ ΘΧΡΙ655 {Ποἷτ ὈΠΤΕΔΒΟΠΔΌΪΘη655 ἰον αγάϑ {86 
ΒΟΓΥΙ ΘΟ οὗὨ Οοὰ ἰπ 8βρίτίῖ δηὰ ἴῃ τγατ, θη ἘΠΟΥ 
58, ()16 ΒΟΒΓΟΟΙΥ νοῦ Κηον 8 ὙΠδ8Γ ΟὯ6 οπρδὶ ἴὸ 
ἄἀο; {πεν ν}}} Ὰ οοη δηθὰ ἢ ποιππρ δὴ 
ΤΏΟΓΟ. --- ογ. 8. Τὸ οοπαάποὶ ΟΠΘ᾽β βεϊῦ ἴῃ εἶ 
οὐ θὰ ΘΔΥΠΟΒΕΥ͂, δοοογάΐηρ ἴο τπὸ ἀἰνῖπο δπά ηοὶ 
[6 Πιιπδῃὴ βιβηήδαγά, δηὰ ἰῃ τ}}15 ἴο σῖνθ ἴο ἴδ 
ἡγοτὰ οὗ (οὰ 118 Ἰαἀἰοῖαὶ ρΟΥΤΟΡ ; ἴο ργασεῖοα Κἰ ηά- 
Ὧ688 Ὑγἱτἢ} ἀο] ρϊ, δηά ἴο ΜνΑἱ  ἰπ απ ΐο ἔμ 1 Ὁ} ΒΘ ΌΓΟ 
ἀπά ἢ σά : ἰπ τπαῖ Ἰίρης Ἰδὲ ὁ. ΟΠ 6 σοπβῖ 6 Γ 
εἰ οὐ ποάγὶ δηὰ σοηβοιθῆςθ. --α ὕ οτ, 9 ΗΠ. 
[88 παύοῦ βοοιη υ]αῦθ ργαϑΆρ68 οὗ [ΠΟ ΟΥ̓Θ Ὁ5 [ὉΓ 
1Π6 ρσταιβοδείίοη οὗ οὐτιοῦβ Ἰη4 υἱδί τἰνθ πη 688, πὶ ἴὸ 
ΡΓοπιοίς ἱπιργονοπιεπι δὲ [Π6 ργθβθηῖ, ᾿ΒΟΓΘΌΥ ἰὼ 
τοηΐοῦ δἱὰ διγαϊηϑὺ τπγ σ ἢ σου δῆ 658. --α (ἢ. νυἱῖ, 1 Δ, 
Ομ πριιϑὲ παύοῦ τοδὶ βδα θεὰ υνἱτἢ ἀϊδοοῦγβοβ δηὰ 
ΓαρΓοδοηςτϑ10η8 [0 πηθῃ, Ὀαϊ ταῦϑβῖ βαρροτὶ {116 ριιῦ- 
᾿ς δ άγοββ. ΌὈΥ ἸὭΏΔΩΥ Ὑοτὰϑ δοίογο δηὰ υἱτ τἢ6 
Εδιθον ἴῃ βοογοῖ ; δηὰ ἰ οπϑ ψ{Π σονοῦ τπ6 πηΐτγαϊν- 
ἔα] π688 οὗ (Π6 Ῥηθ]ὶος ἰδῦον τι ἔδιριδ, ὁπ 6 πλαβὲ 
Τοίγεϑιι ἢ πι801{ δίῃ ὈΥ (Πἷδ ἰδτοοῦΓγδο τ ἢ αοά. 
--- νον. 2. ον ἴδ τί ρῃύεοτιιβ ψὸ ἀο θ61658 γαοὶ τὸ- 
τη ΑἸηδα 1 γγ88 ἃ 58 ΠΊΔΤΥ ρτοπηρίΐῃν ἢ δι ΤΟΥ δῃουϊά 
Ποῖ 80 ςΟΠ068] {πο Π] 86 1 768 (ΤΟΥ. χχνἧ!. 28), Ὀὰ1 6 
δεινθ 8180 ἰῃ (6 ὈΘΙΟΓ δρίτγὶϊ. --α ον. 8 ΗΠ. ὙΤΏετο 
ΔΓΘ ΔΙ ΥΔΥΒ ἀῶ γὰ ὙΠῸ δ8ΓῸ γὶδά ἴὸ 866 ἰἴ ἤδη 1806 
ἴγα (ἢ ἷπ 80 Παπιοϊοά, ἀῃη ἃ ΠΟΥ σΟΠ [Ό580Γ5 Ὀγουρῆϊ ἰηἴο 
ϑιιςἢ δίγαϊτβ, [ἢδι ἰζ Βϑϑ 8 ὕο ὃ6 4}} ΟΥ̓ΘΡ Ὑτὴ νοὶ ν- 
ἴοῃ, ογάογ, δπὰ ἀϊβοὶ ρ! π6. ΤΉΘΥ τοσθίθοῦ τα 
ΩΝ [π6 ὁποῦ πὲ ἰδ ᾿οβε}]9 ἴο Ζ1Ο1,. --- υ. 9. 

ἢΐ8 τῆλ Καϑ οἵἱθ ϑυ Ὀπιϊκδῖψο ὑπάθυ 8}} [Π6 ΓΕΡτΟΘΟἢ 
προη ἴΠ6 ΟΠ ΓΟ ἢ δηὰ πον βογνΐίοθ, ἴὸ Ὄὔϑοσνο [ἢ δὶ 
ποτ 15 ἱπάσηδῦοη δὲ [πο Ὀοϊοπι οὗ ἰΐ, [π8ὲ Οοὰ 
τππ8 τ Πάγαννβ Ηἰπιβοὶ , δηὰ νγὰ πὸ ποῖα αεἰδῖη 
ἴο τπ6 Ὀ]οϑϑῖηρ οἵ ἔογπιοῦ τ ϊπ65968. Βαϊ ΠΟρ6 τὸ- 
ἔγοϑἢςϑ (6 ᾿Ποαγῖ. 
ΒΟΗΜΙΕΌΕΕ: (Ἰ.. νἱ. 8. ΤῊΪδ αποδίίοη οἵ [86 

ςοηϑβείοηςθ, σπτἰης ἀθαρ ἱπίο 1Π6 βιπῆι! μοατί, δά- 
ἀγοϑϑοβ ἐι86 1 8:}}}, δὰ ἴῃ ἃ 5ι}}} ποτ υπι 8 εἢ 
ΨΑΥ, ἴο [Π6 πω: σὑίοτι τῃ6 Ιοτὰ 88 ρὰτς 
πὶ τἢ ἢἰ5 ὈΪοοά. Τῇ ΠἰταγΟΥ οὕτῆς Ἐοπὶβἢ ΟΠ ατοἢ, 
οη ἀοοά Ετίάδγ, ἀατγίην [πὸ δἀογαιίου οὗ ἴ[Π6 σΓΟ 88 
(1Π6 850-416 ἀ ̓ διῃοη δι 0Π85), 1188 Δρρτγορτίδιθα τὴ ϊ9 
ςοπηρίαἰπὶ οὗ ἴῃς Ιυοτὰ ἴο {π6 ΠΟΙΥ ῥθορὶε: “1 Ἰρὰ 
γοῦ [ΟΥΙΥ γοϑτθ ἰοηρς τπγουρἢ (6 νυ] ἀογη 658, δὰ 
[π66 τ τπᾶπηᾶ, δηὰ Ὀτγοιρῆς ἐἶπ66 ἱπῖο 4. νοοὰ 
Ιαπά, ἀπά του πα81 τποτοίον ογυοϊ ρα εἰν ϑανυίουγ. 
Ιρ]απιοά τἢ66 88 πιν Ὀοδατιϊ νου ΘΓ, πὰ ἴἢοιι 
85 Ὀδοοιηθ ὈἱΓΘΓ ἴογ πιο, παδὲ σίνθη πΠ|6 υἱόν 
τὸ ἀσίπκ ἰπ πὶν τἰἰγαὺ, τυ τἢ 8. Βροδῦ ἢδϑι ρἱεγοοὰ ΤΥ 
5:46. ΕΓ (ΠΥ δακο 1 βεοουγγχεά Ἐσγρὶ ἀπά ἢογ ἤγϑι- 
ὑὈοτη, δπὰ τποὺ Παβὶ οδυβοὰ πὴ ἴὸ Ὀ6 βοουγχοί," 
εἴς. -- ὕετγ. 7. Νοῖ ἱπάθβά, ᾿η]689 ἰζ 8 ἃ δίση οὗ ἃ 
Ὠθατὶ ΟΠ πρ 186} ἴο Οοά. -- εν. 8. [Ι)οΐης 
γί Ον 158. 8 ΧὨ ἱείοη οὗὨ (ἢ, οοπιρίεῦο ἀοτοιίοῃ 
ἰο αοά ἰδ 116 ΓΘΑ] βρί γίσυδὶ Ὀυγποἴενίηρ. Τὸ ἴον 
ΤΊΘΓΟΥ ἴον διὰ ΟἸΠΟΥΒ ἰδ ἴ06 [Γ0 ἀδΙΥ τοδῖ-οὔδοτ- 
ἷἱπς. Τὸ νχαἱκ ἢυπιῦν, 0 θ6 τιΐπάζιι] τΠδὲ αοὰ ἐκ 
186 ἼΟΥ Οῃο, ἴδου ἃ ΡΟΟΓ βἰπηθύ, ταὶ ἰ8 ἘΠ {τ 
δρίγτὰαὶ δἰη-οἤθγίην. - ον. 14. ΤΠδὶ ἰδ τὴν 
συγθα οὗἩ ἴΐππ σογοῖουϑ, [πδ΄ Πα ἰ56 ΠΟΥΟΡ δαι βορὰ; 
{Π6 Ὀϊοθοὶην οὗὁὨἨ Οοἀὰ δηὰ δοπ!οητ θη δῖ Ὑδη!ηρ. 
- ΟΝ. νἱῖ. 8:1. Τυδ δΥοσ (Π6 ἰδίου οὗ Νδϑοιἢ ὃ 
Υἱπογατὰ γτοροδίβ ἰἴ8δ0}. ΤῊΘ ῥγίποα ἀοιηδηάς ἰδ; 
δ'ίηῃςα Ναῦοι πῃ νι }} ποῦ οοηδβϑηῖ, υάροβ Ἀγ τ οὰ, 
διὰ ἴΠ6 ἀπθοῃ βαγ8 ὙΠαὶ 8ῃ6 ᾿π5 δῆογ; Νδθοιδ, 
που ἢ ἱπποσδηΐϊ, πιαδὲ ἀΐθ 48 ἃ ὈΪΑΔΡ ΘΠΟΥ ; [Π 88 
(ΠΟΥ ποᾶνὰ [6 ποῖ. -- οῦ. 4. Ὑπὸ τἰοτη, δ 
μοάρο, ἰ8β ἰῶ τῆ8 γορρίλῦ]θ Κίηράοπι ἴΠ6 ἴγρὸ οὗ 
ψηδὺ 18 ΟΥ̓, Ὀοοδιθθ ἰδ ἰηΐατοβ (3 Κίπρε χὶν.; 
Φυάς. ἰχ.); δ5 ἴ1ιὸ νυἱῃθ, [}6 οἷῖνο, [Π6 ἢ ἴζ86 δῖ "}9 



ΟΗΠΑΡΤΕΙΗΒ ΥἹ, ΑΝὨ ΥἹΙ. 

ἴγρε οὔτῃε ροο, Ὀεσδι86 ΠΟΥ οἶνο ἔγαϊ δη ἃ ΒΗ ΔΑΟΥΝ. 
-- σεν. 5 6. Οοαηρατῖο Μϑιῖ. χ. 85 ἤν, ποῦ ὉΥ ἴἢ6 

δ9 

ψὸ8 αοὰ τῆδιὶ δεπέ ἰΐόπι δεγογε ιι8, [0 ῬγΘραῦο ἴ86 
ὙΔΥ οὗ τὴ 1,οτιΐ, δἀηα ἴο ῬΥΘΡΔΓΘ ἃ Ρ60}]6 ἴογ Ηΐηι. 

66 ὙΓΠἰσἢ οὐὖν Τοτὰ τηϑκαὶ οἵ (8 ῬτορπΠοιῖς ΟἸοΘ | --- τ. 6-8. Ὀδορ Ἑοοην!οτίοηδ οὗὨἩ συΐ απ πγατῃ 
τ 18 οἰοδγ τπδὶ 1Π|6 {{π|68 οὗἨ διςῇ ἀοτησβεῖς ἀϊβοοτγὰ 
δηὰ ἱπδοσιγν, σοὴθ ΤΠ6η ΘΒΡΟΟ ἢ 6 Ώ, ΑΘΓ 
16 πηαϊκτατυοαά ἀοπιϊπίοη οὗ ον], τη6 ϑρίτγίτ οἵ 
αοἂ ἀγὔουβοβ δηὰ θη] Ἕνοηβ [Π6 τουχηδηῖ οἵ [ἢ 6 
Ρίοιιβ, 8ο ἴαῦ τΠῸῪ τὰ πογά δηὰ ἀοοὰ Ὀθαγ νῖῖ- 
655 ἀρ ΐηβι τσ Κοάπεβ8, απ ἃ οοπιοηὰ ἢ ϑαΐδη. 
ΤἜΒοη τηϊδῖ ἴΠπ6 ρῥίουβ τηδῃ οοηῃϊοπὰ δηὰ βυβον [ῸΓ 
[6 Γοτὰ 5 βαῖκο, ὑπ δἷδο τίς ἰοδὲ ἢ6 ςοτηπὶξ 
δἷη, δηὰ τυ Ὀ6 Τρ ΕΠ ΟΠ αϑυϊϑοα ἴῸΓ 8 816᾿8 
δαΐο. --- ον. 14, Βίποθ οἡ Οὐδιμοὶ, ἰηῃ Βαβδῃ 
διά ΟἸοδά, να5 [Π6 Ὀεδὲ ραβῖιγο, δη ἃ δἰπεθ [8.86] 
δ ὨδΓῸ ΠοΙηρᾶγοα ἴῖ0 8 ἤοοϊο, {π686 ψοοὰ ρῥαδίυτε 
ϑτουπαάβ ἅτ ἤδΓα ΟΡΙΚΟΙΥ δϑϑίρτιθα ἴὸ 1Π6 ῬΘΟγ]ο, 
ὙγὮ116 γεῖ ΟἿΪΥΚ τῃ6 τα} ἀροά68 ἴῃ {Π6 ἰαπὰ οὗἉ 
Οδθβϑδῃ δΓῸ ΓΟΔΙΪΥ ΠηΘΔη. --- Ὑογ. 18. ΤΠαῖ 18 1068 
8ο- οα]]Ἱ ἃ δῆρτν αοά οἴ ἴδ6 ΟἸ]ὰ Τοθιδιηθηῖ. ---- 6 Γ. 
19. Ουγ πιϊδάοο. δ αγὸ ΟἿΓ πιοϑὺ ἀδηρογΟῦ 8. ΘΠΘΓΙΥ 
διὰ δβοζιβοῦ; ὃπῖ ονοη 118 ϑεαίδηῃ Ὑ} π6 αοἀ οὗὨ 
Ῥαδοο δι νπς ἴο ΗΠ] 80} δηὰ τ15, δηὰ ἢδ8 ΔΙγοδαν 
ἄοπε ἰΐ, ἱΥ ννα ἔγαϑὲ ὙΠ} }} ἴο Ηΐπὶ Ψῆο ἰγοδβ [ἢ6 
Βοῦροπῖ ὑπάογ ἴοοῖ. ΗΔΡΡΥ Ὠ6 ὝΠΟΒ6 δἷπ 8 Ὀυτίοα 
(Βοηι. νἱ. 4). ᾿ 

Οὐλπυτ: ΟἿ. νἱ. ΟΥ̓ Πεγαεῖ᾽ 8 σγαϊ με. (1) 
1516} 85 ἀπιΠηΚΙ 655 ἴογ αοά᾽᾿ δ ργθνίουβ ΤΊΤΟΥ, 
γοῖβ. 1, 5. (2) νοῦ. 6-83. ον 158γϑοὶ βδῃουὰ Ὁπδηκ 
ΟΘοὐ. (3) νεῖ. 9-16. Ηον αοὰ ν|}}] Ραπίξῃ ἐπδηκ- 
1685 ἴβγδοὶ. --- 7εγ. 1. Τῇδ πιοιηϊδίηβ δπὰ ἢἰ}}8 
εἰσπῖέν [πὸ ργοτηϊπϑηῖ Ιοϑάογβ οὗ τΠ 6 ΡΘΟΡΪθ. --- Ψ οΥ. 
10. Οἐ Αἱ. υἱϊ!. 5, 6. -- ον. 11. Ἰηᾳαυΐϊγγ οὗ τΠ6 
οοηϑείδηςοα τουτὶ βοὰ ὈῪ {Π6 βοδατοῃίηρ οἵ 1π6 Τωοτὰ. 
Νοὶ 48 ἵΓ τῃ6 σταϊη-δρθου]αίουβ δεῖ! } ἱπαυϊγοὰ 
τ. Βαι Μίοδῃ τ βῆ ἐπᾶὶ [ΠΟῪ ψου]ὰ 80 ἰπ- 
φοΐτο, τπαῦὺ ἘΠΟΥ ταὶρίτ σου [0 ποι βοίτϑϑ δηἃ ΓΟ- 
Ῥεηϊ. -- νοτ, 12. ΤῊ Ραπίβιπιοηὶ οὗἨἁ πιθη ΟἹ 
φαγί ἷἰβ πονοῦ (6 υἰτηδῖο απὰ, Ὀὰϊ ον [ἢ 6 
ΤΏΘΔΠ8 10 ἴπα6 επὰ οὗἩ (Ποἰτ σον βίο. ---- (ἢ. Υἱὶ. 
Μοετγοεν σίοτγίεβ οὐεν' 7μαάσπιεπὶ. --- δ οτ. 3. ΤῊΘ βανθὴ 
τηοππαπά γῆ0 παά ποῖ Ὀονγοά [᾿ὸ πο ἴο Β88] 
“ΜοΓ ποῖ δηϊηρῤ ἴῃ Μίοδἢ᾽ 5» {ἴπηὸ οἰἴπου. Βαϊ 1 
οπο τουϊὰ ρνἱοΐατο [Π6 ἱτηρτγοββίοη τηδᾶςδ ἈΥ̓͂ ἃ ὈΔΓΓΘΉ 
Ἰδῃ ἀβοδρο, [δ ἀοοβ ποὶ [Ὸ} οπ ἴδ ἀδβοσίριίοη οἵ ἃ 
βοντοῦ Οὐ ἴττο νος ἢ τλ  Ὀϊοοπὶ βοιηθῖνῃογα ἰΏ οοη- 
ςρα θηῖ. Τηο Ποάθδοπηοσ αἴ80 881 πἀπίναγβα ἱῦ : 
Υο νουϊὰ ποῖ, δηὲ ἰοανου Νίοοάθτη 8. πὰ Ψοβερῃ 
οὔ Αὐἰπιαῖῃθα ουἱϊ οὗ [Π6 δοσομηῖΐ. -- ον, 320. Οοὐ 8 
οδί, οὐ ψηϊοῃ Μίοδη ποτ δὲ 1ῃ6 οπὰ ἰθδηϑβ ἃ8 ου 
ἃ ΤΟΟΚ, ἴα τὺ οὗὁἨ ἀσοη. χίϊ!. 16 ὶὶ Ηον Οοὰά Κορὲ 
ἰϊ, 866 ἴῃ 1ᾳΚὸ 1. 72--75. 
ΓΜαττηξν ΗΈΝΕΥ : οη οἷ.. Υἱ. 4. ὕ οη τὸ ΔΓ 

οδἰ ἶσ ἴοὸ τλϊηὰ σα δ ,όγπιετ τ ογοΐο8 ἴ0 τ.8, 6 
ταυξῖ ποὺ ἰγχζοῖ [6 ἸΊΘΓΟΥ οὗἩ ροορά ἰϑασῆοῦβ ἀπὰ 
βονογηοῦβ ΠΟ 6 ΜΟΓΟ γουηρ. [οὐ [Π0886 Ὀ6 
ταβάα τηϑητοη οὗ, ἴο [π6 ρἴοτγ οἵ αοἀ, τῆο νϑπὶ 
νείοτο υ8, βαγίη, Τ}λιὶ5 ἐξ ἐλ σαν, ἰσαΐξ ἰπ εἶ 

[1 80 κοοά Ῥοορὶθ ὕδνο θθϑὴ που [0 οοπρἰ δίῃ, ἰῃ Ο ὩΤΟᾺ 
δοὰ δικίο, δἴηοο ἰξ Ἠοιμοτίο ΠΟΤΌΟΘ8, δὲ ἰοιδί, οὗ ἔμο ἀοζϑῃ- 

ἸΔΟΥ͂ οἵ ἐδο κορογδιίοῃ, 82 οουιρδιοὶ τὶ ἰδ6 ρτγϑοδάϊης 
οὗδ. 1ἴ κιοῖι πδι 98 ἩῸΣΘ ΣΟΘδΟο Δ ΌΪΘ, Ἡπδὺ δηκο]ο ΡῬἰοῪ 

εμῖ δΘοοΐδ) νἱσὶο πιοδὲ Ὦδνο Βουτ δυο ἔνθα ἐπουδδοὰ γοδγθ 

δᾷο, δειὰ μὸν ἀγαδζαὶ ἴο ἐπίοκ οἵ οὔν ροδβίϑυί νυ, ἔλτθο ἰθοῦ- 
βασι γελῖ μδθηῆοο, ἰοοκίης Ὀδοκ, οὐοῦς οοπη 688 δθρθ οὗ ἀ6- 

Ψ|1 ρα πῇ ΡΟῚ ἱπαιυγῖαβ δου ρθδοθ δῃὰ ρᾶγ- 
ἄοπ, δηὰ ἴδῃ, δῃά ποῖ {}}} τη, ἴῃ6γα ὈδρίηΒ τὸ Ὀς 
δΟ16 ἴορο οὗ πο. ὙΤποδθθ {πὶ ἀγ6 ὑποΤΟΌΡὮΪΥ 
σοηνὶπορα οὗἉ δἷη, οὗἁ [86 τῃδ] σηΪ  οΥ̓͂ τ, απα οἵ 
ΓΠΘΙ͂Υ Δ ἸΒΟΙΎ δηἀ ἀΔηρΌΓ ὉΥ τοϑβοη οὗ ἱΐ, γου]Ἱὰ ρῖνο 
Ἀ}} τὰς νοσ! α, ἱ ἸΠΟΥ δὰ 11, ΌΥ Ρεδος ἀηᾶ ράγάοῃ. 
Μδη 11} ραγῦ νυῖτἢ δηγ τ Ὠΐηρ ταῦθ Γ ΤΠ π 1Πποῖγ 81η8, 
Ὀυϊ ΠΟῪ Ῥαῦὶ ἢ ποι Βίηρ, τὸ Οοα᾽ 8 δοσορίδῃοο, 
ὉΠ|658 ΠΟΥ ρϑγῦ νυ 1 ΓΠ ΘΠ]. --ς ΛΟΥ. 9, 10 8 ἃ ροϊηϊ 
οἔ ἴγὰρ ψὶβάοπι ἴο ἀἴϑοονοῦ ἐλ παπι ὁ Οοά ἴῃ 16 
σοΐοα 07 Οοα, διὰ ἴο ἰοδῃ ν ῃᾶὺ Ηδ 8 ἤτοι πῦιιδὶ 
Ε{6 δ γγ8. Ενοῦυ τοὰ [85 ἃ νοΐςβ, δηὰ 10 ἰ8 τι6 γοΐοθ 
οὗ οὐ ἐδπδῖ 18 ἴο Ὀ6 Ποδγὰ ἐπ ἴδ τοῦ οὗ Θοᾶ ; δυὰ 
ἢν ἰβ ννο}]} ἰοῦ τἴθοβ6 {πᾶὶ ὑπαογβίϑηἀ [π6 Ἰαπραδρο 
οὗ ἴω; νοῦ ἱἢ ὸ ψουϊὰ ἀο, γγὸ πιιιϑῖ ἤᾶν δ ουὐα 
τὸ δἰίπι ἰλαὶ ἀαρροϊηϊεά 1. ἙνοΤΥ τοὰ ἰδ ἀρροϊῃιοα, 
οὔ τυμδὶ κΚἰπὰ 1Ὁ 514}} Ὀ6, ὙὙΠΟΓΘ ἰδ 5}8]} Πρἢϊ, δά 
δοῖν Ἰἰοηρ ἴὉ 5114}} 186. Τῆς ψογκ οὗ πίη βύθτβ 8 ἴο 
ΧΡ] αΐπ {6 ρτονίάοποοβ οὗ αοά, ἀπὰ το αυΐςκοη 
8δη0 ἀΐγοοῖ πηθη ἴοὸ ἴΠπ ἰ6880}8 δὶ τὸ ᾿δυρἢς ὈῪ 
Π6 ΠΏ. --- ὕ ετ. 16. 1 ῥγοίδβϑδοσβ οὐ τοὶ σίοη συΐῃ 
τοι δον, ἐπα ῖν ταῖη νν}}} 6 ἘΠ6 τηοϑὲ ΓΟρτοδ 
οὗ ΔΠΥ͂ ΟἴΟΥ; δηά ΠΟῪ ἰῇ 8 Βρ6ς14] ΤΠ ΔΏΠΟΓ Ὑ1]] 
τἶβο δ ἴΠ6 [δ81 ἀΔΥ ἴ0 νου Ἰδϑεϊηρ βίδα δηἀ οοπ- 
τοπηρῖ. --- ΟἿ... νἱ. 1. ϑοῖμθ {Ππῖπκ τΠδιὲ 1Π18 ἱπΕ} πηδῦδϑ 
Ὡοῖ ΟὨΪΥ ἐπδί ρσοοάᾶ ῬΘΟΡΪῈ ΜΟΙ ἴδνγ, θα [π6ὶ [Π086 
Ὁ ψὯΟ γοιηδί ρα, γὴ0 Ὑθηΐϊ [ὉΓ σοοά ῬΘΟΡΪΘ, ̓ 6ΙῸ 
δοοά ἴον "εἰ ; ΠΚ6 1116 818}} Ὑἱτθτοα σταροβ, ἴΠ6 
τοΐμιδε ἴπαΐ ῸΓῸ ἰφ δελῖπα, ποὶ ΟΠἸΥ͂ ὈΥ τ ραιῆῃ- 
ΘΟ, Ὀμὲ ὈΥ (Π6 ρίοαπου. ὙΒθη τῆθο Ῥτορῆθὶ οὐ- 
βογνοὰ πἷ8 υηΐν Γ8Β8] ἀθρΘΠΟΓΔΟΥ, δ πχδάδ ἢΐτῃ ἀε- 
δῖγο ἰδλ6 ἤγεί-τῖρε δ ωΐϊ; Ἀ6 νϊϑῃθα ἴο 8606 δ ἢ ΜΟΥ- 
[ὩΥ, βοοὰ τλθῃ 88 ΜΕΘ 'π [Π6 ΤΌΓΠΣΟΓ Αρ65, 6ΓῈ 186 
ΟΥ̓ΠΔΙΩΘΗΪ5 οὗ ἴΠ6 ῥτγὶμ εἶν {ἰπλ68, Δ 88 [ΔΓ 6χ- 
ἑοοάοα [86 θεϑὲ οὗἉ 41] {Π6 Ῥγεβθηΐ ἃ58 ἃ5 [16 ἢτϑὶ δπὰ 
ἔα }}-τὴρο ἔγυ 8 ἀο τόδ οὗ [6 ἰδύίεῦ στον, [παῖ 
ὨΘΥ͂ΘΓ ΘΟΙ.Θ (0 τηδίγΠγ. ΘΠ τὸ τοδὰ πὰ ἤθαγ 
οΥ̓ [06 νἱϑάοιῃ δηὰ :68], ἴ[Π6 δῦ 6898 δηἃ οοη- 
βοϊδητουβηθβθ, ἴπ6 ἀοσνοιίίοη δηὰ ομαγν, οὗ [86 
Ρτοΐδββοιβ οὗ τοϊ ἱρίοῃ ἰῇ ἴουΤΠΟΓ ἃρθ8, δη ἃ 860 ἴΠ68 
ΤόγΟΥΒο οὗ 818 ἴῃ ἴποβ86 οὗὨ [86 Ῥγοβϑηΐϊ ἃρθ,  ὁΔῆ- 
ποῖ Ὀπῖ δὶς ἀοννῃ δηὰ νυ ]8ἢ τ 1} 8 βρῆ, Ο, “ὺν ργὲνι- 
ἐἰυα Οἰγὶδιἰαπῖίψ ἀσαῖπ 1 ὙΝΏΘΓΘ αὐτὸ ἴῃ06 μἱδίπηθεε 
δηὰ ὩΒΕΡΙΣΟ ϊοβο [πΠᾶὶ θη ὈΘΙΟΙΟ τι 1 ὙΠ ΘΓ 
ΔΙῸ πο [5 γδϑ 68 ἱπάθοα, ννῖτῃποῦῦ τ] 1 ΟἿ δοιρίβ 
αεεῖτο τοι, θαὶ ἰῃ ναϊη. ὙΠῸ ροϊάθη ἃρὸ 18 ΡΟ 6 
πὰ ρμδβὶ το} ]}]; ΜῸ τηυ8ὲ τη Κα ἴπο Ὀδδῖ οὗὁ ψἢδι 
ἷθ, ἴοῦ γγὸ ατὸ ποῖ ᾿ἰ ΚΟΥ ἴο 860 θθς ἢ {Ππ|68 88 ἴδυθ 
θ66η.} -- γεν. 9. Τποθο τΠ8ἱὲ ΔΓ6 ἐγ Ροηϊτδηϊ [ὉΤ 
δἷη Υν1}} 800 ἃ ζτοαὺ ἀ64] οὗ γθᾶβοῃ ἴο Ὁ0 ρϑβδῃηϊ 
υπᾶον δ ]ϊοιίοη. --- εγ. 15. Οοα᾽ δ )ΟΓΉΕΥ ἴβυουβ 
[ὁ πὶ8 ΟΠ ΌγΟΙ δ10 ἐπρκῆρς οὔ μιίωγα ἴανοτγϑ, δπὰ 
τα ἀραΐη Ὅ6 σορίθα οἷ 88 {Ππ6ΓῸ 18 Οοολβίοῃ. --- 
ΤΕ. 

ἰοτοτδείου, ἴο 18 88 Ῥασζϑβοῦβ οὗἉ ἰοδὲ ροτίοοου ' ΤὨΏΪδ νἱον 
οὗ ἐπίηρα ἰδ, τίου, 8 ἸΔΔ ὦ ΟΣ δοϊρίοαα σϑοοζο! οἢ οὗ ({)6 
τοιιαίπἰης οὐ ποῖ ἴδ ὈΘΏΟΟΥΘΔ ὁδοὶ δβὸ ἴ0 ρυΐ ΔΉΔΥ ΟΣ 

ἀϊαμοΐοθ. ΑἬ ΗΘΏΣΥ ἰπιδοὶ δαγα ΟὨ τοῦ. 9, “ ΒοΩ πὸ 

οοιωρίδίη ἴὸ οὶ οὗ ἐδο Ὀδάποα οὗ ἴδμο ἰἰπιο8, τ͵ὸ οὐβδϊ ἴο 

οοιρ δίῃ διαίηκι οὐγϑοῖγοα ἴθ ἔπ ὕὑὉδάμῃοδδ οὐ οΌΣ ΟΥὮ 

Βοατί8."-- 1κ.] 



Ὠἰο ίζαα Όγ (ὡοοσίο 



ΤΗΝ 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΑΗΙΙ͂Μ. 

ἘΧΡΟΌΝΟΕΟ 

. ΒΥΧΥ 

ΡῬΑΤΌΙ, ΚΙΕΙΝΈΡΤ, 
ῬΔΒΤΟΙΒ ΑἹ 51. ΟΚΚΤΒΑΙΡ, ΑΝῸ ΡΒΟΞΈΒΒΟΒ ΟΥ̓ ΟΥ ΤΕΞΤΑΜΈΝΤ ΤΗΞΚΟΙΟΟΥ ΙΝ ΤῊΒ 

ὈΝΙΥΕΒΒΙΤΥῪ ΟΕ ΒΕΒΙΙ͂Ν. 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΕΡ ΑΝΡ ΕἘΝΣΑΚΟΕΡ 

ΒΥ 

ΟΗΑΒΙΕΒ ἘΠΠΟΤΊ, Ὁ. Ὁ, 

ῬΒΟΚΧΒΒΟΝ ΟΥ̓ ΒΙΒΙΙ͂ΟΑΙ, ΜἹΤΕΒΑΤΟΒΕΊΙΝ ΤῊ ΡΒΕΕΒΒΥΤΕΕΞΒΙΑΝ ΤΗΞΟΙΏΟΙΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΛΕΥ ΑἹ ΟΗΙΟΛΟΟ, 1,1. 

ΝΕ ὙΥΟΕΚ: 

ΒΟΕΙΒΝΕΕ, ΑΕΜΒΤΕΟΝΟ, ἃ ΟΟ., 6ὅ4 ΒΕΟΑΡΎΨΑΥ. 

1874. 



Ἑαπίιογοὰ δοοογάϊηρ ἴο Αςί οὗ Οοηρτοβα, ἰη (Π6 γοδν 1874, ὉῪ 

ΒΟΒΙΒΝΕΕ, ΑΒΜΆΤΒΟΝΟ, ΑΝῸ ΟὈΜΡΑΧΥ, 

ἰῃ ἰΠ6 ΟΠἶοο οὗ ἰδο [ἐργασία οὗ Οοηχτοι, δὲ Ὑ δοξίησίου. 

ἈΓΡΥΕΉΒΙΌΞ, ΟΑἸΜΒΕΙ͂ΘΟΕ: 

ΒΊἘΕΒΈΕΟΤΥΡΕΌ ΑΝ ΡΒΙΝΤΕΌ ΒΥ 

Ἡ. Ο. ΒΟΥΘΗ͂ΤΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ. 



ΗΑΒΑΚΚΟΚ. 

ἹΝΤΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

1. Ορηίοηϊβ απὰ ΕΌΤηι. 

ΤῊΝ ἤγβὶ ραγὶ οἵ {πῖ8 Ὀοθὶς, Ομ 08. ἱ. δῃὰ 1)., οοῃίδίηβ 8 ἀΐδίοσυιθ Ὀοΐτθου ἀοα δηὰ ἐδὁ 
Ρτορδοῖ, ψνῖοῖ, ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ 18 ἔογῃ, Ὀὰϊ αἷἰδο ὈΥ [126 ρυγα οἱοναίίοῃ οὗ 18 βίγ]6, 18 οἰοβϑὶν 
ἐσηῃποοίοα νὴ ΜΊοΔἢ νἱ. δῃὰ υἱῖ, [Ὁ ἱδκοβ ἤοπι [86 οιμρίτὶ 81 Ῥγαβθηῦ ΟἿΪγ 18 δβἰαγίΐησ- 
Ροΐηϊ, ἰῃ ογάθγ ἴο δχ ἰθὺ ἰπηπηραϊαίθὶν 16 στοῦ οουσϑο οἵ οοπιίηρ δυθηῖβ, δοσογάϊης ἰο [8 
Ὠδίατα, 88 8 Θ! ὈΟἀϊπηθηΐ ΟΥἩἨ [6 Τπἀδιμθηῖδ] 1688 οὗἩ ἴ[Π6 Κίπράοιι οὗ (οὰ. Τμο ἀϊαϊοσαθ 
(τοδίβ, ἰῃ ὕπνο στδάδίοῃβ, οἵ αοα ΒΒ ρἷδῃ Ὑἱῦ [δγ86] δηὰ ὑεῖ (π6 Βοδίμθη βϑοῦ δῦ ροΟγΘΥ, 
ὙΠΟ 18 Βόγο ροϊπίθα οὐδ τ 1 οἰθαγ ᾿γϑοϊβίοι 88 [86 ΟἸαϊἀξδῃ, 1. 6. 18γ86}᾽8 δίῃ τημδὺ Ὀ6 
Ῥαηίβμοὰ ὈΥ ἃ βϑνεσο δῃὰ ρονϑγι] Ἰυασιηθηῦ, δηὰ {πὸ ϑοοῦγρο 18 δἰγοδαν γαὶβοα, τὶς} ν}}} 
[4}} ὑροὰ {86 σοπογδίίου ᾿ἰνίηρ δὖ ργϑβθηῦ (1. 1--11). Βαῦ ἰδ 18. 8 τϑνοἰαϊίοη οὗ {16 συἱσμύθοιβ- 
Π658 οὗ Φοδουδὴ, σὨϊοἢ 18 ἴἰο Ὀ6 Θχδουϊοα, δὰ πὶ ἢ Ὑ0}}} δίσκο (86 (ἰΘδί ΟΥ̓ 88 Μὰ }} 848 
ΘΥΘΤῪ δἰηδαϊ Ὀοὶπρ ὑροὶ θατίΐ. Αὐ ὑῃ6 ἰαδὺ (Π6 ϑαγίἢ 888}} Ὀ6 16 τ (μ6 Καοπ]οᾶρα οὗἁ 
ἴμ6 φίογσυ οὔ ϑθιονδὴ ἀπᾶὰ Κορ βδιίθῃοθ ὑθίοσο Ηΐω. ὙΠ (818 [86 ργορμοῦ Θομ80168 Ὀ6- 
ϑνοσβ (ἰ. 12--ῖ. 20). Α8 πη ΜίςἼδῃ, 8ὸ 6Γ6 8180 [86 ἀἰαϊοριθ {118 ἰηῖο ἃ Ὠγπιῃ γι 1 6 8}} Ὁ 
ἐοπδίσυοίοα Δ΄οΥ [86 Τρϑπηοῦ οὗ (Π6 Ῥβα]8 (οὮΔΡ. 111.), τσ, δοοογάϊησ ἰο {86 τηοᾶϑ] οὗ 
ἴα οἷά βαογϑὰ πδίξοηδὶ βοῆσβ, δηὰ ἴῃ {Π6 ἔοστα (Ἡ Ι ἢ ἔοπὶ {Π|086 μ88 ὈΘοοπιθ Οὐ δύο 1) οὗ 
ἃ πΟΠαΘΡ ΆΥ σ]οτγίουβ ΒμΘορἤδην, οοἰοὈγαΐθϑ [86 Ἰυδρτηοηὶ οὗἩ ἀοἂ ὑροη ἴπ6 μϑαίμθη, δ, 
ἴῃ οσομηθοίίοη τ τῇ 1, {πΠ6 δεαϊναίίοη οὗ 153786]. 
Βγ [86 ΠἰρατρΊο 8] δ οπ8 δ [π6 Ὀορίππίηρ δηὰ 186 οπὰ {18 ΒΥ πα 88 Δρροϊηίθα [ὉΓ ρυὺ- 

Ἰὶς ρουίοσιωηδῃοθ ἰῃ [16 ὑθηιρ]θ ; 88 ΤΊΔῪ ὈΘ Β66ῃ 8180 ἔπι {86 Γοουστθηοθ οὗὨ {86 βοἶδΒ, ὙἘΙΟἢ 
8. ομαγβοίογίβυϊς οὗ ᾿τυτσῖοα] Ὠγπιη8. 

Α5 σοποογηβ ἴΠ6 ἴττι οὗ {86 Ῥτορ ιοῦϊοα] Ἰαπισιαρο οἵ {18 Ὀοοὶς, “δ 18 οἰδββίοδὶ {μγουσῃ- 
οαἱ, [}] οἵ Τάτ δηα βρίθοι πογὰβ δηὰ ἴγη8, Ἡ ἰοΪλ ΔΥῸ 0 βοπιθ δχίθπϊς ϑχοϊ αϑίνοὶυ ὶβ οὕη, 
ὙΠ1|δὺ 18 υἱον δηὰ ποθ οὗ ργθϑϑηίδώοη ΘΑ ὑπο 8608] οὔ ἱπάδρομπάθηϊ ἔοσοθ δπὰ βηϊβῃρα 
Ὀοβυΐγ. Νουνβίαπαΐησ [π6 νἱοϊθῦ ταβῃ (τ ίοἢ 18 γοῖ τοῦτο σοσυϊαρ (μδῃ ἱπ Νδυτ) δηὰ 
ἰοῖγ βοαγίως οὔ [πΠ6 ὑμουρἸ8, 18 ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἵοστηβ ἃ ΠΠΘΙΥ οΥρσαηὶζοα δηᾶὰ δυι δῦ] τουπάοα 
Ὑ80]ς. (6 1|2Ζ80}..} Βυὺ [86 ᾿γτὶς τίηρ οὗ (86 ἰδῆσυασο {μγουσμοαῦϊΐ, ἴῃ τ ΙΟἢ ἢ6 απΐύθ8 [ἢ 6 
Ρον ον οὗ [βαῖδῃ δηὰ ἰὴ ἰθθάθν [86] ν᾿ οὗἉ δογοιαίϑα, 18 ρθου αν ἴο Εἰ πηβο 

[Κεῖ], 71πιγοαμοίίοη ἰοὸ ἰ(δ6 Οἰά Τοδίαπιεηΐ, νοὶ. ἷ. Ρ. 414: “ὙἼΠο ῥσόρμοοῦ οὗ Ηδθδκκυκ 8 
᾿ οἰοιμοᾶ ἴῃ 8 ἀγαϊιδίΐς ἴογπι, δῆ αυθδιϊοηΐησ δηα σομιραἰπίησ, αοα δηβνογίησ τ ῖτ (Ὠγϑδῦ- 
δηΐησ, [0 Δῃπουποθθ 88 ῃθδγαοβὺ οὗ 8]], [πὸ ᾿προηάϊησ ἰδαγία! Ἰαθσταθηΐ ὈΥ (86 ἱπείσγυϊηθη- 
181 οὗ ἰ6 ΟΒα! ἀβρᾶπε οῃ {π6 ἐμθοογϑου Ὀθοδϑυδο οὗὨ 1[8 ργϑνδι]ησ τηογαὶ οογττυρίΐοη (οὮΔΡ. 1.) ; 
Δηὰ ποχί ἰο {πΐ8, ἰῃ 8 ἤνο(ο]α ποὺ, [86 ἀονηί}} οὐἨ (818 διτορδῃηΐ, νἱοίϑηιϊ, (οα-ἰὈγροίπο, δηὰ 
ἰάοἰαδίτουβ οὔδηίον (ομρ. 11.) ; δῃὰ 10 οοποίθ8 ψὶὶ [86 δήβτοῦ οὐὗὁἨ (δ6 Ὀαο]ονίησ ΟΒαγο ἢ ἰὸ 
18 τυοίο]ὰ ἀϊνίπθ τανοϊδιίοη, ---- [Πδὺ 18 ἴ0 βᾶυ, ὙΠ ἃ ργορῃριοο- γχῖς Θοθο οὗἩἨ {86 ἱπιργθδ- 
εἰοῦβ δῃὰ ἔδο ϊπρ8 Ρτοάπορά ἴῃ δ6 Ῥγορδοῦβ πυϊπά --- (1) ΌΥ (686 ὑπὸ αἰνίηθ τϑ διϊοηβ ἤθη 
Ροηδετοά ἱπ ἴΠ6 ᾿ἰσμὺ οὗ (μ6 ἴ,ογὰ 8 στϑαῦ ἀοίηρβ ἴῃ {ἰϊὴ65 ραβὺ [ςἢ. 1.1.1 (2)." 

“(1) Οομρ. [86 δαιηΐγϑ]6 ἀδνοϊορεμθπί οὗ [16 σοη θη οἵἉ 0}.}18 ῬΓΟΡ ΘΟΥ, δηα οὗἉ 118 οΥρϑηΐο 
ιιϊσυ]λίίοη 88 ἰὑ ἴΌΓΙ9 δὴ ἰηάλνἝβι Ὁ]Ϊ6 80], ἰῃ 6. ζβοῖ, Οὐπιπι. ΤΏοΥθ 18 ΠΟῪ ΠΟ ΠΊΟΙῸ 
ῃπρεὰ οὗ τοίυτϊπρ [86 ΘΟΒΙΓΆΓΥ ΟρΡ᾿πΐοη8 (ρσγοοθοαΐξης ΠῸπι αἰνὸς τυδηὺ οὐὁὨἨὨ υπαρυβίϑῃ 5) οὗ 
Καϊΐπεκγ, Ρ. 148 Β,.; οὗ Ετθατίο] ἰπ ΕἸΟΒΒοσΝ, Αἰ. ΜΒιδίϊοιλ.) χ. Ρ. 420 ἤ. οὗ Ηογεῖ, Κι δἰομ θη 

΄ 



4 ᾿ ἨΑΒΑΚΚΟΚ. 

Παῦ., ΡΡ. 831-82; οὗ Βοβοηι ον, οὔ Μίδυγον, πὰ οἴμοτθ, ἰμαὺ ἴθ ὈοοΟΚ οοπίδίπμβ νασγίουβ ἀΐδφ- 
ΘΟΌ 568 ΟΥ̓ νᾶτγίουβ ἀδίθβ. Τὸ βᾶπι6 ῇδυ Ὀ6 881} οἵ {116 δδβογίίοῃ οὗ Ηδιηδλκογ, ῥ. 16 ΠΣ, ἴδλι 
[Π6 ἤγβι ἀϊβοοιιγβα 18 ΟὨΪΥ ἃ ἔγασιμοηΐ. 

“(2) Ηδποα ἰὑ Ιδδῃ8 ἰῃ τδη  ο] ἃ ᾶγ8 Οἢ (6 ΟἹΟΓ δοησϑ δηἃ ῥβ8] 8, δπἃ τοργοάπιοοϑ 
(πεῖν ἱμβουσμίβ (Ποαῖ. χχχιϊ, 2; δυάσ. ν. 4, ὅ ; Ῥβ. Ἰχνὶϊ. 8, 9), θὰ Θδρθοΐδ!γ οὐ Ῥα. ἰχχνίϊ. 
160-21 ; οοπῖρ. Βε  Ζοῖ, Παῦ., Ρ. 118 4." --Ο. Ε.] 

͵ 
΄ 

Π. αίε. 

ΤΒ Ὁ Ὺ οὗἨ [86 Ὀοοῖκς, πιμῖο ἢ [86 Ἔχοσρϑὶϑ ψ}} Βοτθδῖου αν ἰο σοηῆτγιῃ, ἰ8 βίιονγῃ Υ (86 
ὙΘΓΥῪ διδίομιρηῦ οὗ [16 οσοηίθηῖδ. ΙΓ τὸ τπθὰ ἱπασῖγο οοποθγηΐησ [86 οἰγουμιϑίδησθθ, ὑπ 6 Γ 
ὙΓΒΙΟ. [Π6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ΔΓΌΒΘ6, ἯὙΔ ταυϑὺ το͵θοῖ, αὖ [η6 ουὐϑοῦ, {ῃ6 ἈΓΡΙΓΓΑΓΥ δἰΐθαιρὶβ δὲ ἀϊνίβίοη 
ἰηίο ραγίβ ὈΥ Βοββηιια] ον, δὰ Μάδυγογ, δοσογάϊηρ ἴὸ ἡ ποπλ ἃ ΘὨγοποϊορσίοαὶ ἰμιογοδ ιίοη, 
ΒΔΙΏΘΙΥ, {86 ἱηναβίοη οὗὨ ἴμ ΟΠ δοαηβ, ϑιιουϊὰ Ὀ6 τδᾶθ ὑθίνθθη ομαρβ. ἱ. δηὰ ἱϊ. ΤῈ 

ἀϊδίοσιιθ 8 οΘοπ(ἱπαθὰ Ὀαγοπὰ {86 Ὀεσὶππίησ ὁἐ σμδρ. 1. ΑἾδο ἴῸγ 186 στδάπδὶ ςΒὨγοποϊορίοδὶ 
ΡΓοστοδ8, βίοι ΗΖ Βπά8 ἱπαϊοαίθά ἴῃ (16 ῬοοΚ ([μαῦ 86 ΘΠΘΙΩΥ 18 Δρργοδοϊιίηρ, οἰδρ. 1.; 
(δύ δα 8 ργθϑϑηῦ, οἴδρ. 111.), [Δ γΘ 18. ὩΘΙΠΘΡ ἃ. ΓΠλ ΒΡ ΡοΓΐ, ΠΟΥ ἃ ὑβυοβοϊορίοδὶ ροβϑι Ὁ  Υ 
οἵ οοποοίνίησ ἰ. Ὑμ6 [οομτηδῃᾷ [0] “ Κορ βίίθηθθ Ὀδθίογο δοδονδῖι" (11. 20). 18. ον: ἀθηεγ 
δὴ ἱπιχοἀυοίίοη ὸ ἴ86 δ πη, ἰῃ το ἢ [ἢ6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ου]πλϊπαίθ8. ὙΨ 16 186 νοθβ ἱἰ. 6 Η 
ὙΠΟ ἀο ποῖ ΘΧὨἱς [6 ἡπαρτηρηὶ ἰδ] ἢ, θὰ 108 ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ, ΔΙῸ 588}}}} βουπάϊηρσ ΟΥ̓ [Πὸ Θασίμ, 
Ὅ06 ποῦ]ὰ 18 βυιιπηοηθα ἰο ᾿1δύθῃ ἰο Ηΐπι, Βο86 οοπιϊησ [80 ὨγτλῺ ΒΗΠΟΙΠΟΘΒ. 

ΟἿθ ΣΊΔΥ δΔοσοσα ηρ]ν, πίϊμουΐ ἀϑησοῦ οὗὨἨ Θγσου, δϑ8ϑπ6 ἃ δἰηρὶθ ροϊηῦ οὗ {πιὸ ἔθ ὅλ: σοῦν- 
Ῥοβίοη. Βυῦ πὮθη ἰ8 τμΐ8 ο Ὀ6 βου ὃ ΕἸπαϊηρσ ᾶῦ ΗΔΌΑΚίαΚ ρΡαϊ8 Θρμδβὶβ οὐ ἐμαὶ 
ὙΒΙΟΝ 18 ἀποχρθοίθα δηὰ ποθι! ἴῃ [16 δηηοιποοριηθηῖ,  Ὦ]ΟΒ ἢ6 (ἰ. δ) οογίδι αν αὐΐογα 
με ἢ στοδὺ 8.7688, ΒΥ ἱῃ ΘΥΡΓΟΙΘΓΒ ἤν Ὀ6θη ἱπάπορά [0 πιαϊοίβδίη, [μαὺ ἮΘ6 τηυδῦ ᾶγθ ργομῇ- 
Θδἰθα δὖ ἃ πηθ, ψθ [ΠΟΓΘ γγ88 ποῦ θύϑθῃ ἴπ πιοβί ἀϊδίδηϊ βιιβρίοίοῃ ὑμδὺ ΔῺΥ ΟΑΙΔιΣὙ νγὰ8 
ἴο Ὀ6 Δρργεβθπάβα ἔγοπι (86 Ομδιάεβαπβ. Νοὸν ἰῃ 23 Κίηρθ χχὶ. 10 δ΄. (οορ. 2 Ογου. χχχίδὶ, 
10). 1 16. ΟΧΡΓΟΒϑὶγΥ δἰδίθα, (μαῦὺ υη ον Μδηδϑδβοι (θ98--648), [16 βύσσοβϑβοσς οὐὁἨ ΗρζΖο κί, τἰὸ 
Ῥγορμοῖβ δηπουποθα [86 ΔΡΡΓΌΔΟΝ οὗ 8 ἴδυσὶ Ὁ] 6 οδίϑηντυ, αὐ τ ὶο ἢ (6 Θᾶγβ οὗ [ἴ}6 ρϑορὶθ 
8ῃου ἃ ἀηρῖὶθ. Ατοοπρ (686 Ρτορμθίβ δοοογαϊηρὶν ΗΔΌΔΚΚυΪς τῆλῪ 06 πυιηρογοα; δηὰ [8 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ἴπ0 δἰτυδίίοη [οὔ (μΐηρ8] ἰῇ βίο 6 ττοΐθ. Τμῖ8 ορἰπίου οὗ δἰ), 485, Ηδνει- 

᾿ ΒΙΟΚ, δηὰ οἴδοσβ, Καὶ! αἰβδο ἀθοίατοβ [86 πηοδῦ ργοῦδ 0 ]6. Βυῦ βδουϊὰ [86 ἱπογθαΐδ]6 οἰγουμ- 
βίδῃσο οὗ [09 ῬΓΟΡΒΘΟΥ 116 ἰπ [86 ἔδεῦ ὑπαὶ ἰδ βρθδκϑ οὗἨ ἴδ Οἰδ)] ἀδοϑηβ, (Πρ ἴο γοίδσ 8 ἀδὺθ 
ἴο 86 {ἱπι6 οὗ Μδηδββθὴ νουἱὰ ποί 6 δΒ0 ΠΟ] ΘΟ ἴῃ Κοορίηρ Ὑὴὸῖ {18 νον. ΑἸγθϑαγ ὑηάοσ 
ἨοζΖοκίβϑῃ, δἰ ργθάθοβδβουτβ (ΜΙ ο δα ἰν. 10, δηὰ ᾿βαῖδῃῃ χχχίχ. 28, 18) δὰ Ὀγθϑθδο {86 μοῦ 
οὗ (86 Ομα!άαθβ. ΤμῈ ἰῃογθα Ὁ] 168 ΤΑΙ Ρ ἱπ ὅπ »γοβοηξίν ἱπιρεπαάϊπο ΔΡΡγόδοὶ οὗ 
1[Π6 ΟΒδΙφϑῃβ: δηῃὰ ἴπ6 παγγαίίνο (6 γ. χχχνὶ. 9--32), ργονθα (δδῖ {}18, πὴ0}} ᾿πιτο δ θ Υ 
Ὀοΐογα ὑμεῖς ἄγβε ἱπυδδίοῃ οὐὗἩ Ῥα]ββίΐπθ, ἱπ ὑ86 τἴτηθ οὐ Φοβοίακιπι, νγᾶὰβ οοπβίθγθὰ βοιρθίἑηρ 
ἱπογθά 016 δῃα ἠοῦ ἴο Ὀ6 δηπουῃσθα. ἀπά ἴῃ {πὲ δϑ ϑη Υ ρῥγθαϊοῖθα ΟΥ̓ ἢΠ9 ῥγορϑίβ ἴῃ (86 
πιο οὗἩἨἁ Μδῃδββθῇῃ, [116 σΠγοπὶ οἶον ρϑγοοῖνοδ ΙΓ [86 Ἔχρθαϊιΐου οὗ Αββασβιδάάοη (2 Ὁ σου. 
ΧΧΧΙΝ, 11; σοΟΙΏΡΑΓΘ τοῦ. 10). (ΟομρΆΓΘ, τπογθουθῦ, ηἰγοὰ. ἴοὸ Νῆυπι, Ρῥ. 4 ἔν, δηὰ Μονοσβ, 
Οἠτοπῖξ., Ῥ. 821 1.) Μογϑονοῦ (86 δποΓΡῪ οὗ [86 Ῥγορ ιοίίε πογὰδ (ἰ. ὅ) 18 ἃ ὑῬϑοῦ αν οὗ Ρτγὸ- 
Ρ μεῖς ἀϊςοῃ, αηὰ αῇογαὰ 8 ἢ0 στοιηὰ ἴον δυρροτίηρ 86 ἰδίογίο8) ἀδὺθ ; θαῦ ταῖμον ὑμ6 δα)οϊηοα 
οἴδυδα, “ ἴἢ γοῦν ἀΔγ8,᾿" πὨίοἢ 18 ἴο ὍΘ τοδᾶ ἰπ [6 βδτηθ γὑϑῦβθ, δηὰ ψ ϊοἢ Β858 ΒΟΓῸ ἂὡ' Βρθοίδὲ 
ΘΙ ρμ8818 (οοαρ. ΕΖ. χὶϊ. 26) ἴῃ {π6 τοῦδ οὗ [6 ρῥγορβϑῖ, ργονββ, 88 Π 6) Σβο δοκηον οαροβ, 
(μδὺ 0818 ῬΓΟΡΆΘΟΥ πιυϑὺ Ὀ6 ροἰδοοὰ σοῃΒ ΔΟΥΒΔΌΪΝ ὨΘΆΓΟΥ {πὸ οδδβιορ!ιθ οὗἩ νος 1ἰ ὑροδαι, 
[884ῃ 186. τοΐρη οὗὁἨὨ Μδηδϑδοῖ, ΒΒ τγὯ8 δοραγαύθα ἤτοι ἴ86 ἱηνυδδίοη οὗἨ [86 Ομιδιδβϑδϑηβ ὉΥ͂ 
ἴρογ6 ἴδῃ 8 ροηογαίίοη. [0 ἰβ Ὀ6β: 468 βαγάϊυ σοῃοοίνδίθ, μον ἡδὺ ἱπ [6 ἔτὴ6 οὗ Μαμλββεὶι, 
ἴῃ. Ὑ ὨΙΟὮ 086 πογβῃΐρ οὗὨ Φεβονδὴ τγ88 ἔοσεθὰ ἴὸ σίνθ ψδὺ ἰο ἸΔοἰαίτΥ (2 ΟἜτοη. χχχίϊ!. 4 ἢ; 3 
Κίησϑ χχί. 4 ἢ), Ηδοδκκοκ δῃου]ὰ μᾶνὸ οοιηροβοὰ [Π6 ῥββ]πι, οἄϑρ. 13}..) [00 [16 Ρυ δὶς βοῦ- 
νἷσθ : ἴδ [016 Ρ»861π|} Γδίθ ργθβαρροβοβ ἰμαὺ {πὸ δοοϊϑαϊαδίλοδὶ σϑίουτωβ οὗ οκίδῃ (641-610) 
δὰ αἰγοδὰγ ἴδκϑη τοοῦ ἰπ {86 ρορυ δῦ 16. Αάδᾷ ἴο [8}8, βηδ! γ, {παὺ [6 ΟΠ] θα πα δΓὸ ποὶ 
ἸΏΘΤΟΪΥ τηθηϊοποά, Ὀυὺ (Ποῖν τ]ὰ ἀρρθαγϑῆσα δηὰ {μοῖρ νϑϑὺ βυοοθβδδ τὸ ἀδϑοτι υθὰ σὰ 88 
ὀχϑοίηβϑϑ 8δηα {Ὁ}1π6β8, ἴτοπὶ τη ἢ ἰδ 18 ουϊάθπι ὑπδῦ ([μ6 ροσνογῆι πδύϊοη ττᾶδ, ἰὰ [86 εἰπιθ οὗ 
ἴΠ6 μγορβδῦ, δἰγεδαγ οὐ [186 ὙῪ δηὰ δὰ βδοηαυϊγοα [ῸΓ 1086] δ ὑθυτί 6 ἤδιηθ. ΤΆ] ἰλϑὲ δῖ- 
συμαθηΐ οοηίγϑυθηθβ ἴΠ6 ορἰπίοη οἵἩ Ὑ ,Ρίηρα, Π 6} ἢ Ζθο ἢ, δὰ οὔλοτβ. σσο ποῦ] [Κα ἰο μἶδοθ 

1ιϊ8 ῬγΟΡΏΘΟΥ δ ᾿θδϑῦ ἴῃ {6 ἃσθ οὗἩ Φοείδῃ. Εὐτίμον, (86 ἀδβογίρείοι οὐὨἩ ἔμ6 ρῃθὶὶς 116, νὶϊα 
σι ϊο ΗΔΌΔΚΚυΚ (ἰ. 2--4) ἱπιγοάυοοθ ἴ[μ6 ἀππουποριηθηΐ οὗ (86 Ἰυάσιηθηξ, 18 ορροδθὰ ἰο 18]5 
βοοοῃὰ ἀδίθ. Εογ, μου ϊὰ ἴῃ6 ργορίιθου [}}} ἴῃ 086 {ἱπ|6 οΥἨ Φοκίδιι, ἰὰ υγουϊὰ [8}} αἰτοῦ ὈδίοΓο, 



ἹΙΝΤΒΟΘΌΟΊΤΊΙΟΝ. δ 

οὗ δἴοσ μὶ5 τϑίοστηθβι Τὴ ἴὌστηοῦ 18 ἱπῃρΟ88106, βίποθ ἱδ Ῥγθϑιρροξοβ, 38 ορβογνθα δῦονϑ, ἴΠ0 
τοίοσια οὐ πογβδῖίρ. Βυι 1 ἰν ἰδιρίδοθα αν {π6 τϑίοστῃ, ἤθη [6 ἀδβογρίίοη οὐἩ (16 γυϊηοά 
οοπάϊιίοη οὗὁἨ [δβγϑο], οου]ά ποὶ, 85 6] ΖΒ} τη 8, Ὀ6 δο υπάογειοοὰ (80 (Π6 Ταίογιβ ἰηίτγο- 

ἀυςοά 8 {ἴπ|ὸ οἵ σἱπηονίηρ Δπα ΘΟὨΒΘΑΠΘΠΕΪΥ ἃ βίγοησ οοπίγαϑὺ δοίνθοη ἴμ6 μοάϊθββ δῃὰ {10 
τὶ μύθου; ἴον Ηδθακ κυ δα γ8 ποι ίης οὐὗἁἨἁ δυο} ἃ οοπίγαβῦ, θὰῦ 6 βρθᾶκβ οἵ ἃ ρογνογβίοη οὗ 
͵υδοο, τίς, ἴῃ [06 παίιγο οὗἉ [ἢ6 οα856, ἀοθ8 ποῦ σοι ἤοια Ὀθίον,, Ὀυΐ ἔγοπι δῦονθ : δἷβ δά- 
ἄγοββ (:. 2 Β΄. ; 88 8150 'π οῆδρ. ἰἷ. 9 Β΄. ἀραὶ) 18 αἰγθοϊθὰ δραΐηϑιὶ ὕμοβθ ἱπ ἰσὰ δυϊμογίιγ. 
ΕἾΒΑΙΪΥ [86 πογάβ, “ ἴῃ γουγ ἀγα," ἰἢ βροίκϑῃ ἴῃ (86 ἴδαι6 οἵ “ο58, που]ὰ Ὀ6 ἰῃ ἀϊγθοὶ οοη- 
ἰτδαϊούου ἰο [86 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἰμ8 ῥγορμοίθθβα Ηυ]άδλῃ (2 Κίησβ χχὶϊ. 18 8.), δοοογάϊπσ ἴὸ 
ὙΒΙΘΒ [η6 σϑ] τη πγ88 ποῦ [0 [811 ἀροὰ ΦΨυάδῃ ἰῃ 186 ᾿ρπηα οὐἁἨ Φοβἶαῃ!. Νοιβίησ γϑηιδΐπβ, 
1πογοΐοσο, θαΐ ἴο ρἷδοθ 088 Ῥγορ θοῦ ἴῃ [86 γχοΐσῃ οὗἁἨ Φοβοϊαϊκίαι (610-99). 80 )ὸ Ὑγοιϊο, 
Ἐνδὰ, Ὁμαρνοῖς; Ηἰισῖν, Βδυμαϊοίη, ΒΙΘΟΚ. 

Ἰηάορα 4}} 86 οἰγουτηβίαη 41 ονίάθποο 18 δἷδο ἰῃ ἔδνον οὗ ι.,18 {ϊτπ|6. Βαδγίοη ᾿δὰ βιιἀ- 
ἀθηὶγ γίβθῃ 88 ἴγουι ποίησ [ὠσπι Νιολίδ, [6 ποιβίης, Κεπῦηια ---- Ο. Ε.1, ἴῃ 16 (ἐπη6 οὗ 
Φομοίακιπι, ὈὉῪῚ [86 ονδογίδγον οὗ Νίμθνθῃ (οοπρ. Ιηἰτοά. ἰο Ναδμαπι' ἷν.), ἴο (6 βυπηπῖν οὗ 
Ρονσού. [{ νγβ ἃ δρϑοῖδοὶθ 'ῃ σίου Ναλυπι αἶδο ρογοοϊνοα ἃ βίῃ ροπάουϑ δοὶ οὔ ἀοὰ. Τακ- 
ἴῃς δάνβηίαρο οὗ [86 οομρ ἰοδίάουβ ἰῃΏ Μοβοροίδιῃηϊα, Νούμο Κίην οὗ Εσγρὺ Βα αδἰγοδὰγ 
Ῥγονίουδὶν βοῖ ουῖῦ, βοϊζϑαὰ ἴπ6 Κίηράοιϑ οὐ ἴπὸ Μοαϊζογγδηθδη, δὰ δὰ ἀορτγίνοα Κίησ ΦΔοβίδῃ, 
ΠΟ ΠὩΔΏΪ]Υ Ορροβοα δἷπη πῃ ὑπ6 Ὀδι}6 οὗ Μοσιάάο (ν]. 10), οὗ ἰβτοπα δηὰ [ἰδ ; ̓δὰ 4180 
οδστίο ΔΎΔΥ φοθοθαζ, ἷ8 Ἰοσ ἰπδῦθ ᾿βυσοθ880γ ἴ0 (δ6 [Πγοῦθ, ἰηΐο Εσγρῦ, δὰ ρμυὺ ἴῃ 18 
Ρἶδοθ Φεμοίακίπι, ἃ τ ΔΚ δηὰ ἱπιρίοιβ ἴλη, 88 Κίησ ονοῦ Ψιἀ8}} (2 Κίησβ χχῇ, 87-χχῖν. 
4). Ηἱ. οχροαϊοηβ δανδηοοὰ οοηςηιλ}νγ οηναγ, ὙΔ118ὺ ἴ6 Βδθγυ]οηΐδη ἅμα Μεοὐΐδῃ 
δττηΐθβ τ γα με] α αϑὲ Ὀοίογο Νίπονο)ι; δηὰ δἰγθβαυν δὰ }6 ρυβῃρα ἔογναγὰ ἴο (16 ΕΠΡ γαῦθβ, 
σοὺ ΝΙΠΘν ἢ 4811. Ιπηπιοάϊαίεὶν Νοβυι δα χααν ΤΡ μΘἃ δσαίηβὺ ἴπι ΔΊ} 19 Βαθυγίοη- 
ἰδῃβ οχυϊίησ ἱπ υἱοίοσυ, δπηὶ 1] θά, ἰὰ [86 ἰουγῦ γοϑῦ οὗ Ζεδιοίακίμα, Β. σ. 60ὅ, (86 Εργρ- 
εἶδ ΡΟΥΤΟΥ δὲ Οδγοβοι δα (ΟἸγοθαίυμ) οὐ [86 ΕυρἈγαΐθβ (6γ. χὶνὶ. 2; 908. Απι. χ. θ, 1), 
δηὰ ρυτγϑυρὰ (πο διχίεῖνοθ θνθῃ ἰὼ [86 Ὀογάογβ οὗ Εσγρῃ. Τμαῖ ἀυγίηρ 818 ΘΆΓΘΟΓ οὗ νἱοίουυ 
Φεμοϊακίπι αἰδο, [86 ογοϑίυγο οὔ Νϑοδο, ἀϊὰ ποῖ δβοᾶρθ νίζμουῖ ἰτουῦ]θ, 18 ποῦ τ ΓΟ ΪΥ ῥγοῦ- 

᾿ς ΦΌ0]6 δηὰ ἴο ὃ6 ἰπίοττοα ἔγοα δ6 αἰγθοίϊοη οὐ ἰλθ τρᾶγοῖ, θαῦ ὈΥ [16 πυπλογοῦβ 8]] 505 ἴῃ 
Φογαιηῖδῃ, 88 γγ0}} 88 ὈὉῪ 2 Κίησβ χχὶν. 1, δῃὰ ἤδη. ἱ. 2, οογίαϊη. (ὙΤμδὲ Ὀδηΐθὶ πιθηςοηβ {πὸ 
εὐϊγὰ γοῦν οἵ Φεβοίαἰκὶπι ἰηϑίοδα οἵ {86 ἐουτί, [88 18 ϑτουπὰ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ 8 αἰδδγθηΐ βγβίθπι 
οἵ οαἰουϊδιίίοη ; οοπιρ. ΝιοΌυΣν, Οεἐδολ. 4.82. ὦ. Βαδεῖε δι, 821 [ΗΠ δἰ. 4.25. απὰ Βαδγίοη, Ὁ. 
821 
τ ΠΟῪ οογίδίη ἐδπαὶ Ηδθακίκυϊς Ρτορμοβίθα Ὀοΐογα (δἷ8 ἱπναβίοη οὔ [6 ΒαΌγ]οη ἢ 8, [ὉΓ 

88 γαῖ Φογυβδίοπι 18 ἰη ἃ δία οὗ βϑοῦγο δηὰ ροίἶθββ ἱπίαιυδοη (ἰ. 2 8.). δυβὶ 848 οδογίδίῃ 18 
ἀξ (παῦ ἰδ ῬΥΟΡΏΘΟΥ ἀο68 ποῦ τοῖον ἴο ἐπα φἰοῃθ : Ὁ θαι γϑοθβ {Π6 8016 Ομδ ἀθαπ ὀρργοϑ- 
δβἷου, πο ἰουπα 18 οΘομδυμαπηδίίοῃ ἰῃ (116 γθᾶῦ ὅ88. Βυΐ [ἢ να ἰπαυΐγθ ἸΏΟΓΘ ΒρΘοΐ] [ῸΓ 
(δ6 ἀεοῆηὶία πηθ οὗ ᾿ἷβ8 ῬγορΏθου τἱτΐη (06 γοδγβ 610-60δ, (Ὠθὴ ἰΐ, 88 αἰδο {86 βοθῆβ ἀ6- 
βοτὶ Ὀοα 96 Γ. χχυχνὶ. 9 ., τηυϑῦ Ὀ6 ρἰδοθὰ ἴῃ [86 ἔουγί γθὰνῦ οὗ Φεβοίεα κίπι, δὰ ἐπιπιεαϊαίείῳ 
δοίογο ἔμ6 θαι)6 οὗ Οδυοδθιη δῦ, ΟἾΪγ ἤοηι {118 δἰζαδίζοη, ἰῃ το [16 αἰ δίγθβϑ 8 σοῦ ὩΥῪ 
Αἰγοδάυ δρρτοδοβίης (δοιρ. (Π6 ἴμϑι, 96γ. χχχνὶ. 9, στ πῖοἢ γὰ8 αὖ 411} ὀυθηΐβ δρροϊηϊθα ὩΡΟΣ 
ΝϑοΒο᾽ Β ὁ δυγδηροιηθηῦ), ἃ δἰυμδιίοη ἴῃ το ὑπ ἀδοϊδῖνο Ὀἷονγ μϑὰ ἠοΐ γοί (8]16η, {ποτ Ὀ6- 
ἑπρ 8βὲ}}} σοοὰ δοῃβάθποθ 'ἰπ “6γυββι πὶ, οδ Ὀοΐδ ἴ8μ6 [Ὁ] ον οἰγουμηβίβποοβ 6 πηαἀογείοοά : 
Ὡδίηοϊυ, ἰμαὖ ΗδΌΔΚκυϊς ῥγοοϊαὶπιβ ᾿ΐ8 ΤηΘββαῦθ 88 βοπηθί ἰηρ ἱπογθα!]6 --- (ἰῦ τγδ8 ἱπά θοὰ ἴη- 

ογϑάσθϊο δὲ 116 ρον οὗ ἴμ6 Εσγρύίδηβ γεσζαγαϑα, βίη {86 Ὀδίο οὗ Μογίααο, 88 ἰηνὶποὶ- 
16, δου] θὲ ονυθυγονγῃ ὈΥ ὑπὶ8 ρθορίὶθ οὗὨ γοβίθγ Ἀγ) --- δὴηα (μαὺ Φο οἱ αἰκῖπη οδιβθ8 [86 

δἰτοῖαῦ τοοδεδρθ οὗ “Ψογοπιίδ 9 Ὀ6 ἀδβίγογθα 88 ἴγθϑϑοῃ --- (ΒΔ [86 Ὀαί]6 οὗἨὨ ἁ (δυο θιῖεἢ 

Ὀοδθῦ ἕουρμι, ἔμθη ἴδ6 τηοϑβᾶφο οὐὁἨ Φογθιρῖδἢῃ γγὰδ ποῖ ΟἿΪΥ πὸ ἔθϑβοη, Ὀυῦ 800} 88 066 τηϊσῃῦ 
ἐχρϑοῖ) ; 8ηὰ αἷβο, (μὲ Ηδθδκκυκ μαά βυββοίθηῦ γϑᾶβϑοη ἰο ἀθβογῖίδε [μ6 Ὁ δι ἀϑαῃβ ἴῃ 86 

ΤΩΔΠΏΘΥ ἴῃ Ἡ ΒΙΘΒ Ἠ6 588 ἄοηθ, ;. 6 Ε΄. ΟΟμραγα οα ἱ. 1). Ὑμδῖὲ ἴῃ {μ6 ἄπηθ Ὀδύσοθη “Ψ0εῖ8}}} 8 
ἀοδῖ δηὰ {86 ζ8}} οὔ Νϑοβὸ βιοὶι 8 βίαϊο οὐ {πΐποβ, 88 ἀθδοσ θὰ ἰπ Ηδϑ. ἱ. 2 Β΄. τηυδῦ μανὸ 
οχίαδιθα ἱπ Ψογαβαίθμ, ἰ8 οοπδιἀογίησ ὑμ6 ομαγδοίοσ οὗ Φεμοίαἰκίπι, [86 Ὑ Αβϑαὶ-ρυίποθ, γῇο γ͵88 

τεϊσοΐησ {ΠΟ ΚΑΙ [τοὐάεν ἀας Πεολί, σΟΠΊΓΑΥΥ ἴο τῖσαι], ταοσθ ὕμϑα ργοῦ8 016. Αῃὰ 88 [86 οἷά 

Ἰδοοηΐς τ ἰπῖοαὶ ἀοουμοηὺ (ϑεάον Οἷαπι ταῦδα, ες. 24) γϑοογὰβ [μ6 στοδὺ ἀδθϑάβ οὗ Νορυςμδα- 
ΠΟΣΖΆΓ; “ἰπ ἴδμ6 ἤγβιὶ γϑᾶγ Βδ ὀυθυί γον ΝΙπονθἢ, πῃ [Π6 δοοοηά, Φ 6 μοί Κίπι ; ᾿ ἴ0 1808 δβογὰ5 

ἃ Ὀσδαις 1] ρδγα]]οὶ ὑο [86 οομδθουςζγθ ργορμθοῖοβ οὗ Ναιυπι δὶ Ηδθακκυκ. 
Αφαϊπϑὶ ἴμ6 ἀδῖο ῥιδὲ γσίνοη, Πε]Ἰὕσβϑοῖ ὑτρὲβ ἴπ6 οοἰποϊάθηοθβ δοίνγθοη ἨΆθαίκκυῖ δηὰ {0 

ῖ {ΠἸπἸετὰ 5 πὸ ἰαἰἱπιδώοι ἴῃ «([6τ. χτχνυί. 9 (πὶ Νοοῦο Ὠδὰ δηγιμίης ἰο ἀο πὶ ἴδιο ἴαδι. 866 [δηζθὶθ Οὐ. ΟΝ 2Κ.᾽. 

Χχσνὶ. ὃ. --Ὁ ΚΕ.) ͵ 



Θ ᾿ΒΑΒΑΚΚΌΚ. 

ΡΙΟΡΒΘοΐθ5 οὗ Ζορμδηΐϊδ δπα Ψογθηΐδῃ πυσιτίθα ἴῃ (86 {ἰπι6 οὐἉ «οβίδῃ. [Ιπ τγοϊδίίϊζοῃ ἰο Ζερὰ- 
διηἶδη, ΟὨΪΥ [16 ρβϑβαᾶσαθ, ἰΐ. 20, σοπρ. ΖΒἝΡΆ. ἱ. 7, “Κ6αρ βίϊθποθ Ὀθίοσε (6 [ογὰ,᾽ δοπιθβ ἰηΐο 
οοπϑίἀογαίίοη. Ηονγονοσ (86 ργοοῦ ὑαβοὰ ἀρὸπ σομίογι τυ οὗ ϑοιπὰ 8 δ΄ νγᾶγβ ὑἐπο-θάσοι, 
«Πογοίοσγο γοϊδιίνοιυ πὶ μους οάσο. ΙΓ 1ῦ τηυβὶ 6 δοηοθάθα δαὶ Ζαρμϑηίδη [88 ΨΟΙΥ ΤΠΔῺΥ 
Ῥϑββδῦθθ Ὸπι Οἰ 6 Ρ ργοροίβ, ἰὺ ἀο68 ποὺ δὺ 4}} (ὉΠ ]ονν οι (ἢ 18, ἰῃδὺ 6 πιυδῦ ὍΘ ρῥγαϑβϑοὰ 
ἄονη ἴο βυς ἢ 8 πιθδβυγο οἵ ἀδρθηάθηοθ, πδὺ 6 ᾽88 ποιδίηρς οτἱσίηα)!, διὰ δῦ ἩΒΟΓΟΘΟΘΥΟΓ 
 οοἰποίἀθ8 εῖθ βηοίμοῦ ρτόρθὶ 6 18 ΔΙ ΎΔΥΒ [86 Ὀοττόνσοῦ, Οὐ ν1}} 6  Ζϑο ιν οα δοοουπὶ 
οὗ Ζορῆ. ἱ. 18 (οορ. ΕΖεκ. νἱΐ. 19), πιϑῖίκο ΕΖϑ κἶ6] 8180 ρῬγορθῇθου Ὀθίοσα Ζαρμδηΐδῃ ἢ Απὰ 
1 6} 0286 ἢ υγχοα ἴ[ἢ6 Ἰηοτὸ ἀθιδ]δα ἰογπι οὗ ἴΠ6 ϑεπίθηοο [ἐὲ8 ϑργιμοῖξ, βομπΐθποο, αι ἀστηθῃι], 
ἴῃ Ηδθδϊκκυὶ 88 ἃ ὑγοοῦ οὗ οὐσία! γ, θὰ ΤΠΘΓῸ 18 ηῸ στουπά ἴο ἀδνὶδῖο, ἰὴ ΗΑ Κακ, πὶ 
[86 σοπιηοι ῥσϊποὶρὶθ οὗὨ οὔ οίδηι, ἐμαὶ [Π6 ὈΣίοῖου ῥβϑββασθ Ὧδ8 [Ὁ 1861} [586 Ὀγο)υάϊοο ἴῃ 
ἔλνοσ οὗ [6 Βῖσδμον δηϊαυϊγ. Οἡ [86 οὔθ Βδηά, ἰΐ 15. ποῦ ἴῃ (86 ἔλοῦ μαὺ ΒΒ ποιὰ μεϑη- 
ογαὶὶγ Ὀ6 ΔΌΒοΟΙ (6 }γΥ οτἰσίηδ), νμῖο ἢ 6] 10Ζ ΒΟ ἢ Ὠἱπ86 } ἴῃ τοραγὰ ἴο (20 ρϑδββδζοβ ἰϊ. 1- 18; 111. 
18 (πλῖο}! πὐϊσῃῦ ὍΘ ΘΑ51Υ τὰ} 0116} (οορ. Μίοδδ 11}. 10; 18. χὶ. 9; ΜιἊδὰ νἱῖ. 7), τοῦϑι 
στδηῦ; δηὰ οὐ [ἢ᾽6 οἵβοὺ βδηά, Β6 ὧἐβ ἰηάθθα δἷδὸ ἴῃ γτοσαγὰ ἴο οὐμὸγ ργΌρΒοίδ 8 ὈΟΓΤΟΕΣ, 
ἯΠῸ οηγίονοβ Ὑμαῦ Β6 ὈΟΓΓΟῪΒ ; ΘΟΙΏΡ.; 6. 6.) ἰϊ. 16 8. τὶ ΝΗ. 111. 11... 1}. 1-4 πῖΓ} 16. χχν!. 
16. 1 βηαιγ Πο  ύσβοὶ (Βίηκα ὑλδῖ πὸ δὴ ΟΥΔῊ 8 Ῥσοοῦ ἴοῦ (86 ΕἰσθΘΡ δηϊαυ υ οὗ Ηδθδῖκ- 
καὶ ἤοιῃ [π6 δοὺ ἰπδὺ ἴῃ Ζορμϑηΐδῃ ἃ ἀ66]1η6 οὗὨ [86 Ῥσχορβοίξο οὔ αἱ πα! ἐγ 18 τοδη  δαιοα, 588}}} 
(δὶθ βυι)θούνο οὐβογναίίοῃ ουθῃ δοοογάΐηρ ἴο [π6 ορἰηΐοη οἵ 1)6} 0286 ἢ ἀο068 ποὺ ργοσθοϑα ὑροῦ 
ἃ ΟΠγοποϊίοσίοδὶ στουηά --- ἴῸΓ ΒΘ οδῇ, δὶ [86 τηοϑῖ, ἣχ ἃ ἀἰβδγθηοθ οὐ 8ἰχ γϑᾶῦβ Ὀδῦνγθθῃ {πεῖν 
ῬτΟρΡμΘοΐθ8 --- θὰ ἀροῦ 8ῃ ἱπαϊνίάυ8] [ςτουημά}. Φυδὶ 885 6 οοἰποίάθηοοβ πὶΐὰ Ζορμδηίδβ, 
80 αἶϑο ἴδοβα Ὑ 101 ΦοΥθ δ ἃσο σϑρϑῦϊθ οὐ ἃ ἀουδὶθ ἴαγη. Ὑογα 18. ΠΟ ὕϑϑϑοῦ ἩΔΙΘΥΕΣ. 
ἩὮΥ ἴΠ6 Ἰορρατάβ (Η85. ;. 8), Βῃοι ]α Ὀ6 πῆοσθ οὐἱσίηὶ [μδὴ [86 Θλρ]68 (δεγ. ἱν. 18), δῃηὰ ὙΕγ 
[86 ποῖνϑβ οὔ [86 ἀθβογῦ (ὅ6γ. ν. 6). βῃουὰ Ὀ6 ἰαίδσ ἴδ {μὸ ὀνθαίησ ποῖνοβ (80. ἱ. 8), πιῖοὶ 
Ὀθβίάο 5 γοξοστίηρ ἴο ῬΒ. 1ἴχ. ἃγα ρβεσῆδρβ θοστονεα ἴοι ΖΘρΆ. 111. 8. 

Βυϊ 86 ἀγρυπιοηῖ, νοὶ, ἢ ἴδ6 ορἱπίοη οὗὨ 16] ὑΖβο ἢ, 18 πιοϑὺ οομο]υβῖνα, πδηλοὶγ, ὑἱδὲ ἢ 
ΗΔΌΔΚΚυκ μδὰ ρνοάϊοιοα [86 ΟΒαϊάδοδη οδίββίσορμθ 80 ἰοὺς Ὀδίοσα ἰὸ Βαρρϑηθά, ἃ ῥτοοῦ οἵ 88 
ἰηδρίγαοη οὐὗἨ .αἷβ ΡΓΌΡἤΘΟΥ 8 ἀογίνοα ἤγοι (18 ργορῃθίϊο ροῦσον, 8 ἢοΐ, ΟὉ ΒΘΥΘΓΆΙ στουηαδ, 
ἀοιογηληδνθ. ΕἸἰγβῦ, Ὀθοδυβο Ὁ ἰ8 δὴ δνσυηθηῦ δ εὐ ίαίε. Ναχί, Ὀδοδυδο ἰξ ἀοθ5 ποῖ δὲ 

41} ποοὰ (μΐ8: νὸ δνο δὴ δυραπιοηΐ Ὀοϊοηρίησ Ὠ6ΓΘ ἰπ 18. χχχίχ,, το νθη ἱηγ δ]  δίοβ [80 
οὔθ οἴετγοα ὈΥ Πε]  Ζ8οἢ, δίηοςο Ηδθακίτακ που]ὰ ἴδῖκο υρ ἀσϑῖη δηὰ οοπίίΐϊηυθ 1βαῖδῃ. ἘΕἸΏΔΙΪΥ, 
ἔτοτα ἴμο ἔδοῦ [μδὺ ργορμοῖβ ργοαϊοιθα δαΐαγο ουθηΐβ ἰοης Ὀαίογθμδηὰ ((0 ἄθῶγ τ ῖο ἢ πῃ {{|656 
ἀδγβ 18 ποιβίῃρ 607}, 8 ὑγοοῦ οὗἨ ἰηϑρίγαϊζοῃ 15 ἀθγι νγϑα οὨ]Ὺ ἴῸγ Εἷπι ΠΟ 18 θη ἄγον δκοριίοδὶ 
ἴῃ τοσαγὰ ἰο (ὴὩ6 αϊνϊηδίίοη οὗ ἴθ Βοαίμθη δηὰ 118 νογ βοδίϊου, μὶο ἢ 18 ποῖ βοϊάομα ο]οναιθα 
δον 84}} ορροδιτοη. Τη6 ῥτοοῦ οὗὨ ἰηβρίγδιίίοη 1165 ποῖ που ὶν ἰῃ ([δ6 γί οΥ̓ἁ Τογθθ! ]ϊησ ἱπάϊ- 
ἀϊάνι8] ἰοαρογαὶ ονθπίβ, θὰ τυ ἄθαροσ. (Οοιαρ. Ὀιυἰδιογαϊοοϊς, δὲ Καὶ Ῥγορλείϊοα, ἐπ . Τ. 
παίωτα εἰλίσα, αοῖϊ., 1862). 17 ΗΔΌΑΚΚυκ μὰ πυίτθη ΟἹ]Υ ὕδ6 βίποὶο ἀθοϊδγδίίοη ἱϊ. 4, ἴξ 
πουἱὰ μᾶνὸ δοσγαθα ἃ βίγοησεν ργοοῦ οὗ διῖδβ ἱπβρίγαύϊϊζοῃ ἴο ᾿ϊπὶ στο Ὀ6]ανοβ, (πδ 1 Βα πὰ 
οσοιοϊά, ἴῃ {86 {ἰπ|6 οὗὨἨ ΑὈγδῆδπι, ἴδο (Ἀ}} οὐὁἨ Βαθγίοθ. Βαΐ ὑο ἰμη πνῖμο ͵ϑ ποῦ ὀρθῇ ἴο οοη- 
νἱούϊοη, ον ἴδ Ῥτοοῦ ἤτοπὶ ἐγ] ς ονθηῖβ, δὖ βυο ἃ ἀϊδίδηςο, 18 οὗὁ ὩὨῸ νδὶιθ, 88 [6 } 1 Σϑοὰ 
ΗΒ ἢ πιϊσῃῦ 566 ἔγοπι [Π.6 σου θιαρί 016 ὑγθαϊταθηῦ τ ῖοἢ ἷ8 ποηθϑὺ ἰδΌον δα ἴο ὁπάυχο ἤθδι 
Ηϊισὶσ. Οοπιρ. ἐπ7γα, Ρ. 1ὅ. 

[Αροοογάϊηρ ὕο [πὸ σοηίθηίδβ οὗἨ [86 ργορδθου, Ηδθδίχκυῖκ ρτορμοϑὶθὰ Ὀθίογο (6 ἱπυββίου οἵ. 
Ῥα]οβίϊπο Ὀγ ἴπ6 ΟΒα[ ἀφβδῃβ. 

1. γιυσίησα, Π.6! 10Ζβοὶν, ρον, δηὰ οἴ μοῦ τοίδυ δΐβ ῬΡΧΟΡΏΘΟΥ͂ ἴο ἴδ {ἰπι6 οὗὨ Ψοδῖδι, Ὀοίπτθδα 
6560 δηὰ 627 Ὀοίοτο ΟἸ τε: -- ; 

(α) Δοοογάϊηρ ἴο ΟἾδΡ. ἷ. δ, δρουῖ 230-80 γοᾶγβ Ὀδίοσθ ἴμ86 Οδ᾽ βοὴ ἰηυδβίουῃ ({)}6 1125); 
(Ὁ) Αοοογάϊηρ ἴο οἔἄδρ. ἰϊ. 20, σΘοτμραγθὰ πῦϊῃ ΖΘρΡΒι. ἱ. 7, ΒΒ ουγ Ὀθέογο Ζορμδηῖδα (Κυρεν, 

Ὁ 48ρ41:|); 
(οὴ Αερογάϊηρ ἰο οΒδρ. ἱ. 8 οσοτηραγοϑὰ ψἱθι 76γ. ἷν. 18 δηὰ νυ. θ, Ὀεΐογθ [88 δρρϑδγᾶσιοθ οὗ 

δογθιίϑἢ, ΘΟ ΒΟ] ΘΠΕΥ Ὀοίογα [80 181} γϑᾶγ οὗ Δοβίδῃ ([Κ6]], Τηἰγοὰ.). 
ῷ. Αοοογδίησ ἰο βοῖι Βδδῖπα, ΥΥ ἰδία, Βυάάθαδ, Οδγρζου, 88}, Κοίοα, Φ48η, Ηξνον-᾿ 

πἷοκ, Κόϊ] (Οὐπιηι.), ΗΔὈδΚΚυὶς ργορμοβϑὶθα ἴῃ [86 (ἰπιθ οὗἨ ΜΠ ββθι. 
8. Αοοογάϊησ ἴο ϑιίοκοὶ, ρον, Κηοδοὶ, Μδυγοῦ, τ]ὰ, θ6 Ὑγ͵οῖνα, ΚΙοἰ ποσὶ, ἀπχίηρ [ἢ6 

δύνδηοα οὗ Νοθυςμδάποζζαν, ἰη 86 {᾿τη6 οὗἉ δε μοίακὶπι. 
4, Αοοογάϊΐηρ ἴο ΕὐἰσΒΒοτη, Βογίμοδαυ, δυδά, Ὑ7 οἷ , δὰ οἴμοτβ, ἱπ 186 ὕπιθ οὗἨ (μὲ ἀονδϑίδ- 

(ἴυῃ οὗἨ 86 Ιαπὰ οὗἩἨ Φυάλμ᾽ Ὁγ 6 Οαϊἀδϑδῃβ, 8ὸ ἐὺ [6 Ῥτορἤθου οὗἩ Ηδθακίκυκ που]ὰ ὃθ 
ΟὨΪΥ 8 υαϊἱοϊαίωπι ἐξ ευεηία. Ἠετιν 8 Ταδεϊϊφη. Ο. ΕΝ] 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. “'. 

[1βοουτοδηΐ δηὰ Ομ νον ἀδίθ (Π6 ργόορβθογ οὗ Ηδρθδκίκυκ ἰὰ 6 ἐΟΌΣ γον οὗ Φοδοίακίπι, 
πο Νεολο, Κίησ οὗ Εσγρὶ, νᾶϑ ἀοίδαιθα Ὀγ Νερυομβδάμοζζδαν δὲ Οδγομβθιηΐβα,, ΥΟ . ἱ. ῥ. 186. 
--(.Ε1] 

ΠΙ. Διμλον. 

ΗΠ Ἠδθδκκυκ, δὲ τὸ αν βἤονη, ργορμοεὶθα πᾶν «6 δοϊαἰκίηι, [6 οΥὗἩἨ Θοῦγθο ἰὸ οουὰ 
μδυθ Ὀθθῃ 81}} Ἰἰνίησ, σβθη Πδηΐθὶ νγὰ8 οδδὶ ἱπίο {86 1Ἰοηβ᾽ ἀθῃ. Νοιυν ιδιδπάϊησ (μ0 δροο- 
ΤΡ] παιτδῖίνο οὗ [Β6] δηὰ 186] σασου, νυ μΐοῖ (νον. 88 8.) οδυβοβ ἰπὶ ἴο 6 οδιτίθα Ὁγ δὴ 
ΔΏΣΕΙ ἰο ΒαΌγ]οΙ, ἴο 0λ6 τρδγίγτ, μ88, ᾿υἀ σΐηρ ἤοπι 18 βοΐ ὁμαγβοῦθν, {{{0}18 Ῥτο Δ Ὀ  ἐὐγ, γοῖ, 
ἦν 18. 8ὸ 1Δγ ἱπίδγθδϑίζησ, 88 δ ββονγβ ΠΟῪ ϑυθῃ (δ6 ο]ἀ «68 ἰγδαϊ ἴοι τϑιηου 8 [8.6 τΐ πη  ΒίγΥ 
οὗ ἰδ ργορμοῦ ὕο (δ ὙϑΊῪ οἰοδβοϑὺ Ῥγοχι πὶ  Ὑ το ([Π6 ΟἸ 4] ἀόοδη οδίβδίτορθ. Μογοονυοῦ, Ὀο- 
ΠΈΣ ΘΟ 4180 {πῖηῖκ8 ὑπαὶ [86 διιρογβοσίριίοη οὗ [118 Δροοσυρβοι ἴῃ ἴ86 ΓΧΧ,. (Ὁ οα. Ομϊβἰαηι8) : 
Ἐκ προφητείας ᾿Αμβακοὺμ υἱοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκ τῆς φύλης Λευΐ, σδῃ Ὀδ ᾿υγηοὰ ἴο ρσοοά δοοουηὶ [ῸΓ 
116 ΡΌΓΡοΟεΘ οὗ ἀοιοσιηϊηΐηρ [86 οἰγουπιδίδποοβ οὐ [86 Ῥυόρμοιβ ἴθ. Ηδ οομμδίηθρε ᾿ξ τὰ [ἢ9 
τυῦτῖο δὖ ἴ)6 δῃὰ οὗἨ (86 ῥβδῖπι (Ἑἤδρ. 11}. 19) π᾿ τλίο [86 ῥγορμοὺ ἀϊγθοῖθ ὑμδὺ [86 Ὠγτηη, 
ὙΠ 6Ὼ βυην, ὍΘ ΔΟΟΟΙΙΡϑηΐϊοα Ὀγ λὲδ βίγησοᾶ ἰηδίγαμαθηῖ. ΕἾομ ὑπαὶ οἰγουτηδίδηοο, [6] ἸΖ80 ἢ 
(πὰ αἴον μἷπι 611} οοποϊυάθβ ἴλὶ Ηδρδκκυῖ τυβῦ πᾶνο Ὀθθη ΟΠοἶ8}}γ δαϊμοσὶσθα ἴο ρδν- 
εἰοϊραῦδ ἴῃ 16 θη ρ]6-τλιβῖο, ἀπ τηυδῦ δοσογάϊησὶν πᾶν Ὀδοη ἃ [ονο. Βαϊ [8 ἀοθα ποὶ 
ἕοϊϊονν ἴτοπὶ ὑπὸ ποίϊοο ἰἰΐ. 19 ; νὰ γοδὰ ὑπαὶ Κὶπσ Ηθζϑκίδη αἷδο, γῆο νγ88 πὸ 1,ονϊίο, ἀθοϊαγοα 
(δδὶ δ πουϊὰ βίῃσ ἴῃ [86 ἔδιιρ]θ τελθ Ἠ15 δισσϑα ἱπβιγυπιοηὶ (18. χχχυῖϊ. 20) ; ΘΟμδΟα ΠΟ ΒΥ 
υχϊ5. ῥγδείίοα ἴῃ ῬΌΡ]ΪΟ γουβρΡ γδ8 ποὺ οομβηρα ἴο ἴπ6 [1ονἱϊθ8β. θυ [6 δϑϑυμιρίίοη ἰβ 
υαϑοα εἰ Ὄροη (δαὶ ἀϊγοοίου [παῖ [16 Ὠγπιῃ δου! 6 δοοοιιρϑηϊθα ἴῃ 18 Ρδυστηϑησοο 
ὈΥ δῖε δἰσϊηροα ᾿πβισυμηθηι), δηὰ ἰβ [06 ἸΏΟΓῸ αὐ ΘΒ ΟΠΔΌΪΘ, 88 ἴδ ΤΩΔΥ ῬΟΒΒΙΙΥ ΟὟ 1ἴ8 οτὶσίη 
ἴο 8οπὶθ δηοίθηϊ, νῖο ἰοὰ (Π6 ΜΔΥ ἴο ἴμ6 σοποϊυβίοη οἵὗἩ [6  Ἰ0ΖΒΟῖ : δηοίδποσ ἰγδαϊτίοη σοΐοσα 
Ἡδλθακκυκ ἴο 186 ἰγΐδθ οὗ ϑίιαηιθοη. (Οοιαραγο (δὲθ8 δῃηα δἰπιῖ αν δΥμδοοσα)- ΟΠ γἰδίΐδη ἰγϑαὶ- 
ἤομβ ἴῃ (80 οδγϑία! οὐ θα] οοἸ]ϑοοῃ οὗὨ 6 1580}, 2)ὲ Ἡαδαουοὶ Ῥτορλ. υἷα εἰ “Ειαϊε). 
ὙΒΟΙδοῦ ἴδ 6 στὰνο οὗ Ηδρακκυῖΐς, τϊο ἢ σοπεἰπαρά ἴο 6 ρΡοϊηὐἰθα ουὔὐ ἴῃ (86 ἀδγ5 οὗ Ευδορῖα 
δὰ Ηϊοσοηγτηῦβ (Οποηι., θὰ. ῬΆΓΒΟΥ οἱ Ῥδσίμου, 128 8.) θοΐπσθοη Κοϊα δηὰ Οδθδίμα, τῶ 
ἴδὸ ἔσθ οη6, οδῃποῦ Ὀ6 Δ το πὶ οοτιίδϊηιγ. 

ΕΟΥ πόσο οογίδίη ἀδία οοποογηίησ ἴπ6 οἰγτουϊηβίδηςθ8 ΟΥ̓ εἶδ 118, γγ δῦθ ΘΟ; ΒΘα ΘΗ ἀϊ- 
τοοῖθα θη γον ἴο ἷβ ὈοοΐΚ ; δηὰ ὑμιῖ8 δΙΓΏΪΒΉ 65 υ8 ὙΠ] πο ἰπίογτηδίίοη, ἀραγὶ ἔοπι [86 οἶδ ν- 
δοϊοτί δια οοπαϊίοη οἵ (μ6 {{π|6, ὁχοθρὶ ᾿εἷ8 πϑῖλθ δηα {186 ποιΐσο [μαὶ ἈΘ γδϑ ἃ ρυορδοῦ ((. 1 ; 
11,1). ὙΠθ ἤδη Ηδθαδϊκυκ 15 ἰοσμϑα, δοοογάϊηρ ἴο δὴ δἰϑον γο οσουγείησ ἀογίνδιου, ΌΥ͂ 

(δἸὸ τοἀ υρ!ἰολείοη οὗὨ [86 ἐπϊνὰ ταάϊοαὶ δὰ δὴ ἰηβογια βιυγοῖ (ΟἸἼΘ ΉΣ Ὁ, εἴο., ΟἸδΆι., 866. 

1817 Ὁ ἤοπι ἴΠ6 τοοὶ ὩΩΓΊ, ὑο ὀμιῦγαοθ. (Οοιαραγο [υΐπον, θοῖον.) ΤΈΘ Μαβοσγοίίς ρυποίυδ- 
σου χ᾽ 18. [16 ΡῬΒδποιμθηοῦ δοϊθοῃ ἴο 4]Ϊ ἰδησυᾶσοβθ, ἰμαῦ ὈΓΟΡΟΡ Πϑιηθ8 ΘαΌΘΏΙΪΥ ἀθ- 
νἱδίο, ἴῃ [86 Ἰηϑῆηοῦ οὗ ττίηρ ἴμοτὰ, ἴτοια [86 τὰ] οὗἨ [86 ουδβύοπιαεΥ ΟΥ̓ΒΟΡΥΡΩγ. Αοοοτγά- 
ἴῃς ἴο ἴδ: ΔΩΔΙΟΡῪ οὗὁὨἨ [πο τοϊδίθα ἔοστωβ 10 βῃοι!ὰ θ6 ροϊηϊθὰ ΓΙ, Ἐ δίάθβ ἀδρμθβα ἔοτίθ 

ΘΌΡΒΟΙΙΟΌΠπι, 88 ποῖ δἰ γαγβ ὈθΘῺ σϑϑὰ ἴῃ [86 ἢ), Ὀαΐ, 6. 9..ὄ ΟΥ (16 χὶχ ἰῃ 186 2; Βοῆοο {δ 

του οτΐης ᾿Αμβακούμ, ἴῃ Ὑμΐο ἢ ἰδ [3] 18 τοργοβθηϊθα ὈΥ μ, ἃ δουπῃᾶὰ πῆοῦὸ ϑυρδοηίουβ ἰο [86 
ατοοκ. μα ἤηδὶ μ οἵ {δ18 ἔογπι 8 τορϑαϊϑα ἴζοπι {π᾿ οἰοβθ οὗ [89 δηῦδθρϑῃυϊ, Ὀθοδιιθο ἐδ τϑϑ 
ἀϊδεοηδηΐ ἴἰο ὑπ6 τοῖς οδγ ἰῸ Ὀοσίὶῃ δπὰ δπὰ ἃ βυ}] 0] τὴ [86 δϑίὴῶθ δοῃβοηϑδηῖ. [πὴ {δ 
ΒΆΙΩΘ ὙΑΥ, ὩΣ 2}. μ88 Ῥθθὴ τϑπὰογοὰ Βεελζεβουλ (Ηἱεἰρ). 

. ΤΥ. Ρίωοε ἔπ ἰλ6 Οτραπῖεπι 97 ϑογίρίωγε. 

ΑΔ Νδδυπι 15 ἱπιρογίδης ἴῃ [6 ϑυσοθβδίοη οὐὗἨ ΡῬγορΡΠΘΟΥ ἱπ ὑμδῦ ἣθ σοποϊαάθβ (π6 Αδβδγτΐίδῃ 
Βοσίθϑ; 80 15 Ηδθδκίκυϊς ἰὰ [μδὲ Β6 (τ ῖἢ Φογθιιῖ8}} Ὀθαρίηϑ ἴ[6 Βαθυ]ομίδη (οορ. Οὐδαΐδῃ, . 
11). Το ἀδϑογ ροη οὗἉ (μ6 (δ᾽ ἄδθϑὴ στὰη8 ρᾶγα οὶ τσὶ [δὲ οὗὨ [86 Αϑδγτγίδη (18. γν.) Οἱ 86 
οἴον μδηΐ, οἰδρ. 8 (8 ἰηἴο [86 βοτίϑβ οὗ (86 ΟἹὰ Τοβιδιηθηὺ ἱποορδηΐθα, τὶς, γοδίζηςς ρου 
ἴδο ἄγεὶ σοι οὗ Φεδονδὴ ἴο σίνο 6 ἴανν, ἀδβοσῖθ ἷβ βϑοοῃὰ οομηΐηρ ἴο νἱπαϊςαίθ ᾿ξ, δὰ 
ἷδ ἔοστηδ ἃ ςοῃοϊαβίοι ἴο (8 πιοίΒοά [οὔ ἀοδοσὶ υΐησ ἷ58 οομιΐησ]. τοῖα [86 τἴπι6 οὗἉ (8ὸ ΟΧ1]0 
ουναγὰ {86 οομπίηρ οἵ ἀοἄ ἴο Ἰυάδριμοηῦ 15 Σοργοθϑθηϊθα π0 ποῦ ἱπ ἴδ6 ἴοσιῃ οὗ [86 ἱΠΘΟΡΏΔΩΥ, 
δπὲ ἴῃ [δι οὗ [86 ΔροΟΟΔΙγΡθ6. 

Βυλὶ δἰοηρσείαθ οὗ ἴμ6 δχίδθγμδὶ ἱπιρογίδποθ οὗἩ [πὸ Ὀοοῖς ἴβογθ 18 δὴ ἱπίθγῃδὶ οὔθῚ. ΤῈ6 
ετουπὰ [|ἴπ66 οὗ [π6 Κἰησάοπι οὗ αοά, 88 {ΠπῸ} οοὴθ ἴο Ἰ᾿ἰσῃ ἰπ ἴΓΠ0 αἀἰνίηθ ϑοοθομγ οὗ [86 
ποιϊὰ, ΔΥῸ ἰπ δ ῬΤΟρἢο8 80 δίΤΟΏΙΥ τηατκοα ἃ ἰῃ ΗδΌΑκκυακ. ΤΈθ Ἑμδγδοίθν, ἴῃ ΒΙΟἢ 



8 ἨΑΒΑΚΚΟΚ. 

16 που θοῦ Θηΐουϑ ἰηΐο {86 εἰγοῖ οὔ αοὰ δαπιϊηἰβίγαϊίοη οὔ ἷ8 Κίησάοπι δηὰ ὑν- 
ΔΟΠ68 8ὴ οὈ]οοί οὗ 1π6 ἰυάρσπηοηΐ, 5 ΦὉ}]γ ἀοἰποαίοα ἰπ {π6 ἴπγθθ βοηΐδησθϑ, (μδὲὶ δα οοῖῃ- 
ΡΙ ΘΠ ΑΓ ἴο Θ8 ἢ} Οἴου, πϑιροῖὶν, ἔτοπὶ δἷπὶ οπιδηδίθ 8 στίσῃς βδῃαά 8 τῃδ)θβῖν (ἰ. 7); 
818 δου] ἰβ ρυῆοα ἀρ, ἰὺ 18 ποῦ τίσι ἴῃ πὶ (1. 4); ΒΘ 18. ραν, νι ἤοβα ῬΟΥΟΓ 18 Ηἷδ σοὰ ([, 
11). Τα βονογοίσῃ ἱπβοίθησα οὐ βειοϊοῦυ, βίο ἰἢ Ρυγθ Δυστόρᾶποα ραῖ8 [056] ἰῃ [ἢ6 
ὈΪδοο οὗ Οοά 88 υπ6 ὑροῦ θατίλ, ἰδ [ΠπΠ6 οδυδθ οἵ [86 ἰαάστηθηϊ : {πΟΓΘΌΥ 411 [π6 ἐδηιροταὶ 
τηδη δϑιίδίϊοηβ οὗ [μαὺ πὶ ῖς 8 ορροβοὰ ἴἤο αοά, ἤοπι ἀθη. χὶ. πη} [86 (πιο οὗ 1Π6 οηὰ δῖ 
λυάσοα. Ασαίη, {π6 ΟΠΑΥδοίογ βιοβ οὐὁἨ 1π6 ἔδιίθ οἵ ἴδ6 Κίηρσάαομιη τὸ σίνοῃ ἱπ (Πα δϑηίθηζοδ: 
116 }υ5ὴ Ε}.4}} ᾿ΐνα Ὀγ 1.18 βιθα δι (Δ (11. 4); 1 τηυδῦ τϑῖῦ σαὶ] ἴον ἴμ6 ἀδγ οὗ Δϑῆιϊο- 
“ἴοη (ἰϊ. 16); 1 νῦῖ}!} το)οῖσα ἴῃ σᾶ τγ βαϊναϊίοη (111. 18). Ὑὴδ νὰγ οἵ Ἀἴπι, γὸ διδπὰς 
[λδὺῦ ἀροῦ (86 γγογὰ οὗ σού, ---- ἃ ΨΑΥ͂ τηαυϊκοα ὈΥ Ὠυ ΠΥ δα Βα 6}} ---- πιαδὲ Ἰοδα ἴο δαΐνα- 
ἄοῃ. 10 18 186 τιυΐμυ] σοϊαιίου οὗὁἨ [Π6 βι8ὈΠ} οὗἨ (Π6 αἰνίπα πογὰ (ἰϊ. 8) δηὰ οἵ δὲ εἰ» 
ὈΠῚῸῪ οὐἁἨ μἷπὶ το ρούβθνογοβ ἴῃ ἰΐ, ὙΒΟΓΘΌΥ {Πμ6 801 γῖῖγ ὁ Ὀούνγθοη Οοα δπὰ {16 βυ ]οοῖς 
οὗ ἷδ Κἰηρσάοπι, νος ἢ 15 ἱπαϊοαίθα ὈῪ (16 πᾶπι6 ἊΣ: δ ὉΥΤῺ (. 12), διὰ βγοῦν {86 ἷπι- 

Ροίβηςο δηὰ βοϊ -ἀθδιγυοιίίνα ομαγδοίου οὐ 411 διίβοϊα αἰγθοιθα δσαϊηβδὺ (Ἀ18 πιαΐυαὶ οονθηδϑηὶ, 
86 ομαγδοίοσιζθα. Βυῖ ἔγοπι {Π6 βρίγίἴυ8] Ὡδίυγα οὐὗὨἩἍ [μο86ὲ ἀδδηϊοηβ [Βεϑιϊπεπιυησετι, ἀθ- 
ἤποα οδ᾽θοῦβ] δγίβεβ ἃ βρίγἰ 8] ᾿ϊτϊϑιοη οὐὗὅἁἨ [π6 ἰάθα οὗἉ βδγαθὶ. [0 8. Ὧο Ἰοησον [6 [εγϑοὶ 
δοοογαϊης ἰο [π6 ἤδβῃ, ἴο τσοπὶ (16 ργοπιῖϑθ ναὶ !]θ ἴῃ ἰΐ5 (11}] ὀχίοηςν : (Π6Ὺ [1βγϑϑὶ δοοογάϊῃζ 
ἴο ἴπ6 ἤθε} ἂγθ ἴπ6 οὈὐθοῖ οὗ ([μ6 Ὠἰνίπα ἰυάστηθηί, 48 νρ] 88 [6 Βδθυ!οηΐδηβ (ἰ. 3 δ᾽: 
ἱϊ, 9 8.; Ὀαὶ ἰῦ ἷΒ 16 ΙξΞγδϑὶ δοοογαΐησ ἰὸ {πὸ βρίγιε, (86 δὴ ὈΥ (Αἰ, τῆο ἀγα βοραγαϊοὰ ὃῪ 
[89 )υάρστηρης ουἱ οἵ [8)6 πι888 οὐἁἨ Θχίθγῃδὶ 1βγδοὶ (1. 12). ὙΠ οἰθαν ρεποίγδοη δαὶ, νον 
ἰδ νψδ8 ͵8 οὐήθος 0 ρἷδοθ ἴῃ {86 ᾿ἰἰζῦ (9 ἀἰβδγθηοθ ἴῃ ἰΐ8 Νὸνν Τοβίδπιθηὶ 16] ]ππϑπὶ, 
βαὺ ἷβ ἰοοί αἰγθοῖϊγ ὑροὰ ἴμ6 ΟἸΙὰ Ταεβίδιηθης ἰουηάδίίοη οὗὨἨ (δΐδ ῥτοριιοῖ. Ὅπ ἀἄἀοθδ 
στοηρ ἴο [86 Θροοβ-ἰογταΐησ δἰ σπϊβοϑησα οὗ (μΐ8 ῥτγορβοί, ἢ 6 γοϑισίοῖβ μἰθ Ὀοοῖς πη ΓΘΪ ἴο 
109 ἱπιροτί οὗἩἨ δ Ὀοοῖ οἵ δοπβοϊδίίοθ. ὙΥ 0 δἰ πιϊαῦ ῥγθοϊδίοη 8 [86 Ἑδαγδοίδσ αἷδο οὔ {δ 
ἡυάρτηρηὶ οὗ ρυτγβοδίίοη ἀοἸἐποαίβα : ΤΒου, τοοκ, ᾿αϑὲ ἀρροϊηϊοα Βΐπι, [6 Θηθιαν, ἕοσ ἱπείσυεί- 
ἶνθ οἰμαϑιϊβοιηθηϊ (ἰ. 12). Αμπά ουὔἱ οὗ ἴΠ6 οΪά οοποορέοηι οὗἨὨ [16 Βοϊΐηε88 οὗ αοά, δοσογάϊηρ 
ἴο νον ἐξ (ΠΟ]μ688) 8 μἷβ σοϊδιοη ὕο ἐπ6 δἱϑοῖ ρϑορὶθ (1. 12), [8 θῖν οοπορρίίου, πο 
8 οἰ μβίοδὶ ἰπ ἰΐ8 δἰ θπιθηῖβ, βίστυρσίοβ ἴοσῖ. Ὑδοὺ σαπϑέ τοῦ Ἰοοῖὶς σαἰ μα] ἀροὴ ονἱ} ([. 18). 
Νοχὶ ἴο ᾿βαϊδι χὶ]. Ε΄. ΗἩβΌδΚίκυκ 18. [16 τπλοϑὺ ροπογῆι ουδησθὶ δῦ διθοπς ἴπ6 ρτορ είβ. 

Οοποογηίηρ [6 οοἰποίάθησοβ τ ΘΑΡΙοΡ Ῥγορθὶβ σουραγθ ἰ,. δῦουθ. ὙΠΘΥ Δ,ΤΘ ΠΟΤΕ 
ὨΌΠΙΘΙΟΙΒ ἴδῃ ἴῃ ΝΑΒυμι, Ππούγουθῦ ργορογοη δ! } Υ ἴδ. Οἱ [Π6 οἴδον Βαπά, ἃ τὶς δοαυδίηξ- 
8π66 ἩΠῸῺ [86 ῬΒΑ]1ὴ8 8 ἃ οπαγδοίθγιβιὶς οὗ [18 ργορμβί, 88 ἰὺ ἰ8 οὗ ΜίἊοδῃῃ δηὰ Νδβυπι, ἃ 
ομαγδούθυ βι16 οουτοβροηϊηρ ἴο [πὸ ἱγτῖς οπδυγϑοίορ οὐ ἴμ ὈοοΚ. Οἱ {μΐ8 ροΐπύ οοιιραγο [ἢ 
Εχορσεοῦοαὶϊ Εἰχροδίεἴοη, σμδρ. 11]. 

Ηἰ8 ρἷδοο ἰπ (86 δῃοῃ 18 ἡιϑιῆθα ποῦ ΟΠ ὈΥ (μὸ οἷἶοβο τοϊδιξουβῖρ οὗ [86 δοπίθηϊδ ἴο 
ἴΒοδο οὐὗὁἨ Νδβαπι, Ὀαὺ αἷδὸ ὈῪ 086 ἱπβογιρέοιῃ : δὲ 88 ἴμ6 πιαβεαΐπι ἀγῸ ρἰδοθὰ ἱοσθίμον ἰῃ (89 
θοοῖκ οὗ βϑΐδ, 8ο δ'δὸ ἃγθ {Π6} ἰὴ ἴῃ6 Ὀοοκ οἵ ἴΠ6 Μίηον Ῥγορμοῖβ. Πυΐδπον ἦ : Ηλθακκυκ 
88 ἃ Υἱσῃῦ ὨᾶΔΠ6 [Ὁ 8 οὔθ. ΕῸν Ηδθακίκυϊκ τη δὰ Θι ὈΓΔΟΟΣ, ΟΥἨ ΟὯΘ ΠΟ ἰδ κο5 δῃ- 
ΟἾΒΘΡ ἴῃ 8 ΔΓΙῚ 8 πα ᾿ΓΘ8868 ἴῃ ἴο 8 οαστὶ, ΤῊΪ δα ἀοθ8 ἰπ ὨΪ8 ῬΡΓΟΡἝΘΟΥ : 6 ΘΔ ΓΆΟΘδ 
8ὶ8 ῬΘΟΡΪΘ δῃὰ ἴδκθβ [ποῖ ἰῃ 15 ΔγΠΊ8, ἑ. 6., (6 οοπίογίβ ἴθι δηὰ ἢο]ἀ5 [θη ὉΡ, 85 0Π6 615» 
Ὀγᾶοθθ ἃ ποορίηρ ΟὨἸ]ἃ ον ρογϑοῦ, ἴο φυΐοὲ πὶ τῖ[ἢ [86 δδβύγδῃηοο, (μδὶ, 1 Οαοὰ Ὑὴῖ}}, μα μῇ}} 
Ὀ6 ὈοίύοΓ. 

ὅ. Ζιοταίωγεο. 

ΒΕΡΑΒΑΤΕ ΟΟΜΜΕΈΝΤΑΒΙΕΒ. ἸοΪἤσ. ΕἌΌγ. Οαρῖϊο, Επαγταίίοπες πὰ Ῥτορλ. Παῦ., Ατροιὶ, 
1626. ΖΦ. Ὁ. ατγηαυβ, Ἡγροιππεπιοηευπιαία ἐπ Ηαῦ., Βδ5., 1682, ϑνο. Απὶ. Αρο]]!, Οἴοπιπι. ἐκ 
Ρ. Η-, Δηΐ,, 1697. 8. ν. ΤΊϊ, Ῥλοδρλονιβ Ῥτορλοίϊουια 5. ΜΟοδὶδ εἰ Ἠαδαοιιοὶ γιαιἱοϊπῖα, οὔα.» 
Τ[μσὰ. Βαῖ., 1700, 41ο. ΑὈΑΓΌδΔη6Ι, ΟὍπεηι. τα δ. οὖν. οἱ 7,αϊ., οἀ. 80. ϑργϑοδοσ, Ἡοἰπιβί., 1109. 

΄. α. Κα ίπεκγ, Μαδαοσμοὶ εἰ Ναλυπιὶ Ῥαιείπία ἐϊιιϑίν., Ὑται8)., 1148, 4. Α. Ογγβάπάθε, 
ΟΘ΄ παιιο [)οδεγβείσωης ὑπ διιολειὰδίϊολεν Ῥεγείαπα ἀθε Ῥ. Ηαδ. [ΑὉ Εχδοὶ Τγβπααἰΐοη δηὰ [“ἱ- 
οὐαὶ ὅϑθηβα οὔ (86 Ρ, Ηδὺ.}, Εἰἴηϊ., 1162, 4ῖο. (Ὁ. Ε΄ ϑιδαά)ίη, Ποεεα, Ναλυπι ἀπά Παδαξωξ 

αὐδρείεσι [Ηρε., ΝΑ }., δηὰ Ηδδ. Ἔχρίἰποα], βιαίΐίᾳ., 1186. Ε΄. α. δι, 2ὲν Ῥτγορλεί Ἠα- 
αζιιὰ ἀδεγδείχι ἐπα ἐγκίάγι [Ἴπὸ Ῥγορμοὶ ΗΔ κκυκ ἰγδηβὶδυθὰ δηὰ ἰηϊογρτοίθα ]), Ηδηι., 1790. 
Βίγχος Κοίοα, Ολαδαοιιοὶ αιῖο., δνα., 1192. ΟΕ. Ο. Ηοχεί, 26 ΡΜέδίοπεη Ηαδακυὰε [Ἴ86 

1 (βοϊ!δασῖυ : ἐὯο τοῦδ] ΟὈΠ κειίου οὗ 41} ἰὸ ὁδοῖ; δηᾶ οὔ οδοῖ ἴἰο 8]}. --- Ὁ. Β.) 
4 1ιαϊμοσα Οὐπιπιεπίατῳ οα Ἠαδαξζκωξλ (Ετίατι, 1626) αἴοτάδ ἔμ Ῥδοῦ οΣ Ὠἰδιοτίοαὶ ἰαὐοτοδὲ, ἰὼ ἐμοὶ τ ἰε ἀϊροοιοᾶ 

Ἰδτούρδουῦς ἴῃ 8 Ῥοϊοτηίο τοδόμον, δεαίηδὲ ἔπο ὩΟΌ ΠΥ δᾶ ἐδὸ Ὀἱδορο, τθο ὈΔΡΌΘΓΟῦΕΙΥ ταδᾶθ τὸ τοοδὲ οἵ ἐδοῖν Υἱ᾽ ΙΕ 

ΦΡῸΣ ἴδο δι ΘΟ ΟΏΔΙΥ Ῥοδδασιὶδ. Ι ἴδ οχίτζβοῖθ εἰνος ὈοοΝ ἰδ]16 τοίδεοωοο ἰ6 οὗ οοὔχοο ἰαῖ οὔ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 9 

γιρίουθ οὐὁἨ Ἠλδρδκκυκ, σοίπα, 1798. Κὶ. ΥΥ. Ζυδιῖ, δὲν Ῥγορλεὶ Πανδαζιυλ ἀδεγϑοίσί πὰ εγζ.- 
ἰᾶγε [ἼΠ6 Ῥτγορβεὶ Ηδθδκκυῖς ἰγϑηβαιθά δπὰ ἱπίοργοι θα], 1.0Ζ., 1821. Α. Α. ΥἹΟΙ͂Σ 726ὲν 
Ῥγνορλεί Ἠαδακιῖς [ἼΤμ6 Ῥγορμοῦ ἩδθακκυκΊ, Ἰθαγτηβ., 1822. (6, 1,. Βεππι]οΐη, ΟΌπιπι. 6 
Ἡαδαςσιςοὶ Ῥαιϊοϊπῖο, δαΪϊΌν., 1840, 4ἴο. Εἰ. 1.6] 28. ἢ, 1) εν Ῥγορλοί Ἠαδαζκωῖξ αἰϑσείεσι [ΤἘ6 
Ῥγορδοῦ Ηβθδίς Καὶ ἰηϊογργείθα], [,0Ζ., 1848. 90. ἀὐπίρδοι, 226» Ῥγορὴεὶ Παδαζιυιξς παοὶ 
ἐπι σέπαιι γευϊάϊγίεη Τὶ ογκίτὶ [16 Ῥγορμοὶ Ηδθακυκ ἱπίογργοῖθα δοοογάϊησ ἴο [86 8.- 
ουγαίο! Υ τουϊδεὰ ἰοχὶ], ΔΙ ὔποἢ., 1860.2 Α, ϑιβγδαάθυ, οὐ ομδρ. ἰἰ)., ὲ55. ἐπ (απὶ. Ηαδασιιοὶ. 
Θοτα., 1787. ΟἿ. Ε΄, Βεδηύγγον, ἢ 55. ρλὰ. αα Οαγση Ηαῦ. {ἰϊ., Ταῦ, 1τ86, 4ἰο. 4. α. 
Ἡοτγάον, Οεδει Ηαδαξωΐς 4686 Ῥτορλοίθη, ὅπ Οεἰδὶ ἀοΥ ᾿εῦν. Ῥοϑδὶε [ῬΥαγοῦ οὗ ἴπ6 Ῥιγορβοῖ 
Ἠδθακίκαϊς, ἰπ Π6 8ρὶ τὶς οὗὁἨ Ηδῦγον Ῥοθιτυ], Ἦ Ὑ)., 1827, 11.170 6. Καὶ. α. Απίοη, Ορ. ἐϊΐ. 
Ἡαῦ. έετγεῖο, οἴα., ἀοΥ]ϊο.,1810, 4ἴῖο.ἁ. ϑέζοἰκαὶ, γοίιιϑίο αὐ Οαρ. 8 Ηαῦδ., Νουδίκαϊ, 1827. 1,. 
Ηἰἴγζοὶ, υέδεν ἀἱο ἀεί. )ευίωμσ υοη Ηαδ. τἰὶ. 8-δὶ ἴῃ ποῦ ἃ. ΕΠ σοὶπανάι, Νοωο5 ἀτὶϊ. σουγπαί 
[οποοτηΐηρ; (μ6 Ηϊεὐοτίοαὶ Ιπιοτρτθίβιίίου οὗ Ηδρ. 1}. 8-1δ; ἴπ ὙΥΊηον δπὰ Ἐπροαγᾶῦ, Νὲν 
Οτἰεσαὶ ΨΔουσηδ}}, 1821, νυἱϊ., 4ἴο. ϑοιιον, διδί, Αδλαπαϊωπσοη [ΒΙΡ] 1641] Τ᾿ββογιδυοῃϑ1], ἰ. 
1 6. 

ΞΕΡΑΒΑΤΕ ΤΕΕΒΑΤΙΒΕΒ. Φ΄. Ο. ΑΡίοδι, 2)ὲε Ῥαϊϊεϊπΐϊο Ηαδνας., αφάδηῃ, 1722. Ἐ᾿ Ὁ. Α. 
Ἡδηϊοΐη, ϑδγηιν. Ογμι. αα ἱπιογργείαι. Παδ., Ἐπὶ. 1198, Α. Ὁ. Βλπΐι, Πηπἰγοά. ἐπ Ηαΐ. ιαί., 
1ω08.γ 1808.(. αϊοηίη, ΟὍπιπι. ἴθ Ἠαΐ. σαρρ. ργίπια ϑρεο., Ηδ]., 1884. Ἐ.. Ὠο 028, 26 Παν. 
Ῥνορῆ. μα αἰχμα ΖἜΈΠαἰε, 1,08.. 1842, 6α. 2; ὕυεδεν Αὐ᾽αδευπσεζεὶ υπὰ Ῥίαπ ἀ(ἐνἦ Ῥτορ)ειϊο Παδα- 
ζωξα ἴῃ Βυά. ἃ. μον. Ζοϊεολγι! [Οοποογηίηρ ἴπ6 Παῖθ δηὰ Β]δα οὗ {πὸ Ῥγορῆθου οὔ Ηδθαῖ- 
Κυκ, ἴα Βυάᾶ. δῃὰ αυον. Φουγηδ}}, 1842, . αν. ΟΠ γύγθθβ, ζιθοιίοποβ πὶ Ῥτορῆ. Ηαῦ., ἴῃ 18 
τΟΥΚ5, ὕοπι. 1Ϊ. {Πεἰν. Οαυΐ, Οοημη. ἐπ Ῥτορὴ. Παῦ., ιιΌογσα, 160ὅ6.Ὀ α. Α. Βυροτγώ, 
Ἐχρίϊραιῖο, σαρ. ἴ. εἰ τὶ. Ολαῦδ., ἴῃ 186 Οὐπιπιοηίαίί. Τλοοί., οἃ, Ὑ οἰ δα, Καΐηοοὶ, δηὰ Βαυροτγῶ, 
111. Ρ. 40ὅ Η ΜοργποΥ, Ηγηῆως Ἠαδ. υεγϑ8. αὐ ποίϊβ δὶ. εἰ οτὰ(. ἐϊ ιιϑίγ., ὕρϑαϊα,, 1791, 4.0. 
Β. Τιυυά τίσ, ΤΡαπϑβίαἰίοηβ απὰ Ἐπροβιοηϑ [οὗ ΗΔ}. 7, ἘΡΘΘΟΣΣ 1119. 966 Καῖ 5 Πηϊγοά. ἰο 
ἐλο Ο. 1. ---Ο. Ἐ.] 





ἨΗΑΒΑΚΚΟΚ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 

[7.6 ΤῬγορλεοῖ σοπιπιθηοθα ὃν δεἰἰης γον 1λ6 Οἴαιι86 οΥ ἐδ6 Ολαϊάσαπ διναξίοπ, ιολίοἢ 
ἴοτπιβ ἰδε Βιωγάση 9 ἀΐδ ἢγορῆδθευ. Τ7λὶ8 Οαιι86 τοας ἐδ6 σγοαΐ Ἰίοξοάπο88 οΓἢ 
ἐλ6 ὑειρίεἢ ΜΝαϊΐοη αὐ (δ6 7Τῆίπιε ἂς Ποιιγί δα (γετβ. 2--4). υὑελουαὶ ἐξ ἐπίτο- 
ἀμοεα ας δεπιπιοπΐης Αἰ οπίϊοη ἰο ἐλαί ΠΖηυαδίοπ, (γθτ. " Τό Ῥγορλεὲὶ ἀεδογίδδα 
ἐδὲ Αρρεαγαποε, Οὐαγαοίοεγτ, απάὰ Ορεταΐζοπς οΥ ἰλὲ ]ιυαάογε (γνοτα. 6- 11). --- 
Ο Ε. ῖ 

1 ΤῊ θυγάοῃ, βίο ΗἩΔΌΑΚΚΟΚ [μ6 Ρῥτορἢθί 88}. 

2 Ηον Ἰοηρ, Φοβονδῆ, ἀο 1 οΥῪ ἢ 
ἈΑπά ἰδοὺ Βοδγϑδὺ ποῦ ὃ 
1 ΟὟ ἴο {᾿66, Υ Ἰοίθῃο6, 
Ἀπά δου ΒοΙ]ροβὺ ἠοῖ. 

8 ὙὙῈΥ ἀοβί ἴδοι δύ 8 866 γν]ΟΚΘΟΠΘΑΒ ὃ 
᾿Αὰ [π8γ] ἀοβὺ ἔοι ΙΟΟΚ ἀροη ἀἰβίγοβ ἢ 
Ορρτγϑββίοῃ δηὰ νἱ᾽ο θη 60 8ΓΘ ὈΘΙΌΓΘ ΓῺ ; 
Αμὰά ἐπο Γ9 18 βιγθ, δηα σοη θ οι ΘΧΑ} 18 ̓ δο ὦ 

4 Ἰδογοῖοτο [Π6 Ἰατν 18 β᾽δοῖ ;} 
“υδιίοθ ΠΟ ΤΠΟΓΘ 2 ρὍ68 ἴοσι ; 
Ἐὸονγ [}6 ψ]οϑα οοιραβ8 αροῦΐ ἴδ τἹ θοῦ ; 
ΤΒΟΓΟΙΌΓΟ Ϊιδι100 ρΌ68 ἕο ἢ ρογνογίθα. 

ὃ ΤοΟΚ διλοηρ [86 πδύϊοῃβ δηα 866] 
Αμπᾷ ὈὉ6 γ0 διη8Ζο6α,} 6 ΔιηδΖοά ; 
ΕῸΓῚ δὰ δϑουΐ ἴο ννοῦὶς ὁ ἃ ἡγΟΥΪΚ ἴῃ ὙΟῸΣ δ Υ8: 
Υϑ Μ1]}] ποὺ Ὀο]ῖονϑ ᾿ξ, ἐπουρὴν 1 τγϑγθ ἰο]ά. 

6 Εὸν Ὀ6Πο]ἃ [51 δὴ δρουῦ ἰο Γαῖβθ ἂρ ἴπ ΟΠ] ἀββδηβ, 
Τιαῦ ὈϊιοΥ δηα ἱτηρθοίποι ἠδίϊοῃ, 
ὙΜΪΟὮ ΤΑΆΓΟ 68 οὐον [86 ὮΓΡΟΔα ἢ8 οὗὁὨ [Π6 ΘΑΣΙΝ, 
Τὸ ἴδκο ροββϑβϑϑίοι οὗ ἀνγ}]] πη σ- ]Δοθβ, ὑπαὶ ἀο ποὺ Ὀθίοῃς [0 ἴδ, 

7 Τὰ 18 ἰουτὉ]9 δῃὰ ἀγθβα ι] : ᾿ 
18 ταῦ δπὰ 1ζ8 Θμλΐπθησ6 ρῥγοοδϑα ἔγοχα 1.861, 

8 Απὰᾶ βἶοῦ ἰμδῃ ΙΘΟρΑυβ δγΘ 18 ΠΟΥΒΘΒ, 
Ἀμπᾶ βρϑϑαϊορ ὑπδῃ (ἢ 6 Θυθη Ὡς ΤΟΙΡΘΒ : 
118 Βογβθιλθῃ βρυῖηρ ̓  ΡΓΟΟΑΙΥ δἱοηρ, 
Αμα [8 ΒΟΓΒΘΙΏΘἢ ΘΟΠῚΘ ἔζοτα ΔΆ : 
ΤΈΟΥ Ηγ ΠΝ 6 δὴ θα }]9 μαβίθηϊΐηρ ἴο ἀθυοῦγ. 



12 ΒΑΒΑΚΕΟΚ. 

9 [τ οοἴπθβ ὙΒΟΙΪ]Υ (ὉΓΣ νἱοΐθποο : 
Το ποβὲῖ οὗ (ποῖγ ἴβοββ 18 ἑογιναγὰ : 
Αμᾶα 1 οο]]Θοίβ οαρίλνοβ κα [η6 βαπὰ, 

10 Απὰ ἱϊ 8.0 δὲ Κίηρβ ; 
Απά Ρῥγίμοθβ 8Γ6 ἃ ἰδυρμίογ ἰο 1ἰ: 
10 ἸδῸρΡἢΒ δὖ ΘσΘσῪ βίγοηρ!ο]ά, 
Αῃὰ Ποᾶρ8 ὕὉρ Θαγίδ δηςὶ {8}κ68 10. 

11 ΤΠθὴ 18 βρί τ τονῖνϑββ 
Απά ἰΐ ρᾷδβθ8 οἢ δῃᾷ οοηϊγδοίβ σα : 
ΤῊΪ8 18 βγη 18 118 ροά, 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΕΈΧΤΟΑΙ,. 

[᾿ ὕετ. 4. -- ΓΤ ΛΘ ΓῚ, Το Ῥτίπιδτγ Ιάδα οἵ Μὴ ΠῚ 19 εἐδκὲ οἵ δεδῶιοδε, εἰφίαϊεγ, {. ε. Λε! διὰ οοἰά, οοἰᾷ απὸ 
8} Ὀεΐηᾳ Κίηἀτοά ἴοστωθ. Οοπιρασο ἔδο ατοοὶ πηγιννω, ἴο ὃ 8}4΄. Ττορ. ἰο δε ἑογρίά, εἰμχείσα, δίαος : Πέζκει ἰαΣ. 

[2 γετ. 4. -- ὯΣ ἰλλαὶ ΓΒ) εκ χὰ ἸΏΩΥ ὕὉθ το άογεὰ : ἡμάρτπεπε ξοείὰ ποὶ ζογίὰ αἀξεονάϊηξ ἰο Ἰσωϊλ. Θεα. Βα 

ΓΙῸ εἰκτιδοα αἶρο, [0 Ῥοηροίίεν, ὕοτσθετ; διὰ δοηθοθαρ 6 πῆρ δὲ 2 1ὲ εῖνεα (διὸ τοδααὶτις οἵ κοί ύγεθεν, οἹ πετετ. 
8.0 Κοὶ!. ΧΧ. : Καὶ οὗ διεξάγεται εἰς τέλος κρίμα; Ὑαυϊχαίο: «ὁ πον Ῥεττεμὶε ᾿ῶσμε αὐ Ἄπεηι 7μαϊοίμι ; Ιρλίπθε : ὑπ 
ζαπη κεὶπα γεέσῆίε ϑαελε σεισίππεη;; ἘΙοϊηποτέ : ὠπά πίολὲ ζαἰϊ παολ Ῥαλγλεὶς ἀεγ Ἀεολίδερτγμο. 

[8 Νετ. ὅ. -- ΓΤ ἢ ὙΓΠΘΙΓΤῚ. Ῥουθὶο ἔοσωι,, πδοὰ ἰοῦ ἰἰθηβίυ. Οοιηραγο ᾿ϑαΐϊλῃ χχίχ. θ. Τη6 σοι πδίδομ οἱ 

ἔπο Καὶ πίιἢ ἐπ ΠΙΡΗΐ οἵἉ [8 βδιῖο γοζὺ βαῦυοθ ἰο δίγοαφίμθη ἰΐ, 80 δὲ ἴο ὀχργοδδ 6 μἰκιιοδὲ ἄορτος οὗ διπιδδοιηθπί. 

[4 ψον. ὅ. --- ,ν}.}5 ἀοῃοίοα (μδὲ τ Β]ο ἰδ ᾿πηπιοάϊδίεῖγ δὲ πδοὰ. σθαι Ηδοῦ. Οταπι., δοο. 2366, 2. Νογαδθοίπιοσ, ρϑὲ-. 

1034. 8 ἃ. 

[δ γον. 6. -- ὩΣ ΜΩΓΤΣ, Φέ.6 ἐμδοϊαέηγωξ δ. 7 Ὀοΐοτο ἐδο μασίοῖρὶο τοῖα ἴο ἰδ δαξυτζο. 

[6 ον. 8. -- ἜΧΕΝ ἴτοτα 12 5),, εἰστλέγίης ἐσ δὲ Ῥγομά͵ (ὁ «λοι 9 »νομαΐψ; Βατοο οἵ 8 ποζϑοζωδαι ἰφαρίτς δτουῦδὶγ 

διυὰ δογοοῖγ. Τῇ δυδ᾽εοί οἵ ἰμϊα νοῦ, ὙΦ, ΤΏΔΥ ὃο ἰσϑδηδ᾽αἰδὰ Αογθες. 860 Θ68., 6. Υ. 

[Ἰ γος. 9. - ΤΣ ὩΣΤΩΒ ΓΘΔΘ. 1λδνὸ [0]ονοά Θοδδϑη!αδ ἰὼ ἐμ6 ἐγδιδίδιίου οὗὨἨ ἴμ6δο ποτάβ. ΧΧ. : ἀν 

θεστηκότας προσώποις αὑτῶν ἐξεναντίας; Υ : Ζιείες εογανι Ὀεμίμα γον; Τραϊάοτ : ταίκβεν εἰσ λἰπάμγχοα τοὶε εἶπ ΟΣ- 
τιοίπα ; ΕΙοϊηοτὶ : ἅἀἰα6 Οὐεν ἔλγεν Ἀπφεείολίεν εἰγεδί παοὶλ ὑοτισαγίξ. 

[8 Μετ. 11. -- ΓΠἧ ἈΝΤΙ ἿΝ, λεπ Αἱδ τρίγι γετίσες. 08. ΟΧΧ.: τὸτε μεταβαλεῖ τό πνεῦμα; Ῥυϊχεῖο: ἵνης “τὸ- 
ἑαῤίεμγ ερύσίίωε; Ταϊποῦ : Αἰδάαην τοετύθη εἰς οἷπεν πέμόη Μμιλ μεληπόη; ζ6}1} : Ἰποὴ [ὃ μαδϑοα δίουβ ἃ πὶπὰ  ΕΊοίοατι: 

απ τισεπιρὶ ες 5ἴολ, εἶπ εἰγηιισίπα ; Ησδηδοτθοῦ : ὁ ξαίϊπείλ “δὰ δρίσιι. --- Ο. Ε.} 

ἘΧΕΟΘΈΤΊΙΟΑΙ,. 

Τὰ {πὸ ποράϊπρ' (οοπρ. {16 Ιπίγοᾶ.) 1818 ῬτΟΡὮ- 

ΘΟΥ͂ ἷβ ἀεείσπαιθα 8 ὁ ΝΘ, βαπΐθποο : ΘΟΠΊρΡΒΓα 
ου Νῆ. 1.1. ΙΓ ἢὸ βῃοιὰ τπογο, 88. ἴῃ 18. χὶϊ!. δὲ, 
Οὗ δοοοιηῖ ΟΥ̓ (Πα 500] οἰ πο ρϑηΐϊῖνα οΥ̓͂ το τίοη, 
811}} βοὸπὶ ἀουθείι, νυ Ποῖ Ποῦ τΠ 6 ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ δῃοι]ὰ 
ποῖ ὃ6 ἴΔΚοῆ δ8 ἃ Ὀιϊγάδθη ρῥγεραγεὰ δρδαὶπδβὶ Νίη- 
ονοῖ, Βα ῦγίοη, οἴς., 80 ἤδΓα, ὙΠ οτγο {18 σοηϊεῖνο 8 
ὙΓΔΗΤῊΡ δη ἴΠ6 ἀἰβοοῦΓγθ6 ἢ 88 ΟΟΥΓΙΔΊΠΙΥ 1η ἰδ {παῖ 
ΜΠ ὶςἢ ρουτδἰΠ8 ἴ0 ἃ Ὀιγίοπ, ὈαΣ 51}}} τη ἢ πιοτὸ 
οἵ ἐπαῦ ν ΠΟ ἢ 8 ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΤΥ, [6 ποιοῦ βὶρ ἢ] ἔσα- 
ἰἴοη οὗἩἨ τ1π6 νογὰ 18 ιι8ῦ ἃ8. Ρ] ἴῃ 88 ἴῃ Ψεγοιηΐ ἢ, 
Ζοοδαγίδῃ, απὰ ἴῃ τῆ ΔρΡοΠαΪχ ἴὸ [πὸ ῬΥΟΥΘΓΌΒ 

Το νοτὺ ΓΤ, Π]οἢ, δοοογάϊηρ το [18 οτίρί αὶ 
δἰ χη βοδείομ, “το δο6,᾽ σου] βοοπὶ ᾿ποαΡ Ὁ Ϊ6 οὗ 
Ὀοΐηρ Ἰοἰποὰ πίτῃ Μ͵αδεᾶ, ἐλ Ὅδ δορὰ τὶ ἢ ἰδ, θ6- 
σΔΌ86 “ἴἰο 566,᾿ [Π6 τηοδῖ ΘΟΙΠΠΊΟῚ ΘΧΡΓΟΑΒΙΟη [ὉΓ 
ἴπ6 ρτορδμεῖῖς ἱπταϊοη δπα ςοποοριίοῃ, ἴδ ΚΘ ΠΕΟΓΑΙ]Υ͂ 
6, δ οἀ ἴἰο ἀδποῖο ρυορδοίϊς δοιϊνίτν [(ἷς ῥγορλεί- 
λω λα Ή ΚΕΝ 1:6 ἜΧογοῖβα οὗὨἩ 186 ρτορδμοῖῖς γί. 

Τῇ “ νἱείοη " οὗ. 1β6΄ 8} (“ἢ δΡ. ἱ. τϑζ, 1) 91- 
ὈγαΘοΒ {Πγοδίθηἶρβ, σοι ρ᾽αἰη5, ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΤῪ δα- 
ἀτοκβοβ, δπὰ βυτθο] ς8] δοοηθ. ὍΤΠΟΓΟ 18 ᾿π18ῖ 8 
Ππ᾿η:}ς υπὰ ἰο ἀφηγ ἴπδῖ 1π6 οδαΐηρ Ῥτοοδϑάβ 
ἤγοπι ἴπῃ6 Ῥτορδοῖὶ Ὠἐ πη 56] ἢ, ἃ8 {ΠΟΥ ἰ8 ἴῃ τοσαγὰ τὸ 
116 βυθδογ ρου (οἴ δΡρ. ᾿ἰϊ. τοῦ. 19), ἰὰ τ! ἢ [116 

ῬΓΟΠΠΕΙ ΒΡΘΑΚΒ οὗὨ ἢ π286] ἴῃ τΠ6 ἤγει ρογβοη. Ας- 
ΠΟΥ  ΠΡῚν τ 18. ἃ χεπογαὶ, δὰ ταὶ οὐ οδρ. ἰἰϊ. 8 
ΒΡΟοἷΔ) ποδάϊηρ,. 

{1 εἰ} : “Μεγ. 1 σοπίδἷπβ [π6 ποδάϊηρ, ποῖ οηἱν 
ἴο ΟΒΔΡ. ἱ, δηὰ ἱἱ., αὶ τὸ ἐΠ6 ὙΠ0]6 Ὀοοκ, οἵ πῆ 
οὔΔΡ. 111. ἔόττηβ 8ῃ ἱπίασταὶ ραγῦι. Οπ τῆς βροζίαὶ 
ποϑάϊηρ ἰπ σἤδρ. 11]. νϑτ. 1, βα6 [ἢ6 ΟΠ ΠΟ ΠΙΔΥΥ ὁ 
1π6 γοσσθ. ΤῊ ργορἢιοῖ 68}}5 ἢἷβ γι ηρ 6 παρ, 
ΟΥ̓ Ὀυγάοη (866 δὲ Νβῆυπι ἱ. 1), Ὀοοδῦβο ᾿ξ δη- 
ὨΟΌΠΟΘΑ ΠΟΑΥῪ ἡπάρτηθπῖδ ρου ἴΠ6 οονεπδῃὶ πα’ 
τίοπ δηά τΠπὸ ᾿πηρΟΓ 4] ρονγοῦ." -- Ο. Ε.] 

ΕἾτει Σιαίοσιο. ὝὍατα. 3-1}. Ιῃ τἢ]5 σοπγοσεδ, 
τίοῃ, 85 π᾿ 1Ππ6 φαποϊπάϊηρ ραββαρθ οὐ ΜίἊδῃ, ἐδ 
(πποτίοῃ οὗἩ [Π6 Ῥτορποὶ ἰ8 Θχ ἢὶ υϊ θα οὐ ὕπο εἰ (68. 
Ης βϑρβᾶκβε, ἤγϑί, ἱπ [Π6 πδπια οὗ 1ῃ}6 ἴγτιο [5γδοὶ, 85 
δῃ δάἀνοοσδί οἵ γὶρῃιτθοιβηθδθ (οορΡ. ὁπ Μίοδδ 
νἱϊ. 1); ἴδῃ ἰπ ἴ[π6 παᾶπὶς οὗ ἀοά. Ἠδηρο ἴδ ἀϊδ- 
ςΟΌΓΒΟ (6 Κ68 ἴῃ ἔοττη οἵ ἃ ἀϊαίορτιο, δηὰ ἰ5 ἀἰν οὐ 
ἱπῖο πὸ ῬΑΓίδβ. 

Ι. 71΄ε Οοπιρίαϊπί. Ὑπὸ Ῥτορμοὶ ἰπ τἢ6 πῆ 
οὗἉ τὶ ὐθοῦβη 688 βοςΏ 865 (ἢ ΡΘΟΡΪ6 οὗ δ᾽η (τογε. 
2-4). 

11. 7Τλε Απεισενυ. Ουὰ ροϊηϊδβ ἴο [π6 ϑοουγχό, Ὁ 
ὙὮΙΟΣ {Π|8 δ᾽ πὶ 18 ἴο Ὀρ Ῥιηἰβῃοα (ν6Γ8. 5.1). 

γεῖβ. 3ῶ- 4. 71λὲ Οὐπιρίαϊῃξ. Ῥαγαὶ]εὶ σι Μὶ- 
οδὲ Υἱξ., τη6 Ῥγορῆδῖ ὈορΊπΒ τ ἢ τῆ ἀσδογρώοη οὗ 
(6 ᾿νΣτειο πο οοπάϊπίοη οὗἨ ἴῃ σου ΕΤΥ, τπὶς ἢ πτ- 
ποητὶν 641}18 ἴον ἱπάρτηθηῖ. ὙΠαῖ 6 ἰ8 ποῖ γεί 
ἘΔ ΠΕ οἴ τ86 νἱοίΐεπε ἀοοάςξ οὗ τ1π6 Οπαιάοδης 
(οβοηση ον, Εν, Μδοτγογ), Ὀυὶ οὗ ἴδ ο08. 



ΟΠΑΡΤΕῈΒ 1 1-1|1. 

αἰτίου οὗ Φυάδῃ ἰτπι}, ἰ56 ον άπ ὄντα [Π6 ΒΠΔΙΟΡΥῪ 
οὗ [6 Ἰαηρσυδβοο ἴ0 τ ἀ6Βο  ΡΌΟΠ8Β ΟΥ̓ ΟἸΠΟΓ ῥτορῆ- 
οἴ, 88 μα 88 ἴτοιη τ ἤνοῖ τὺ [πὸ σ᾽ ΠΝ ΕΥ̓ τὸ Ὁ 
ἰαθϊ᾽οιοὰ Ὀγ τΠ6 ΟΠλ]ἀξβθηδ (νοῦ. 5. 1.) ἰ8 ἀοβου θὰ 
δϑ 8 {υἴὰτα οὐθ, δὖ ργοϑοπῦ ραϑί 811 ὑθ] 16 (σοιαρ. 
τοῦ. 18). Ηον Ἰοηζ, ργΟρΡΟΥΥ ἀπ1}} γῃθη, ὅ880- 
γ ΔῈ, ---ἴἢου σογοηδηι οί, 0 Ππαδγοδῦ ΤΠ086 τῃδῖ 
(8}} [προπ Τ66] πὰ δῦ δῆτ τ τἢ ἴΠ6 τές Κοά, -- 
ἂο Γ ονν, δῇ δου Ὠδδγοδοῖ Ὡοῦ ; --ΟΥΥ ἴο 696, 
ψί οΙΘΏΟΘ, --- δηἃ ἴδοι Βοϊρϑαὶ ποῖ ἄΟἰλαμιας ἰδ 
οοἱ 86(. πιοαΐ, Ὀκ1 Οβ]θοῖὶ : ἃ ΘΝ ΡΟΙΊΔΤΥ ἴογπι οἵ 
ὀχργοϑβίοη (ςοαΡ. Ψεγ. χα. 8, ἀπ ΨΖοὺ χὶχ. 7). 6 
ὅδνα 106 88π16 σοπδιγιοῖίοη ἰῃ οὐγ [(Π6 Οσγηδῃ] 
ἰδηρλσο. ΤῊ ἴοη6 15 [ἢδϊ οὗ οΘοτηρ δϊηῖϊ, οοτηος 
αἰ3ο ἴῃ τα Ῥβδ]πι8, νυ ἢ ἃ σΘη1]6 ϑουπα οἵἉ ΓΟρΡΓΟΔΟῊ 
(Ρ8. χχὶϊ. 2 δ. ; Ιχχχυῆ. 16 865), βασῖι ἃ5. ΟὨΪΥ [ἢ 6 
ἰάφαὶ οοηστγορειίοπ, ὙΠ ΙΟἢ 8068. ἴῃ δοῖια} 51π δὴ 
ἰη)ατν ἀοηθ τὸ 118 νοσετίοη [ἦγον Μεαίἑμιπιμπσ, Ὁμ δ] 
ἴον νυ ἰσἢ ἃ τπΐηρ ἰ8 ἀυβίπρά -- Ο, Ε..} οδῃ Γαΐϑο, 
θας ποῖ {π6 ἱπάϊνιἀπ4] (8]]ονν- δ ποΓ δηὰ δοςοι)- 
Ηἰϊσο ἴῃ σοὶ. 

γον. 8... ὙΨῺΣ (τυ. [Π6 Ρτορἤοὶ 8 55101|8 ἃ γϑᾶ- 
δ0η 10Γ [ιἰ8. ΠΑ] Πρ ἀηὰ ογγίημ) ἀοδὺ μου ἰϑῦ σὴθ 
866 ἑπίαυϊϊν, δη Ἰοοϊεοοῖ ἴοι ὌΡΟΣ Ῥοσνϑ δο- 
Ὧ645 ἱπδοιίνο!γ  ὅδδο., βϑἰηοα δὲ ἰϑαβὲ ἴδοι, 5 16 
Ηοὶν Οπο, ν|}} οὶ Ἰοοῖς ἀροῦ ἰξ ἱπ ἴβγϑοὶ, δὰ 
βἷῃῃςο, δοοογάϊησ ἴὸ τῃγ οτά (Νυπι. χχῖὶ. 21). 
(ὮΥ ςοπρτοχδιίοη ΔΙῸ ἴο ΓΟΠΊΔΙΏ ἴγοο ἔγοιῃ ἷϊ 1 
ἸῺΝ δπὰ ἯἿΣ ΘΟΏΥΘΥ ἱπιου ΠΔΠ ΓΘΔΌ]6 4688 (ΟΟἸΆΡ. 

Ἡυρᾶ. οὐ Ρ5. νἱΐ. 15) ; δὰ τθ πϑυῦοῦ ὮΝ, νΒΙοἢ 
ἐπ 196} πιαῦ δἰ Ὗ 4150 ἀἰσῖγουβ (Βδαππι]είη, [ζ 61}), 
τορεῖνοβ ἤθγὸ ΟΥ̓ πια8ῃ 8 οὗὁὨ [86 ῥαγ οἱ ἡ 186 

ταεϑηΐης οὗ ταϊθοῖοῖ. [ἸῚΝ, Β.. ἸΔΝΝ, εἰράϊθοα (1) 
ποιλὶὲ , ϑαηΐῳ; (32) ποιλίπσηοδα ο7 ιυυογά9, ἱ. α., 
᾿Ἰαίεδάροαι, εἰεοοῖ! ; (3) ποίλίιψηθδαδ ἃ8 ἴο γουῖῃ, μπ- 

ιοογίλίπεδε, ιοἱοξεάπε55, ἰαϊααΐῖ!γ. ὍῺΡ ἤτοια ὍὮΡ, 
ο ἰαδοτ, εἰχυὶῆοθ, (1) ἰαδον, (οἷ ; (2) ἥωϊ οΥ ἰαδον ; 
( ἐγοιδίε, σοχαζίοῃ, βοττοισ, (ἀδβοηϊαβ, 22. --- Ο. 
Ε. 

Ονγνσϑδαοίου δη γ᾽ θῆοθ 8.6 ὈΘΙΌΤΘ ΤΥ ΘΟΥΘΒ; 
δυιὰ εἰσ δ δσίδοϑ, δη ἃ οοῃ θυ ϊο ΘΧΑΙΐα ἐΐ60}7. 
ὙΒογο ἴΠ6 ΡοΟνΟΥβ 8[ὁῸ ἈΠ66018] [Π6ΓΘ 18 Ορργδβϑίοῃ : 
ἩὙΠΟΓΟ ΠΟΥ δῖθ δα], ἴΠ0 5ιγ οὔ Ποαγίβ απὰ 
ἰοηστι65 τόθ} 18 ἰπ Ηρ πρ τι ἢδιν 8. ΤῸ τῇ ϊ8 
ἀοεοτριίοη οἵ (6 Ἰοδάϊηρ ς τοΓβιἰς8 οὗἁ ἃ δος] 
ἀϊδυτάον [6 φυοδύδη, “ ὙΥῊΥ ἀοο8 ἢ ρῥϑγῃιΐξ ἰδ τὸ 
ὮΔρροπ 1 ἰ5 ἴο 6 Βιρρ!] 16 ἴῃ τιοῦυρηῖ ἔοι α [ἤγοῖ 

εἴαιιθα οὔ τΠ6 γϑγβο. --- Ὁ. Ε.). ΕΘΝ ᾽θ ᾿πιταηβίεῖνο, 
848 ἰῃ Ναμαιῃ 1. 5; Ῥα. Ἰχχχίχ. 10. 

νετ. 4. ΨῬΈΘΡΟΪΖΟΥΘ, ὑδόδιῖιϑ6 που ἀοϑὲ ποῖ ἰοοῖς 
ἱπῖο δῃὰ γοϑιγαὶῃ ἴδ, [6 Ἰδυσ, “" Ὑ ἰο ἢ τγα5 ἱπτοπ ἀοή 
τὸ Ὀ6 τῆ 800] αηὰ ἢιοαγ οἵ (ἢ6 σοπιπιοη ρο 10 Ὰ] 
Ι1᾽ (Π οἰ χα ι), ἐδ οἸδοῖς. ΤῊΪ8 8 βῃονγῃ ρδγιῖο- 
ἰδεῖν (ςοπιρ. Μίοδα 111. 1 6.) ἴῃ τ΄86 οἱ οἴ ρὶ Πὰν οὗ 
τὸ Ραῦ]!ς 1{{8, 86 δάπηηἰδιγβείοι οὗὨ 7ι8ιῖοε : 798 
ἃ τσ οουδ βοηΐθοθ ὩΟνΟΣ ΘΟΣη68 ζογίῃ. ὅ0 ἰΐ 

δουϊὰ δ6 ἱγαπϑαῖοά, ΓΘ ππαογβίδηὰ ΓΤ δο- 

οοτάϊηνς ἴο 1.16 σι βίοι ΥΥ πβΑρῸ Οὗ [Π6 ἰδηρυαρο: 

ΓΞ. "Ὁ, ἰ. 8., ιιοἵ [0 ΡΘΓΡΟΙΌΠΥ, ποῖ [ΌΓΘΥΘΥ, ἱ. ε., 
πόνεῦ (18. χἱ ἰ]. 20, Πο ἐἸσβοῖ, Ἶκ6.}). Βαϊ, 88 (86 δβὰ.- 
ἦαποῖ ΘΟ, ἴὰ το (Ο]]ονίπρ ρατὶ οὐὗἁἨἁ 89 νϑῦβϑ 
ἐόντα Ξ Ὁ τθδπβ αἷβοὸ Βδγο, 88 ἱξ ἀοθβ ἐγοάπθηῖ- 
'γ, ποῖ πρδίδυί δ! ἃ τί ΐοουιβ Ἰαάρπιοηι, δαϊ ἴοτ- ἴπαὶ 886 

18 

ὥςο." Το ΓΘ), {Ππεγθίοσο, τ1π6 δἰχη οδιίοα οὗἁ 

ἐσυἱῆ, 7ωδεϊοε, 5 τοχυἶτοα τὸ ὕθ σίνθη (οοπρ. ΔΝ 
18. χΙ!. 8; Φεῦ. ν. 8). Απὰ ε}ιὶ8 δἰχηϊβοδιίοη 18 
Ροδβίυϊ6. Εοτν 1Ππ6 πιϑ8] Ἰῃ6 Δ} Πρ ΡΕΓρΡΟΙΟΣΥ, διβ- 
ὈΠγ, 18. ἢοῦ ρυϊπηίεῖνο, θὰ ἢ85 ἐτ5 ἰηηοῦ στουηά ἴῃ 
1η6 ἴδοι τΓπῶὺ ἱπίογ 8] 80] τ 18 ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴ0 60η- 
τἰδῆοσο; 8η4 τΠἷἰ5 18. παι 6] Υ ον άθης πὶ 
Ρτον. χχὶ. 28, τῃοῦ ἢ Οὐ ἸΏΔῪ μγαπξ τὸ 6 56 ἢ, 
{π81 106 βίσηϊἤοδτοιι, [ΟΥ̓ νοΓ (ὈδΊΤΕΥ ἴὸ ραγροταΐγ), 
ἷν ποῦ ἴὸ ὕ6 ρίνϑη τ0 ονθ ἴῃ [Π19 ραβδᾶρο. 186 
οοπηθοιίοη οἵ τἴΠ6 ἸηοΔ 98, δη ὦ τη ἰΥἈΠΒ: [ΟῚ ἔγοτα 

[πὸ φοπογοῖδ ἴο [86 ἀυϑῖγαοῖ ΓΘ [Π6 β8δτι8 48 1η ΤῚΣ, 
Οομρδῖθ 4130 1 ὅλπι. χν. 29, νγῆοτο οάὰ, 88 Ηθ 
ὙὙ80 σαπηοῖ 10, ἰ οαΠ]6ἡ 0 ΓΤ, δηὰ ΤΆπι, 
εἰ}. 18, ϑομυ]οι 8. 85 νου θα (5 ἑησαλπίην ἤτοι 
ἴ᾽0 Αταθίς, “πὶπιαάυυ., ἢ. 515. ᾿᾿Πογείοτθ [τεδα] : 
Τάε βεμίεμοε [ον 7μάσπιομ!} ἀοε8 ποί σο γογίλ αἀσοογ(- 
ἐπ ἰο ἐγιμλ, 580 τῆαϊ ἰῦ ΤΔΥ Πᾶνα 8:80} }ὺΥ. δί- 
ἰαυὶγ, Ηἰιχζίρ, Βϑιυ ποίη. 

ἘῸΣ ἴῃ9 τϊοϊεθα σδὰ (ἴο ὃὈ6 τηἀογϑίοοα σο]]6ὰ- 
εἶνε} γ) συστουμ δ [᾿ῃ ἃ ΒΟ51116 86}86 --- Ο. Ε.] 189 
τἰχδϑουβ σῆϑιι: [0 8 ὨοΪο εἰτοὶο οὗ νὶοκροὰ πιῇ 
1Ππ6γθ 18 Ὀπῖ οὴ9 Γτἰχῃίθου8, 80 ἴπαὶ τίσις ον τπ- 
ἀθν δυρογίοῦ ρόνγοῦ (ςορ. δ δῇ νἱῖ. 3) : 6.6. 
ἴογο ῥιλάφτηοιις ζοθα ἕοσί ροσνοχίϑα. [1Κ6]]: 
Μωὼλραὶ ἰ8 ποΐ ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ τὶ σίθουβ νου ϊοῖ, Πον- 
νοῦ; ἰῃ ϊοἢ οαδὸ [Π6 τηοβηΐην νοι]Ἱὰ ὃ6 : ΤοΓΘ 
ἷβ ΠῸ ΙὩΟΤῸ ΔΗΥ͂ Τἱρῃίθουβ νϑγάΐος ρίνθῃ, ὃ 8 
γἰρμίθουβ 8ίδῦθ οὗ εἰ ηἶν8, οὐ͵)οοῦνο στιρῦ ἴῃ τ00 
εἶν} δῃὰ ρο ἐς] [}{5. --- Ο, Ε.] 

ψ εγβ. 5-11. ελοναλ᾽α ΑἩδισεν [Ὁ τΠ|6 ρῥγοοοαϊῃας 
οοπιρίβίηι -- Ο. Ε]. ΤΠ βοοῦγζο ἰ8 ΔΙσθδαν ρύθ- 
Ρᾶτθὰ ; δηὰ πδὶ ἃ ἰουτὶῦϊο οθ. Ιζοοῖὶκ δυουηὰᾶ 

διλοῦᾷς [86 πΘυΟΩΒ δ βθθΘ. ἢ ΓΙΝΝ ἀρο8 ποῖ 
Ἰηθδὴ Ποῖα, ἴο Ἰοοῖὶς νὴ ἀοΙ ἢ, 88 ᾽ς ἀο068 ἰη οἱ μοῦ 
»]δθθβ: [Π6 3, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, ἀοθ8 ποῖ ΘὨΪΟΣ ΒΙΠΙΡΙΥ 
ἰἴηῖο σοπβδῖγασιίοη υνἱτἢ τῆθ οὔ]οςις, Ὀὰῦ 11 8. ]00Δ!|. 
ΑἸγοδαν [859 τὉῃ6 βίοττη Ὀσγδὶ ογ ἢ διηοι [16 Πᾶ- 
ιἰοη 8, τὲς ἢ δ᾽50 υνἡ}} ονογῖακο ἐἢ 6 560. 6 Β᾽ ΠΘΓΒ 
ΟΥ̓ Ιβτβο. Αμὰ 6 βδδίοηίβῃϑα ! βδαοηἰδηϑα ! 
ΤῊΘ Θλρ ἢ 815 οὐ ἴπ6 ΘΠ ας δϑίοπσππθηΐϊ 18 
ΘΧργεϑϑθὰ ὃν [Π6 γογῸ γϑρθαιθα ἴῃ 7 ΠΟΠ ἡ ἀρ ΘΟ Π8 
(οοπιρ. Ζερῇ. ἴϊ. 1; ἘΜ αἰὰ, 866. 8318 ο). πο τθάβοι 
ὉΓ ΒΟΓ τπ6 ϑι πιο 8 ἴῸ ἸΟΟΚ τουπά δηά ἴῸγ {Π6 
βϑιπροίγίης σοπδιογηδιίοη [ὉΠ] ον ης 1 15 ἰπαἰσατοὰ 

ὈΥ [Π6 [Ὁ] ον ίηρ 5 ΖὉΣ ὁ σγοσὶς ΤΟΥΚΚΒ, ἰ8 οατ- 
τὶρά ἱπῖο οβδος (ςοπιρ. ἤδη ἐνεργεῖται,  ΤΉ688. ἰΐ, 
7), 1 ΟΣ ὅδ: γ9 του] χοῦ Ὀολονο ἐϊ, ἰγὲς 
ὝΟΣΘ [0] ἴο γοῦ, ἰζ 80 ἴὯΓ ΘΧοΘθά 8 ονουυτ ἴῃς 
τᾶ σδὴ ἢ ἱπηαρίπηοαὰ ἀπαὰ ὀχροοῖοα. [τ οτάογ ἴὸ 
ἰταΠϑίον [Π6 ΘΙ ρὨ 515 ΘΠ ΓΟΙΥ ἴὸ {Π|Ὸὸ ἀτοδά ι] νον, 

[06 Βρδ κοῦ κθθρβ ὈΔοκΚ ἐΠ6 δυιῃογ, δα τπλᾶῖκος 9 
ΔΡΡΑΤΟΏΓΥ πραΐοῦ : 106 ἱπρ6}]6 πὶ ΌγοΘ ἰβ ἱη ἔδ6 

ποτὰ ἐϊβο! (Ἐπ.1.20). [Καὶ : Τμο ρανἰοίριο 29 Ὁ 
ἀοποῖθβ τπαὶ τ ἰςἢ 8. ἱπηπιορά ῖοὶν ἂὲ παπᾶ, Ἀπὸ ἰ5 
ϑο ΔΌΘΟΙ ΤΟΙ, ποὺ 86 ργοποῦη. Αοοοτγαϊΐης 

10 σοῦ. 6, δὲ 5 [ῃ6 ργοποῦη τὸ βᾶνα ἴὉ βιΡΡΪΨ. 

3) 

Ἐὸν ἴε ἰ8 ποῖ ργβοιίςδὈ]θ ὕο ΒΌΡΡΙΥ δΦΓῚ, οὐ τὸ 
[ἈΚ {Π6 ρατγιϊεῖ ρα 'π {Π6 86η86 οὗὨ {80 {πἰτὰ ρμϑύβοῃ, 
δίποο ἀοά, ἤθη βρδακίηρ ἴο 1Π6 Ῥθορΐθ, σπηοι 
ΒΡΘΔΙ οὗἨ δἰ τη86} 7 ἴῃ τῃ6 τϊγὰ ρούβοη, ἀπὰ ὄνθη ἴῃ 

Ἔλα ςουϊὰ ποῖ δ οπιιῖο, ΗΖ μ᾿ 
ΤΆΔΙΪΥ 8 ἰεσαὶ βαπίθποθ ἰῇ ζϑπογαὶ (Ηοβ. χ. 4). ἰά68 ͵8 5{1}} πλοσθ ππίθηδΌ 6, ὨΆΤΆΘΙΥ, (πὶ ρδ' αἱ ἷδ 

ΓΙΣΣ πῦπδὶ φΟΠΒΘηΠΙΘΠΕΥ ὃθ υὐογοὰ πὶ 6πι- 
Ρἰιδδὶϑ; δηὰ [6 οἴδαβθ, “ [ἢὯ6 δαηΐθησα ρο65 ἰοτι ᾿ 

ΓΤ “Ὁ, Βῃουϊὰ ἔθγτη δὴ δπι το 8ἷ8 τὸ {ῃ6 ] 

(Π6 δι υ)οοῖ, δαηὰ {μαὶ »δ' δἰ 8 804 ἴῃ δῇ ἰπίγαῃϑὶ- 
εἶνα 8686 : π6 ΟΥΚ ργοάπιο68 118 οἴἶδοῖ, Υ)79 πηπδὶ 
ἈΒΕΊΠΏΘ, ἃ4 Προ] ΠΠΖ8οἢ ἀο68, (πὲ ΓΠΟΓΘ 18 ἃ ΡΓῸΪΘ 
εἶσαι! 6111 0618, {. 6., οὴ6. ἰη νυ ἢ τὴ ποτὰ ἱππτησαϊ- 

οἴδυδβα, “ἼΠ6 δοηΐθηοθ ρῸ685 ἔτ} ροτυογίθα ἴὸ ἰη}113-} ΔΊΟΙΥ (ὉΠονης 18 οτηϊϊθὰ (886 ἰῃ [159. χ ν, 11 ; 
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Ζδοϊ. ἰχ. 17). ΤΠ δα πι}58 10} Υ οὐ (Ππὶ8 δβϑυπὶρ- 
(ἴοι 8 ἡπιδι1Π 6 ὮὈΥ τὉπ6 ἴδεϊ ἴπδὶ {ΠΟῸΓῸ ΔΙῸ ΟΥΠΟΓ 
“8565 ἱπ τ ἢϊοἢ (Π6 ραγςοΐρ]α 18 ἀποὰ δπὰ ἴπ6 ῥὑτο- 
που οπιΐτῖοά ; δπὰ [ἢδὶ ποὶ ΠΊΘΓΘΙΥ {πὰ ΡΤΌΠΟΌη 
οὗ 1Π6 τηΐγᾷ μϑῦθοῃ (6. σ., [5.. 11. 11; δετ. χχχυ. 
28), Ὀπὶ τ8δ1 οὗ τῃς δοοοῃὰ Ῥϑγβοῃ 8150 (1 ὅδι). ἷ.. 
24; νἱ. 8; δπὰ Ρβ. νἱΐ. 10). ---Ο. Ε.] 

Ψοεῖ. ὁ ἤγοι πιοηϊτὶοπδ ἴπὰ ἀἰοοῦ: ΒῸΣ ὈθΒοϊᾶ, 
Ι, (6 Ιοτὰ, Ὁσίῃς ὉΡ [πὶ δῦουϊ ἴο ταΐβα ὉΡ -- 
σ. ΕΚ] ()06 Ομαδιθδηδ. [ς|8ες [δποιτηδηϊ δὰ 
Ομονδ ΠΥ, νο]. ἱ. Ρ. 472; 6180 δν)ηβοπ᾿ 5 44π- 
οἷεπί Μοπατολίεα, νο]. ἵἱ. Ὁ. 58, δῃηὰ νοὶἱἹ. ἱϊ. Ρη. 497, 

506. -- (. Ε.]1. Τδδ οχρτγοβδίου Ὁ 9 2, δπὰ 8:1}} 
ΤΊΟΓΟ ἴΠ6 ἱπηπιοάϊαιοῖν (0]] ον πρ ἀεδοτ ροπ οὗ [Πς 
ΘΠΘΙηἶ68 {Πα Πιβο νοβ, ροΐηὶ τὸ ἴπο ἔδοϊ [αλ {Π6 γ ἢ δα 
ΔΙγοδάγν δρροδγοὰ ἴῃ ἢἰδίογ᾽Υ. Βυῖ [πδὺ ΠΟΥ ἈΓΘ ἴο 
ΔΡΡΟδΓ ἴῃ [ἢ ἢἰΒίοτΥ οὗ [85Γ86] δῃ ἃ σοπια ἴ0 ὀχϑουῦῖο 
Ἰλήκαδηὶ ρου Ψυ ἴον ἰδ δὶ πϑ, ἰβ, 88 1ὴ6 6χ- 

Ργοββίοη (33 ΓΤ ἢ τλ6 ραγί.) βου, 8, 81}}} ἰπ [86 

[αἰὰτο. Απά ἱπάορα ἴδ γαρί αν ἢ τ ἰσἢ ΒΔὉ- 
γίου, σῆς δὰ ᾽π8ῖ ὈδοοΙηθ ἱπάορεπάθηϊ, Γοβ6 
ἔγοταυ δοΐης 8 ΟἰΓΥ δι )οςῦ ἴο Αδβδυγία ἴο δ6 {Π6 
ΤΌΪοΥ οἵ Α5β|8, 88 βοπῃοῖΐηρ ὑπογο 016. ΤΠ6 πὰ- 
ἐἴοι, δὲ θοβο ῃοδὰ Νϑὺυσ δά πο ΖΖαὺ βοοοπιρ! 1816 
18 διάάδη σοπῃαπθοβῖ, δηὰ σἤοθο στγοαῦ ΠΙΟΏΒΓΟΝν 
ΤΌΟΚ 1Π6 ρμἷδος οὗ {πὸ Αββυγίδῃ, 18 σδ]]) θὰ ἰῃ τΠ6 
ΟΙὰ Ταεδίιαηεηὶ (ἰαβαϊΐπι; δηά {Π18 ἀρείρηπδιίοη 
βἰδπάβ, ἱπ ἴῃ6 Ο. Τ', ἰῃ τ 6. 858Π16 ΓΘΟΙργΟΟΆΙ σοὶδ- 
ἐΐουῃ ἴο Βαῦγίομ, τ[πᾶὶ [δγϑὸ] ἄοθβ ἰο Ψογιβαίϑηι. 
Τῆς πᾶπιὸ (ἰαβάΐπ), πῆΐϊοῆ, νὰ τἢ6 οἤδηρα οὗ 
ἐι6 δοοοηὰ Γδάΐοαὶ, ἤδ8 Ὀδθπ ργεβογνθα ἴο 1ῃϊ8 ἀδ 
ἰπ τΠ6 πᾶπιὸ Κυτάδβ, δηὰ νυ ἶο ΔΡΡΘΑγΒ ἴῃ (ἢ6 
ΟἸαβϑίςβ ἱπ [μ6 δρρεδῦοπβ Ομ γθθ5 (1|., 11. 856 : 
οοπιρ. δίγαῦο, χί!. 545), ΟΠ] αἱ (διαρὴ. Βγζ., 8. νυ. 
Χαλδιαὴ οΥἦ ΟΙιαϊ]δδαπ8 (Ῥιοϊοπιδθιιδ, δίγαθο, Ρ] η- 
ἷπ5, ςοηιρ. ΤΥ ΠΟΓ 5. ν. “ ΟἸιο ἀἕον,᾽" Εννα]ὰ, Πί. 
76ν., '. 338), Οδγάπον!, οὐ Οσαγάγὶ, θοΙοηρπ, δο- 
σοτάϊηρ Ὁ τὸ Ο. Τ΄. ἀπά ἐπα ΟἸ αβεῖοβ τὸ αὶ ἐγῖδθ 
Βριθὰ ονοῦ [6 τ 016 ΘΟΌΠΙΣΥ θοίννοοη [86 ΤΊρτίδ 
διὰ Ροπίπβ. ΑἸγοδὰν ἴῃ 4Ζ6γ. ν. 156 τ86 βᾶπιὸ ρ60- 
ὈΪ6 ἅτ ἀεβίσῃδιθα 88 ἃ νοῦν δῃοΐθηΐ ΟἿΘ; 8Πὰ 88 
δατὶν 848 θη. χὶ. 28 {Π6 σριπίγυ οὐὁἨΜ Μεβοροίαπιΐα 
8 “4104 αὐἴἴοσ (πόα ὕν [Ὁ οὗ τ6 ΟΠ] 668], βὸ 
παι Ὁ 18 τηοτθ ἴπ8η ἀοιθῦι Ὑγποῖῆοῦ ΟΠοβοα 
(οη. χχὶϊ. 22), [86 πορῆον οὐ Αὔγαθαπι, ἰ8 ἴὸ 
ὑυα σοπδβίἀογοά πον δῃοοόβίοσῦ. ΠῚ τΠ6 οοπ͵θοΐαγο οἴ 
Ἐνα]ὰ, Κποροὶ, 1)᾽ογΊς ἢ, 15 σογτγθοῖ {81 8. τοίθγεῃο 

. ἴο ἴα παι Ὑ9 αἰγοδὰγ οχίβιϑ ἴθ Ατρμαχδά 
[π255Μ] ἄεπ. χ. 22), (θη [ἢ 8 εἰγουπιβίδποο 

νοι] ἀου ὈΓ|668 τοίου 16 Δ Ππ|6 ἴο ἃ {ἰπ|6 θεγοπὰ 
(παλ οὗὁἨ Αργάῆαη. Ορροῦὲ (ὠειμδβολ.-πιογσοηί. 
Ζειϊιβοῖν., Οοτγιδη-ΟΥίοπί8] Φοῦτγηαὶ, χὶ. 187) 88 
Ῥτονοᾶ, ταῦ τῃ6 ψογτὰ (ἰα58-ἀἴπὶ ἰ8Β Ταϊασὶς, ἀπὰ 
βὶ μη 68, 45 Μ6}} δ8 Μεεοροίδγηίΐα, ἔνγο σίνοτϑ ; ἀπά 
(1π|6 σοτγγθοίποδβ οὗὁὨ ἴπ0 γαπβίαιίου Ὀοΐης ργοβαρ- 
ῬΡοβϑά) ἰν 18 ἰορ  ἰπηδῖο Υ ἰηίεγγοὰ ἤῸπὶ τΐἷβ ἴαςὶ 
{δῖ ([Π6 παπηθ ὑγΟΌΔΌΪΥ ἀθβίρηδίοθ [6 δϑοτγίρίηαὶ 
Ταιαγῖς ρορυϊδτοη Ὀθδίνοοπ τΠ6 ΕἸΌΡγαῖθ8θ. δηάᾶ 
Τί τ5. ([ὑ Βϑτιπο ἶζ68. νγ6}} νυνί 1,18 ΘΙ ΥΤΠΟΙΟΡΎ, 
δοσοσάϊπρ ἴο νυ ῃΐϊοῖ Οαβα πὶ 8 Ρ]᾽ αΓΆ] ΟἾ]Υ ἰπ βοιιηὰ 
Ὀυΐ ποῖ ἱπ οτίψί᾽ δὶ βἰρηϊηοβδλιίοη, τὺ τα ἢδΠ)6 
ἈΓΡΟΑΓΒ ἵπ {πὸ (). Τ᾿. ΟἿΪΥ ἃ8 ῥἷαγ. ᾿απίμπι ; τη δῖ 
Οπδάϊπι 845 δῃ λοῖαα] ῥ᾽ υγᾺ]} ἔοότ ουἹὰ θ0 ἀὍποτ- 

η8}}γ Τουτηθά ; [Πδὺ {16 Γαρτι ΔΓ Ρ] ΓΔ] (ΌΓΤΩ ΤΩΣ 

ΟΟΟΌΓΒ ΟἸΪΥ οποο ἴῃ ἰδίου Ηδρδῦτον (ΕΖ. χχὶϊ!. 14, 
ΟἸΒΙΌἢ), ἀπά (6 τοοοηϑίγιοιοα δἰπραϊαΓ [ΌΓΠῚ 

ΔἸ. οἷἱγ ἐπ ἴπ6 Αταδτηαὶς οὔ Ἰ)λαηΐοὶ. [ΤῊ ορίη- 
105} ἴδὲ τῆς δοοτμίπαὶ ἜΡΡΗΙΕΒΟΣ οΥ̓͂ τπαν ἀϊπεγίοι 
ψ48, ἰῃ ίᾳςϊ, οὶ οἵ ἃ ϑδουγίτῖο, θυ. οὗ 4 Ταϊδτγὶς 
δίοςκ, δρροδγβ, δ ργοβδθῃῖ, [Ὁ Ὀ6 δι ͵]οοῖϊοὰ πο ἰοη- 

ΒΑΒΑΚΙΚΟΚ. 

ἰοη. (Ομ. Βγαπάϊβ, ασὶ. “"Δ 6: 
ϑγτίδ" ἴῃ Ῥδυΐγ᾽ 8 Πιαίεπογκίορδαϊε.) [Οἱ 188 Θαῦὶγ 
ἢ ΒίΟΥΥ οὗἩἨ τ6 ΟΒαϊἀβθδὴβ δὰ ἴδ Ταγβηῖδη 
οΥρίπ, 8δὲ6ὸ Εν πδοῦ 8 Τεγοαοίπε, νο]. ἱ. Ὁ. 947, 
248,245, 5838. --Ο. Ε.] Οδεγίδίη]Υ ΟΡ ἴο τἢϊΞ 
ΥἹΟῪ ἰβ [86 δϑβδυχηρίοι ΟΥ̓ [ῃ6 τηδ)ογῖῖγ οἵ 
Θχεροῖθβ [δὲ [Π6 ῥτὶπινο δυοάθ οἵ 180 (ἰδαϊη 
Ὑ88 ἴΠ6 «Αττηδηΐδη πιοιιηϊδίη ἰδπὰ, Ἡ ΒΟΓΟ, δοοογά- 
ἴηρ ἴο Χοπορδοη, 8 Ὀγᾶνθ δηὰ ἐγοδάοιῃ. οὐἹηρ Ῥ6ο- 
ΙῈ οὗὁἩΙΒ6Ὲ (δα άεοδῃ βἰοοῖϊςκ ἀποῖς, πὰ οτα το 
ΓΑ 5{}}} ᾿ἦνο, δηἀ {Πδι τ6 Αδβεγτίδῃδ ἢγδὶ βου] οὰ 

(ἰ6πὶ ἰπ 1π6 ρἰαὶῃ οὗἨ Βαῦγ]οι, δοοογάϊηρ τὸ Ηϊισὶσ 
ἴῃ [Π6 γεϑδγῦ 625. ἰδ Δϑβαηροηῃ, ΠΟΤΟΥΟΥ, δα, 
ΟἿ Εἰοδοῦ οχδσηϊπδιίίου, πο Ὀγοδάοῦ ἰσαἀδίΐοι ἐἤδη 
ἃ (4156, δ τπ6 6881 ἃ αυξβθοηβοϊο ἰπίογργοσδου οὗ 
ἴπ6 ΟὔβουΓα ρϑβδβᾶρο, [8. χχῆδἕ, 18: ἰξ 18 ἴθ δὶ 
ΤΟΆΔΟῚ ἴ0 ὃὕ6 δεῖ 85116ὅ. Τδδ ργοδϑῃςϊ 15 [6 
ἰοςιι8 οἰδββίουβ ἴογ 1.6 ΘΠαγδοίο δῶ 8 οὗ [85 τσδΐ- 
{κ6 Ῥϑορῖδ, )8ῖ ἃ5 18. γ. 26 Ε΄. '5 ἔογ τ6 σμδγαοῖοι- 
ἰδιῖςβ οἱ 16 Αδβϑγτίδῃβ. ΤΟΥ δτὸ ορ]]οὰ [86 ὕ»οο- 
ὉΪ6, ἴ8ὸ ὈΙΟΣ, ἑ. 6., ἑδγοςίουβ (οοπρΡ. Απατπδ, 

Οἷς. Αἰ, 14, 21, απὰ 52 Ὕ, 7υάρεβ χυῖϊὶ!. 95) 
διὰ [86 ἱπιροίπουδ, ὈΓΟΡΕΟΥΙΥ παττυίηρ οη (18. 
χχχὶϊ, 4), γυβῃϊηρ ΟἹ ὈΓΘΟΙΡ  ΓΔΙΘΙΥ --- [Π6 ΠΟΠΙΌΓΤΩ- 
[τ οἵ δουηά οὗὨἩ ἐς ἔννο δα )θοῦ 68 ἢ85 βοτηθτησ 
[ΟΥΤΙὈΙῪ σταρῇΐο --- Τ]ΟΒ. τρδσομθα δος [Ε εἰ!: 

8 ποῖ υϑοὰ Ὦδγο ἴο ἀδσηοίθ {Π6 ἀἐτοοιίοη, οὐ εἶιο 
μοδὶ, Ὀπὲὶ ἴ[Π6 Βρϑοθ, 88 ἱπ ὅδη. χὶδ 17 (Ηϊσίν, 
1 οΠ 1286} -- Ο. Ε.] 1᾽06 Ὀτϑαᾶτδα οὗἩ [9 δασίῃ, 
ὙΠΙΘἢ ρα 5508 ΤΠ ΓΟ ρἢ [86 Ἰαπὰ ἴῃ 15 ψΠΟ]6 οχίεηϊ 
( υάρροβ ν!. 8; Βον. χχ. 9): ο ἴδκο Ῥοββδοδδίοι 
οὗ ἁνοιίης Ρἴδοϑα ὑμδὺ δήθ Ὡοῦ ἐΐβ οὐσὰ (ςΌΤΡ. 
ἰϊ. 6). 

γοι, 7. Οαγγίθβ οὔυὐ τπ6 ἰάδβα οὐἩὨ (μ6 “Ὀϊτίοῦ ; 
Δηὰ νοῦ. 8, παν οὗἉ πὸ “ ἱπιροϊιοαβ,᾽" ἴῃ νογ. 6. [Ἷὲ 
ἐο ᾿ΟΥΥ01]6 δη ἃ ΤΘΑΓΆΙ ; ὕγοση ἰΐ --- ποὶ ποτ αοὐ 
(ΡΒ. χνὶ!, 1) --- Ῥσοοδοὰ ἐΐδ σφῃῦ δα ϑυχίηθιοο : 
πῃ βονοτοίρῃη ταϊη- ἼΟΤΥ ἰδ γεννᾶ τΠ6 οἹὰ σΠαγδοῖου 
οὔ Βαυγίοη (6φη. χὶ. 4; ςοιῃρ. 15. χῖν. 13), μαϊ ἰ8 
οΥτὶ βίαι 65 ἴῃ τῆς ὨΙΆοο οὗ τῃ6 ἰπγα ἀἰϊνῖπα, δηὰ 
σΟΠΒΘα ΘΠΙΥ Θηΐο ἀοεροΟΙ ΔΙ ἰπῖο [6 Ἀ]56 δ 
οὗ τπὸ νου] ά-Ῥόονοῦ, τ ἰοἢ 8. δἱ βίγιο ἢ Οοά. 
ΓΝ, δὴ δπλίποποθ, ἡ ΐοἢ τοδί ἀροι ἱπῆδιοὰ 
ρηάς (22, Ηοβ. χίϊὶ. 1), ἴῃ οοπίγαδὲ ὙΠ 86 
Ὑ39, Ὑ Β ἢ ἰδ θαδίονγοά ὉΥῚ Οοὰ. [Βδυ)πεοη 
Αποϊοηί Μοπατολιίεδ, γο]. 111. ρρ.10, 11. -- Ο. Ε.] 

ον. 8. Απὰ βοοῖοσς ἰμδὴ Ἰοορασάα, στ ἢοβα 
Β {Π688 ἴπ οΟΔΙΟἢΐηρ [Π6 ῬΓΘΥ ἰδ ργουθγθῖαὶ, 8.6 
ἐϊ6 ΠοΥδθ8 (ογ πιὰ ΘΙ ΡΙΟΥΒ ἰῃ ἴῃ6 βδπι|6 οοί- 
Ραγίβοῃ ἴθ ἥρατγο οὗἩ ἴΠ6 δαφίο, ἰν. 13); γϑα ἐμὸν 
ΔΙῸ δΎΓΓΟΣ ὍΔ ονϑοίης σοῖνϑα (Ζορὴ. 1. 8 : 
οΟΙΏΡ. ῬΒ. Ἰἰχ. 7,15). ὙΤῊδ Ὀδί|6 18. ἴο 1Πεῖ, ταὶ 
168 δεἰχίηρ οὗὨ τῃ6 ῬΓΟΥ͂ ἰ8 ἴο ἃ Τανθῆουβ Ὀοαβὶ, --- ἃ 
ΒΆΥΆΡῸ ἀοεῖς ἴο ὙΠσἢ (ΠΟΥ Παδβίθη στ ἱπε- 
Ῥβίεπος (δοῦ χχχίχ. 20 (.).. Αμῃάὰ {τα Βοσβοιῶθῃ 
ΤΌΒΕ δ᾽οὰς ((Ππ6γα 18 ΠΘΓΘ 8190 8 ἡτΑρῃΐς σοπίογη 
1 οἵ βουπὰ ἱπ ἴῃς νογάδ) ; γϑῶ ἐΐϊ Βουβϑσωδθε 
ΟΟΙΏΘ ἔζοσ ΔΙΆ, πον Εν κὸ [η6 δδρῖο, νυ ο Ὁ 
Βαδίϑθῃβ ἴο ἄθνουσ, [{ξαν] θοῦ 5 «πείση Μοικ- 
αγολίεα, γο]. 111. Ρρ. 10,11]. --. ΒΕ] ὙΠΟΥ οοπια 
ἴο [}6{}}} {6 σιτβο ( δαϊ. χχυιΐ, 49), ἰο τῃ6 ποτὰ3 
οὗ νοι τ[86 ῥγορἢοῖ 4} π468. 
ΤῊ που ῆν 18 ἔασον οαγγθὰ οὐἱ ἴῃ νοῦ. 9. 

ΑΙ} να χτουεξίτιαο --- ἰἢ6 δα ἔχ ΣἹἽ, οοπίταοιοὰ ἔγοεα 
ἯΓΤτ΄, 8 ΔΙΌ ῖς, 88 ἴῃ ὅδῃ. χ]ΐχ. 11] - οοσαθα Ὁ 
ἀθϑᾶβ οὗ νἱοϊθῃοθ, [Ὁν [πὸ οὐἦθοῖ 5 ἢ. ἱπῆϊοι ἡπάρς 
τηθηΐ [ὉΥ νἱοΐθποθ (νοῦ. 3). ΤῊΘ ϑαβόσιθδα (ἸΏ 

18 θ6η86 ἴπΠ6 ἀπ. λεγ. ΓΤ, οοσαγβ ἰπ τδ6 Ηδὸ- 
Ὀΐη8, Κἰπηοῆὶ οἡ 8. χχυὶ 8) οὗ [Ποὶν ἴλοοϑο υτᾶθα 

ἴοσσσαστὰ. ΤΊ Ἴ]), αἰθὸ ἴῃ Ἐς. χὶ. 1; χὶν. 7, ἴοτ 

κοῦ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΡ 

-Ὁ- 



ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 1-|11. 1ὅ 

ΤΥ ἼΠ (θη. χχν. 6). Απὰ ἐὺ φζαδίμοσβ ὑσίδου- [ το]. 88. ἴῃ 18. χ] τὶ. 24 δηὰ οὐδοῦ ρίδοθθ. 4.8 δρ- 
Οζα ἰοφοίδοσ το ἀυδὶ (οοιηρ. ἅδῃ. χὶὶ. 49; Ηοϑβ. | ρογιίδἰηἰηρ ἴο τὰ6 Γπουρμῖ, τ ΐοι, τυ δροοὶα] τὸ- 
ἰϊ. 9). 

Ψ εν. 10. Εοττηβ ἃ ἢϊ βοαθοὶ ἴο 16 ἀδδοσ ρίίοη οὗ 
1.6 δυιϊοσγαῖα ῬΟΥΟΥ ἰῇ γογ. 7: δρᾶ 1 δΟΟΙ͂Β δἱ 
χκκιίυιαα, Δα Ὀχζίτοοδ το ἃ ἐοσί βίοι ἴο ἐξ, ἴογ, 10 ὃ, 
11 ἃ, ἰδ δα8 106 ΡΟΎΘΓ ἤ0 ΟΥ̓ΟΓΟΟΠῚΘ ΘΥΑΣΥ ΓΟδϑίϑι- 
δησο: ἐξ ΙΔ) δὖ ΟΥΟΣΥ αὐρουαμ ο], δ Ἀθδρα 
ὌΡ αυκὶ Βηὰ ἱδῖκοα ἰΐ. 

νεγ. 1]. ΤΏΘΣ Ὁ ἴση δ ἰοσαροαὺ [(68.: ἐλδη 
δΛὴ[ὲ δρίτι τευῖσοδ -- Ο, Ε.}) δλὰ Ῥϑδϑδοὸβ οὐ. ΤῸ 
ΤΏ ΔΓΪς τἢ6 1116 δη Χίον, νυ] ἢ 106 Βαυ ΠΥ ΘΠΘΙΩΥ͂ 
Ὀθδίονγδ ἼΡΟΩ ἴπὸῸ εϑρίατο, [86 ΔΡΡΓΟΔΟ68 8ΓΘῸ 

ΤΑ] ἽἼΘΨ, μεαρθὰ ἀρ ἀπεῖ, ἱπϑιοβδα οὗἁὨ 1π6 πβ84] 

Ἂν, (ἃ δᾶ. χ. 1ὅ, δηὰ δῦονθ). Τῇ ἴδηι. 

“Ὁ ἴῃ ΣΤῚΣ, Τοοοῖνοβ ΠΟ ἴΠ6 τπηδϑ. ὝΣΣ, 

(οτίγοββ, [86 ἰάδθα οὔ αὶ οἷἐγ [ἼΨ, τ οι 18. ἔδπι. --- 
σ. Ε.] ΣΤ ΠΟΥ ΠΟΤΕ Π]68ῃ}8 γευίγεβοῖί, ποὺ ΘΥ ἢ 
ἧπ 5. χο. 5, Ὀὰι 1ζ βίο 8 ἃ ΒροΘαΥ ρ] αἴ πρ ΑΥΤΔΥ, 
εὐτηΐηρ ΘΊΝΔΥ (000 ᾿ἰχ. 11 ; ῥα. οἰϊ. 27), ἀπά πη 168, 

σϊτμοσϊ νἱοϊθηςθ, ὙΠῸ ἼΩΝ ἰπ ΟΧΡΓΟβδίηρ ΟΠ6 

ἰάοσα. [860 ποῖβ 8 οῃ σεῦ. 11 --- Ὁ. Ε.}] ΓΙ ἰδ 
οὐ οί 88 8Πη δρροβί[[Οη4] σοϊῃραγίβοη 

ςοΙΏΡ. 15. χχί. 8: δηᾷ ἢο οὔοᾶ, ἃ [ἰοῃ, ἑ. 6., συ ἱτἢ 
8 Ἰίομ᾽ 8 νοΐθϑ); δῦ 1168, ἱηάἀοϑάὰ, ἱπ τὴϊβ ΔΡΡΟΞΒΙ- 
κτίοπ ἴῃς τῆτοοίο] ἃ τοϊδιῖνο σοπηρατγίβοῃ οὗ ἴΠπ6 τὸ- 
νοϊνίης ν αἰγὶ νη, οὗἉ τυ ϊηρ᾽ δροθὰ, δηά οὗἉ ἀθιμοὶ- 
ἰδυιίηρσ ΡΟΟΣ. Α πιοτὸ ἀαβοσγριϊνο Ἔχ ργθββίοῃ οὗ 
τὴ δϑἰοηϑῃιηθηὶ δὖ ([Π6 ἱπνηοὶῦ]6 ρόνοῦ οὔ {{ 
Βδγ]οπίδη, πῃ, ἱπηπιθα δ ίδ} Υ δἴλοσ (ἢ 6 ΟΥΘΥΓΠΤΟῪ 
οὗ Νίπονθι, τι ῃοα ἀρσαίπθὲὶ Νϑοθο, οδηποῦ ὈὉ6 
ἱπιδρίηοά. ὙΠ ἃ Ἰοίτν οἰεναϊίοπ 1{π6 ῥγορ ιθὺ, 
11 Ὁ, 568 δὲ παιιρῆϊ [18 βυγρὶης σοί, δῃὰ δη- 
ποιιηςο8 ϑραϊπδὶ τῇ ἱττοδίβϑι ὉΪ6 δαϊοογαῖῖς ἱπδο- 
ἰοποθ οὗ τῃ6 ὁποῦ ἴ86 ππδ] τ γϑῦ]θ ἀθοῦοθ οὗ [6 
ϊνῖπα σονογηπηθηῖς [ΟΘονογποῦ] οὗὨ ἴπ6 ψ τ]ὰ, 
φησ, 85 ἴῃ Μίοδῃ δηά Ναδιμ, οοποϊἂθ8 [ἢ6 
ἘΕΕ Ι ΠΌΝΟΙ 18 Πα ΉΥ ΟΠΘΙΩΥ --- Ο. Ε.] υὶτὰ 
σγ δ ηρ ιῖ: Βαϊ Ὠ6 ἰθ “υἱϊῦν, ἀπὰ οοῃϑ6- 
πσπεν ἰησατβ ἴπ6 1) νῖπο ρθῦδ Υ, ἡγοϑθ ῬΟΥΤΘΣ 
ἐπ μἰ8 αοά. Τμαὶ ἴμ6 δοοοηζιδιίοι ἱΠΟΟΣΓΘΟΙΥ 

οοπηοςίβ ἴπο γοτῦ ΔΝ πίιὴ τὴ ἢτβὶ ΠΑ] ΟΥ̓ {116 

γογϑο, Ὑ ἢ, δοςοταϊηρ ἴἢὸ ἴΠ6 δοπβο, Βῃοι]ὰ 6 ἰη- 
οἰαάδοά ἴῃ οπα γοῦβα ἢ 10 ὑ, ἰδ ῥἱαίπ; ἕοσ τῃ6 

ἱτατηράϊαϊο οοὐτάϊπαιίοη οὔ ἴΠ6 νοστῦβ “ΠἸἼΦῸΝ δηὰ 

Ὀυεὶ, ᾿μουρἢ γοιαϊ πὰ ὈῪ [86 ἀχορδίοϑ, 8 ξογίἰΠ]Υ 

ὁχοϊπάοά ὮὈΥ 16 ἀἰδδβί μι αῦ σΟΠπποῖίοπ8 Θ, ἡ). 

[Ὥ 9» 848. σπυαῦ οοπυεγδὶρα οἵ ἴ!6 διῖαχα ; δηᾶ 

ὉΠ ΝῚ μ5 ναὺ οοησεγδίυε οὗἍ [ῃ6 Ῥγοίογ το --- Ο,, Ἐ..} 
Οἷον ἰγαπϑίατίοπβ: ὨΧΧ. : Καὶ διελεύσεται καὶ 
ξιλάσεται αὕτη ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ μον. Ψυὶρ.: “ δὶ 

απδίδί( εἰ οὐγτιιεῖ; ἠίξο δὲ γογίϊμαφ 675 αἰεὶ 
ε«ιἱ." Ὠχιβίυβ: “Δὲ ἰγαπεστεαιείι, εἰ αεἰϊπηιεῖ, 
λαπο υἷπι διιαπιὶ ἴδδο διιο ((γὶ διιθη5)." Φ. Ἡ. Μιοδ-. 
86118.: “ΕἾ τονιη 86 ἤαοϊοὶ (ἀϊς6η5): λαπο μοϊεπίϊαπι 
διαπὶ αἰεὑετὶ διιο;" οΥὗ: “ΕἸ μη ἰμοί (ἐπρὶμ8 
“7μάκειιδ), σα) μ5 υἱδ δια {εἰ ὕγὸ 1)εο βιιο." ἨἩΗἱϊιχὶρ, 
Μίδυτον : “ Απά Πο ᾿οκά5 πἰτη961 τι μα]; Π6, 
γεϊοϑο ΡΟΎΟΓ Ὀεοοῖη68 ἢἰ8 ρα." (ἀοβθηΐῃβ, Εὐγα]ὰ, 
1)ε  ζεο, Καὶ! : “Ης μᾶβ868 οὐ ἔδγίθογ δηᾶ οἵ: 
[πᾶ ; τη:ἷβ ἢἶ8 ῬΡΟΎΟΥ ὈΘΟΟΙ65 (15) ἶ8 ροά.᾿ 
Βδυπηϊοία : “ δίησθ ἢἷ8 ρόνγαῦ Ὀδοοπιοβ ἢΪ8 ροἀ].᾽ 

Ὁ βιδηάβ ἴῃ τπ6 ῥγράϊοανο οὗ 1μ6 οὐΐοοι [ηδαϊοαι 
εν Αὐδείοίμκο, τἴ6 ργθάϊοαίθ ἀθηοιπηρ {116 ΡΆΤΡΟΒΘ, 
οὐ͵θεῖ, οΥ δ τὴ -ῷ Ε.] 85 ἱπ Νδῇ. ἱ. 7; Εχ. νυἱ. 7; 

Βατά ἴο τϑγ. 7, Ὀγίοῆν σοπιρτίβοβ. τῃ8 πχοῦὰ] σἤδγδο- 
[6 οὗ 10 Θσῃαθθτγοῦ ὑυ ἢ 118 ἱπιιηδηδης [1 Π6Γ6η1] 
ἀοβ ΠΥ Δη ἃ πλᾶκο9 Ὀοϊὰ {Π1|ὸ ὈΔ518 οὗὨἨ [πΠ6 10] ον ἡ Ζ 
ἀϊαϊοριθ, οοιηρ. οἰδρ. ἰΐ. 6-10; Φοῦ χὶϊ. 6 ; 18. χ. 
8. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝΌ ἘΤΗΙΪΙΟΘΑΙ, 

ΤΠ ἰπϑρ᾽ γαιίοη οἵ {6 Ῥσορῃοῖβ 8 τοοϊοά ἴῃ {8 
βϑογεά βοΐ! οἵ [πὸ μοατῖ, πὰ Ῥγοβαρροβοβ ἴδο σοῃ- 
ἰοϑῖ ΟΥ̓ (Αἴ ἀηὰ ργαυοῦ ἢ ἢ Οοά, ἱπ ᾿ς τ}0 
ϑίΓΠ ΡΣ δηὰ Ῥγαγίηρ δοὰ] δχρογίθηςοβ (οά᾿ δ 
ΔΠΒΜ ΘΓ δηἀ ὈΪ βϑιησ: 8 σοπῖοοϊ οὗ [81{|| πὰ ῬγΑγοῦ 
ἸΚὸ μὲ οἵ [Ππ6 ρδιγίγοι, Ὑ ΒΊο ἢ βιδη 8 δὲ ἴΠ6 ὕο- 
κἰπηΐπρ οὗὨ [86 Θηπτο ἢἰβύοτυ οὐ ἴμ6 ΠΟΙΥ͂ ΡΘΟρΪ]δ6, 
ψῆο πιά [Π6 βριγιν οἵ Οοά (θη. χχχίς. 24 - ; 
ΟΡ. Ηοϑ. χὶϊ. 5 (. ; 18. ὕ[χῖ ἢ]. 11). Βγ τἷ8 τοοὶ οὗὨ 
5. ΠΟ. Ποδιίοη ΡΓΟΡΠΘΟΥ, διθοηρ ἴΠ6 Ρθορίθ οἵ Ϊ5» 
ΤΑΙ, 18. ἀἰπεϊη σι βηθα ἴτοπ 41}1} πδδίμοη ἀϊν᾽ηδοῃ, 
δηὰ ποῖ ὈΥ τΠ6 σὰ οὗἉ 1Π6 νἱβίου οὗ ἔκίατο {πη 8. 
“ῬΓΟΡΒΠΘΟΥ, 88 ἰϊ ΒρθδᾶΚβ οἵ ἔπίιγο [Πἰπρ8, 8 Δἰπηοβὲ 
ΟοΠ6 οἱ 186 ἰοαβὲ ἱπιροτίδηϊ ρι δ, δη ΘΟΙ68 ΒΟΠ.6- 
ιἰπγχθ8 ουθῇ ἔγοπι [6 Π.6ν}}. [Ἴπ6Γ οἡ οηι. χὶΐ, 
7 (οοιρ. ἔχ. 7). [κ πᾶ8 ἴῃ ἴδο Ο. Τ', [18 ρϑοῦ αν 
βἰρσηϊῆσδηςσο, πῃ ϊοῦ 18. ἴὸ 6 υηἀογβίοοα ἔοι ἔΐο 
Ἰσιιῦ οὗ [6 ἰβίοσγ οὗ τ6 Κίηράοπι; Ὀδαϊ ϑεραγαῖοα 
ἔτος [86 πραγ οὔ ἰδ ποῦ]ὰ θ6 ποίη. Οομρ. 
1 Ῥεῖ. 1. 11; 2 Ρεῖ. ἱ, 21]. 

Τῆς Βοδίμθη ρόννοῦβ δῃοοῖ τπῷ ἱπίω δαοοηάοπου, 
ὙΠΟ ἴῃ ἴΠ6 Κίησάοπι οὗ αοἄά, [Π6 τα 8 ἰπιροι θά 
ὃν Ργαο, ἰπ)μδίϊοθ, απὰ ἃ βρίγὶϊ οἵ εοπῖθηοη. Οαἡ 
ἴΠ686 {ΠΥ ᾿ἶνο ᾿ἴΚκὸ ἔαπσὶ, ἀπὰ σοά μογηῖδ (Ποιὴ 
ἴο Βρτηρ ὕρ. ἴῃ οτάον ἴὸ θερὶπ {πὸ Ἰυάρστηοης προὴ 
ἢ5 ἴοῦβθ6. Τῇ ποτα οογία ΠΙΥ (δαὶ Ἰηἀϊνί 415, 
[Ὁ] ονν πη Ὁποἷν οὐσῃ ΥὙἱ ον οὐ τ δῦ 15 ροοά δηὰ Τρ, 
Ρυγβυθ τ1ῃ6 γγὰγ οὗ {Π6 ἤεβὴ ἱηϑιθδα οὐὗὁἨὨ 116 (ἀοΒ- 
ΡΟ] οΥ̓ Ρθδοθ, [8}8 τότ ΘΟΓΙΔΙ ΠΥ ἰ8 τ86 δΒοοῦγρα Α]- 
ΤΟΔΑΥ ἴῃ Ῥτοραιτίοη. αὶ 16 Ὀγορδμοῖῦ δα γ8 οὗ 
οπ6 ον δηΐ 5 μιιῦ ἀονῃ ἰπ θη, ..586 ᾽ζ 18 αὖ- 
ἰογοὰ ἴον 4}} τἰπιὸ (οὶ χὶϊ. 41), Τῆδ ῥγυάοης 
ΠηΔῆ 8068 ἴΠ6 6ΘΥ]}] δηὰ ἢἰ.68 ἢ πιβο]; Ὀὰῖ [Π6 581} 
ΤἸΔΏ ὈΗ3868 ΟἹ δῃὰ 18 ριιηϊθῃοα. Βεῦ ἀνθ τΠ0 
τηοϑ μιπάδηϊ πη81) 4008 οὶ γΘΞ06 10 ὮΥ Πἷδ οσῃ 
γτυάρηςο. Οοὐ᾽ 5 ἀοροϊϑῖνε δοῖβ, 45 νγ6}} [ἢο86 νυ ῃϊς ἢ 
6 ἀοεβ 88 ἴποϑθ ψ οι Ηθ ρογῃ δ, αὐτὸ Δ᾽ Ορ ΠΟΥ 

Νρλιαοιή, ννοπάοτίμ! ἀθθ8, ἀπά ᾶν ὄν οἢ Οη6 
δἰάθ βοπιιἷπρ ἱπογθά Ὁ] 6 ἰπ ἴπὸπι. ὙΠαὶ ΓΠΘΥ͂ 
ΜΠ] οοπια, ἢ νπῸὺ Πα8 ἰοασγηθὰ ἰὼ δχϑηγχίΐπο ἴΠ6 
δὶ σΠ8 οὗἨ 1Π|6 τπ|08 ἵπ [86 ᾿ἰγσῃςξ οὗ αοά᾽8 ΝΥ οτὰ, δη- 
ιἰοραῖθβ: πον [ΠΟΥ ΔΥῸ ἴο ὃς, ἀοα τοβοῦνοβϑ ἴο ἢ ΐ5 
ΟὟ ῬΟῦγογ. ΕποιρΉ, [πδ1Ὶ τὸ Κποὺν δι ἰν 18 1215 
Ῥονγοσ. Τὸ ἢϊπι, ὙΠῸ Κηονβ 113, [Π6ῚῸ ἰδ ΠΟ 
ΒιγληρῸ ΟΥ̓Κ ἴῃ [λ6 που]. 

1 Οοίηρασο πο ἰοίίον οὗ πο βτϑοο ἐδοοθορξ ει, 8... Μαν. 
ἢ, οοπμοογίης 6 ονοὶ α(ἴοη, ἰπ δγημάροη, λήειοίγα, ἵν. 
δ84 ΠΝ. : 1 τοτοϊοὰ γοῦ οἵ νὴδὲ 1 ἤδνο 'υχίτθη ἴῃ 86 Ὀσχίῃ- 
ἰοὺς οὗ ἐπἰ8 ἰοϊίον, ἐθδὲὶ ἴ 6 ροϊ!εοα!ὶ σοασλαιοίουδ, ἔῃ [ἢ 
βίοσιιδ οὗ τμϊσ ἢ τὸ ᾿ἶνο, δρροαῦ ἰὼ τὴῶϑ ἰὸ ὃθ ἴω ἐδ 6γ6 οἵ 

αοά ον ἰδ ὙΔγΥΒ ὈΥ ὙΠίοη ΕΗ ἰ6 Ῥχγορδγίηβ 1.8, 88 πὸ 
ΚΙ ΩΚ, [ΟΡ ΖΡΟΔΌΟΡ Ὠλρρίηθδθ. ΒῸΣ ἴΠ6 δϑοιουίδῃηϊπς ΟΟΌΓΥΒΘ 
οὔ ἀογοϊορμεθηϊ οὗ ον γιδηάᾶ τονοϊ αἴ) δά [6 Ὀγὶ ἰδης 
Ῥ᾽θαοθαδ ἩΏΪΟΒ τες ἰδ δ᾽ δύϑσυ δίθρ, πᾶ ΒΟ ἰὼ 
ΘΥ̓́ΟΤΥ οὔθ, ποῖ ἀογοίὰ οὗ υπάἀογδίιλοίίης, οὐ ποποδίγ, ἰὴ [2 
ΤΩΒΓΟΌ οὗ ὅτο, ἰ.9 δοοοπιρ ἰδτηθοὶ οὗ δ οχρίοδβ ἄϑοτοο οὗ 
Ρτουϊάοῃηοθ. ,[ὃ ὁδῆ ϑύϑῃ ΒΑῪ ἰδὲ ἐδ ποτῖκ, οὐ 103 μανὶ ἰθ 
αἰτοδὰγ ἀοτὔθ, ἰμπουκῇ Ὡοὲ γοϑὲ σης γοὶν οὐ οὔτ. [105 Ὠδηά, 
|Κὸ τοδὶ οἵ δ δε  ἰἸαὶ ϑυγκοοῦ, Ὧ85 τοσιογοὰ [Π90 οχίσγδυϑοιδ 

τοδίίοτ, δῃὰ πὸ ἴϑοὶ δὶὶ ἐπο ἱμφυ δὺο οἰδοοῖθ οὗ ἃ ρμαϊηΐαὶ 
ορογδιίου δηὰ [ἢ ῬγοδϑΌτο οὗ ἔθ Ὀδηΐαβο οὗ ἔπ 6 τουηάδ ; 
Ὀυϊ πὸ ᾿ηδὧὲ Ὀθδὺ [686 ρμαΐηδ τὐΐ ρδιϊίθηοθ δηὰ οουτλρο, 
αἴιιοο ποῖ ἰδ ὨοΏΘ οὗ ἰδαι ἩὨΐοἢ ἄοθα πος οοσιάσοοθ ἴο ΟΣ 
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Εογ βοπόνοῦ εἰ ἢ [6 ΒΟΟΌΓΣΘ ΠΊΑΥ δὲ Γαϊβοά, 
το ἀοδίγονον [2 εγόγοολεν, ἀΔβΠοΓ ἴῃ Ῥΐθ068] 8. αἰβὸ 
δρροϊπιρα ἴ0 ἱξ, 88. ϑοοῇ 88 Π6 ἰηϊθηα8 [Πδὲ ἐξ 8}}4}]} 
Ὀ6 πιοῖὸ (ΠδΔη 8 δοοίγρα, ἰπδὶ ΟΠ δοπιοπῖ 8Π.8]} ὃς 
εοηνογίοα ἰηἴο ἀοβιίγυοτίίοη, {πῸ ψοΥκ οὗ Οοά ἱπῖο 
μἷ5 οὐπ νοῦ. ΑΙ [ιϑϑυταρείοπ οὗ ἱπάοροπάοποςο 
ἷδ ΔΡΟΒίαβΥ ἴτγοιῃη (ἀοά, ΠΟΙ ΒΘΟΑΙΙΘΉΓΠΥ βοραγϑιοη 
ἔγοπι ἴ86 ϑοῦτγοο οὗἔἉ ᾿Ἰϊ8. 6 [Δϑδυταρτίοη οὔ] ἱπ- 
ἀοροπάρδποο οἡ ἔπ ρατί οὔ Αἀδπὶ ὁπάθα ἴῃ οὐγβα 
δηὰ πιίβεσγ. ὍΤὨδ δάπια τπἰηρ οα [Π6 μετ οὗ δη- 
εἴοης Βδ606] ὁπάρά ἱπ ἀοβιγυςτίοῃ, ἀϊθρογβίοη, δπὰ 
σοπδιδίοη. Απά 80 ἰδ [4195 οὖν πὶτῃ ΓΠ6 πον ἀ6- 
ϑίτογοῦ, ἴῃς ἀσδιίην οὗ ἢ 8 ον γχαΐ ονοτν ΠΕ 8 
δῖπι, Ὀσσαιι86 ἷπ ρον 18 ἢἷἰ8 σοά. Απὰ ἰπ ἢἰ8 
τἶπια 6 ηΟ Π85 σγυβῃοα ν71}} ὨΪπι861}7 Ὀ6 στ βηοά. 
Εἰηρβ πὰ ῥγίῃοθβ δηά βϑίτοῃρ οἰ τἰοβ. ἈΓῸ δῇ ΟὈ͵θεὶ 
οἵ ἀογί βίοι ἰῸ ἷπὶ: [6 18 {Π6 βδ8πὴ6 Ὀείοτε Οοὰ. 
Οη]γ Βα ψγῆο οοη ἄπιι68 ἴῃ ἃ βῖδ[6 οἵ γτϑοθ, γθοοῖνοβ 
ἴτοπιὶ Οοά ἰη μεγρδία ιν δὲ τὰ οῖ ἢΐβ: {π5 
[τοὶ γοςοῖνοά (απ δδη. 1 6 τρηουποο {Π|6 στδϑοο, 
Ἦθ τηιδὲ δἰξὸ διυσγοπθγ {πὸ σὴ. [1 (ἢΐ8 ΔΡΡ] 168 ἴο 
ἴβγδεὶ (Μίοδα ἰϊ. 10) μονν πιποῖὶ τλοσὸ ἴὸ ἿΣ οὐϑῖ:- 
πδῖθ 816. 

ΒΟΜΙΕΤΊΟΑΙ,. 

᾿ ἀὰ μέεγὶψ ἱποοπιρτελδηςιδίε ατὲ (δ6 ἡμάσπιοπίς ὁ 

1. Ἱποοιργομοηβ0 16 ἰπ {Ποῖ ἀοῖαγ, ἰο (Πα νον 
οὔ ἴἴοϑε ψῆο ἢδαγὸ πὸ ρῥϑδίζοηςο, πὰ τπίηἰς δι οὐ 
οὐ (0 δβοῖ 88 ἐπ ΕΒ ἂἃ9 ἴΠ6 Ὁ ΘΉΟΓ ῬΓΟΤαρίβ 
το (νογα. 2-). 

2. ΙῃοοΙ ΡΟ ΠοηβὉ]5 ἴῃ ποῦ Το αίθπη σ ἴὸ 
1πο86 ὑροὴ νν ἤοπὶ ΠΟΥ Μ0|}} (]1, δηἃ σΠῸ πονοῦ- 
16 1685 οΟῃ τη ἴ0 δἷπ ἴπ ΒΘοΌΓΙΥ (νοῦ. 4). 

8. ΙΠΟοοΠ ΡΥ ΘΠ 5] 016 ἴ0 ΘΝΕΓΥ δυηδὴ τηϊηα ἴῃ 
(ΠΟΙ το] χαιῖίοη. ἘοΥ -- 

(α.) ΤΊΙΟΥ δΓὸ [6 ἰἢδῃ ΔΏΥ δυπιδη ᾿πουρὩΣς 
ὙΟΙΪα δηιεῖραῖο (ν6Γ. 5). 

(ὁ.) ΤΠΟΥ ἴδ ΚΟ μ]δοῈ 'πὰ αν 8 δηὰ ὈΥ͂ ΤὩ6Δ}8 οὗἁ 
ὙΠΟ πὸ πηδῇ οι] ἀγθδπὶ ἰβῖα 6). 

(ς.) ΤΠΟΥ͂ ἅγὸ οὗϊοπ Ὀγουραῖ δθουϊ ὈΥ͂ πιθπ δηὰ 
δνθηΐβ {Παϊ, αὖ ἔγϑι εἰσιιῦ, πᾶν ποιβέην 1ῃ ΘΟ ο 
τὶ (ὐοὰ. 

4. Ἰποοιαργθ θη 51:0 16 ἐπ (Βοῖγ σγαπάσιγ δηα αηΐ- 
ΨΟΓΒΔΙΠΥ ἢ0 {8096 ὈΥ ὙΠΟΠπὶ ΤΠΟΥ͂ ΓΘ Βοοοτη 9} 186 ἃ 
(νοτ. 11). 

Οη νοῦ. 3. ὝὙασοἀά αἰνγδὺβ ἤϑᾶγβ, δ δουρ ἢ νγ6 ἀο 
ὨΟΪ δᾶνὸ δη ἱπλιηθα δῦ δ6η86 οὗ ἰδ. ΤΠογοίοσο οοῦ- 
ἄπαος ἴῃ τ λάκθν ἴν ἰβ αἰδο ποῖ δἰ νγὰγβ γοοά ἴο 
Ῥτδν 10 Ηΐπι [0 ἢδβίθῃ ἢιἰ8 μοῖρ. Ὁ {αὐαγθ Β6]ρ, 
ὙΒιοἢ Ηθ [88 ρμγθραγϑά, ἰ8 ρουῃαρβ, ἴογ [π6 πιο- 
θη, Πδανοῦ ἴο ὑοῦ (ΠΔη [Π6 ργοβοηΐς Ὀατάθπ, λη- 
ἀδγ ν ἰςσῃ του βἰροϑῖ. --α ΝΟΥ. 8. Ηθ πιθδὺ οοΓ- 
[ΔΙ] πᾶνο 1.18 Γραβοηδ, θη ΗΘ ΡΟΓΠῚΪ 18 δ βαϊ 18 
ἴο 866 ΠῚΙΒΟΓΥ 8Δη4 ἱπιρίοιι8 οοπάυςι. [{ ΤΟΙ 68 ἢ 15 
Ποδγὶ ποσὰ ἴδῃ ἰΐ ἀοο5 [ΠοἶγΒ. Ηδ βυθοῦ (πη ρε 
ἴο οὐπιθ ἴο 8 οΥἶβὶβ απὰ τῃ6 νὶοκοὰ τῃουρ δ οὗ 

, αδγ8 ἴὸ ὃ6 τονθδ]θὰ ὑείοτα Ηθ ἀρργοδοῖΐθβ [ἴὸ 
}υἀρτηθηι). το αγ, 5. Ηονανοῦ ἰοπρ γγὸ Πᾶνο 
ΒΟΑΓΟΠΟΩῖ αἰτοῦ 1Π6 ννΑὺ οἵ ἀοά, ΨΠοη ἴῃς 5. Βυἀ- 
ἀφηὶν τονοδὶ θά ἱπ δἰβ ταῦ δηὰ ρον γ, το πη της 
᾿ρλῖ 15 80 ἀἀΖΖ ηρ μα Ὁ 15 ρα] ΠΕ} [0 τι5, πα 16 
ΔΓ αἰΒρ]66564 {Πῖ (ἀοὰ ἢ68 ροτίογπιοα δυο} ρονγοῖ- 
[ι] ἀφο ἱῃ οὖν ἀαγβ, δῃὰ ἐπὶ γὰ πᾶν ποῖ ΓΑΙ ΠΟΥ 

ΦΘΟΟΥΟΓΥ."" 8.60 μαρὸ 468 : "ἡ θη [οοησί αν ἐμ6 ΕΣΘΏΘΣ 
Ἑονοϊυθοη ἤγοῃλ [16 ογἰχίη οη πδσὶ, δὰ δὲ ἐμπο πιοδιθοί ὙΏ90 
1 Ὀτοκοουὶ, 1 δηὰ ποϊμίης Ὀσοεῦδσ (0 οοιηρασο ἰὰὶ ἴο ἴδῃ ἴο ἃ 
μίοϊυτ. οὔ αὶ τοάυοθι βοαὶο, οὗ ἐδ ἰδεῖ λιυιάχιηοηῖ, τ Ὠθγο τῃ9 
ἐγυπιροῖθ δουπά δυγοδὰ ἔμ ἔδασίαηϊ! ἠοΐδϑ, πλιΐοῖ ἃ εὐἰχῆοῦ 
γοίοο κἰτοβ 0 ἰπφθπι, ἩΏΘΣΟ δὶ} [116 Ῥόοτοῖ οὗ ποαγϑῶ δοὰ 
Φασὶ ΔΥῸ μα ΚΘ ; δὰ ποτ ἰῃ ὁ56 δῃὰ πὸ βδηιθ τποπιδης 
ἐ) εἰς ὐθου δηὰ ἔῃο πὶιοϊκοὰ τροοῖγο ὑμοὲῦ τυνδζά."" 

ἨΑΒΑΙΚΌΚ. 

σΟΙ6 ἴο ΟἿΓἿ Γαϑῖ ἴπ Ρ6Δ06. - ὅτ. ὅ. Οοᾶ δὲ 
ἔπε ΡΟΥΘ ἴ0 ἀδσϑίτου. Νοιτμοῦ ε{|6-ἀοοὰ ποῦ 
ογράταγῪ τρεῖς ῥγοίοοιβ αραϊηβί Π18 μοῦ. Ηθ 

ἴα Κοϑ οπ νποπὶ Ηο ν }} δῃὰ μῖνοβ ἴοὸ σἤοπὶ ΗΘ 
{|}1. Βπϊ Ηθ [8 81}}} γυθδίοσ γόυνοῦ δῃὰ ρ]  σΌτο 
ἰὼ δυϊ!αΐηρ. Ὑπὸ ἀσδιγαστίοη 18 ΤῸΓ ἃ πιοπιοηϊ, [Π6 
ὙΒΠΠΙΠΕ ἴον οἰδγπὶ ἐγ. Απά ἰη ἷ8 ἀδϑβιγογίπρ' Ὀθ1]ἀ- 
πρὶ ἰ8 δἰνραγβ ᾽ποϊάοα. ὙΠ τῃ6 δια 0]6 μου δά 
ἀπύοτ, ἐπο Πα] ἰ5 πηδπιιγοα ἴῸΓ 8. ποὺ βαγνοβῖ  δηὰ 
1Π6 ρίουρἢ ἀο685 ποῖ τϑϑρ, Ὀα: τῃ6 Ρουφηπιδῃ. --- 
Ψογ. 7. Υα ψ8οὸ ἀδδβρίϑα ἴΠ6 τρις, ἤθη γοὺ σοῦ 
ἢδγνο ἰΐ, ποοὰ ποῖ στο ΟΣ ἤθη γοὺ ἃτὲ ᾿γοδῖθα 88 
1 το γΘ ΟΓΘ η0 τίχῃϊ, απὰ τ θη γοῦ 5}}8}} 06 ἀφδὶς 
ΜΠ δοοοσαΐϊηρ ἴ0 γοῦῦ ΟὟ ὈΓΙποίὶρὶο: δίαζ ὕτὸ 
ταζίοηο υοἰμηίαξ. ---- Ἄγ. 10. ὙΠ οη τπ0 ἡυαἀρταθηῖβ 
οἵ αοά οοπιθ, ΠΟῪ αυΐο ΚἸ Υ ἀοθ8 δνοσυι ηρ ὁπ 
ὙΓΠΙΟἢ ΠΙΘῊ ΤΟΥΤΉΕΥΪΥ͂ γἰκοοά (πεῖν ροηῆάδπος δηὰ 
ὮορΘ, ἴδ1!] ἴο ταῖη ἢ ΓΏΘη ἴῃ6 Θατ, τ ΠΙΓἢ τλϑ 
}.8ὲ ΠΟῪ ἼΟΥἤ], φυδ68. --α ογ. 11. ὙΏοη Οοά 
ἸΣΠΟΙΗ γοῦ ἴο βιιοςοοά ἴῃ ὀνοσυ τ ηρ (ΠδΔὲ ΘΟΠΙ65 ἴο 
Δη, [ζ 18. ΠῸ ΓΘΆ50η ἔον ῥγάθ, δαΐϊ ἴογ Πυτα δ ὕοη. 

ΑἹ] δυιςςθ88 οἴσαναβ ἴ0 Ὠἷπὶ τ ΠΟ 18 Ριοια, ἢοΐ 894 ἃ 
τοσοῦ, δὰ 88 συΐ, ἀπὰ ἀοὰ Μ}}} γεααΐτε [(ἢς Ραη- 
ἰδ πηρηϊ οΓ] τὴε σα, 
Γστπεε: Οἡ νοῦ. 3. Α58 ἱ{δ8ὲ που]ὰ βαυ, 1 

ὈΓΟΒΟῚ πιο, ἀπὰ ἰζ ἰ8 Οὗ Ὧ0 δναὶ ; ΠΥ πΌΓΑ ἵδ 
ἀρϑρίϑοα ; πο οπα Ὀθσοπιθδ Ὀδιογ ; (ΠΟΥ ΟἸΪΥ͂ θ6- 
οοΙηθ ΘΟΠτΠ.8}}}7 ᾿ογθθ. ὙΠΟΓοίοτο 1 ΚΠΟῪ ποῖ 
ΜὮΘΓΟ ἴο Ὀτίηρ; ΤΩ ςομρ]αἴηϊ Ἔχοορὶ ἴὸ Το; δαὶ 
ΤΠ οι βοοιηρδὶ 88 11 Τ δοιι ἢοδγοϑὶ τη ηοῖ, δπὰ ἀοςι 
Ὡοῖ 8606 Ποῖ. Βυΐ ΓΠ6 Ρτορμοῖ ἀο68 ποῖ ὀχροβῖυ- 
ἰαῖθ ννἱτ αἀοἀ, 85 ἢϊ8 ποτὰβ που] ϑουπὰ δηὰᾶ 1πεὶ- 
πιϑῖθ (ὁ [6 ΘδΓ ; Ὀι{ ἢ6 ΕΡΘΟΔΚΒ {Πι18 ἴῃ ογάοῦ τῃδι 
ἢδ ΠΥ ΔΙΆΤΙΩ [ἢ6 ροορίθ δῃά ὑπηρς ἰμθῖη 0 τὸ 
Ροπίδποο, πὰ βἤον ἴἢ6πὶ ΠΟΥ ἀοβογνθαΐυ ἴ[Π6 τ τϑῖὶ 
Δι θυγάθη γΥ}}}] σοὴθ ἀροὸπ {Ππ6πὶ, Ὀδοδιιϑθ ΠΟῪ 
γη ποῦ δ Ῥγθδοθηρ, ὑπγοαύθηϊης, ἀπὰ Ἐχδοσγίδ- 
το, ΠΟΥ δνθῇ δ΄ ργδυδγ, ἀϊγοούο ἀρσαὶηϑὶ τμοηι. --- 
ναγ. 8. ΤῊΪ8 8 στιίοη ἴογ Ογ σοπϑοϊαοη δὰ 
δα πιοπίτἰου ἴδαὶ τὸ βῃουαὰ ποῖ ΟΠ ΘΓ ΠΟΥ ΓὨΪηΚ 
ἐς βίγαῃρα ἰἢ ἴθ ἱρόν ὈΥ̓͂ ΟἿΓ ἰθδο ίηρ. Εδτ 
ΒΟΌΟΓΑΙΥ ῬγΟΘΟΠΟΓΒ, δρρεία ἢν ἱ{ 1Π0Υ πδνὰ ἠ8ὲ 
ΠΟῪ] ΘΟΠι6 ἔΤῸΠπι [86 ἕογρα [36 ἴ ΠΑΥΥ], ἱπᾶπ]ρο ὁχ- 
ὙΓΕΤΈΒΈΝΙ Ἔχρεοϊδοῃβ [πιδίποπ δἷα, ἀκα ϑοί ἰα 
Ἡδπαε ιἱπᾶ ΕἼδεε λαδεη, ὑπαὶ ἥμιε αἰΐες φεεολεῆδεκ ἐπα 
φεᾶπαετί τσετάδη, [ὮΘΥ τῆϊπκ ἴπδὲ ὀνογυ της δῃου]ὰ 
ἸπδίΔ ΠΥ ἤᾶνὸ ἢδηαβ δηά (θεῖ, δηι παῖ ἰδ βδδου]ὰ 
06 ἱπηπηοραΐδιοὶΥ ἀοπο δηά οπδηροὰ)]. Βαῖ τΠδὲ ἰ8 
ὕτοδιὶ τιϊδῖακο Ηδῦακκυκ γοῦυκοβ (Π6 ον 8, ποῖ 
οἢ). δοοομηῖ οἵὗἉ ἰΔοἸίγγΥ δῃα ΟὐμοΓ δίπϑ, Ὀπϊ ΟΠ] οα 
Δοοουηῖ οὗὨ β'η8 ψἘ 0} ἡ ΓΘ σοπιπιἰϊοὰ δραὶηϑὶ 
τποῖνῦ πο ΒΌΟΓΒ; ἴἤοΓα τησδῖ, τΒοτγοΐοτο, παν Ὀθθη 
811} δὖ τπδἱ πιθ ρου Ρθορὶθ, ν]ϊῸ πηϑἰηϊαὶ πο ἀ- 
Υἷπὸ ῬΟΓΒΕΪΡ ἰῃ 118 ΡΤ ; θὰϊ [ΠΟΥ ΕΓ Ροβδβοδβρα 
ὙΠῚ ἀνατῖοα δηα δἀὐαϊοειοά ἴο [Π6 ρῥγαειῖίος οὗ 1η)05- 
τἶοΘ δῃὰ ὑδῦτγ. 80 186 ΠΟ βούνϊοβ,. Ὀ6 ἱξ παῖ ἰΐ 
ΤΏΔΥ, 8 ΡΙοδϑίης ἴὸ ἀοά, ἴῃ τ Βοἢ οἢ6 ἄο08 ἩτΟς 
ἴο Πὶ8 ποῖρσῃῦοτ. -- εγ. 4. ΤΠΘΓΘ ΓΘ τυ οἢ ἩΤΟΓΕΘ 
Ὑἱ]] αἰ ἢ8. πὴ ρυῦ]ῖς τΐον 8 δηά τορυθθ. ΕῸΓΥ [86 
Ἰαῖῖοτ δοῖ ΟΡΘΏΪΥ ἀρδηϑί [Π6 ᾿ανγ, 80 ὑπαὶ {πεῖτ 
ὙΤΟῺρ ἀοίηρ ἰ6 ρα]ράῦθὶο ἴὸ ἀπὰ [6]0 ὈΥ̓͂ ΘΥΟΤΥ ΟΠ; 
Ὀπὶ {Π6 ΤΌΓΠΙΘΥ ρΓοιθηά ἴο0 ὕ6 ρῥίοιιβ, δηὰ που]ὰ ὨδΥθ 
ὙΤΟΉΣ; σοπβίἀογοα τρις. ὙΠοΓΘ ἀγὸ τῃογοίοτο {ὟῸ 
Κιηᾶς οἵἁὨ νἹ]}]αΐηβ : ἤτγϑι, {0586 ῆοὸ 40 Ὑτοην ; 566: 
οΠάΪγ, [Π 086 ὙΠΟ 861 ΟΗ͂ δηἀ ἀδίδπα [6 δ πι6 Ὑγοῦ 
πηάον [ἢ Ὠδπιὸ οἵἉ τἰχαιτ. --- ὕ ἐγ, 5. Α4}} τη 8 ἰ5 βδὶ 
αἶδο ἴογ τι8, πο παν ἴδ6 Παπι6 πὰ κοι ίδηοο οὗ 
ΟὨ τ 988, ηο Ὀοδϑὺ οὗἨ Οὔνγ Ὀδριίΐδη), ΟΥἩ οὗἩἨ ΟΟΥ 
ΒΠ ΓΙ 1.4] ῬΓοΟΐδβδίοη δηά οἶοΘ, 85 σὶνὶηρ ἃ5 186 8ἀ- 
νδηϊαρ 6 ΟΥ̓ Ποδίποη δηὰ ψονν8, δηὰ γοὶ ἯῸΠΡ δΓῸ, 
.κὸ τοι, τνύότμοαι ἔτ δηα [ἢ}6 ΒρΙΓῖς : εὸ [δὲ ΜῈ 
4180 πιιιϑὺ ΘΟΥΒΙΏΪΥ ρΟΓΒἢ δὶ ἰδεῖ ὈΥ τ ο8δ6 ὙΠΟΠΙ 
6 ὨΟῪ ἀ650130 8} σοΠδί ΘΓ ἩΌΓΒΘ [ἤδη ΟὔΓρΕΙγ 5, 

 }ιϑι δ8 ἴν παρρεθηθὰ ἴο π6 Ψ6νγγ8 Ὁ. ἴμ6 ΟΠδ] ἀδβῃδβ. 



ΟΗΛΡΤΕΒΒ Ι. 153-11. 20. 

-- νον. 6. [ἴεν 1] θῈ ἴο νοῦ αδἷϑὸ οὗ πο ανδὶ] τῃπδὶ 
Φογαβδ  6πὴ 5 εἶ εἰν ἀπ ἀν ! ἰὴρ οὔ οὐ, τὸ νι ΐ ἢ 
γοῦ πονν ἔγιιβῖ: ἴὉ 15 ἴῃ ναΐη, [Πα Βανγ]οπίδῃ 700 
ὙΠῚ1 το ροπβοβϑίοη οὗ [τ δἰτοσοῖποῦ, τπβοιισῖὶ 1 15! 
ποῖ τηεῖγ ον. ---  ογ. 11. Νὸ Βυπιδὴ Ὠοαῖς οδῃ. 
τείγαϊη ἔγοπι ργϊἀθ ἀπ Ὀοδϑιίπρ, γἤοη ἴτ [185 δ8ς-, 
0085 δηα ρμνοοά ἰογίιιπο. Τὴ δογίρθιγος ἀο0 ποῖ 
Δίομο τρΆσῇ τὨΐδ; ὃ 4190 τὴο μοδίῃοη 168 {} δηὰ 
δοκπονεάρα ἰδ ἔγοπι ἐχρογίοποθ, 88 Ὑ͵γρὶ! δ8 85: 
πεβοία πιθὴς ἱοπιίπιμπ δεύσαγα πιοάμτα γτοὺι8 διιδίᾳία᾽ 
δεοιιι 5. ἴ{ ἰ8 ἃ ΠΟΙΠΙΠΟῚ ϑαγὶης : ἃ ΤηΔ 68 ὈΘΑΓ, 
Δ} τϊπσβ ὀχοὸρί ρτοβρουίῖν. 

ὅΤΑΚΚΕ: οῦ, 3, Ἡασπιλη ΘΆΚΠ688 8 [ἢ6 ΓΟΆ- 
ΚΟ ὙΨΕΥ ἵνὸ ΠΆΠΠΟΥ ΓΘΟΟΠΟΙΪ6 ΟὈΓΒΟΪΥΟΒ (0 [86 ᾿νοῃ-, 
ἀογίι] σονογηπιοηῖ οἵ αοά, ππά Ψν.ν ψὸ {πη κ τμδὲ, 
811 6ν}} πιΐῆς ὕὈς ΘαΒΙΥ τοι οᾶ. Βὺῖ ἴῃ τπ 5 6 
ἰογκοῖ τΠδ0 11 ἰδ ποῖ ποοογάΐηρ [0 νυἱϑάοιῃ ἴο ἔγοαῖ 
τθση, ἡ πὶ ς πα5 οπονοά νὴ γοθίουμῃ οὗ το 
νν}}, ψ{Ὶ δΌβο 6. οἰπηϊμοίοποθ δηὰ δ. ἱ τῆον 
ὙΓΟΓῸ πιο ο8. -ο ον, 8. ΤῸ πηροῦ  Υ ἀχοῖι 
ἘΠοιξοῖνοβθ τὸ [6 πἬιποδῖ ἱπ βἰπηΐηρ. -ς ὕ ογ, 4. 
Ῥῦνδπ Ἰδυυβα 8 τὸ ποῖ ππἰζηοννη τὸ αοα : Ηο Καορϑ 
4130 ἰεἶἰ8 τοοοῦγ οὗ (ἢ όπι. -α εν. 5. αοἀὐ Ὠἰιηπο! 
Ὀτίησα {Π6 σηοπιν ἱπῖο ἴΠ6 ἰδηὰ, δηὰ ρυη 5} }65 
ἘΠΘΓΟΌΥ δἱὶ ἐπ) αϑτὶςθ. --α ,εγ. 6. ΤΠ ο86 ΨΠ0 5ἰπ ἰη 
Βαβῖο πὰ δγὰ τπ|Ὑ}}}Π|Ππὸ ἴὸ νῸ ΤΟΞ ἈΪηοα ἀτὸ 5ι- 
ἀδηὶν ρῥυηϊβηοά ὃν ἀοά, ἀπά ἀο ποῖ ἐϑςδρα. --- ἡ ογ. 
8. Οοὰἀὰ ριυπηίπῃο3 το ἀνατῖος ΟΥ̓ ἢὶβ ρϑορίθ, γῆῸ 
δοσυπηι  δῦο τσ ἢ65. ὈΓ π᾿ π|51| 66, ἐπ ατη ὈΥ [6 ἂν- 
δεῖοα οἵ ἴδ βοϊ ἀΐογ8, γ0 ῥ᾽ πάθον [Π6 ὉΠ} 50} δ6- 
αἰγοὰ ἈΠ} ἀπ ἀρρτορείαϊα 1 ἴὸ {Πππιβοῖνοβ. 
οὐ οἂπ ΘΠιρΙΟΥ ονοη τἢ6 ὈθΑΒ13, ΠΟ ἂς οἵποῦ 

επι6ὸ8 81 σΟΙΏΊρΟΙ οἱ ἴο τοηδοῦ ογοαῦ βογνίοθ ἴὸ 
τηοῃ, ἴον {Ποῖγ ρα 5 πηθηϊ. --- γογ. 10. Τοβ6 ψἢῸ 
ἀεβρίβε δῃᾷ ἰδυ τῇ δἱ ρίουβ ἰοδ πο γ8 δηΐὰ τποῖν δά- 
του ἑτοη5, 1.51} ν ἄσθοῦνο ἰῇ Ὁποῦ τἀγη τὸ 6 ἀ6- 
δρίδοι δηὰ Ἰδρῃοα Δἴ, 

Ρεαρθ: δεῖ. 2 ΗΟ δογνδηβ οὗἩ αοὰ δηὰ ργϑϑοἢ- 
ὁγβ οὐ τ6 οὐροὶ πανὸ γοβϑοη ἴοὸ δὶρ ἃ οὐθῦ [Π6 ργοϑ- 
ἰγδιΐοπ οὐ ἔδει ἴῃ ονογΥ αὐυϑτίοτ. ΠΟ σϑῃ τὸ- 
Ργοδοῖ τποπὶ ἴῸγ {(Ππ18 δἰρηίης Βαϊ νοθ ἴο γοῦ 
πηροάϊγ, ΨΠῸ οχίοσε βΌ ἢ; βῖρμδ ἔγοπι τῆριῃ 1 --- 

11 

νον. 56. ὙΠ οποΟ σοπιο ννᾶσγ, Ὀϊοοά5ῃ 64, ἀπά ἀ6789- 
ἰΔιϊοη 1 ΤΟΥ σομθ ἤθΏςΘ: μ811060 19 ἀσρτοϑϑθά 
Ἀπα 186 Ἰαἱν οὗ Οοά 18 νἱο]διθά. 

ΒΊΒΟΕΕ: Οἱ 3 ἢ. Ο 6οά, ἱπίο νῆδὲ εἰπ|68 δϑὶ 
που Ὀγοῦρἢ υ581 ὙΠ δὲ τηιιδὲ γα 866 βῃηἀ οχροτὶ- 
Θη66 1 ΥΥ̓ΠΟτΟ ἰ8 [16 ΔΠΒΤΟΥ ΟΥ̓ ΑἸΪ [Π6 ρΓΑΥΟΓ τΠ8ὲ 
᾿ 5 Δἰγοδαν [ὉΓ ἃ ἰοπς [6 ὑδοη οὔπτγοά ἃν ἴοτ 1)}- 
νἷπο Ποεὶρῖ 7680 ἃγθ δἰ80 ἰροίθῖορβ οἵ (8 ἴῃ 
ὙΠΙΟἢ ννὸ ἃΓῸ οὔσῃ ἐογοθα το ἰγοδά. 
ΒΟΗΜΊΕΠΕΝ: γεῖ, 4. Πα αν ΒοσοΠ 65 ἔγι ρα, 

νἱσῖ, ποννονοῦ, ἰῃ 118 παίαγο 18. ἤἥγο πὰ ἤδπιη, δηὰ 
ΟΜ ἰςἢ, ἴῃ ἐπ υάστθηῦ, ΘΟ 830π|68 β'η. Βιις ψΠ6ΓΘῸ 
16 )υάσα 18 ροοά ἴογ ποιδέην, τ[Π6 δ ἰ5 ἔτ σ᾽ δηὰ 
᾿161658. 
υποκ: ον. δ. Υἵο Βοϊϊονο ἰδ ποῖ, 1 γὰ τ ΓΟΪΎ 

θαν ἱξ, ἸΕ γ ἅγὰ ποῖ [πγηϊδ θα 1} οοηνοὔοη Ὁ 
δῆς. Μασ, 1 ἐν ἰ5 πιογοὶν Ποαγα, ἀ0085 Ποὶ ΜΟΥ 
ἰη 1706 τηϊη ἃ οὗ ᾿ηδη ἴδ! ἢ 80 πο ἢ ἃ8 ἀουδῆ. [ ἰδ 
ἃ. Τηΐγροο ΟΓΙΓΏΥ ΟΥ̓ (οα ἔπδι τἸπσὴ Ὀν [Π6 Βοασίης 
οὔ τὸ ἀοθροὶ διϊδίη τὸ ἤν 1}. 
ΒΟΗΜΙΕ: Βαυακκυκ ἀπ ογοίδῃ 8. ὙΟΎῪ πη0]] 

σαὶ ΚΙπὰ ΟΥ̓ 6 σογγοοτίνο δι ἢ ἃ ΡΘΟΡΪδ6, ἰπβοϊθπὶ 
δἃ ΘΑΡῸΥ [ΟΥ σοηπιοδῖ, ἅτ ; δὶ, ν ἢ 161} 811 ΤΏ6ΔΠ8 
ἃτα ἰπ νεΐπ, ΟΠΪΥ͂ 800 ἢ} 8. [θΑτ ἃ] ἡπάσιποπῦ ὈΥῪ 
πηοδηϑ9 οὗ αἱ ἑοτοίρῃ ῃϑορὶθ οαῖὶ γουΞο ποθ. ΠΙΟΙῸ ἃ 
[Ἀ]]οη πίοι. Τῆς Γογὰ πθοά5 οηἱν ἴο μοΐπι ᾿ἷπὶ 
ἴο ἴπΠ6 ΟΠ ΑΙ ἀιθδηβ. τῃ8 πΠ6 Κπον5 τῆδῦ τ} }8 πδιίοῃ 
ἷΞ τῆο πιθᾶπϑ ἰπ ἴῃ6 ᾿ιαπα οὗἩἉ τῆ. [υτὰ οΥ̓͂ βοιτἰηρ 
θουηὰβ ἴο {Ππ|6 βίδιο οἵ ρϑπογαὶ (15 Γ085. 

ΤΑιμ.: νεῖ. 7. Εουγ τοη ἀεϊβοα {ποπηβοῖνοθ 
δὰ ὉἈμογ ΌΥ Ὀτοιυρῶς ΟΥ̓ ὑροη {Πα πηβοῖναβ: Ῥἢ8- 
γιοῦ, Ηἴγαα, Νουα ποζζαγ, δὰ Φοαβὰ: τπ0 
απἰϑππιοηΐ οὗὐὁἨ Νουπο δά πο2Ζαι ννὰ5 ἀἰνοϑύατε οὗ 
ἈΠΙΔΉΪΥ. 

Βυποκ: εν. 9. Τίοβ6 ψῆο σοπιηπιῖῖξ ἀθο8 οὗ 
ν᾽ οΪοποθ Οἡ ΟὯ6 ΒΠΟΙΠΟΓ (γο ΓΒ. 2, 8) ἀόϑοσνο ἴ0 6Χ- 
Ρουΐθπορ ἔπ 6 πὶ ἔγοπλ οἴ ΠΟ ΣΒ. 

Αὐυοσυύβτινε: ον. 11. ὙΠδὲ δὶ τποα, Ο τηδῃ, 
δἰ Ρυδδβι τ γ56]  ρΡ 8 Βο οσοπιοηϊοα το ὃὉ6 ἢΙ]Θὰ. 
Ης νῆο 8. ΠΠΙοα ἰ8 σίοδ ; μὲ στὸ ρυβ ἰπ)50 1} παρ 
8 ΘἸΏΡΙΥ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΘΒ Ι. 12-11. 20. 

[76 Ῥγορλεὶ ἐχροδίμζαξεδ το Οὐα οπ Αοοοιιπὲ ὁ ἰδὲ μαάσπιοπί, ιολ᾽οἢ ἐλγεαίδης (λ6 
Ἁπηϊλιϊαϊίοη οΓ ἐλ υεισὶεἢ, εορῖίε (εἶδαρ. ἱ. νϑγβ. 12--17). 

76 Οοπιπιαπὰ ἰο οοππιῖξ ἰο Ἡγγιίείπς ἰλ6 1 ευ- 
εἰαμἑοπ ιολὶ οὐ ισας αδοιιέ ἰο δὲ πιαάε ἰο Ηϊΐπι (γον. 2). Αδειγαάποο ἰλαί ἐπε ὌΡΆΕΟΙ: 
ἐλοιγὰ ποῖ διεϊ δα ἐπιπιοαϊαίεῖν, εοἱἶἑ οογίαϊπῖς 
»τοιμάὰ απά ιπδοϊϊευΐπρ ιοὐῖϊ αδιιδὲ ἐξ ; δωὲ δὲ δοϊευΐπσ ιοὐἱ δὲ δίδδδεα ὃν τὲ. 

οΥ ἰδλε γορλεί (οἢδρ. ἰϊ. γϑγ. 1). 
7ΤὴλεῪ ισαϊέΐϊησ Ροδίμγὁ 

ΤὴὰΔς αοοοπιρίδἠσα (νοΤ. 8). 
7Τὴδθ 

υνορλεῖ ἐλόπ ἀεριοίδ ἐδά δίπ8 ὁ ἢ Ολαϊάσαηξ, ἀπά δλοιῦς ἰλαΐ πισσα “ὔιι8- 
ζο6 απαά ἐδ βρεοϊαϊ Αγφοποίεδ οΥ᾽ αοαἷς γουϊάεποσ εσὐῖίϊ δωγείμ ουετί 
“αν Κοινὶδμέξοη. --- Ο,, Ἐ,.} 

ἐλότα εοἱελ 6 

12 Ατὶ δου ποῦ ἔγομῃ δἰ θυ ὉΥ, 
Φοῃουδὴ, τὰ αοά, γ ΗΟΪΥ Οποῦ 
ΥΥα 3118}} ποῖ ἀἷδ. 
ϑϑθοόνδὴ  ἴοσς ἰυάρτηοηί ἔμοῦ παδῦ δρροϊηὐθα ἴξ ; 
Απὰ Ο Βοοκὶ Του Βαβὶ ουπαθα ἰξ ἴο0Γ ΟΠ Δβ ἰβθιηλθῃξ. 

18 Τποῦ δγί οὗ ρῦτο ουϑϑ ὑμδὴ ἴο ὈΘΠΟ]ἀ 6Υ]] ; 
Τοῦ οδηβῦ ηοῦ Ἰοοῖκ ὍΡΟΙ ἰη])υ80106. 
ὙῺΥ Ἰοοϊοβί ἰδοὰ ἀροῖ ἰδ ἐγθδοβθγουθϑ ἢ 

᾿ 



18 ἨΑΛΑΒΑΚΙΕΟΚ. 

Οπάρσεε 1]. 

ὝῺΥ δεί δου β᾽]θηὲ θη (Π6 τ ]οἰκθα ἀθδβίσογθ 
Ηΐτ {πᾶῦ ἰδ ποτα τὶ ρηύθουβ ἰΒδῃ ἢθ ἢ 

14 Απὰ (που τδϊκοδί τθη ᾿ἰἶΐο 8659 οὗ [}6 8568, 
11Κὸ τορῦ]θ8 τΓῃδ΄ὺ ἢᾶνθ ΠΟ ΤΌΪΘΓ. 

1δ Α]}} οὗἩ [πδπ ἰ0 δα ἃρ νι [6 ΒΟΟΚ  ; 
Τὺ ρσαύμογα {μ6 πὶ ἱπίο 1.8 Ὠθῦ, 
Απά οοἸθοὶ5 ἰποπι ἰπίο 118 68}.-ηθῖ ; 
᾿ΓΒογθίογα ἰζ γοὐοΐοοβ ἃπὰ 8 σἰ δᾶ. 

10 Τδογοῖογο 1 βδογίβοθθ ἴο 18 ποῖ, 
Απά Ὀυγηβ ᾿ποθηδο ἰο ἰἰ8 ἢ58ἢ-ηϑΐ : 
Βδοδυβα ὈΥ͂ ἰποπὶ 18 ρογίΐοη ἰ8 τοῦ, 
Ἀπὰ 18 ἴοοὰ ἔλι. 

17 58411 ἢ6, {πογοίογθ, θυρῦ ᾿ἷβ ποῦ, 
Απᾶ Βρᾶγθ ποὺ ἰ0 8] ΑΥ̓͂ (86 πδίΐοῃβ οοπεϊπαλ!]γ ἢ 

1.1 υἹ}] εἰαῃᾶ Ὁροῖ ΤΥ ταί οἷ -Ῥοβῖ, 
Απὰά βἰδιίΐοῃ πλγβ6]7 ἀροη (ἢ 6 ἔογί 688 ; 
Απά] νἱ}} τναὶυ " ἴο 866 ννβαὶ Ηο ν|}} βαὺ ἴο [1] 126, 
Αμὰ Ὑδὲ 1 88}8}} δῆβινον (0 ΤᾺΥ̓ οομρ δίηϊ, ὁ 

2 Απὰ Φομονυδῇ δηδνογοᾶ ΤᾺ 6 ΙΝ βδϊὰᾷ : 
το (6 νἱδίοη ὁ δπᾶ στανθ" 1ΐ οἡ ἰδ] οίδ, 
Τδδῦ ἢΘ ΠΙΔῪ συ, 0 τοϑὰβ 10. 

8 ἘὸῸν 5861}} ἐμ6 νἱδίοῃ '8 ἔος ἴπ6 δρροϊηἰοα (πιο ;ἦἶ 
Απά [ἰὑ μαβίθηβ ἰο ἴδ 6 δπὰ [{]8]]πλθπη|], 
Αμᾶ ἀοσδβ ποί ἀθοοὶνο : 
ΤΠουρὶιν 10 ἀ6]ΑΥ, τναῖϊ ἴον 10 ; 
Ἐὸγ ἴδ νν}}} δΌΓΘΙΥ οοτιθ, δπὰ π|1}} ποὺ 41]. 

4 Βομοϊὰ (6 ῥγουάᾶ: 
Η] 5οὰ] ἱβ ποὺ γῖρμιρ συ] ΐη Εἶπ ; 
Βαΐ (6 ἦπδὲ ὈΥ ἰδ ἔτ 684}} Ἰῖνα. 

ὅ Απά πΟΓΘΟΥΘΓ, ἩΪΠ6 ἷδ ὑΓΘΔΟΠΘΓΟῺΔ : 
Α ΒαυΡΠΥ ταϑη, 6 γοβίβ ποῖ : 
ΗΘ νῇῆο ορϑῃβ πυὶὰβ ἰδ βοὰὶ] {16 5θοϊ, 
Ἀπὰ 18 {πἰτὸ ἀϑδί, δηὰ ἰβ ποὺ βαιδβθθα, . 
Ἀπα ραίμογβ 811 πδίζοῃβ ὑὸ ἰδοῦ 
Ἀπά οΟ]]θοῖ 411] ρθορ]ϑβ ἰο ᾿ιἰσηβο]: 

6 Ὑη] ποὺ 411 {8686 (δ Κθ ἋΡ 8 βοηβς ραίηδι Ηἶπὶ ὗ 
Απὰ ἃ βοῃρᾷ οὗἁ ἀοτγίβίοι," ἃ γἱ4]9 15 ἀροῦ Βἷπα ; 
Απὰ (δ6ὺ Ψ0}] Βα Ὺ : 
Ὗγοο ἰο ἷπὶ ἯῸ ἰπογθαθοβ δδὺ 18 ποὺ δἷ8 οὐ ἷ 
Ηον Ἰοηρ ἢ 
Ἀπὰ το ᾿οδᾶβ ᾿ἰπιβοὶ τῖτὰ ρἰοάροδβ. 

71 ὙῈ] ποὺ (δγ Ὀἰύοτβ 15 σῖθο ὰρ βυάδάθη]γ, 
Απὰ {Πο86 ἀνσγακα (δ 8}14}} βῆ κο [866 σ᾽ οἸσπε]γ ἢ 
Απά ἴδου ΜΝ] ὈΘΟΟΠῚΘ 8 ῬΥΘΥ͂ ἴο ἰπιθ1}. 

8 Βοοϑυβθ (που Πεδὺ ΡΙυπάθγοα ΤΩΔΗΥ͂ πδί]οΏ8, 
ΑΙΙ τὴ6 τουγδϊπᾶθν οὐὗἨ [Π6 ρ60}]65 888}} ῥ᾽ υπ ον ἐδ 66 ; 
Βθοδυβο οὗ ἐδ6 Ὀϊοοᾶ οὗὨ πιδη πὰ {86 νἱοΐθποθ ἄοπθ ἰο ("9 ϑδσίβ ! 
Τὸ {Π|0 οὐἱγ δῃὰ 4}1} (μδὲ ἀνν6}} ἴῃ 10. 
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9 ὟοΘ ἰο μίτω, ὑπαῦ ργοσυγοίἢ πὶοκοαᾶ ραίῃ [ὉΓ Ϊ8 μου ; 
Το βοὺ μἷ8 ἤθβὲ οἡ πὶρῃ. 
Τὸ ῥσγϑβϑῦνυθ ᾿ἰπη86] ἢ ἔγοι ὑπ 6 Πδηῃᾷ οὗ σδ]διαὶίγ. ' 

10 ΤὭου Βιαϑβὺ ἀδονἰβοα βῃδη)θ ἴῸΓ ἰμγ Πποῦβα ; 
Ουϊκεϊηρ ΟΥ̓ ἸΏΔΏΥ ΡΘΟρ] 68, δῃᾶ βἰπηΐησ ἀραίηβὲ {ἢ γ 86], 

11 ΕῸΓ (Πα βίοπο ογίθϑ ουὖυὖὐ ἔγοια {π6 νγα]}, 
Αμπᾶ {86 βρὰγ οι οἵ {Π6 τγοοᾶ-ΜΤΟΓῈ ΔΏΒΥΘΓΙΒ 1. 

12 Ὑ͵οο ἴο Βίτωῃ, ψγῆο Ὀ0}}48 ἃ ΦΟΥ τ (ἢ Ὀ]οοά, 
᾿Αμπά ἔοιιπάβ ἃ ἰοσῃ ἰῇ Μ᾽ ]ΟΚΟαΏη688. 

18 Βο)ο]ά, ἰδ ἰὲ πο ομὰ Φϑμονδὰ οὗ μοβίβ, 
ΓΗδὶ 006 ΡΘΟρ]68 01] ἴον {86 γα, 
Απὰ {86 παίζομβ ὙΥΘΑΡΥ {Πθπηβοῖνοβ ἔογ σϑηϊγ ἢ 

14 Ἐὸγ (6 θαυ 8}}8}} Ὀ6 ΗἸ]οα 
0 (86 Κπον]θᾶρα οὗὨ (6 ρΊΟΤΥ οὗ δοιονδῖ, 
ΑΒ [6 ψψαΐϑυβ σουοσ (ἢ6 868. 

1 ὙὯἜοσ ἴο Βἴπι ἰΠδὶ ρσίνϑ ἢΪ8 παεὶσῇθοῦ ἰο τίη, 
Ῥουτγΐπρ ουὐ (Υ ττδιὶ,.}8 δηα αἰβὸ πηακίηρ ἀγυηῖ, 
Ιη ογογ ἴο Ιοοκ ὑροῃ ἐμοὶν παικβάπεββ. 

16 Του δτὶ βαίθα τ] βηδπι6 ᾿πϑίθϑα οὗ φίουυ ; 
τίηϊς ἀου 4180, ἀπ βμονν {Πγ586}}7 Ὁποϊτουπλοϊβο : 
ΤῊ ουρ οὗἁὨἁ Φομονδὴβ τἰσηῦ μαπα 8}}8}} οοπλθ γτοππᾶ ἰο {806, 
Απὰ ἱρποιμίηγ ᾽᾽ 81.8}} ὈΘ ἀροῃ [ὮῪ φῇογγ. 

17 Ἐὸγ [δ6 νἱ᾽ο]θησοο ἀοῃθ ἰο ᾿ΘὈθΏοη 8}}4]} οουοσ ἰδ 66, 
Απᾷ [δα ἀεοδίγυοίίοη οὗἩ νυ] ἃ Ὀθαϑίβ ψ βὶο ἰοσυιῆθα 15 ἐδοτὴ : 
Βοϑολυβο οὗ ἰμ6 ὈΪοοά οὗἩἨ τχθη, 8ηα (Π 6 νἱοϊθ ποθ ἀἄοηθ ἰο {δ θαυ, 
Τὸ [86 οἰἐγ δῃὰ 411] ἰμδὺ αἀγ6}] ἴῃ ἱϊ. . 

18 Ὑμαὶ ῥγοῆίβ [μ6 σγανθῃ ἰπηαρθ, [πϑὺ 118 ταδῖκον 88 σαγνϑὰ ἱξ ἢ 
ΤὨΘ πιο]ίθη ̓πηᾶρθ δηα (}6 ὕθϑοθον οὗ ζἈἸβθῃοοῦ, 
ΤΒδί [86 ΠΙΆ ΟΡ ΟΥ̓ Ηἷ8 ̓ τηᾶρθ ἰγαβίϑ ἰῃ Βῖτα ἴο πλρῖκθ ἀαπιῦ 9 ἰὰο]8 ἢ 

19 γὙοο ἴο Βίτη (πδὶ βαγβ ἰο {πὸ ᾿νοοᾶ, ανγαῖο 
Τὸ [86 ἀυπιῦ δβίοῃθ. δγίβϑὶ 
10 ἴδδοῖὶ ' Βϑμο]ὰ ἰξ '8 ον τὴ ροϊὰ δπᾶ εἶν: ; 
Απά ἔδδγο ἰβ ἢ0 Ὀγϑδίδ ἴῃ 108 1ῃ8146. 

20 Βυὶ Φομονυδῇ 18 ἴῃ ἢἷβ ΠΟΙΥ ὕθιαρ]θ, 
Ι,οἱ 411 (π6 δαί 6 βι]ϑηΐ θοίογο Ηΐπι. 

ἘΕΧΤΌΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΓΔ ετ. 16. -- 9 Ῥοϊαὶϑ ὕδοὶ ἐο {89 οοθοεῖνο ᾿ ΤΕΣ, νατ, 14, Βέτο ἐξ (5 ἐμο οἰγοοῖ: ἴα γα. θ, "ὲ ἢ ἐδ πιοζαῖηθ. 

ὅνο." ἔα ἰδο ἴτπι, 506 Θτϑθυ Ἡδ. Θγανπ., ϑοα, 320, 1 Ὁ. Το οὐετεσὶ οτἐδορταρὰγ 'ς 03, 

[3 Υοι. 1.-- ΠΕΣ, οὐφετυαμες, ξυατά, τοαίολ͵ ποῖα ΙΖ, ἐο ιτοαῖελ, οὔφογοα, Ῥγέξεγξο, εἰς. Ἠαο ἰὲ ἰο προ 66 ὁ 

ϑροεενλο, ἐἶο μίαν, οΣ δῶ δ᾽ οδοι ταίίοις 

ι8 Υας. 1. - πὸς εἰςοϊδοα ἰο ἰσοῖς ομῖ, 0 ἰοοξ οωῖ γὸν απψιλίμᾳ, ἰο ατοαῖ!. 

[4 Μα:. 1. -- ΠΞῚΣ, τἶν γ»γοοῦ, εοπιγαήιοεϊονκ, τερτοσ, εοτγεεξίονπ,͵ οονπηρίαϊπε, ταϑεχα ἴο ἔδο οοεαριαίης, πο ΒῸ 
ποαῖκοα δρεϊπεὶ Ποἀ ἷος οἴδρ. 1. 13-17, ἰπδὲ Ηδ ροτγιη δ ἐθο μα] ἀδδδοδ ἴο τη εἰ οὶ ἐποῖν οοσυφιοδίθ. ΤΏ δου χ ἰ6 ποῖ ἴὸ 
6 ἰαΐκοῦ μαδαΐγοιϊ υ, Ὀπὲὶ λοι γον, --- οΣ (86 οομμρίδίηξ ἀρϑίπδὲ ἢΔ6, Ὀπὲ [6 δοιμρία!ηῖ ἐδδὲ1 τϑᾶῖκο κοί ηθδὲ Θοἃ. Εχζχ.: 
ἐπὶ τὸν ἔλεγχόν μου; ναϊχαῖο: εἰ φμίμ γεεροπάεανι αὐ ἀγαμοπέόηι γιὸ; ἸΛΔΙΏΘΣ : μά ἐσα8 ἰε απεισονγίοη, ϑοὶδ ἰο,Η, (ἀν 
ναύολ δελήε; Ἐοίθοτὲ : τοαὸ ὲὲν Ῥεεολεϊά ἰελ ὀντίπρφεῃ εοἱἱ αῦ πιεῖπε Οεξομγεάε. 



920 ἨΑΒΑΚΑΚΟΚ. 
““πἘΠΨπαεπτοᾳϑερρ “ὦ “-π- παι τὍἀ ὔοἍἍ»σἍ-»-.Ὸὔἰ 0. ..-ὕ. - τ. ὐὐὔῷἋὦῷῶὧὰὐὩπὩΦῷΦᾳἀὡῳπττ ππἘεπΞΖέἔὀἔὸἢῪ; 5.  ...--........ὕὸ- πα Ἔῃᾳ{ᾳΨὌΦΝ ᾿παθαυππσίμε αι κρλεπασσσεττοθορασυστθμ ψεταεειν ταν, ἀσεσν τυνσςσυσιαπουσστασστσσαντηιντττε οασασα τμσμσσηξεκα υυκισμα μαστακτσι αμσπιακωσατοςκουσεσ τς τσ υτασαῳ. κα, κευνυακικανακασ, 

[δ γεν. 2. - ὙΠ, οἱπίοπ, ἴθ Ῥτορμοιίς πιδῖτος δθουϊ ἴὸ Ὀ6 δοιμπιαη]οδίθα ἴο 6 Ῥτορδοῖ. 

[6 γεν. 2. --- ἽΝ, απὰ εταυς. Ὑπὸ ΟΕΧΧ. τεδὰ καὶ σαφῶς ; ἴδο Υυχαῖο ᾽28 : ε; ἐχρίαπα σωνι. [μῖσος : μνηαᾶ ηιαΐο εξ. 

Τρ ἰᾶρα οἵ Ἰοξί δι}: γ, ἀῃιὰ τοὶ ἐμαΐ οἵ ἀυγαθίμεγ, [8 ἀοιυτισῖο ἑηθαάοά. Τὸ νοῦ ΣΝ του, τμοτοίυτθ, δ9 ππάδειοοό 

86 τοϊδιίνο ἰοὸ Ὁ, 19 δὰ αυλ)νίης ἰς. γε τᾷὁ τἰδίοπ. απά ιλαὲ εἰεατίψ. 

[ γε. 8. --τν Ὁ, ἴο ἠε 5εῖἴ (πιο. ἴχο {π|6 χοᾶ Ὀγ οὐ ἴος ἰδ τϑδ  πδι ἰοῦ. 

[8 ας. 6. -- “δῷ, ραταῦ!ε, ἀροϊλεζτη, μγοτετὸ, Γοετη, δομῷ τέγες; α ϑαίσἱεαὶ Ῥοεπι, 18. χῖν. 4. 

[9 εν. 6. -- ΓΤ ἴτοιι νη, βοηξ οἵ ἀετίαίοη. 

[10 γον. 6.--- ΓΙ, ἴγοπι ὙΠ, ἐμένγίςαιο δρεφελ, α γίααϊε, ἐπίρνπα. Ὑπὸ ΟΧΧ. τϑηάος ἰθθαι : πρόβλημα εἰς διήγησιν; 

ὅλ Υυϊξαῖθ γοδάα, ἰσῳμεία:" φηὶρηπαίιγ; ϑίμον: 64 ϑασε ἐπ δΔρειελισονί ; ΚΙοϊοοτὶ : εἰπε διαρλαίγεάε, Καιλν κριοίς. 

οἸἔσεοῖ ἐπ ηΚα (μλὶ ἊΡ ΧΟ εἰ δοο ἃ ὈγῚ Πδὴς οτδιίου, ογα ο δρ'ἐπαΐα ; δὰ Ὠφϑηθθ γθΩ 5 υδοὰ ἴο ἀσῃοῖθ δὰ 
ἐπ δγρτοίου, ἡοῦ ἤγοσ ἐπο οὐκουσίῦ οὐὗὁἨἁ [δ6 δροδκίης, Ὀσιὶ ἴτοπι 818 τπακίης ἴδ δρθϑοὶλ οἶϑασ οὐ ἰΏ[6}} }χ 016. Βαϊ ἐμεῖο 

δοαῦπι ἴο ὃὉ6 πο ἱπδίδῃσδ ἴῃ ὑπ οἢ νὴ 8κε6 ἰδ)6 τηεδηΐορ οἵ ἰμένγε. 

[11 γον. 6. -- ὌΘΩ, ἴτουι ὍΞΨ, ο εἴθε α ρίεσψε, ὈΥ [Π 9 τορο 0 οὗὨ ἰδ) 1Δδὲ ται λοδὶ, εἰκοῖβεον ἔπ πιδβο οἵ ρἰδάξοι 

(Ρ'επογμπι οαρέογινῃ εορία). ΤῺ ποτὰ ἰολμ 2} ΤΩΔῪ ἴοττῃ ἔπ υγογάβ, πὸ ΤᾺΣ 88 1Π6 δου!ηὰ 18 ΘΟποεσΏϑα, πιβιηοὶν. ὩΨ, 

Ὁ“ Ὁ οἷουά (ἑ. 4. τη) οὗ ἀϊγὲ. ϑογοῖιο δοὰ ἔμο ϑγγίδο ἰδκο (1:6 πορὰ ἔπ εἰ }8 δδῆθο. Το υϊκδὶο τοδάδ: εἰ ἀραταταῖ 

εοτῶτα κ6 ἀεπδιηι ἱμίμτη πον : μη ἰαάεί ΜΗ υἱεῖ δολίαπιπι αὐὖ εἰελ. 

(13 γος. Ἰ. --- 7302 ἴτοτῳ 2, 49 δίίε. ἰο ἐεπά οπκ μεμγν. ὙἘὸ ἰάοα δϑοῖθβ ἴο ὕβ, (δὲ ἴἄοθο σου! ασίϑο, πῶ 
νουἹὰ ἀδυδηὰ Ὀδοκ ἤγουι ἴμ6 Ομδιδραοδ, πὶ ἰαἰογεδέ, [ἢ σδρί [81 οὗὐ πρῖο ἔμογ δοὰ τη πδὲ}γ ἰδ ροδϑοβείο. Τμοεο 

5 δὴ δηξ μαῖα ἰο ἴ ἸΣὉ, δὲ (πὸ οοθϑ οἵ ἔδμο ργοσϑάϊος τοσθϑ. 

[15 Υοτ. 16. -- ΤΠ ΓΊΘΤΤ 16 ἐμ οουδίσοοι οἵ ΓΠΩΓῚ Αφαί, νοταια, δῃὰ ποῖ οἵ ΓΘ ΓΊ, δος. Ἰαιίμοσ δεωρίογο (δ 
δοοουιὰ ρετβοη: Ἡνελε αὐ, εν ἀμ ἀσίπενι Νάολδίεπ εἰπϑελεηζειι θά τπίλολεκὶ δείπιοη τίνι δαγωμίεν, οἴο. 80. αἷδὸ Εἰοί- 
ποτὶ : ἡελε αἷν, ἀεγ 4α τω τίπίεπ φίδδε δείπεπι Ν᾿ ολλπ, ὑπήοπι ἐμ ἐεἴπεη Ζονηξελίαμελ αμπκίέδεεεί. 

[14 γον. 16. --- ΠΝ ἃ ἀπ. λεγ., δοοοτάΐϊης ο Καὶ], ἰοττηϑὲ ἴτοω [6 Ρέραι, ἰκοχ ἴτοτα χα ν Ὀυξ, δοοοιάϊης 

4 Ηοπάοτρου, ἃ τολυρ᾽ οαἰοὰ ἴοται οὗ γ5), δ'λαπε. Τῃ δο9 ΜΗ53, ἰἰ ἰδ τοδὰ δϑ ὑπὸ ποζάδ, ἘΠ, φοτηΐε, δὰ ὙῬΡ, 

“λαρια. δηὰ {18 ΘΕΥΒΔΟΙΟΚΥ π88 ὈΘΘΏ Δρργουγθὰ ὉΥ ὑοϊι ονίδ δηὰ Ομ γί κιίδη ἰηἰογργοίοσθ. 706 Υυϊκαίο τοθὰβ: εἰ τον» 
ἐμ ἱξη ονπίπίαΣ δερμεὲν μίοτίαπι ἑμαπὶ; ΤαϊῆοΣ : μά τμδπι δελανελ σρεῖει ΔΙ ἀείπε Ηεννελλεῖς; Καὶ : ἐλε τονιίίαῃ φ' 
δλαηιε; Κιοϊμοτέ : δεολαπακειρεῖ {δὲν ἀεὶπε ᾿ εν ελζκεῖε. ᾿ 

[16 γος. 17. -- ἹΓΤΤΟ ΓΘ ΖΞ Ὑ) 0:ΧΧ.: Καὶ τ. θ. πτοήσεισε; Ὑυϊκχαίο: 4, οαξίέίία9 απίπιαϊωπε ἀείεντεδίι 

φοῦ; ἴκιῖδοῦ : μπα αἷε υεΐσιτιεπ Ὑπίετο τοεντάτη ἀϊελ εολτεεκες; Κιοϊποσε : ὠπα ἀἐδ Ῥεγείστμης ἀεγ Τάέεγο, ἀΐα εν Ὀεγρελεμολί, 

Κοὶϊ οοπείάοτε ΓΝ 6 τοϊδιῖνο οἴδυδο, δηά ἰγβυδιδίδβ ἐπ οἰδιδο: “απά ἐλ ἀεταείαίΐον ἀνποπξ ἰλε ἀπήνπαία, κτολίοὶ 
“ιφλιενα λει. Λοοοτάϊως ἰο ἰδ Υἱονν, [9 δρροηάοὶ Νυ ἰδ Ὡοῖ ραζαχορίο, αὶ ἰδο νοσῦδὶ βυ δχ οἵ ἐδο ἐπϊτὰ Ἀπωὶ- 

ὩΪΌο »ἱυταὶ, δατοοίηρ πίιὰ ΓΞ ΤΞ. Ῥον ἔθ δ οὔ ἐδ βιιδῆχ ἔδηι. 8 ρ]. 860 Θτϑθη 8 εὐ. Οτανε., δεο. 104, ξ. ; δοὰ Κε 
ἐδθ ῬδοΌ δ ἔοστα οἵ ἰδο γοτῦ, δοο. 141, 8. Ψαυγοὶ» Ποὺ. 1,εσίοοπ; δ᾽ Ῥεγιοιδίμης ἀυσοὰ Βελοπιοῖ. 

[16 γατ. 18..-- ὈΘΣΝ ὈΛΟΌΊ ὀοίρατο εἴδωλα τὰ ἄφωνα, 1 Οος. χι!. 3. -- Ο. Β.] 

ἢγβὶ ρούβοῃ τοί ποῖ ἴο [8 ὑσορῃοῖ 85 δὴ ἱπάϊν! ὰ: 

ἘΧΈῈΟΈΤΊΟΑΙ, 

Τῆς ἤτοι ρἴδηοο βου παι (8 [δεσοῃ ἃ] ἀϊδ- 
Ἰἴοσιια 4180 18 αἰνἀοὰ ἱηῖο αἀἰδίλπος πλοΙ Ῥ6ΓΒ. 

656 8ΓῸ: --α 

(1) Τὴε (ιιεδίίοη οὗ τπ6 φῥτορποῖῦ ἱπ [6 πδῖηο οἵ 
βϑγαοὶ. [1858 1Ππ6ῃ ἴδ ἀοβίγουου ὑτοη!οϊθα (τοῖ8. 5- 
11), ἰο δυο σοπίίηπαὶ βοσυγν  ἱ, 12--ἰ1. 1.Ψ 

(2). 1λ6 Απειρεν 9" Οσα Ὀγ ὕπο ργόρδοῖ (11. 2-20)." 
Εγθτυ οὔθ Ὑ]0 18 σῸΠ ΠΥ δηὰ ἄοοβ ποῖ ἔτιιδὲ ἰῃ τΠ6 
Ἰϊνὶπρν αοά τηῦδὲ ὕὈ6 ἀδδιίγογοα, ΘΟΠΒΘαΌΘΠΕΥ δἷδὸ 
(6 ἀΘ5Ί ΤΟΥ͂Θ. 

Ι. σπαρ. ἡ. νοῦ. 193-ἰ|1,1. Τ΄ε Ομεκίίοα. ΑΔ 1 6 
ΡΙΌΡΝοΙ Πδα [Ἀ]Π16ὲπ ἱπίο ἴδγτου ΒΥ {Π6 ἀ 5 Γεβϑίῃρ' δη- 

ι.4], Ὀυ ΤῸ ({Π6 ῬΟΟΡΪῸ ποτὶ ἢ ΓΕΡΓΟΒΘΠΙΒ ; [ὉΓ δὸ- 
οοτάΐϊπρ ἴο ἴΠ6 τιβαρὸ οὗ δογρίατα ᾿Ἰδηρσπαρα Φ680- 
Ὑδὴ ἷδ ποῖ (Π6 Καάοεςἢ [Ηοἷγ ΟἸ6] οὗὨ ἔα ργορβεί, 
να [πὸ Κασόβοῦ οἵ ἰβγβοὶ ; ἤδηοδ ἔπ {πὰ γοσγὺ {Π6 
οἰδηρο ἴο ἴΠ6 οἴπταὶ. Φοπονδῆ 18 ᾿πηρ]ογοὰ 85 [16 
ΗΟΙΥ Οηθ, ἑ. 6., ἃ86. Ηδς, γγῇο ἰπ δ βροοΐβ] τῃβηπρῦ, 
ΟΥ̓ δροεΐα! δνόνγαὶ οὗ ργορειῖν [1π Τῆθ τ] δηὰ βρϑο- 
141 τονοϊδίίοη (ἔχ. χὶχ. 4), δἀομῖθει 1δϑγαοὶ ἔτοτι 
ΔΙΏΟΠΚ 811 ΠΑ ΌΏΟἢ8 ; ἀπ ἃ ἴθποΘ 85 Ηδ γϑηπίῖγοβ βρθο- 
4] ρυτίτιγ ΠΌΤ ἰβγϑοὶ, 50 αἷδο ΗΘ ν}}}} δχογοῖδα 
ΒΡ οοΐαΙ τη ΓΟΥ ἰονγαγὰ ἢΪπὶ (Η08. χὶ. 9); ἀπὰ [ἢς ᾿’ 
ἱπιρ το] 88 116, το Π88 118 'π ΗΪ πη861, 580 {πδὶ 
ὙΏΟΘΥΟΥ Δοϊὰοα πῃ Ηΐπ, ὁδηποὶ Ὀ6 δρδπάοπεά ἰὸ 

ἀδαῖῃ. (Ηδκποο ΠΡΘ 9 εξ). Οὐοταρατο ἴη6 υ͵αλνό. 
δινοτ δα τη τογγ ἐνίηνσ ἀσβοτί ρον, πῃ οὶ τ. ϑρί τις Χ, ἀδιάφολε 1 ἠδοϊοσὶς [δοῦγηδὶ οὔ Οογθδὴ ΤῊΡΟΪ- 

ξ᾽ 
οἵ ἀοάὐ ἄτον ΌΥ͂ ᾿ἰἶπὶ οὗἩ τἴἰὸ ἀοβίτογοῦ, δπὰ ᾿ιδα ἰηῃ 
(6 πιδϑῃ {1π|6 ἐλποὰ ἴο ΠΟᾺΓ ΟΠ 6 ρ᾽ογίουβ ρτοβδρεεῖ, 
ὙΠΟ ἢ Ὑγ8.5 δἰτοδαν οροπὶῃρ ὈὉΡ ἷἱπ νογ. 1], ὯΘ [ΠΥ 8, 
Ῥγαγίηρ δῃὰ ὀχροβιυἹδίηρ, ἰο αοά : Αχῦ ὕμπου ποῖ 
ἔροτα οἱδσγαΐΐν, Φομονδἢ, ΤΥ οᾶ, ΤῺ ἘΟΙ͂Ρν 
ΟποΡ ἰη οτάον ἴὸ τγοὐοῖνθ ἢἰπιβ6] [06 σΟΠβο] ΐπρ 
ςοπῆάεησο ΠῸπι ἴΠ6 ΘΧΡΟΥΪΠΊΘΩ ΑΙ] (αἱ ἢ, νῃϊοἢ Ῥα τα 
ἐπἰἶ8 δἀὐάγοθβ ἴῃ ἢιἶἰ8 πιουῖῃ : τὸ 5888}1 τπιοὶ α6. 
“ )οδονυδῆ, ΠΥ αοἀ ἰδ {86 νοσδέϊνο. δηὰ “"ὯΥ 
ἩοΪΥ Οπθ᾽ ἱδ [πὸ ὑγοάϊοδλίθβυ ὙΠ} βυ βῆχας οὗἩ [86 

ορν], χὶϊ. (1867),}, Ρ. 42 ὦ Α8 βυςῖ, Οοὰ δμλά 
βἤονσῃ ὨἰτΆ861[ ΠῸΠπι {{π|65 οὗ οἱὰ (Τοτρ. 15. Ἰχίϊ!. 
16), ἀηὰ Ηο ἰ8 οπϑθ Φεβονδῆ, οπϑ Ἷσοπιϊπυΐηρ Α]- 
ὝΑΥΒ ἴΠ6 δάθ (Ἐχ. ἱἰ. 14; Ποῦϊ. χχχίϊ. 40), 
ἤθποΘ αἷϑὸ ΠΟῪ δ ν1}} ποῖ βῆον ἈΪπη561 οἴ δοτ., 
γνίβο. Βυΐ δί εἴ δαπιὸ π|0 ἐῆοτα 1168 δὶϑδὸ ἴῃ εἰ 
ἀεδεϊρπαιίίοη Αααδσϑολ 186 οἰ 8] τϑάϑοῦ ἰδὲ [0 
ΗΟΪΥ Οπθ οὗ Ιδγβοὶ εδηποὶ ἰδᾶνο ὑπραηϊβιοὶ (Νὰ. 
ἰϊ. 8) τῇ, τῆ ΝΔ8 ἀοπθ ἱπ᾿ΌΓΥ (ο Ηὶ8 δ8ης 
Ῥῃ. οχΐν. 29); δηά ἤθη (16 οοποϊυάΐηρ ᾿δουρῆὶ 
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ἱπιτοάἀυοοά Ὁγ νἱγίθο οἵ νοῦ. 11, πίοι 18 απογνατὰ 
[τυποὺ οδιγίοα οὐκ ἰη νοῦ. 13. Εδιδθου, ε Ψοῃονδὴ 
Ῥοττηἶῖ8 τ6 ἀοΒΙΓΟΥΟΥ δὲ δἰ} ἴο δχογοῖβα νἱο θη 6 
ὌΡΟΠ [δγβεῖ], τῃ6 στουπᾶ οὗ ἰἴ 18 8 ρίδη οὗ Ὠὶνὶπα 
ΥΥ Ἰβάοπι ἀπά οἵ ἃ μον σονογππηθηῖΐ οἵ [Π6 νψοτγὶά : 
ΦοΒονδῆ, ἴον» ἡυἀχτησοῦ μαδῦ μοι δρροϊηὐθα ἰΐ, 
διοᾶὰ ἵδβου Βοοῖς μαδῦ Τουπᾶρα ἐΐ ἴοῸΣ ομδβίλβθο- 
τοῦ. ἼΤμὸ ποῖ “ἼΣ βίηϊῆςθθ σι γα νον 0Π6 
δὰ πιθ [ΠῚ Πρ 88 ΨΦοἤονδ ἴῃ γον ; ἴΠ6 ὩΠΟΠΒΠΡῸ- 
ΔΌΪῈ οἷά, ψγῆο ἀπιοηρ᾽ 4}} τ[Π 6 βογν ῦλΟ γλΥ 8 ΟΥ̓ ΠΊΟ) 
ΓΟΤηδΐΠΒ ΑἸ ΑΥΒ ἴῃ6 βάπια (])ειί. χχχὶϊ. 37; Ρὰ, 
χΥΠΙ. 352, απ δῦονθ). Το πα ϑ.5οθη ἀΟῸβ ποῖ 
ἰοηά ἰο ἴπ6 ἀοΞπιτγαςείοη, Ὀὰὺ ἴο τἰῖὰ παϊναιίοη οὗ 
τΠοξ6 ὙΠῸ δτὸ δῃηδϑιβοα (8. Ἵχνε!. 18). ὙΠ νοῦ- 
αἴνοβ Φοπονὴ ἂἀπὰ οοκ ἄγ οοπηπιιοῖ ὈΥ 16 
γούσδίϊνο φάγοι νοῦ. 13: Του ἂχ ἴοο Ῥυγθ ἴῃ 
τεΐτο ουὐὸβ ἴο ὈΘ 8076 ἴο Ἰοοὶς ΡΟΣ ον] (ἴον τπ6 
(ΟὨΒΕΓ. ΘΟΠΊΡ. πάρα 8 νἱϊ. 2; 1)θαῖ. χὶν. 24) βῃὰ 
ἴμποι σϑπδὺ οὺ ἸΟΟΙ͂, ἱπδοι νου, ὩΡΟῺ πλίβοδίοῦ 
(ςοπιρ. οα Υογ. 3); που, ὙΠῸ οἡ δεοιοιηῖ οἵ υη- 
ΚΟ 0855 Δ πρ τ18, Ὀτϊηροδῦ ὑρ [Π6 ἀοβίγοΥ ΘΓ, 
ΨὮΥ σι ἴδου ἸοΟΚ ὉΡΟῺ ἴἤὍημο υἱυπάθοτοσ ἢ 
ποῦ {1 8180 ποῖ ἰθανα ἐπ 6 κἷπ ὑπρυπἰκμοά, ἢ 
Ὑ ῃῖςσὰ τῇοπ ρα πίβῃοϑι βίη. δοφοί ἰβ ἴῃ ῬΌΔΟΥ 
δ βἴδπαϊηρ [ΘΓ ἴογ ἀοβισπδίπν (Π6 νἱοίοπν δ Ὀγ- 
Ἰοπίδη σοπαποῖοῦ ([8. χχὶ 2; χχίν. 16). ὙΠ6 τον 
8 ΓΠΟΙΟΥΙΟΑΙ : ΤΠου οδηδὺ σουλΙη]νγ ποῖ ἀ0 ἴϊ. 
ΝΣ ασὶ (δου δβἰ]ϑηῦ --- ἀροχοροῖοαὶ ἴο [6 δρᾶ- 
τϑεῖς Ἰοοκίπρ, οἡ ἴῃ 6, (οΓ {π6 ρίγροβε οὔ ἀοδίρπαίπρ, 
ἦς 28 δῇ ἱπδεῖϊνο, ἴγϑιαῦ! Ἰοτ ἢ σ- 8] 9 Π6 (ΘΟ. Ῥ5. 
]Ι. 21); -- θὰ [86 τἱοϊκοὰ -- ν ἢο ἀοο8 ποῖ ἀνϑῃ 
Κπονν ἴδοο, Ὀιτ δ δἰ ΔΥ8 Ὀ6Θη 81 ἃ (ἰπίδποῦ ΕἸ ῸΠπιὶ 
166 (οπῖρ. Μίςοδἢ ᾿ἰ. 4) -- ἀϑν ΟΌ ΣΕ Πΐτη, ῈΟ ἐδ 
ΤΟΥ͂Θ τ αίθουβ δὴ ἢ ΑἸτΠοιρ ἢ τἤοτα 18 
τπποἢ το Κοάπ 688 ἵπ βγδοὶ, γαῖ, Ὀδοδιξο {πῸ ΗοΪὶγ 
Οπο (νογ. 12) ἀνγ6}18 ἰπ (ἢ τηϊάβι οὐ {ἰἸὸπὶ, {ΠΟΥ 
ᾶτὸ δ6}}} πῦοῇ πιο τσ ίθουῦϑ (οορ. τη6 Ν. 1., 
1468 οΥ̓ {πὸ δίκαιοι ἀπά ἅγιοι), [δη ἢθ6, νν 0 ῥΡα- 

ἴο οχῖγραῖθ [η6 ψουβὮρ οὗὨ ϑθῆονδῃ δἱοηρ 
Ὑγ ἢ ἢἰβ ῬΘΟρΪΘ ; Θορ. [8. χχχυϊ. 15 ἢ Οτοῖ : 
“7μααὶ πιασηὶδ οτἰπιϊπίδιιδ ἱπτοίμιϊ ἐγαπί, κοα ἰαῃιοπ ἴπ 
ἐα τὰ τειίίμοι α Ολαίααὶς διιρεγαδαπίι.᾽" 

ΤΗΘ ΓΤ 8 ἰο Β6 Βυρρι[ἰοὰ ἱπ νϑῦ. 14 4180 ἔγοιη 
τοῦ. 18: δηῃὰ ΨἘΠΥῪ τηαϊζοαὺ ἴμου, νὴ] τῃοπ τπηὰ κα 
ΣΤΩΘᾺ “|κ6 586865 οὔ [μὨὸ 6808. [80 Ηδηῃάογβοη ; ὃυϊ 

Κεῖ! ἀοεβ ποῖ ΒΆΡΡΙΥ Τρ. --- Ο, Ε.] ὙΒοβο δῖῸ 
ποῖ οοποϊἀογοά 85 οἰβοινθγο ψ]ἢ Τοίργοποθ ἴὸ (δ οἷτ 
ξύεας πυτθογ, θαΐ τὸ πεῖν ἀθίς πϑο οϑβηθαβ ἀραϊηοῖ 
ἴπ6 5586 τ᾽᾿ 8 ποῦ, ἴὸ ἢ ἢ τ ΟΠ Δ] ἀἐβὲπ δ οι ράγοα, 
Ηρηςο τὸ ΡάγΆ]}16] οἰδιιδο : 1κ6 [86 σϑρϑῦξ]θ ---- ΠοσῸ 
τα σγοορίπρ τϊηρΒ ΟὗὁἨ Ὁη0 568 (85 ἰῃ δ. οἷν, 25) -- 
ὙΐσΟῺ 88 Σ0 ΓΌΪΘΣ, ΠΟ ΟΠ6 ὙΠΟ ΔΡΡΟΑΓΒ ἴ0 Ἁγ ἴοΥ, 
Ργοίοεῖ δηὰ ἀοίοηά (ἢ 6Π}, ὙΠῸ ροοβ ὈσίΟΓα ς᾽] οοτῖπνς 
ΤΡ 8ῺΒ ἴον ἀεοἴθπθθ. Ὁ ΠΟΓΟ {Π|60Ὸ 15. ΠῸ ΤΏ]ῸΓ 1Π6ΓῸ 
τὸ Βεὶ ρ᾽θβεηθϑββ δηὰ ἀδδιγυσίοη (ΜίοαΒ ἷν. 9). 

᾿πβιεδὰ οἵ ΙΑ ἱπαϊοδτίηρ ροβϑοββίοη, ἿΞ βίαπάβ ἴῃ 

(δα ϑδμοζὶ τστοϊδιΐνο οἰδιιδα, Ὀθοδυ86 Ὁ. 1 οοη- 
εἰὐστιοὰ υνἱτἢ τη ΐβ Ῥγερουίτίοπ ; ΠΣ ΠΟΓΔΙΥ, ΠῸ ΟΠ 6 τι} }]68 
οΥὐοσ ἔἤθπι. . 

Ψοσ. 15. ΑἹ] οἵὗὨ μϑσο (οοτηρ. σοῦ. 9) [5. ΤΊ 

τοίεστίηρ ἴο τι οο]]εςῖίνς ΘΤΝ, νον. 14 -- Ο. Ἐ.] 
Βα, πὸ βῃον, 8 Ρ τὴ Πὶβ ΠΟΟΚ, το {ἢ 6 
ἀθορ ἱπ ψηϊο ἢ πον τπουρη Πα πιβοῖνοα δαί. [Β6- 
σβιυιϑ6 [Π6 δἤογι νόον] Βορ ΠΟ] 15 ἸρησιΠοηοὰ πῃ τῆς 

ἤγϑι 50]}]δὺ]ς οὗ ΓΙΟΥΤῚ πιο ἰβεγα, ἴΠ6 σογγοβροῃᾶ- 
ἱπῷ ΒΒδίορἢ-δερῇοἱ τηῦδὸ Ῥ8868 Οὐδὺ 'πίο ἈΠ Δ ΘΡἢ- 
ἀφλαθοῃ ἩΓΠΙΟἢ ΟΟΟΌΓΒ ΒΟΥ 811 νοῦν ο]8 Ἅὅχοθρί βαρ- 
μι δὰ Καπιοῖβ. ὝΟς68., δε.. 63, σπι. 4}. Αδὰ 

μὸ ἄγων (Ὑ2) ἔλοσα ἑηΐο μΐδ8 σιοὲ, δῃὰ οοϊοοὶδ 
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ΘΙ ἴῃ Ὠἷθ 8568 -ποῦ. ΤΒΘΣΟΙΟΪΟ ---ἰο ΙΒ πϑὶ 
(νογ. 16). ὍΤδὺ ἰβ ἴο 84Υ, ὸ βδου ῆοοβ [0 ἢΠ᾽8 τγδγ- 
τἰαὶ ρονοσ, ὈὉΥ̓ ἢ ΐϊο ἢ 6 ὑτγίποϑ πὸ πδιϊοη 8 ὑπάθγ 
ἰη18 ϑύσαν, δηὰ Ὑυ οἢ 18 ΤΟγβου ἢ 5 ροὰ (νογ. 11). 
ΤΒΟ δεγηγαῖῖδηβ γ Γο δοσιιβιοιηθα ἴὼ0 ΟΥ̓͂Γ δηηυ- 
ΔΙῪ ἃ Βδογιῆοοἴο ἃ ΒΑ ΌΓΘ δοῦ ΠΡ 88 δὴ ἰηδίρηΐα οἵ 
Μαβ (Ηεκ., ἱν. 659, 62 ; ΟἸοπι. ΑἹ., Ῥυοίγερι. 64). 
ὙΠ ΠΟΙΠοΓ ἃ 51} |ΔΓ σαβῖοπι οχίβιοἁ δηοηρ [πὸ 
Βαθν]οπἰ ἢ 8 15 ποῖ Κπονῃ ; [18 βάβδδασα 8. οἰθδῦ 
σπου τῃ6 διιρροπίτίοπ οὗὨ βδυςἢ ἃ σπβίοῃ. ἘῸΡ 
Ὁν {ποπ, ποῖ ἀπά ἤπης- ποῖ, ἰδ Ῥοσθοιῃ ἰ8 σὶ οὮ, 
εἶξ. γονκοιποη8. ἀπ ρσαϊῃ (Εςὶ. 1. 10), διὰ Ἀὲβ 
1οοῦ ἰδ ἴαῦ. [ὁ 8 τῆς ἸΩΔΏΠΟΓ Οὗ ΙΏ6Π ἴ0Ὸ ΓΌΠΑΟΥ 
αἀἰϊνίπο ΠΟΠΟΥ [0 τΠπδῖ, ὈΥ το ἢ ΤΠΟΥ ῥτγοοῦϊα τῆ8 
πιύλη5. οὗ ᾿ἰνίηρ᾽ Πα ΓΟ 51Υ; ἀπᾷ Ἰἀο᾽αῖτν ἰ5 ἃ ρ6Γ- 
γεγβίοη οὗ ἴῃς πορθββιτυ οἵ συ ααο, νγ οἷ ΒΟΔΙῸΝΙὁ8 
δέον τῆ6 ργίνονῦ (Ηο9. Χ]. 10). 

νον. 17. Βυὶ, ὑμοσοίοσθ, 8} 8}} Ὧ6 δυῃρὶν ὲβ 
Ὡϑῦ, ἱ. 6., ἴ0γ τὴ6 Ῥύγροβεα οἵ σαϑίῃρ ἰξ οὖ ἃν δίῃ 
[ὉΓ ἃ πον ἀγαιριιέ ϑῃᾶ αἰνγαγδβ δίσϑη ]6 τπδύϊ ΟῺ 5 
τϊϊβουῦ δραυίηςΡ Τμαῖ, Του, τπ6 ον πε, 
ΠΟΥ Δί ΉΪΥ οαηβὲ ἢοϊ βαβογ, ΘΟΙΏΡ. νογ. 18. [ἡ τἰνὸ 
Ἰαϑὺ τ θΙΌοΓ {|| θρυγαῖῖνο Ἰδηρσιδαρο οὔδημοθ τὸ 

᾿Ποτα] ; τΓπὸ ἰηῆπιεῖνο ἢ Ὁ ἴθ. ποῖ ἀεροπάρφηι 

Ὁροη ὈΘΙ͂, Ὀμν ἱξ δίαπάβ ἰηβδίθαά οὗ τπ6 ἤηΐτε 

γογΡ. Οὐιηραῖα οὐ Μίςδῃ ν. ], ὈΏΓΠ" Ὁ, “ἢῃ- 

ΒΡΑΓΙΠρΊΥ,᾽" ἃ γοαπθηΐ ροΓ ΡΉΓΑβ6 ΟΥ̓́ 16 δἀνογὺ Ὁγ 
ΠΙΟΔΠ8 οὗὨ δῇ δάγογθϊα) οἰδιιβο (15. χχχ. 14 : ΦΖοὉ ν]. 
10). 

[ΔΚὰ Μιίοδῃ νἱῖ. 7 δπὰ Αβαρὶ, 8. ᾿Ἰχχῆδ. 28, [ἢ 
Ῥτορμοῦ (11... 1) ἢςο8 ἔτοια ἴδ ρἱοίατα οὗ ἀδοίγας- 
τίοη, ψν ἰοἢ ἐπνοϊ απ ΑΓ τπτῸ}}8 180} ἀραΐπ δὸ- 
ἴοτο ἷβ ονβ, ἴο [ἢ ΒΟ ΓΥ Ποῖρηϊ οὐὗἩἨ ΟὈϑογνδίίοη 
Μ ΠοῖΘ ἢ6 ΠΟρΘ8 ἴο ἰσϑγῃ ἴῃ6 ΑΥ5 δῃὰ αἀἰτγοςσίίοη οὗ 
οὐ. Σ ψΨ] δἰδῃαὰ ΡΟΣ ΧΩ υνδϊομοονοσ δᾶ 
διδαίίου σον δοὶῦ ὉΡΟῺῚ {Π6 ἔογίσοαββ.υ ΤῊς ΪἸδη- 
σθδρο 15 ποῖ ᾿ἰτογαὶ, {{Κὸ ταὶ οὐὗὨἩἉ Ὠδαϊ, χχὶϊ. 8; ὃμι 
ἢραυτγαῖίνο (οοπιρ. 18. χχί. 8); δίπος τπ6 ργορδοῖ 
ἄοοβ ποὶ φῥγοίοῃ, Κα [Π6 παρίδῃ ὅσου, ἴὸ ἀἰβϑοουοῦ 
ἰδ Ὑογά οἵ Οοά ῸΠ| ΔΏΥ οοοβεῖα! δἰχζη οὐβογνοά 
ἴῃ δοϊ πᾶς; Ὀαὺ ἢ τγϑοθῖνοβ ἰδ ἴπ τη6 Πποατῦ {1 ουϊ. 
χχχ, 14; Ναπι. χὶϊ. 6). [Κεἰ]: “Βιδπάϊηρ προη 
(86 ννδίοῃ, δῃὰ βἰδιοπὶπρ ΗἰπΊ86 1 προὸπ τΠ6 (οτιῖ- 
ἤοδίοπ, ἃῖὸ ποῖ ἴὸ Ὀ6 υπάἀογβῖοοα 85 βοιῃοιῃϊηρς 
ΘΧίοτἉ], 848 Η Σ Βαρροβοβ, ἱτρὶ γίηρ (μὴ ἐπ 6 
Ριορποῦ ψοπῦ τὑρ ἴο 8 ον δηαὰ ϑἴθορ ρίδοθ, οὕ ἴὸ 
δῃ δοιαὶ ἰοόννοῦ, τθδὲὴ ἢθ τὴΐσης θ6 ἴδν ἔγοπι ἴῃ 
ποΐβο δηὰ Ὀυ8116 οὗ τηθῃ, δια τἰθτα ἔὰγπ ἢἶἷβ ονθ8 
τονψαγὰ μδάνυοη, δηὰ ἀἰγθοῖ ᾿ἰβ οΟἸ]θολοά τηϊπὰ ἴο- 
τναγὰβ (οὐ, ἴο Ιοοκ οὐδ [ὉΓ 6 τονοϊδίίΐοη. ἘΕῸΓ 
τποίππρ 185 Κπονῃ οὗὨ ΔΗΥ͂ 800 ἢ ουβίοπι 848 (ἢ Ϊβ, 
δίῃ ἴῆ6 (8568 τηδηϊοποα ἴῃ Εχ. χχχί. 21] δηά 1 
Κίησϑ χίχὶ 11, 88 δχ ΓΟ ΔΙ ὈΥΘρΑΥ  0Π8 [ὉΓ 
Οοά ἴο τενθὰὶ Ηἱϊτηβα]ὗ, ἀγὸ οὗ ἃ οι! ν ἀϊβδγοηι 
κἰπὰ ἔγοπιλ τς; δηὰ τπ6 δος τη Βαϊδαπη {Π6 
ΒοοίΒαυοῦ τ πΐ Ρ 0 {ΠπῸ ἴορ οὗ αὶ Ὀαγὸ ποίσῃς τὸ 
Ιοοκ ουὖἵἱ ἴογ ἃ τενοϊαἴίοι ἔτοπὶ αἀοά (Ναπι. χχὶϊὶ. 
8), δ ΤΠ 5168 Ὧ0 ὑγοοῦ 1π8ὲ1 [Π6 ἔσῃ ρῥγορῆθίβ οὔ 
εῃονδὴ ἀϊὰ ἘΠ6 βάπη6, Ὀυϊ 18 ΓΒΕ ΟΡ ἃ Ποδι Παπἰ βἢ 
[αῦιγο, τυ πο ΒῃΟνΒ ἴΠαὶ ἰξ νγὰ8 Ὀοοδῦϑο 6] δ πὶ 
ἀἰὰά ποῖ τοὐοῖοθ ἰῃ ἴΠ6 ροβϑθϑδίοῃ οὗ δ ἤγη) ῥτο- 
ρος ψογά, {π8ὺ 6 ἰοοκοά ουξς ἴοΥ τουθαιοπς 
ἴτοπι αἀοά ἴῃ βἰ χη ἤσδηϊ ΡῃΘηοπιοπα οὗἩ πδῖυγο (866 
δα Νυπι. χχὶϊ!. 8, 4). Το νογβ οὗὁὨ Οὔγ γϑῦβο 8Γὸ 
ἴο ἢ6 ἴα κθὴ ἤρπιγδι νον, ΟΥ̓ ἸΠΊ ΘΓ Ά}}Υ, 11Κ6 τῃ6 Δρ- 
Ροϊπιηθης οὗἉἩ [6 ὙΔιΟΒηδη ἰῇ 15. χχῖ. θ6. ΤῈ 
ἤσατο ἰβ5 ἴδκβϑὴ ἔγοπι (6 συδίοπι οὗἨ αϑοοπάϊηρ ἰρἢ 
Ὀἴδοςβ ίου ἴδε ῬΌΓΡΟΒΟ οἵ Ἰοοκίπρ ἰπῦο ἴδ ἀἰθίδποθ 
(2 Ιζῖπχϑβ ἴχ. 17; 2 ϑδπι. χυὶ!. 24), δῃὰ δ Ρ]Ὺ 6χ- 
ῬΓΟ5568 [6 Βρί [8] ργοραγδιίίοη οὗἁὨ τ Ῥγορῇοι 
Β0}}]} ἔοῦ βοαυηρ ἴῃ6 Ἦ ογὰ οἵ ἀοά, ἐ. 4., [6 6ο]]θοῖ- 
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ἱησ οἵὗἁἨ εἶδ τηϊηἃ ὈΥ ἀυ ΘΕῪ οπίοτπ ἱπίο τη} ἢ, 
δα τηϑα ατην ἀροη ἴΠ6 ψοΓ δπα ἱδσιϊπιοηΐδβ οἵ 
(οἀ." - Ο. Ε.] Ηδηςος ἢθ οοπεϊπιιοδ: δηά [1 τὶ} 
δυνγαὶῦ, ᾿τΟγΔ}}ν ἸΙοοκ ουαν ἴον, τυ λδὺ Ἠδ Ὑ1}}} δρϑαὶς 
ἰῃ ΤΆΘ, “ ἀοσιγαίς οὐδοτυαῦδ, φ πᾺ ἐπ Ἔρί για τηεη- 
(8 σομἴϊπηππὶ,᾿ Βατοῖς. Οοπηρᾶτο Ηοϑ. 1. 2. Οὐ ΟΣ 
ἴῃ στγτορ, 1. Ε.., χυὶϊ. 637. Απὰ δῦ ΔΒΎΟΣ 1 

8.811 Ὀτίτπς ἤο Τὴν οοτηρίδίσιί. ΙΓ 89 ἰπ 2 
ϑδπι. χχίν. 18. ἴῃ ἀΐγοος νογά8 ἴδ Ῥγοόρῇθὶ οὉ- 
συρἶθ8 [Π6 ροϑίτοἡ οὗ 86 τηροιϊϊαῖοτ ἰοπηοά οη 
Μιοδὴ Υἱϊ. 1 : Π6 σοτηρ]λῖη8 πὰ ΔΠΒΊΥΘΥΒ. Εἰτη86} Ὁ; 
ὉΥ νἱίγιιο οὗ [ιἰ8. βαδ)οσιϊνιγ, νι ἰο}) σοπποςῖθ Ὠΐτὴ 
ἴὸ ἴδε ἐμόδ εν ἢ6 ΤΟργοβοη δ πο πι; δπὰ ὈῪ νἱτταθ 
οὗ (6 ϑρίτις πι ἰσῇ σοηλο8 ἀροῦ ἷπι, ἀπ τὸ ᾿ν Ὠίοἢ 
ι18 Τσο ᾿ἰδῖθπβ ΘΑΡΟΓΥ 48 βοπιοιίης οΟὐ)οςτῖνθ, π6 
τ ργοβοηῖβ (οά. ἴο 6419 εἰς δά άγοϑϑ, νν ἰο ἢ88 

ἦυβὲ. θϑθη οοποϊυάοι, ΓΙ ΞῪΓΙ, 6. τοὐοϊπάον, ὑτορ΄ 
ΟΥΥ 84 βροοο [ὉΓ {ΠἸὸ ρύγροθο οἵ σοπνίοτίοη, ΟΥ 
γ᾽ παϊοαιίοη, ἱπ ἃ ἰδ δὶ (οὉ χιϊ. 6); νῖτ γοίου- 
ὁη60 ἴ0 ἴπα ίβεῖ, τπᾶῖ, ἀραΐϊπβὶ ἴπο τη γΓοδιθπίπν, 
ἢ ἢ να 8 ἴπ τἰ16 ἤτβι ἈΉΒΥΟΥ οὐὗἩἨ Οο(, ἰς τοοῖκ {ἶπι6 
ΟΠΔΥΔΟΊΟΓ ΟΥ̓ δη οὐ]οεοιίοπ, ἃ ἀόργθολῖο, δη ἀρρϑδὶ 
τὸ ἴΠ6 ΠΊΘΤΟΥ, ΠΟΙ Π695, δη 5126 οὗ Οσά. 

ΤῊΘ ἈΠΒΥΤΟΥ (Ὁ]] ον 8 ἱπηπηοά  αῖο! Υ ἴῃ τ|ι6 Πορίψ οὗ 
“Τεϊοναῖ, νον. 2-20. [τ ἰ8 ἰπττοαιιοοὰ ΕΥ̓͂ 8 ράτοη- 
655, χἰ νπο ἀϊγοοῖοπβ ἀπά ἱπίϑυτηοπ ἴὸ {Π6 
Ῥτορδοί, πκὸ τὴ0 τορΡῚῪ οὗ Μιοδη τὸ [Π6 [Ἀ]86 ΡΓε- 
ἀἰσποπβ οὗ τὸ 74186 ργορῇοῖβ (11. 1): δα 798ο- 
ν8Δ δ γοχοα τὴ0 δὰ βαϊὰ, Αἴϊοσ δὴ 7πέγοϊξιιξβ, 
τ οἢ 48 ([Π6 ρᾷτροβο οὗ ἐπε ϊἰσαιῖηρ τῃ6 ἱπιροτῖ- 
ἈΠῸΘ δηἀ ἱπηπιι Δ 0 }}{γ οὗἨ [Ππ|ὸὲ ἀσοτοῦ8 δηηοιηςοά, 
ἀηπὰ αἴονυ 4 Ὠϊνίηθ αςεἰζποισίδασχιποηί παῖ (Π6. ἀδ- 
ΜΙΓΟΥΟΓ 8 ΟΠΠΥ οὗ Ραπίβηπιοπῖ, ἴΠ6 ΤΟΡΙΝν ΓΙ 8 
ἰηἴο α ἔνο-[Ο]Ἱἃ τνος, ποῦ δππουποο8. ἡπἀστηθηῖ 
ἀρο 4}} πηροάϊγ, ταρϑοίουβ, ἰἀο]αἴτοιβ οοησποῖ, 
ΠΟ ΒΟΑΌΘΠΗΥ 8 ΚΘΠΘΙΑΙ ἰυάρπηοηὶ οὗ 16 του], 
Μἰοἢ ἱπνοῖνοβ αἰϑὸ τῃ6 ἀοειγαοιίοη οὗὨ ἴπ6 οοπ- 
ΠΟΙΟΥ͂. 

ψεῖβ. 2 Ὁ, 8. ΠΖιϊγοίί9. ὙΜ το ἄονσῃ [86 νἱ πίοι 

(σοπιρ. οἡ ἰ. 1; ΟΡ. 1). ἩΓΙ ἴδ ποῖ τηογοὶν {πᾶ 
ὙΠ ἢ 18 βοοῃ, θυϊ δ'8οὸ [ἢδὲ ἢ ς ἢ 18. ᾿ηυναγ Ϊγ ροι-. 

οοἰνοὰ : ΓΤ τοϊαῦθβ ἴὸ ἴη6 6γα οὗ {π0 βοὺῦ]. Απῃάἁ 

ΓΑΆΚΟ ἱἰΐ υἱδίυ (ἸΝΏ 88 πη Ὠδουῖ, χχνὶΐ, 8) οἱ 
[8 0165, (δὲ ὯΘ ΧΏΔΥ ΙΔ Πδδῖθ, τ ο τοϑδδβ ἱΐ, 
ἧ. ἐ., τῖτο ἰ0 δὸ Ῥ᾽ δἰ ΠΥ τΠδὺ ΘΥΘΥΥ Ο͵Θ ραδϑὶπρ ΟΥ̓ 

ἸΠΔΥ δ 80 10 ἴὸ τοδὰ ἰξ αὐ ΐοκ ῦ δπὰ οαβϑὶγ; ΕΠ) 

ἴο τοδὰ, τ Ὁ. δ8 ἴπ 96Γ. χχχυΐ. 13, Ἐτοτ τ[ῃς6 
λοις ἴπᾶὶ τπ|ὸ 14 0]68 Αγ ἀρδίσηδίδα Ὀγ [86 ἀγιϊο]θ ἃ8 
Κπονη, (ἰα] νη ἢδ8 ΔΙΤΟΛαΥ, ἴῃ {Π|π ᾿πιγοάποτοη το 
8. σοΟΙ ΠΙΘΠΓΑΤΥ οὐ [βδ᾽α, ἀγάννη [ῃ6 σοποϊ πο 
{πδὲὺ Δ 0]05 νοῦ ρα τἰὶρ ἴῃ τπ6 ἰοπρίο (τ ογ, 
Εν αἱὰ : ἰῃ τὴ τγάγκοῖ- Ρ] 466), οἡ ν] ἢ [ἢ 6 Ργορῇῃοίβ 
ποῖϊοά ἄονη ἃ βιιπηπιανν οὗ {ΠῚ} Γ ργορ Ποοῖ 68, ἰῇ ΟΥῈΓ 
τὸ τηᾶΚο ποῖ κηον ἴο (ἢ ὙΠ οΪο ροορ]θ. [πὶ 118 
ὙΔΥ ἢθδ {π|πκῈ τη φολϑὶ ΠΥ οὐ ῥγοβοσνίηρ 50 
ΤᾺΛΏΥ͂ ὕΤΟΡΠΕςΐο8. ΠΟΙ Ὀεΐηρ δι] οὰ πᾶν 6 υη- 
ἀοιθιοοί : [Π6 τ ]εῖβ, οα ποῖ ἴπὸν νοτο τυ τϊτἴοη, 
ΘΓ ΤἌΚῸπ ἀονη δηᾷ ρ|]164 τρ. [πε ροᾶ τΠ}18 δῖον 
Βυρροβίιοπ ἢ8. ποιμΐπμ ἱπουοα Ὁ]6 ; (8 πιοιποὰ 
οὔ ρῥτοβογνδοη, ἃ8 [Π6 πηοϑῖ γοοοΐῖ ΘχοδΥ δ 05 
ῬΓΟΥ͂Ο, γγ88 νΜγ0}} Κπόνη ἰπ [Πα δποίθης Ἐμεῖ. 1) δη 
αχοδνδίίοη αἵ Κουνπη)}κ (1ηττοῦ. το Νααπι, Ρ. 9) 
16 τουκπθι σάτα πρὸ ἃ ΠΑ ΌΟΥ {0}} ΟΥ̓ τα Ὁ] 618 
οἵ τοῦτα οοϑ, ν 1} ἐπδουρτοπ.8 ἐπ ρογίοος ργοβοῦνα- 
τίοη, ρ Θὰ ἐπ Ἰιοᾶρ8 ἤἔγοπι εἰ ἤοου ἴὸ {πὸ Θο ] ἢ πεπ. 
(οι Ζεϊιεολνγὶ ἢ ἀντ 1λεμκοελ-πιογσεηίηα δολιδη 
ρει βολαγι [116 Φοιγπαὶ οὔ τῆ6 (Ἰογδη ΟΥίθη τα) 
δοςῖοιγ}] ν. Ρ. 446; χ. Ρρ. 728, 781] ; δ)ῃὰ οἡ ἴδὸ 
οοηίθηῖβ οὗ τῆ (Δ 0]615 Βταπα 5, τί. “ Αβϑυτῖδ,᾽" ἴῃ 
Ῥαυϊγ᾿8 ᾿ἰποψοίορεαία, ἰ. Ρ. 1890), ὙῊΟ τὰ ]6ῖ, οἵ 

ΠΑΒΛΚΕΚΟΚ. 

οουτϑο, ΟΥ̓ υἷος [5511 ΒΡΟΔΚΚΒ, γῇ}. 1, 15 ποῖ ἃ ρυΐν 
᾿ς οπο, 'νὰϊ οπὸ αἀἰϑρόβϑῦ!6 ἴογ [Δ6 ρῥγίναϊο υϑὲ οἵ 
τπ6 ρῥχγορ]εῖδ (ςοιηρ. ν. 16), δηὰ οὐ ἴπδῖ δοοουηῖ ἵὶ 
εἶσιν ἈρροαΥ ἀοα ε 1] τ ΒΘΙΠΟΓ δυο ἢ ΔΌΪΟΙΔ ὙΓΕΓῸ 
σοηϑίδητὶν ἤχοί ἀρ; ὑαῖ δἱ 411} ΘΥ ἰδ ἴξ (ΟἿ Ποννκ ἴῃ 
1Π|8 Ῥαῦθθῦσα {πα Ἢ ἯᾺ8 ποθ οη ὑρὸπ [ἰιν 
ΤΟΤΕ τὸ ἣχ τοὺ ἃρ. 16 δυο] (πη ροϊηῖα 
τὸ τῆς ἔδοῦ τπὰῖ τῇς Ῥτορῆεις δεὰ δγεδάν [δὰ {ἴεν 
Ρ ἴον τί πρὶ ἀοννη το Υἱϑίοι ; δίηοθ ἱπι θοὰὶ ̓ γὰ Μὰ 8 
ποῖ βυγρτγίκοα ὃγ τ, θὰς 6 Βεὰ ἰοοκοὰ ουἱ γ᾽ ἴϊ 
(νοῦ. 1). δ ὸ τοάξοη τῇδ᾽ βΒενογα] ΤΑ Ό]ΟΙΒ. ἀγὸ Πγὺπ- 
τἰοηοὰ Ποῦο, απὰ ποῖ πο, 894 ἰη [ϑαΐμ}}, ἴκ σα πὰ ἦν 
1116 τὶς ἢ δηὰ νἀγίοιις συηϊθηῖα οὗἁἩἨ {{|ὸ ἥν θ-ἴο] ἃ νγγος 
Βαϊ ἂἱ 4}} Ἔυθῃηῖδ 116 ὀοϑίση οὗἉὨ [6 ςοπιπιδηι, ἀὉ 
(6 οοπηθοῖίοη τὶϊῃ πτῆδι [0]]ΟὟ5 Βῆονβ, 8. πῸῦῸ:- 
[οἱὰ : γϑν, τας (Π6 ψογὰ τὴδν ὃ6 ᾿Ἰπδά6 Κηονῃ ἴ0 
8}} (σοῆρ. ἴ5. νἱ].. 1}; δϑοοηάϊυ, πᾶς 11 3841} ποὶ 
δ6 ΟὈἸ Πἰφταῖοά δὴ οπδηροά, δι δι} 16 ὰ ἴῃ δίγιοὶ 
Δοοοτίδποα υυτ 616 ποζαΐϊηνσ. (Οοιρ. Φοῦ. χίχ. 
ῶ4.. ἴβ. ΧΧΧ. 8.) 

ΤῊΘ δίῦοῦ γθάβου ΔΡΡΟΔΓ8 ὙΠ ΒΡΘΟΙΔΙ ἔοτος ἰη 
γοΡ, 8: ΤῸΣ 86 νἱδίου 8 γοὺ [Ὁ Σ [7.6 δργροϊηϊθὰ 
τἰσαθ, 81}}} νγαϊ 8 [ὉΓ ἃ {ἶπι6 οὗ δ} ΠΠ|στϑης, ᾿γίης 
ΡΟΥΠΔΡ8 ἴῃ ἃ ἤν ἀϊείδης ἤιζατα, ὈυΣ Πονοσιῇο} 688 
ἃ ἢχοιὶ ({Π|8 8 ἱπαϊοαῖθὰ ὈῪ τ[Π6 δτιῖο]6) {{π|ὸ 
(οοιρ. δ. χ. 14); ψδδῖ {Π8 βοῖ {ἰπὶ6 ἰ5, ἴδδὶ 
ψ ἰσἢ ΤΟ] ον" 8 ἀθοίατο8 : δῃᾶ ἰδ βύσίνϑϑ ἴο [γ860}]} 
ἴ8ο ομῃᾶ: ἴὸ ἤπαὶ (ἰπηὸ. τ 6141 ἔγομη ἢυπιδη 
Κηαονίοάσα (Αοἰς 1. 7), ψηῃς ἢ αοα 8.8 δρροϊπηιοά 
ἴοτ {πὸ {0]8}1πλοηῖς οὗὨ 8 Ῥτουγδα5 απ τ γεδίθηϊηρθ 
(οορ. ου ΜίἌολῃ ἱν. ι; ἤδη. υἱῖῇϊ. 19,17). ΤΒθ 

νοτῦ ΓΝ, ἰς ρυϑ, Ρδηιδ ἴο τῆς 6πά, ἰβ σγοβοη νοὶ 
βρϑοΐδὶ θιῃ ρἢ 8.318: “Γ10 ῬΡΟΡΙΝΟΥ 18. ΒΠἰΠπλδιῖοα, 89 
ἴδ ἡνασθ, ΟΥ̓͂ δῇ ἱπηρι}86 ἴοὸ ἴὉ}4}} 1861. Πσὶς. 

[Τὸ τινὰ ἰωρ. (Ηἰρῃ.) ΤΙ͂ΒΝ ἴκ ἰΟτπιοὰ πι1ἢ 
τ 

ἰϑογο, ἰκὸ ὙὮ), ΕΖ. χυὶ, 14]. Απὰ ἐξ ἄοσβ ποῖ 
116, ἴκὸ (ἰο86 ρῥγράϊοιίοπϑ οὗ [δ 8156 Ῥσορ ιοῖβ, 
Ποῖ ἤχοαὰ τῆ {π}6 ΟΥ̓ ΡΓΟΞΡΟΙΙΥ͂ 85 ΠΟΒΓ δἱ πδη 
(Μίςδι ἰ!. 11). ὙΤΠογοΐογο, ἹΖ ἐῦ ῬΑΣΥΥ, τυδὶς ἕοσ ἰν 

(οοπαρ. νἱϊ!. 17); ἴον 10 ψ]] οοσαθ (οοπιρ. ΝῊ 
οὗ τὴ0 {16}1πηοηςϊ οὗ ργορίθου, 1 ὅϑι. ἰχ. 6), αῃὰ 

ποῦ 7811 (ὝΓΝ δϑ 'π δυάροβ ν. 28: 2 ϑίδτη. χχ. 5). 
Τῆι 56 οὗ {Π|8 ράββαγο, Ποὺ. χ. 87, Ὑγῇονο ἢ 806 Πὶ8 
ἴο 6 οοπιδίηθὰ νγ ἢ 15. χχνΐ. 30, 18. στουπάθα ὁη 
106 ττδηδβίατίοη οὗἩΉ6 υΧΧ,, ν ὴο ροΐης 116 ἈΠῸ: 

οοαϊπρ ἱπῆ, αὐ8. ΝῈΞ δα ἐιὸ ματι. ΒΞ), ἀῃὰ πηάετ- 
ϑίλῃ ὃν τῆς ἐρχόμενος, ὙὴοῸ Ψ1| οοτδ  ΠΙΎ οΟπια, 
[6 Μολβίαῃ, 1π0 πάρα οὗ {πὸ πογὶ]ὰ. ΤΟΥ͂Θ ἰς 
πο οδ]εοιτίοη ἴο 18 Μαοβϑδηὶς ΓΕίθγθ ΠΟΘ, 80 ΓᾺΓ ἃ9 
τς τποαπίπσ ἰ8 σΟποογηοή, βίποθ 8}} ὈΓΟΡΉΟΟΥ ἢιΔ9 
ἰἴ5 σοαὶ ἰπ ΟἸτῖδε; θπε, ΠΥ ννο δοοορὶ [ἢ ρυποῖθδ- 
τ(ἰοπ, τῃ6 τοίδιοησο οληποῖ 16 πῃ 1[Π6 ὑγουι 8, 5'ΠῸ08 
ἴῃ οΆ86 ἴῃ ἀδβηϊῖο ἱπάϊνἰάαα!, Μαβϑίδη, ἰ8 τγεξογγοά 

ἴο, τγἴὸ ταῦϑί δἱ ἰεδ8ῖ τοδὰ δὲ Ξ Γ. 

γον. 4-6 8. Το βιδυιίηρ- ροΐης οὐἔὨἉἁ 16 ἐο] ον ηρ 
Δηπουποδιηθηῖ οὗ τὴ ἡυἀσπιοης 18 ΘΧἰ δἰ δὰ 85 δὴ 
οἰ ἶσαὶ οπθ τυ ἢ ΒΡΘΟΙᾺΙ Γοίοο πο ἴοῸ 186 ΘΟΠΩΌΘΙΌΓ. 
ΒΟΒοΪᾶὰ ρυδοα ὈὉΡ, ὲπβ ΒΟ] ἰ5 ποῦ ρει δὶ ἴῃ 

τα, σοηϑοη 9 ΠῚ} Π6 πλιϑῖ ρογίβῃ, τ ἢ ἢ {ἌΓ 5 }}65 
1ὴ6 δη τ 65}. τὸ “Ἰἰνο᾽" ἰπ 16 βοοοπὰ μα] οἵ 188 
γοτβθ. [πη παϊπιοὴν ψ ΙΓ} ἰ. 7-11, 186 ᾿πδοϊεηι ἀεᾶ- 
ἀποο, ὀχῃϊ οἱ υοὰ ἴῃ 8. ρῥτίάθ, ρα τίπρ ἔτρε! ἴῃ 188 
Ὀἶδοο οἵ 6οά, ἰ5 μοϊπιοὰ ουἨ 45 186 ῥα οἵἉ [86 δὴ 
οὗ (6 ἰοτγοί ΠΟΥ. ; 

[τ ν, 8 ἴθπι. Ῥυαὶ, ἀοποιγλϑεῖνο ἔσοσι δε 

δι Ὀοῖ. δεν, τηοαη, ἔασον, ἔγοπι Ὑὑγ! )ς ἢ 8.50 8 

ἩΪΡΙΝ], Νατι. χὶν. 44, ἰ5 Ἰοσταθὰ.) ὙΤῊΘ ὑρτὶς Βῖπορ8, 
4 Ὁ, ογ8 ἃ οοπίγαϑὲ ἴὸ ἰΐ ὙΠ ΙΟἷ ΘΟΠΘΘΩΌΘΩΙΥ 15 
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ποῖ ὮΘΓΟ, 88 αἱ Οἴδιοῦ τἰπ|68, Ορροϑεὰ ἴῖῸὸ ἰδ [1Κ6 δ᾽ πὶ- 
᾿ἰοΥ τὸ σαηπίπρ ΒΟΡὨἰΣΙΓΥ ἢ Ἰθος. νἱΐ. 29), ὑας ἷκε 

Ἰοαδιο τοσιίταἀ6 ἴο ᾿γίηρ οβϑιοπίβ θη. 
ΑΙἸΙ ρυίάθ δριϊηδὶ οἱ τοϑι8 οἡ βοϊ ἀοοορίίοη ; 

δηὰ τΠ6 ἠιάρταοηῖϊ ἢΔ8 0 οἴποῦ οὐ͵οςῖ νὶτ τοίου- 
6π06 ἴο [{||5 δοϊ Γζαφοοριίομ τ8η ἴο ᾿ΔΥ 'ξ ΟΡΘῃ, 
ὙΓΠΟΓΟΌΥ Ὁ 18 ἄρδω ἴο 06 ποιπίηρ, ΠΟ ΒΟ] ΘΉΠΥ 
ἰϊ5 Ροβϑθβθοῦ 14}}5 ἴ0 ἀσειγυςτοη. Βαυῦ [86 ὑμιδὺ 
ὙΠΙ 1νϑ, ποὶ ὑγ ἢἰ5 ργίἀ6, ποῖ δ 4}} υζ πηγτιίης; 
τας 15 ἷ5 ον, ας Ὀγ ἐλς οοπδίαποη οΥ ἰβ ΤΑΙ 
τοβιΐηςς ἀροῖὶ (ἡοἀ πὰ ἰκν5 ψογὰ. “ΓἸ πι56, νυ ἷςο ἢ 
16 Αροβῖὶο Ῥαι] τρακοϑ οὗ {ἰ|686 νυ ογ 8 (Ἰλοπι. ἰ. 
17 ; εοὐπὴμ. Οἱ]. εν 11}, 5. διιονζοί, βίηος {πὸ γ8 
ἃ5 πογὼ [860 Δη ἘΠ Π|0515, ὈΥ ψν ΐοῖι τὴ 1ῴο6α4 Ὀτοδὰ ἴῃ 
ἐϊι8ο } 19 αἰπιίπουν ἐΚοιοποα, 15 τπΠ6 Πδισ Υ Ὀοαϑὶ 
οὔ ᾿νῖ5. οὐσιὶ ροόοννοῦ οπίδηρίοα ἴῃ 55. [0 ἡ ἴα σοη- 
ἸΓΑΤΥῪ ἴΠ6 Δρρ!!οδιίου οἵ τπὸ ἢγδι ΠΑ] οὗ 186 νόγὲθ 
Ηοῦ. χ. 38, 15 οὐὔβοιιγοα Ὀγ [86 τ186 οὗἁἨ [Ππ6 ἱποογτϑοῖ 
ἰγαπϑίαιίοι οὗἩ τη6 ΧΙ Χ,, ἃ5 ἰς ἰβ ποῖ σπαγδοίοι χοῦ 
85 ΔΠ ἈΓΓαΠγΘΠ ατνο οἰἸδιοη ὈΥ̓͂ [πὸ ἴγοὸ ΓΓαηϑρυκὶ- 
κἰἴοπ οἵ Ὀοῖῖ Ππαῖνα8 οὗ εἰἰ6ὸ νογδο, θαὶ 8 ἃ ἢ Γο- 
τοἀιοιίοη. ΟὐὈπιραγο Βδθηροὶ οἡ ἴα ρΆ585806.] 
[καθ Υἱϊ. 9 16 αἰδο ραΓΔ]}]6] τὸ (8 ρΡᾳ888.6 ἴῃ 5656. 
ἼὮο ἰάοα οὗἁἩ (ἰῇ, τυ σι, ἰπ (8 ρα888 56. δηι ροη- 
ἜΓΆΠΙΚ ἴῃ 186 Ο. Τ' ᾿ἰε8. αὐ τ6 Ἰουηἀακίοη οὗ [Π6 

ποτὰ8 ΓΙ ΘΝ τορ. ἸΌΝΤΙ, ἴθ ποῖ γοῖ 1Π6 δ6- 
εἰᾶς Ν. Τ. Ἰάσα οὔ {πὸ ἀρρτορτίδιίοη οὗ ἐμ6 ραγάοη- 
ἱπα στδσα οὗ ἀοά, νη ἢ ΠΠΠδὲ ϑαϊναϊίοη, ὃ τ 
Ὁγοιάον οπο, ν᾽ μἰς]} γὸ πὰ ἰη ΗΘὉ. 1}. ; αν; ἥττῃ 

μοϊά ἀρόη (ἸΩΝΝΓῚ), ἀπὰ βιδληάϊπρ βτγπ]γ ἀροη 

(ΠΣ ΘΝ) τἴἰὸ πογὰ δπὰ ρτοιηΐβο οὔ ἀοά, ἐμ ἥτπι 
τοϊϊδηοα οὔ [86 δοι1] προ τΠ6 ᾿πν 5016, νυν ἰς ἢ οδη- 
ποῖ Ὀ6 ἀορτοβεθά δπὰ πλ 516 ὮὈΥ τ 6 ΔηΔσοπίϑῃ οὗ 
τδδι νυ ]ἶοῖλ ἰδ βοδῃ : οοποίαυξα, Παάμοια. [ΕῸΤ εἶϊο 
ποτὶ ὑπόστασις, Ποὺ. χὶ. 1 (ΟδορμοΥ : δαθπίγιο- 
[ὉΓ6)}, 8. ΘΟΥΆΙΗΥ ποῦ σμοβθη τοι Γοΐδγθποθ ἴῸ 

τῆ δῖοι δ ἧ. Οὐπιρατο τὴ νοῦ ΓΙΘΓΊ, νοῦ. 
8. Ηἰισὶς 15. οουίδ ἢ] τῖσῆς 1 οἰδίμχΐη  [ῸΓ Γ[Π6 

εὐὐδίδηιϊννα ΓΝ 16 δἰ κηϊβοδιίου οὐὗἨ {αἰ Έἢ 1} 

ἀϊκροπίτἰοη τε ΣΤ ΤῊΣ Ὁ ἴῃ ραβ8δρῸ8 κὸ ὕτον. χὶϊ. 
17 δπὰ ΕΖ. χνίϊ!. 32, σοπηρ. 1 ὅδπιμ. χχυΐϊ. 23,1: 
σἽδηποῖ δ ἀουυϊα, Βαῖ [ἢ]15 πηραπίηρ, Ἀονγθνοσ, 8 
ἴο ὃ6 ἐχρ]εϊποὰ δῸϊη (ἢ 6 οἴγιποη, πὰ ἴ8 ποῖ ἱπ 1Ὁ- 
86} Γ 156 Ο]Υ Δι ΠοΥΖο οπ6 ; πὰ ομα πδο( 8 ποῖ ρΡῸ 

ὉδοΚ τὸ τΠ6 ΗἰρΡδΐ ἸΑΝΝΓῚ (68 Ἡ. βοοπῃβ το {πη}, 
πη ογάοῦ ἴο (ἰβοουοῦ 88 [Π6 ὈΥΠΙΔΥΥ͂ πηοδηΐηρ, οὗ 

τ6 ποτὰ ἸὩΝΝ, ἐμαῖ οἵὉ βιαπάϊπρ ἥτῃη. 48 ΠῪΣ 
ἠδ ἐο δά πούοποο οὔ οά ἴο [8 'γοτὰ δηᾶ οονϑηδηϊ 
δηὰ τΠ6 δἀπογοηςα οὗ δπη ἴὸ τἶἰπ0 γογὰ δηΐ Ἵοονϑῃ- 

δηΐ οἵ Οοἰ, δο ΓΙ ὩΣ (οοπιρασθ το Ῥσοναϊϊϊης 
δα οὗἩ [ἢ6 ῬΒΔ]η)8, οβροοία!γ 8, ἰχχχίχ. 35, 
ςοσρ. 29) ἰ8 1180 δΒίδηςἴηρ 8: οἡ {πὸ ρατὶ οἵ αοά 
1ο ἢ15 ψοτὰ (νου. 1, 12), απά {πῸ βίδπάϊην ἴμϑι οἢ 
τῆς μᾶγὶ οἵ πιδῃ ἴ0 (6 ννοτὰ οὗἩἨὨ αοἀ : ΔΥ οἴ οΥ 
ΟΠ ΒΙΔΠΟΥ ἤδη [ἢ ΟὗἨ 4 Τηἰηἀ 65.840} 156ἀ οἡ [ἴ6 
ποτὰ οἵ ἀοΐ τὸ Ν. Τ' ἀοο8 ποῖ Κηον, δὲ ἴϑϑϑὶ 
οἱ 85 ἃ Υἱγίαθ. Οὐμρ. Ρεΐονν ΓματΠμὸῦ οα [116 ρ89- 
δαζο. 

ΤΠ6 φεπογα) ρΡοϊπὶ οὐ Υἱονγ, νοῦ, 4, ἤγοιλ νοὶ ἰΐ 
5 νἱαίη, ΠΑΡ ὯΘ 548 οὗἩ [Π6 ΒΑΡΥ]ΟΠΙΔΠ8, 8. Ῥᾶτ- 
τίσ] το ἀπὰ οη]αυ κοὰ πη νοῦ. 5, νυ ἢ 1181 [ἢ 6 ογί πγθ8 
οὐἩ τ[π6 Βαυγ)οπίαη δγὸ ρἰβοοαὰ πἀπάοτ ἴῃς Ἰίρηῖ οἵ 
ἐχρμοτίομτο, 85 ἰδ ἰϑ ΘΧρΡΓΟβ504 ἴῃ ἃ ρτονοτῦ. πὰ 

ΤΏΟΣΘΟνΟΣ (τη 6 σοπιἰπαιίοα 2 ΞῈὲ βιδη 5 ἤοτο ἴῃ 
ἱξδ παίπρα] εἰσηϊἠςσατίοι, ἱπαϊοαῖοαὰ ὑγ θοΙῃ 'νοσγὰϑ 
«Βοιηϑοῖνοβ, ποῦ ἴῃ ἴΠ6 τηοαϊῆρα πηοϑηΐηρ, 88 ἰη ἃ 
Κίηρβ νἱϊ]. 27; ὅοη. 1.1), τίθ 5 ὑσοδοβθσοῦδ. 
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Το Βδον]οηΐδη8 γοτο ποίοτίουπ ἴοτ ΓΠΟΙ͂Γ ἰπο} 1 8- 
εἶοπ ἰο ἀτῖηκ : σοπιρατγο Οπιγίῖας, νοῦ. 1 : “ δαῤψίοηϊὶ 
πιαχὴπα ἐμ πἴπμπι οἱ γυώ οὐγίδίαίδηι δεσιμπίμ, ογμεὶ 
διιπ; ᾿᾿ ἀπὰ ἴῃ ΠΌΠΕΓΑΙ οοποογηΐηρ (Παῖγ ἸΌΧΟΤΥ, 
τΠ6 σἰιαταοίογϑιὶς ἔγασηοηῖ οὐὗὁἨ ΝοοίΔη8 [)841|8.5- 
σαπι5 (ἢ γασπι. ἢ 18ι. σται., οα. Ο. ΜΏΠΙοΓ, νοὶ]. {ἱ. 
ΡῬατίβ, 1848. Εταστῃ. 8-|0, Ρὑ. 857 ). [Βδν7]ϊη- 
50Π᾿8 Αποίοηί δ]οπαγολίοα, ἡ ἢ ἱϊ. Ῥρ. δ04, 507. --- 
Ο. 1]. Ὑπὸ δυϊοῖ ἔυτιαυα ἢα5 [6 βίδιρ οἵ 

1Π6 ῥτονοτῦ, απὰ ὙΔΞ 15 ποὶ υϑοὰ ἴῃ 6 56Πη86 οὔ 
νἱοΐαπτ ῥ᾽ υπάοστϊηρ, 89 πὶ. 13, δαῖ ἴῃ τῃδὲ ΟΥ̓ ρ6γ- 
Πα ἴου5. ἘΓΟΘΟΠΟΓΡΥ, 8 1π Ιλπ, ἱ. 2; Φοῦ νἱ. 15 (1160 
Α180 ἱπίταπη8.). [π᾿ ἀγα ΟΠ Π685 Τγ6η διτορϑῖθ ἴῸ 
τ πηβοῖνο8 ἰσὴ τπῖπικ89, ἀπ αἰθογιναγὰ πᾶνὸ ποῖ 
Βίγοηρῖῃ ἴον τποπι. ΟὈΤΏΡ. α͵50 Ῥτον. χχὶϊὶ. 81 ἔἹ 
ΤΟ οἵἴδποῦ ργονογὺ γϑλὰϑβ.: Α ὈΟΔΒΟΩΙ] σαδι, σγοϑῖ- 

πιο, οομδίμυθδ οῦ. ΤΙΝ, οη]ν Ποῖθ δπὰ 
Ῥτον. χχὶ. 24, βίη ῇῆοθ, θα (Π6 ἸΔΕΙΟΥ ραββαρῈ ὈΥ 

Υἱγίαθ ΟΥ̓ [Π6 ῬδΓᾺ]]6 18π| (ὙΤῊ)Ὃὃ πα δοοοτάϊηρ ἴο 
1Π|6 νουβίοῃϑβ, ἐμπιάιιδ, αστοσαπ8. ΤῊ ρῥτοάϊσαῖο ἰ5 

αἰἰγαοῖεὰ ΟΥ̓ Ἷ, ἰπ ογάοῦ ἴὸ ρῖνο δ ρἢαϑὶβ το [ἢ 
ΒιὈ]οςῖ, 8ἃ5 ἰῃ αδη. χχὶϊ!. 31; Εν. βες. 8344 ὃ. 

(Πιιρί]ὰ οἱ ΡΒ. ἱ., 1 τ κο8 ΤΣ ἼΔ 88 ὑσοάϊοδιθ 

το δ ς τι 18, Βούγουογ, ἰ8 ἴο0 δι βοίαὶ. 

Τῆι ὙΠ] οἢ (ὉἸ]ονν 8 (ΟΥτὴ98 τοσϑῖθοῦ πη τἢ νοῦ. 6 ἃ 
80 )οϊποα τοϊαεῖνο δοπίθηςο, ὙΠ ]6ὲ 1Π6 τοἰ δεῖν ἰῃ- 
τγοἀμοοί δοίοτο [118 ἀπιροθάδηι} ἰ8 ἀοῆηοα ὉΥ [ἢ6 

ὙΦ ἴῃ (ἢ [Ο]]οννίπρ νοσνθ ; πὰ [6 οοπίοη!β οὗἨ 
τη ἷθ βιιὐοϊηοα βοπίθησα 13 τ[Π6 αἀἶτοσῖς Δρροδιίοη οἵ 
νΕΙΒ. 4, δ ἃ ἴο ἴ6 ΟΠεϊάη: Ηδθ, σο τὶᾶϑιβ 
Ἠΐα ἀθαὶτο ὸ 086 ἐπδδιίδ]9 (τον. χχνυὶ. 20) 

ΔῊ οὗὨ 861. 5,3, 85. ἱπ Ῥᾳ. χυϊϊ. 9; δοπίρατο 
ἴον ἴΠο0 ἤρατο 158. ν. 14. Ὑδ8, Ὠ6, ψ8ο ΚΘ ἄθϑδι 
ἐβ Ὡοὺ βδιἐκϑϑὰ (σοηῃβίγιοιίοη 88 ἰῃ [ἢ6 ἢγπι πηθηι- 
ὕ"6ῦ), θυὺ χαῦοΣ5 ἰΟΧΘΟΌΒΟΣ 811 ὕϑοόυρ θα ἴὸ Ὠἰτηιδο 
(ςοτρ. ἱ. 15) διη)ἃ οο]ϊθοῖα ἰοχϑοῦθοσ 811 πδεϊου9 
ἴο ὐμπ]861; Ὑ{11 ποῖ 811 [86 (οορ. Νδῇ. 11}. 
19) ἴακὸ ὉΡ Δ σον οομποοχοίης Ὠΐπι, γθ8 8 

δαιτὶ σαὶ ΒΡρΘθο, 8, τί 416 Ὁροὰ Ὠἰ Οἡ ΜΝ) 

ΠΟΙΏΡΑΓΟ ΟὈΠΙΙΘΠΙΆΤΥ οὐ Ναῆῇ. 1. 1. ὉΌ, ιϑ8ι:- 
Δ 4 βασιυνεῖίνο ἀἰβοοιιγβο, ἤθη ἃ ὑγίοῦ ορίρταπι, ἃ 
Ρτονοτῦ (τον. ἱ. 1); Βοῦδ 85 ἰπ 18. χὶν. 4, δοοοτγά- 
1ηρ; ἴο 6 σοπηροίίοῃ, 4 βοοδῆην, τηοο Κίπρ' 8οηρ,, ἴῃ 
ὙΙΟῪ ΟὗΤΠ6 σογτΔ ΕΥ̓ ΟΥ̓ [86 ἴατα ργοραγοὰ ἴ0γ ἴηι. 
ἼΘ βδῖηθ 8686 8 ρίνοη ὈΥ ἔπ οοπίοχὶ ἴοὸ [6 

νογὰ ΤΊΣ, τὸ ᾿ν δίοα ἦς [τ|16. 861186] ΒΘ6ΠῚΒ πιο τὉ 

ΠΟΑΣΙΥ τοϊδιθα ὈΥ τΠ6 τοοῖ νὺ, ἴο πιοοκ, δηὰ {110 

ἀοτίναϊἑνος νὉ πὰ ἩΣΌ, Υοι 1:19 ἰᾳ ἴῃ ἔβεϊ πὸ 
ἴΠΟΤΘ πᾺῃ ΒαΠῚὈΪΆ πος, 88 [Π6 ράββδρθ, Ῥτον. ἱ. 6, 
Ρουθ, ἔγοτῃ νΐοῖ ΗΑ ΚΚΌΚ Ὀοτοννβ ἴ[ἢ6 ρῃγανθ- 
ΟΪΟΡΎ οὗ 118 νοῦϑο, δηὰ ἴῃ νυν οὶ ποιίηρ οὗἉ ἀθ- 
τίβίοη 5 ἴο θα ἰοαπὰ. 76 πηιιβὲ Υδῖῃον ρὸ Ὀδοκ ἴο 
τὸ Ηἰρ}}}} οὐὗὁἨ 16 βίδπη, σον δἰ 68. ἐμέν ρνδ- 

ἰατὶ: γῸ 8 δὴ ἰηϊογρτεῖοσ. (Π 6] ΠΠ2ϑο ἢ ἀδῃΐθϑ 

115 βἰσηἰβοδιίίοη οὗ Οὐχί) [Π|ῚρΡὩ. ῥγει.}, πουγονοῦ 
στπουῦν ὑγοοῦ; ἢ18 ὀχρὶπαιΐοπ, ὈΓΠ]]ΠΊΔὴξ οτακίοπ, 

5 δητίγοῖν ἱπγασίπατγ.) Ὑπξδτγοίοτο πὲ)» ἷ8 ποῖ 
ΔΠ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΤΥ βανίπρ, ἵ. 6.» 'ς 18 ποῖ δῇ ἢ] 51Γ8- 
εἶνα, Ἰαταΐηουβ οης (1Κ61}}, 1Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ οὗἩ πμίοῃ 
τὴ6 ρᾶββέδυα ΡΥΟΥ. ἱ. 6, δηὰ ᾿ἰΚουνῖβο [Ὧ6 σΠΑΓΑΟΙΟΥ 
οὗ τὴ6 ρῥτγονοτὺ (Ο]]ονίπο, ρτονο, δαὶ ἰΐ ἰ8 ἃ βαγίης 
ψΠῖσ ἢ ποοὰβ. ἰηϊογργοϊδιοη (85 οὖν τα] ἀοθη ποῖ 
1.659, Ὀπῖ 5 ἱπιο πο ἴ0 Ὀ6 συ ο5564), Δη Δροίπορπι 
50 ἴ:0 ΧΧ, οἡ γον. ἱἰ. 6 : σκοτεινὸς λόγος : ἴῃ 



24. 

(ἶθ ραββαρα ΠΟῪ σοπϑβίστιθ ΤΣ στ ππας Ἱ- 

Ἰονβ), δοιογάϊ πρὶν ἴν ἰδ ΒΥ ΠΟΉ πλοῦ5 ᾿ἰτἢ (86 [0]- 

Ἰονσίης νοτγὰ ΓΑΛΥΤΤΊ, αἰνίγματα, ΘΠ ΡΤΩΒ --α ἂπ ἐχ- 

ΤΡΟΠΙΟἷγ ΡΟΡΌΪΑΓ ἕοττη οὔ ροοίγν ἰη τπΠ6 Εδπῖ, δπὰ 
ὙΠ Οἢ [5 αἶβὸ ἈΠΊΟΤΣ 118. ἃ αν στο ἔΌγπὶ ΟὗὁἨ ΡΟΡΈΪΆΤ 
Ῥο εἰσὶ τἱάϊσα]ο. 
Ῥύόρποῦ ἴτ ἰ8. βοιποι πο αἰβδιοπῖ, 4 ῥτγορ νετῖς 
ΕΡΘΟΟΠ. : 

(Καὶ! : “ἡ άςλαϊ ἴ5 ἃ βοπιοπύίουβ ροοπὶ, 85. ἴῃ 
Μίς. ᾿ϊ. 4 απὰ 1κ. χὶν. 4, ποῦ ἃ ἀογίβὶνθ βοῃρ, ἴὉΓ 
τπἴ8. δυθογάϊπαῖς. πιοαπίηρ σου] ἃ οπἱΥ 6. ἀογίνοά 
ἔτοπι ἴπ6 το ὐχῖ, ἃ8. πῃ [5. χὶν. 4 ἰοῦ δχιπ0}6; 
ἀπά τότ 5 ποι ῖπα ἴο δυισμοπι τ πότο, 80, ἀρσδ1} 
}1εἰμεάϊς ποῖτ πον εἰσηϊῆσα ἃ 5 ΓΠΥ͂ΘᾺῚ ΒΟΠσ, ΠΟΙ δὴ 
οὔβευτο οηὐμπνατίσα! ἀϊβοοῦτθα, ὈὰῚ, ἃ8. 1) 6] π50 ἢ 
[48 δῆονγῃ, ΠῸΠπι {ἰἸ6 ἢἤνπθὶ οὗἩἨὨ 1π6 7 ὈΓΙΠΊΑΓΥ 

ταθαπίπρβ σοπιυΐποα πὶ τα νογῸ γϑῦ, ἰυςετε δπὰ 

ἰαβεϊυῖνε, ἃ Ὀτ᾿ Πϊλπὶ ογαιίοη, ογαίίο ϑρίεπάϊα, ἴτοτα 

ΩΝ νΩ ἰ8 ἀδοὰ τὸ ἀοποῖς ἱπιεγργοῖοῦ, 80 

64116ἅ, ποῖ ποτα τῇς ΟὈΒΟΌ ΤΥ οὗἩἨ 1πὸ δροικίησ, Ὀὰϊ 
ἤτοπι ἰδ τηδκίπρ' [86 Ερθόοὶι οἰθαῦ ΟΥ̓ ἐπι} 1 Ὁ ]6. 

Ἵ ΓΛ ΤΥ ἴ6 ἴῃ ἀρροβίοπ τὸ ἊΣ Ἂν). «πὰ 

να, αἀδάϊπρ [Π6 πιοτὸ ῥγοοῖβα ἀοβηϊίοπ, τμαΐ τΠ6 
δΑΥΪΠρ8 ΠΟ ΔΙ ΘΠ Π|88 το] ατὶπρ; ἴο Εἰπὶ {({πὸ ΟΠ Α]- 
ἄἀφδη).᾽ 

7Ζλισετα ἀοοβ ποῖ βοοπὶ ἢ Ὁδ ὁη6 οὗ [Π6 ΡὈΥΙΠΙΔΓΥ͂ 

τοσϑληΐῃ 8 οὗἉ γῊΣ, Εϊγοῖ ρίνοβ μπιλογθργϊποοη, -- 

πἰὰρίοπ (48 Μαιν θη), ἀδῃ. πιμέλιο φ, αμαφοεὶ- 
αϑεέη, μπγμλίψεπ (ἰοἰϑῖο8 δοῖπ; ἀθογῖγ, υρτ ιδἧπεπ, --- 
δροίίεη, αοὐίεη υπὑοαιπαϊϊᾳ φοῖπ. Οφ56πῖι8 : δαίδι- 
ἔϊγα, (1) ὑαγδατα ἰογμὶ; (2) ἐ ιμάετο, ἰγτιάίοτα αἰϊουὶ, 
Τλεθαιγαα. ὥθα “ δροοὶαὶ [πιγοάἀϊιοιίοπ ἴ0 {116 
Ῥτγονοτὺβ οὔ ϑοϊομηοπ," δβοοῖ. 11, ποῖθ 2, ἱπ εἰιὶ8 
Οὐπππι ΠΙΆ ΓΥ. --- Ο. Ε.]} 

Ψοῖβ. 6 ὑ-20. 714 ΕἸνογοίά Ἧ7οε. Ὑνὸ νίαν 
ΔΙῸ Ῥοββί Ὁ] οοποοσπίηρ {Ππ6 οοηίοηῖβ οἵ {Π18 αἷδ- 
οουγεθ. ΟἿ͵6 πιδᾶν νἱοῦν ἰδ ΟἰΓΠΟΓ Ὑ]ΟΙΥ͂ 88. 1Π6 
δοης οὗἩἨὨ {π6 παδίοης ἱπαϊοδίθα νοῦ. 6 ἃ, οοη86- 
ἘΟΘΠΟΪΥ 85 ΘΠ ΕἾ ΓΟΪΥ ἀπὰ δροοία ἢν αἰγοςῖοα ἀραΐηβι 
δυὺγίοπ; οὐ {πᾶὶ ΟἸΪΥ (6 ἤγηῦ γῸὸ 6. ΠΟΠΑΓ [68 

τπϊ8 δοηρ, θα η [Π6 οἴ οΥΒ τὴ 6 Ῥγορίοῖ Γοῖδὶ πϑ [πὸ 
ἴοτ οὔςθ ὑόρηη, ἰπ ογάο τὼ οοηποεῦ ὙΠῈῊ ἐΠ τὴ 
βοποτΑὶ που ἢ 8 οὗ (πὸ ἡπάρτηθης. 1 ἴῃ ἴανον οὗ 
τη ἰαϊίον νον πὸ διγῖ ποῦ αὐριπηοηῦ οδῃ θα τγροιὶ 
τῆδη τ οὐδ, ἴπαὶ ἱπ τς πιο οὐἨ ΗΚ Κι, ΝΟὺ- 
ἘΠ Δα ποζζαῦ ἢδὰ ποῖ γοῦ οσοτηταϊ 6 41} [Π6 δἷῃν, 
«Ὠΐϊοἢ ἀΓὰ ποτα ἰαἰά ἴο Πα οἸασσο, ἃ ΠΟΙ ΒΙ ΦΟΥΔΊΟΝ 
οὔ νοι ΗϊΖῖσ σαυδίη]ν ἰΔγ8 5ΓΓΟ88, ΟἿ6. Τα] Ἢ 
ῬοΓΠδρ8. 6 δὐυϊποτίχοι ἦπ ΟΔΠΠπρ ὅτ, 11 Μδιτοῦ 
πὰ Καὶ], {Ππ|| τποβὶ ἱπίο]ϊοίτοιΒ οὐ 4}}. Βαῖ ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴπ6 ΒΌΠΟΙΑΙ ςΟΠίΘη 8 οὗὨ [{Ἰ|6 ΤὉ]Π]ΠΟν πρ’ τῆγοδι- 
δῃΐηρβ, ΜΧἢἰς ἢ 88 τῖῖο}} ΠΟ ποτ [Π6 515 οὗ 68}, 
43 ἴποξα οὔ τἴὴ6 ΟΠπαϊάφαηε, ἀτὸ ἴῃ ἴλνοῦ οὔ ἴτ ; δῖ 
αἶδο ἴδ οἰγτουπιοίαπου (Πᾶὺ ἰδ ἈρΡΡΟαΓΒ. ότΠγ οὗ 
Θοά, αἴϊοτ τῃ6 ἐππργοβεῖν ἱπιγοάυσιοη, νογβ. 2, 8, 
δηά {π6 ρῥτοίοιιηἀ σοποἰ βίο γοΓ. 4 ἴο ςοπιπιδπά 
16 ργοάϊοτίοι ποῖ οὐἨ ἃ. ποῦς Πρ] Πἔυἃ ἀοΥ ΒΟΓΥ 
δοης οὗἩ τ6 ἡδίΐοπβ, δι ΟΥ̓́ ἃ τἰιπΐἴνοῦθαὶ τῆγθαΐοη- 
ἵπρ; δραϊηβῖ βίῃ, ἵπ ψ ἢΐοἢ ΟΥ̓ σοῦγδα δηὰ Ραίογο 8]} 
ἴΠπ6 βίη οὗἩ τῃ6 ΟΠ ἀδοαῃβ ἰ8. 4160 ἴο δ6 ἱποϊιάρά, 
Ἑατίπογ, ἰπ ἔλνου οὐἉ τ}}]5. νίονν 15 [Π6 ἴδοι {πᾶ Ῥτθ- 
εἶβοὶν τη6 χει τοῦ, νοῦϑ. θ6-ἃ, ἢ88 ὈΟΓῈ [Π6 ἰόγτηῃ οὗ 

{πὸ Ὀτίοῖ, Δρμουϑιῖς, δαὶ σηηδεῖςα) βοπρ ἀπὰ ἃ αἀἶτοοῖ 
τοίδτομοο ἴο Βδρνίομ, ν᾿ }}}16 ἰῃ Π6 βοοοπὰ δηὰ {πἰγὰ 
ὈΟΙῚ τὸ οητίγοῖν νπῦπρ ; ἀπά ΓΙ ΠΟΥ τῇαῖ 1Π6 
ἱπηπηράϊαϊα γα Π 8} [Ἰ0η ἔγοπλὶ δας ἢ ἃ ροοίϊςα) (Οτπὶ ἴῃ 
16 Ὀορίπηΐηρ ἴοὸ 8. τη  οχίοηαοιὶ ργορ]θεῖςοα] δὰ- 
ἀγοββ (τοαυθηιν Οὐσα! 5 ἱπ ΟΙΠΟΥ ρῥίδοςβ ἴῃ ἴἢ6 
Ῥτορδοῖβ (Μὶς. 11. 4 δ᾿; 15. ΧΧΙΠ, 16 ἢν; χίν. 4 δ). 

Οοτίαίη]ν τὸ ἴπ6 τηϊηὰ οὗ {Π6, 

ἨΑΒΑΚΚΟΚ. 
σαν αα.......................ὕ0........Ὄο0ὉὍὅὍὅὲζΚζςὁ..0ς5ᾳΒᾳϑὄψ}Ἃ᾽...00.0.....................

....00..ὑὈῦὈΘὐ[ΚἨΓΤΤΤτττ ρ ΓᾷὋ ΤΠ ἘΤΎΤ...-᾽- 

ΑἸδο τῆ6 Ὀ]υγαᾺὶ οἵ ΓΙ τότ, 2, Ροΐηιβ τδῖμποι 

ἴο 8 ΡΙυγα ν οὐἁἨἁ οὐήοςῖβ οὐ 1Π6 ῬγΌΡΝΟΟΥ Ὁ|ι8π ἴο 
8 5ἰπρὶ6 ὁπ6  δπά ξὸ αἰ50 ἴπ6 σοῃοϊπάϊη» ἔοττα τα] 

νοῦ. 20 (}} τ6 σον), ροΐπιβ τὸ [π6 ὕἸ ΝΌΓΕΑΙΥ 
οὗ τῃ6 ρῥιοάϊειοά ἡπάρπιοπε. ΕἸἾΠΑΙΥ, 6 μδὰ ἴπ 
ΠΡ. ἷ. τῆς βαπια ἀουθία γείδγοηςο ΟΥ̓ 16 ΡΓΟΡὮΘΟΥ ; 
υοῖῖ ἴο τα. ἱπιο] γὈ] 6655 οὐἨ ἴΠὸ ῥγεβοηῖ 531π|}] 
βίατο οὐ τίη σβ (νογ. 2 ἢ), ἀπὰ ἴο {πδῖ οἱ τπ6 ἔτι σο 
δἴαϊα ΟΥ̓ σα αν ; ὈΟῚΠ. ἀγὸ οπαγλοιουζοα ΟΥ̓ Θῃ- 
εἶτ οὶ Υ ΡΆΤΑΠΙΟΙ ἔυγπ 188, ΘΟ Ρ. ὨΔΙΠΘΙΥ͂, γογβ. ἃ δηὰ 
18: 6 να νγοοβ σοττοξρομε το ΟΠ Ἑοπρ] αἰ ἢ 8. 
γεν. 6-8. δὶγεὶ ηοο. [τ 15. ἱπιπιοαϊαῖο Υ οοπ- 

προτοᾶ ὃν τῃ6 Ὑ ἴο τς ἸΝΩ͂Ν ἴῃ νεγ. θ 4, απὰ 
{ΠΟΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ Ροϊπιοὰ οἷν 48 ἴ)8 βοὴ Γὰ 156 
ὈΥ 6 ορργοββεὶ ονοῦ {πὸ (}] οἵὁἨ (6 ΘΟΠΑΙΘΓΌΥ. 

“ “ἡ 8 αδοὰ ἰοτο, 88 ἰπ 2 Κίηρβ ἰχ. 17; 15. 1ν1}. 9; 

Ῥ5. Ἰν 12, ἐπ ἀϊδεϊοτίοη ἔγοπι 1Π 6 δοτῖβε ἸΘΉΣΣ, 

Δ8 δπ ἀπποχοᾶ πεῖνα ΌΓΠῚ ἴῃ ἃ [αΐατ βεη88 δπὰ 
ἱπιροτῦβοπαὶ (ςορ. ΜίσοδΙ ἰϊ. 4) ; ὉΔΟΥ͂ 5881} δᾶ: 
οο (οοπιρ. οὐ Ναμ. 1... 1) ἴο Ἀἴτα πο δοοῦ- 

ταυ]αῖθβ τυμβαὲ ἰδ ποὺ δἰβ οὐσει, ὁ) 12 δδ ἱπ ἰ. 
ΒΥ τοῖς ἀοοοτὰ οὗ βουπάβ τῆς βοϊατίοη οἵ ἐδπθ 

οπίρπιία, ἩΠίςΝ 1165 ἰη τι ΐβ ἀοεϊσπδιοπ οὔ τπ6 ΒΘΌΥ- 
Ιοηΐαπ, ἰ5 απάοιυυτοά]ν δὰ ἤ]}}γ βυροβῖοα. Ἡὸον- 
ὄνον, ποτα 5 ἴῃ τΠ6 δοοοτγὰὶ [186]. 8 ΤΠ ΠΣΒΟῺ τα- 

πιλγκβ, ἃ πον οηΐρστηδ, ἴῸ υνἱϊ, {π6 διλ ΌΠΥ : Β6 
δοσιτηι δῖα ποῖ ἴον Βἰπιβοὶ  (ςο]. 11. 25). 1π 189 

[Ο]]Ἱοννῖπρ Ἔχ μγοϑδίοῃ : ΕὟΣ Ἀοτ Ἰοπς, ἴῃ6 6Χοἷδ- 
τιδιίοπ, ἣον Ἰοπς αἰγεααν ! ἃ8 ΗϊΣὶρ τι ΐηΚ8, 18. ποῖ 
ἱπιοπάοα ; αὶ τῆς δχοϊαμπηδιίοπ, πον Ἰοπρ δε 3 

6 δητίγα οοητοηῖβ ΟΥ̓ ΤΉΘ γΟΥ56 5ΠΟὟ ἴπαἴ ἢ6 ἄοοϑ 
ποῦ διρροβα {πὸ σϑίιβ ΌΡΠ6 85. μανΐηρ ΔΓΕ δαΥ 
ἴΔκοη ρίδοθ, δὰ π6 ῥγου ΐοῖβ ἴς ἴῃ [116 πιϊάϑε οὐὗἁἨ 186 

ορρτοββίοη. Οδπογα Υ {π6 ἰογημαΐα  ἫΨ 19 

οἰπρίογοὰ ον ἴπ [ἢ6 δ6η86 οὗ ζοπηρ]αἰ πῇ σοΠςεττι- 
ἴησ ἃ Ῥγοάθηΐ οὐ]. Απᾶ Ψ80Ο Ἰοϑὰβ ΕἰταβϑΙ τ ἢ 
ὃ θυτάσῃ οὗἩ ὑἰοᾶσοβ βαϊπθὰ ΌΥ͂ ὈβΌσΥ (σΟΙΡ. ἱ. 

11). ὌΘΣΨ ἰφ αἰβὸ διπθίσιουβ: ἀοτίνοα ἔγοπι ἴδὲ 

τοοῖ ὯΩΨ, ἴὉ σδῇ ββη  ΟἰΠΟΥ ἃ. τηλβ5 οἵ μ]εάχοι 

(ςοπιρ. “Ἵ “Δ, δλοιοεν οὔ ταῖπ, ΠΩ, (λιος ἀατᾷ- 

π658}: ἴο ψίϊ, (Π6 Ἰα ὈΟΓΙΟΌΒΙΥ δοηυγοά ρτΟρΡΟΥΥ οὗ 
ἴῃ παῖίοπβ, τ μοι μ6 ΘΟ] εςῖ5 τορϑιογ, λιι5ὴ᾽ 85 186 
αὐσποτοῖ α} ἀδάτοῦ ἤθδρ8 ΠΡ μ] οί το 5 ΘΟ ΊΓΑΓΥ ἴο 1ΠῸ 

ἴανν οἵ Μοβοβ (Π θα, χχὶῖν. 10) ; δπὰ ὙΠ ]ΊΟῊ δα τηχϑὶ 

ἴογ τῆλι τοαβο ἀθ νοῦ ἀρ; ΟΥ 1δ ΤΔΔΥ ὃ6 οοὐῃβὶά- 

ἐγοὰ 88 ἃ οοπιροβίίο οὔ 3:9 ((λίοΐπεες, ςοπιρ. Ηπρῇ, 

ὁπ Ῥα. χυῆ. 12) δηὰ 2, ἐλιοῖ ταρᾶ, Οὐταρατε 
Να}. 1. 6. 

Ψον. 7. ὍΨ1 ποὺ ἴμοθο ΒΟ Ὀἱ6 [86 τίϑ0 ὕΡ 

βυαδά6:1ν (4 ΗΪΔΥ προ ψογὰβ Ὀοῖνθοη Ἴϊ᾽ 3, δὲὲό οὗ 

α 5παζο, απὰ 92, ἱπίοτοδί : ν ὮΟ ΤΕΟΟΥΟΥ διΓν ἔγοπι 

1{Π66); δῃᾷ ἐμοβθ ὯΟ βΒ,δῖκθ 806 ν]Ἱο  ΘὩὉ]Υ [Α]- 

Ἰαδίου ἴο τ νίοϊοπε βοίζυγο οὗ ἃ ἀθῖογ ὃν ἢϊ5 στοά- 

ἰϊογ -- Ο. Ε.1 ψᾶκθ ἂν (ἤοπὶ τ 7)} Απὰ δου 

τὸ ϑοοσαθ 8 Ὀοοὺν ἴο ἴδβοσω, ΝΣ Ὁ, ΡίτΓ. 

τος Οομρ. οὐ Μίςολῖ ν. 1. 
ψεΥ. 8. ΒῸΣ ἴδου Βϑδὶ υἱυπάᾶοσοα 8 του] θ 

ΟΥ̓ πδίίομβ (ςοπρ. Μίοδἢ ἰν. 2), 80 811 [86 σϑῖ- 

πϑδηῦ (ν. 2) οὗ [86 πιδίϊουβ γ7111 υ] υτπιᾶϑν [66 : ἴδε 
τοηπαπῖ οὗ [Π6 βυδάιπιαα, ἐ. 6. [6 ποῖ δυνά πο, [μος 

δῖα  Υ οοπιθ ἰηῖο οχίβίθῃοα, ἃ8 6. 9. ἴπ6 Ῥογβίνιτιβ (5, 
χῖν.ἷ. [Κεῖ!, αἴτογ ἃ ἰἸαθογθὰ ὀχροβιτοπ, οοποϊυάδο: 
“«Ἑτοτη 8}} {π|8 νγὸ ΤΥ 566 [δι ΤΏΘΓΘ 8 ΠῸ ΠΕΟδϑ- 
Β' ΠΥ ἴο Ἔχ  δἰῃ " 4}} τι γεπιηδηῖῦ οὗ ἴδ πδίίοπε, 85 
τοϊαιὶηρ τὸ τπ6 τοπιαίϊπᾶον οὐὨ 16 παιίοπβ τπ αὶ πδὰ 
ποῖ θοδθη βαὐυ)αραιοᾶ, μας τμαῦ γ6 τᾶν ἀπαοτβίδη 
ἰς 48. βἰρηιγίηρ [6 τοπιθδηῖ ΟΥ̓ [ἢ 6 πδιοπ8 ρθη- 
ἀεογοὰ απὰ βυ δ) υσαῖοά 0γ τμ86 ΟΠ ΑΙ ἀδδλῃ8 (885 ἰδ ἄομα 
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ὃν 1πὸ ΤΟ,ΧΧ΄ ΤΠοοάοτοϊ, Π 6] 286, ἀπὰ οΟἸΠ ΕΓΒ), 
ὙΠ] ἢ 5. τῃ8 ΟἿἿΥ ὀχ δ διίοη ἰἢ ΠΑΙΓΙΏΟΠΥ͂ σ ἢ τὶς 
πδᾶσο οὗ τ ἰδησιιανο. ΕῸΥ ἰῃ Φοβῆ. χχὶϊὶ. 12, γε- 
(λεγ αι ἀοπυῦοϑ ἰπ6 ΟΔΉΔΔῊ δὰ ΠΔΙΟΠΒ Ἰοῖϊν 
δἴοσ τὴς ννἂῦ οἵ Ἔχ του πδοῃ ; πᾶ ἴῃ ΖδοοΟΠ. χὶν. 

ψείλετ ἐά᾽ ἄπ πὶ στ 68. [Π6 Γτοπιπδηΐ οὗ ἴπ6 παιίοι 
Ἰεῖξ αἴογ {π6 ργενίουϑβ οοπαιιοβὺ οὗ ἴπ6 εἰἴγ, απὰ τῇς 
9, 

σδΥγΥἱη ΔΌΤΑΥ ΟΥ̓ ΠΑ] Γ 105 ἱΠΠΔὈϊΔη185.᾽ --- Ο,, Ε.] 
ἘΣ [86 Ὀϊοοά οἵ τηθῃ (Ὁ 88 ἱπ Οὐ. 10) δῃὰ 

νἱο]θσο ἰῺ ὑπὸ δαί, ἴ:) οἱΐγ, δια 41} πδὺ 
ἅτσθὶ! πὰ 10. Το βαπηθ ΘΠ ΘΓ  ΠΟη οὗὁἨ ον οΥΥ ΤΠ 
ἀοϑεέγας 06, ἃ5 ἱ. 11 14: Πσηςσα ποῖ ἴ0 ὑὕ6 τυξιτὶςῖ- 
οὐ ἴο “ουιβαῖοπὶ δηὰ [βγϑοὶ, τποιρ ἢ ΒρΘς Δ Π}Ὺ ἴη- 
Κεηἀοά, ὃυὺ ἴο θ6 πηάοτγβίουά ροηογα ν, Κὸ ὅ60. 
χῖν!. 8 [Βδν]πθοη 8. Αποίεπὲ Ῥϊοπατγολιῖεδ, γ0]. 1}... 
Ρ. 506. ---Ο. Ε.] 

Ψοῖβ. 9-11. δεοοπα Ηοα. Ἰξτπο Πα] ἄδθδη {(νϑῖβ. 
6-8), δοοογάϊης ἴο {πΠ6 σοηηθοςοη, Μγὼ5 {Π6 ΟἿΪΥ 
Ῥοββίῦϊο οὐ͵οεῖ, {π|8. τ τοι ηηρ οὗ ἡυάσηηθηῖ σοΥ- 
ΤΔΪΏΙΥ το ΐ θ8 ἕγίΠογ : ὕὸὸθ ἴο μέτα, ψο δοοὺ- 
σοτι]δῖθα τυὶοικκοα χαὶν ΤῸ ὨΪϊ5 Ὠουδ6, ὰΟ βοίβ 

ἷα τιϑοῦ οὐ ἰσἢ (τῆ ἱπῖ. ἢ 5 οοητίπαοϑ τι οοη- 
δἰσιεοστίου οὗ {Π6 ἱπηροτίδοϊ, 88 15 Πα ΘΠ Εν τῃ6 6880), 

8. ϑοἢ ἴὸ ἜΧρ] ἴῃ τπηογα ργθοΐβο]ν 
τσ ᾿άοα ΟΧΡτοββοα ὃν ἴ86 Ηπίτο γογρ. ΝΟΥ ἢ Ι ΠῚ οΥ 8 
Ηδεν. Οἴταιι., βοὸς 1096, 9, ---ἀὉ Ε.] ἴο βανθ Βίτη- 

[186 ἰπῆπ. στὰ Ὁ 

ΒΟ] ἴγουι ὑπ μΒαπὰ οὗ ουνὶ]. ὍΠ6 ἡπάρστησπι οὗἁ 
αοά, γΡτοοθθαϊησ ΠΌπι 18 ΠΟ] Π685, ἢΔ8 [5 ΒΟΌΓΟΘ ἴῃ 
ἃ. ΤΟΟΟΒΒ ΕΥ̓͂ {ΠΝ ΟΥΒΆΪΙΥ͂ ἸΏΟΤΆΙ, Δη, ὁπ ΓΠΐ5 δοσομηῖ, 
[115 ΠΡΟΗ 8}} 5΄ ΠΠΕΥΒ ; δηά [Π6 ἀοβογρτίοη οὗἉ [πο86 
σὨαγασιογζοα ποῦα ἀ068 ποῖ ϊ 50 νγ0}}, δοοογάϊπρ το 
16 Ιαπριανχα οὐὗἁἨ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂, (6 ΟΠ] ἀλη 8, ὙΠῸ ἰη- 
ΒαὈϊ οὰ ἃ ἰονν σοι Γν,-- [Π6 ῬΆΓΆ]1ο] (15. χῖν. 12 (ἢ) 
Ῥτοάιιςορά ὃν 16} 28 ἢ, σοῆνονϑ [Π6 ἰάθα οἵ Ποανοη- 
ἀεένίπο, γυγάθ, ν 56 ἤθτο 1ῃ6 Ῥτορμθὺ ΒρθΆ Κ8 οὗ 
ἙςΟΠοοΑ ρ ἸΓΘΆΘΌΤΙΟΒ, -τ 85 Ὁ ἀο065 τῃ6 ΕΟπιϊῖοϑβ, 
“0 5ἴογοά ὉΡ {Ποῖν μ᾽ απάον ἴῃ τ ο]6 15 οὗ τὴ 6 
τοςῖκβ (ΟΡ. 8.; δεν. ΧΙ ῖχ. 7 ἔ). Απα ἰξΐ ΔΡΡΙ165 }ιι5ῖ 
85 ΜῈ] τὸ 1Π6 τίοἢ ἴῃ Φογαβαίοπι (σοι ρ. [5. χχὶΐ. 
16 4}, δῃηἃ βρθοί ΠΥ ἴο Κη Φομοίακῖπι, ΠΟ 86 
οοπάμποι ἰ8 ἀοϑογιθοα ἴῃ Ἰαπριαρο (76Γ. χχί!. 18 δὴ 
αἰίοτεα ΠΟΑΓΙΥ δὲ {Π6 δᾷπηθ {{π|6 ὙΥἢτ (Παὺ Οὐ ΟἿΓ 
τορ οῖ, ἀπὰ πῃ ΘΧΘΟΟΥ 5[ ΤᾺ} ΔΓ πιο 68 οὗ ΟΧργββίοη, 
{παν ιπποουῖ Αποείΐεπὶ Ῥοπαγολῖες, νοἹ. 1ΐ. Ρ. 504.--- 
) Ἐ. 
{ι 10 4150 ΔΡΡ]169 ἴο ὕΠπ|ὸ β8π|6 ροσβοῦ: ΤΈΣ 

Ἠαασὶ σουδβυ]ϊοα βῇδσηθ, ἱποϊοδα οὗ ᾿οἢ65, ἔοὸ» ὑῃ ν᾽ 
Βουκο, (ὃς ἢοιι86 οὗ Τλανία, νυν ἢ ἢ νγὰ8 οδ]]οα ἴο ἃ 
Ροβίτοπ οὐ ἤοποῦ Ὀεΐοτο ἀοά. Απὰ ψΠδὺ 18. {Π6 
δα Τῆς οπεβ οἵ ΠΙΔΗΥ͂ ΠΒΙΙΟΠΒ, ὃ. 6., [86 
οοϊοοίένο του ο οὗὁἨ Ῥϑορῖϑϑβ (ςοπιρ. 1 Κίηρϑ, 
χῖϊ. 831) νοΐ Βῃ4}} σός π}) Π|Κ6 ἃ βίοσσσῃ ἴο [8 ΚΘ 
υδηρθᾶποῦ ὭρΡΟη ἴΠο 55 οὗ ἴϑτ86], 1. 5ὲ 48 186 ΤΟ Π)- 
πϑηϊ οὗἩ ἴῃὴ6 πδίϊομβ ἃῖὸ δἱ ἃ Γπτατα τἰπΊα, ἴὸ ἴδ Κα 
γοηρόδηςο ὩΡΟῊ [Π6 δἰπ5 οὗἉ {ἰἸὸ Βαυγν]οπίδη. Απὰ 
του ἰπνοϊνοδὺῦ ΤΥ Βοὺ] ἴῃ αὶ (Ῥτον. χχ. 2). 

[Τῇ οπά8 οὗ τλδηΥ πδιοη5,᾿" ὃγ πίοι ]εὶ- 

ποτὲ ταπάοτε ὮΝ ΘΓ Ξ, σίνοβ πὸ ἰπ|0}}}- 

σἰθ]ο τιδαπίπρ, ΤῚΣ, [8 ποῦ τμο μ᾽ ταὶ οἵ ΤΊΣ 2, δαὶ 

18 ἰηδηϊῖνο οἱ ΤΥ), ἰο οἱα 967, ἀεδίτοψ. ΤῊΘ Ῥτοροῦ 
τοηάοτγίην, ᾿πογοίογο, ἰ8 σιζίης 77 πιαπν παίϊοη8. ---- 
σ. Ε. 

Μεγ. 11. ἘῸΡ [᾽58}6 αἴογιθ οΥὐἵϑϑ οιιἱ οὗ [116 τυλ ]], 
δαϊς ἴῃ βἰη, ἴο δοοιιβα [πθ6 (ἀδη. ἱν. 10), δὰ [86 
δΌΟΣ ουῇῦ οὗ ἴπο τνοοᾶ- ΟΣ ΘΏΒΥΨΘΣΒ ἰὖ, ---α ΡΤ 65 
αἰτῇ ἴς ἰπ 115 σπαῦρο ἀραϊπδὲ [ἢ66: ὙΠοη [86 ἡιαρ- 
τπδηῖ ἀγαῖγβ ΠΟᾺΓ (ΠΟῪ ΔΓῸ ἴΠπ6 δοσαβίηρ, Ν]ΓΏ68568. 
Ἰπειηο τοῖν Ἰοϊηοά τὸ {115 5 --- 

Τλ6 Τλινα Ἡοο, νοτβ. 122-38. Ὅσοο ἴο Βΐτι 80 
δυΐσ [856 ζοσύσοβο ἰῃ Ὀϊοοῦ, δὰ ἔοι ἴδ 6 οἱὺν 
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ἷὰ ὑγιοιθάσιθαα. δίηοθ [ῃ6 ργοόορῆοῖ ἢδ8 ποῖ ἀ6- 
ποιισοά μαπὶϑ πος ἀροὴ ΝΟΡΙΟΠΔΑΠΘΖΖΆΓ [ῸΓ 
θυ] άϊησ, ὑὰὲ ἴῸγ ἀδβίγουηρ Οἰτ168 (1. 11 07}, γγ6 
πηι81 6 ΓΘ 4130, ΘΘρΟΟ ἢ Υ οὐ σοτῃρατγίηρ ΜΙ οΔἢ 1ἰϊ. 
10 ἀπά ψεγ. χχὶϊ 18, απ ουβίαήα πα γοΐγοηοα τὸ 
06 ἴο 86 ὈυμΠἀΐησδ οὗ εμοίϊακὶπι. ΒοΒοϊᾶ, ἂοθα 
ἰῦ ποῦ οοσθ ἴο ρ888 (2 Οἴτοη. χχυ. 236) ἔσοσα 956- 
Βονϑὰ οὗ μοβίβ, πᾶς ἴ|ὸ ὑχῖὶθθβ ΟΣ ὉΠΘΙῺ- 
ΒΘΙν ΘΒ, --- Εἰ Π6Γ σΟΙῚΘ ΠΡ ΟἹἹ ΘΟΙΡΙΙΒΟΓΥ ΒΟΥ ΪΟΘ 
ἴον τῆὴο Κίπρ, ογ ἀγίνϑη ἴο Φου βάθη. Ὁν ὉΠ6 ΘΛ] Δ "}- 
ΤΥ οὗὁὨ νγὰγ ἴὸ υυοῖκ ροη [πὸ ΤΟΥ Πορτοη5 (2 ΟἼτοη. 
χχχὶὶ. 4 ἢ; σοπιράγο 1580 Μίομδῃ, 1. 32).- Ὁ Σ Ὁ86 
Εγχο, δηαὰ {89 παίϊουια οχβαιδὺ ὑμουύβοῖνοδ [ῸΡ 
νϑιΐν ἢ ΑἸ] υιηβη Μ]βάοπι δηα τοἱἱ παν ΠΟ 5116- 
ο659, ὙὙΠ6 18 πον ἢ ἀ068 ποῖ αϑδῖϑὺ πη πη 
(5. ὀχχυὶ 1); τι 8 ἈΡ}}168 ἴο 15γλ6] (15. [ν1ὶ. 10; 
χΙχ. 4; σοπιρ. χὶ. 28, 80; ᾿Ἰχν. 93), 88 ἴΐ ἀοϑϑ ἴὸ 
Βαῦθγ!οη (.[6γ. 11. 58). Απὰ 118 ὙΠ ΓΥ͂ πιιιδῖ Ὁ6 
τΉ8(16 τη η δ680 : [ἢ6. τοῦθ. οὗἩἨ Ππιθη τησϑῦ Γι πὶ ]6 
ἱπῖο τιο ἀπϑὺ ἔγοτ ν᾿ ἢ οἢ ἘΠΟΥ ἀτοβὸ (οοπλρ. Μ| ΊσΘὮ 
γ. 10; νἱὶ. 13). 
ἘΠῚ (νοῦ. 14) ὑ6 ΘΑΣ 88.811 6 11, Ὀαὶ οὗ 

186 Κηον)ὶοᾶκο οὗ 6 αἰοτν οὗἩἨ ὕϑΒονυΉ, 88 086 
γα ΘΣ 5 ΟΟΥΟΡ [86 ὈΘ6ἃ οὗ 80 58ϑ04. ὅοὸ Οσοά πἴιὰ- 
801 88. ΡΙΌΠΊΒο αὶ Ὦγ βαίδῃ (χὶ. 9; σοτῃρ. ἱϊ. 8). 
ΓΙ 8 ΡΊΟΥΥ 15 τῇ ΓΟΒΡΙοπἀδῃμῦ ΠΤ Ἀ)ΘΒΙῪ ΟΥὮὨ τῆο Ἰλα]6 
οὗἉ τῆ6 νον] οομχΐης. τὺ ἡπάστηαθηϊ ἀρπῖηϑι 4}} πη- 
βΟΑΠ Πού 8, 8 Πα [ῸὉΓ [6 ΔΟΟΟΠΊΡ 15 πηθηϊ ΟΥ̓ ΒΑ] ν δ 0 
(Νυ. χὶν. 2]; 5. χονὶ,; Ζδοῇ. ἰϊ. 12). Τΐ8 
Κπον]οάρα σοι ργο οηά5, δ τὸ βαὴη6 τἴπια, [ἢ6 86- 
Κηον]οάστιηοης οἵ ΨΦοποναῖι ἀπά τ6 οοηίδββίοῃ οὗ 

βῖη. ΜῸΣ 18 ποῖ σοῃβί σα 85 υδυ4] τι τ [6 866, 

οὔ 186 δαῦβι., θὰΣ τῖτῃ Ὁ δπὰ τπὸ ἱπβπίτῖνο. ΤῸ 
ΔΏΔΙΥΖΘ ἴΠᾳ 1480 οἶδῖιδα ἱηἴο ἃ που ἢ ἃ [ΟἹ] ηρ 
τοΪατῖνο οα86 ἰβ ὩΠΉΘΟΘΘΒΕΓΥ : 9. σπη 8150 ὃὉ6 πϑ6ὰ 
(νς Ενα] ἃ δηὰ Κοὶϊ ἄδην) 48 ἃ μεγίίοϊθ οἵ 
σοπρατίβοηῃ Ὀοίογα ποθ βαηΐθηςθθ (Ηπρί]ά, 

Ῥβαίιη8, ἰὶ. ᾿ 3527 Α. 99). ὯΝ ἄοο58 ποῖ πηδϑη Ποῖ 
τῃ6 568 Στβο  , δι [Π6 Ὀ6ά, οΥ Ὀοϊῖοτὰ οὗ ἴΠ6 868, 83 
ἰῃ 1 ΚΊηρϑ νἱ. 26. ὙΠ} [Π6 ρΈΠΟΓΑ] (Βουρ ῦ ἡ ἰοἢ 
νοῦ, 18. ἢ δα 8 ἴο ἴΠ|6 βρεςεία!. τα ττι8. [οὐ ᾿πουρὶτ] 
ἴΠ6ΓΘ 18. ἃ Τοίπτη ἴὼὸ [ὴ6 ραπίβῃπιοπὶ ΟΥ̓ Ὠοδῖμοα 
τοηρ-ἀοο18. [9}ροη ἴῃ πὶ [Ἀ}}8 ἜΧΟ δἰ νο Υ --- 

Τὴδε Βοιμτῶ ον, νοτβ. 15-18, νν ῃίοἢ αἷβο ἀἴγθς ον 
ἰηϊγοάσοοδ. ἀραΐη 8οπὶ6 δηϊρτηδίοαὶ βοπηάδ οὗ [06 
ἢγβϑὶ. Ψοθ ἴο [266 [80 ΚΙείπογι πὰ ΤΠ] τηοτ: τὴ 6 
ΧΧ., νυ ρμαῖο, Α. Υ., ΚΚεἱ!, απὰ Ηδηάδτγβοῃ, τι86 
τπ6 τπἰτὰ ῬΈΓβΟη, τσος ἰοὸ λἀὲπι -- Ο, Ἐ..} ταῦ αἰνϑαῖ 
ὍὮΥ ὩοίαΒΌΟΣ ἴἤο ἀσίης --- τ 118ὺ μοῦ Ῥουσϑϑῖ 

ουῦὐ (ΠΏ , 848 ἴῃ Φοῦ χὶν. 19; βΥποηντηοῦβ ἢ 

ἼΘΙ, σον. χ. μὦ Ξ ΓῺ τταῦδ [οὐ (ΠΥ Ἰοδίμογη 
θοῖτῖο, Αὔθη ἔχγα, Κἰπιοῃὶ, ἨΠιζὶρ (θη. χχὶ. 14); 
ῬοταΡ8 δῷ [πΠ6 ψ ποῖα δἀγοθϑ αἰγοοῖθ 8. Ὁ8ῸΚ ἴὸ 
γον, 6 ἢ, {Πότ 8 αρᾶΐϊῃ πογο α͵50. δὴ ἱπίοῃτὶοηαὶ 
αν δία} δᾶ αἰξὸ πλακϑϑὺ ἶσα (ΠΥ Πεἰ θοτ) 
ἄγχυμϊς (πῆ Δῦ8. ρτὸ νυ. ἔη., (ζ68., 86ς. 18], 4 δ.) 
ἴὰ ογζᾶοσ ἴο 866 ὑπιϑὶσ ΒΩ  ἴ0 τηᾶκὸ ἰΐ νγῇ0]] 
Βι Ὀθογνίοηῖ ἴο Ὠἰκ νοϊαρίποιβ ἀοδῖγ (ΝᾺ. 11]. 5]. 
[[π ρῥίδοα οὔ {π6 τϊγὰ ροόγβοη ἱπ τΠ6 ἢγδ᾽ το  Υ, 
[6 δάὐάτοθα Ομ ΔηρΌ5, ἰῃ [ἢ6 Ββοσοπα τηοτθοῦ, ἴο ἰἢ6 
Βοοοπᾶ ρόγβοῃ; ἱπ τῆ6 [ὈυΤΟ το οΓ ἴα αἰ πρπ- 
ἰὰῦ ἰδ ομδηροὰ ἰηῖο τῆ γί] αταὶ. Βοῖῃ τῃ6 τ! 19 
οἴδιιβοβ ἅτ δάνογθίαὶ τὸ ἴῃ ΤΊΣ οὗἨὨ 16 ἢτϑβι 
τηθπ} 6 1]. ΤΠΘ ἤρπτο ἰ8 [Κοη ἔγοιῃ οοϊητηοῃ ἢ ἶξο, 
δηὰ 15 οἶδαγ οὐ ἰϊβαῖῦ; 10 8 186 τηοῦθ ρρτγοργίδίοθ, 
αἃ8 ἴπ6 ΟΠ ἀξοαῃ 18 ἀδβογ θα (νοτ. δ) ἃ8 8 ἀγῃης- 
ατὰ, Τῇ Ἰοαίποσγη Ὀοΐ]6, ἔγοπη τυ ίο ἢ [6 ΟἽ α]- 
ἀφαῃ Ῥοιτβ οὔῦ Πὲὶβ σοτηρδοῖβ (σοΙρ. 18. ΧΧΧΙΧ.), 
5, 88 ἴ᾽ {ἀγπ8 οἷἦἱ ἴῃ [6 οηάὰ, αὶ ὑυοτι]6 οὗ νυγϑτῇ : 
δηὰ [πὸ ἀἰθροβίτίοη ἰη ψ ἰς ἢ ἰς 15 ραββ8θά 18 [Πδὶ οὗἁ 
νὰ ἀοεῖτο ἀπά Βαυυδγουβ Ἰδὲ οὗὁἨ ροασ. ὙΒοτο- 
ἴοτθ ἐΠ|0 Β8Π16 σοῦλο8 ΠΡΟ 1}. 
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γον, 16. 8Βο ἴποῦ δῃαὶὲ Ὅδ6 πβαϊβῆϑά, 85 ἴπου 
ἀαπῖγοβῖ, Ὀι1 τυῖ ἢ ΒΒ τα ἐπδιϑδα οὗ ΚἼΟΥΥ. Ὁτίηϊ 
ἴουὰ δ[ϑοὸ (ςοῦῖρ. Νδῆ. 11}. 11} δᾳι ἃ ὩσονοΣ ἐδ γ- 
δοιῦ [ΗεὉ-. : 5ῃον {πγβ0 } Ὁ ἀποϊγοππ)οϊ θεὰ -- Ο. ΚΕ}: 
ΆΟΙΩ ὕομονϑ ΒΒ σίχῆῦ δηᾶ ὑμ6 σΌΡ, 4180 ἃ 0, 
οἵ νυ (τοπιρ. Ου. 16) ΜΙ οοτὴθ ἴπ ἐΐξπ σα, 
ἴο ἴ.66, δα ΒΗ Δη161}} νοτηΐϊῦ ὩΡΟῺ Ὧν ΑἸΟΥΥ. 
[Ξαν]ϊηβοπ᾿ 5 Α4ποιεπέ Μοπαγολίεα, νοὶ]. ᾿ἱ. Ρ. 504. -α 

σ. ΕἸ] ΥΩ 1). δοοροταἴησ το τῆς ΡΠΡροὶ ἀογίναοη [ φοπιρᾶτθ γα: ἢ [6]; μενοι: ποίη Ν ΠΝ, Ἀν τποείκα, 

ΠΑΒΛΚΕΚΟΚ. 
“ 

ψὸΣ (Δος.) διὰ [6.9 ἱβ ποίείτις οὗὁἩἨ βου, ποίτῃοσ 
Ὀγοδίῆ, ποῖ ἴδοι πρ, ΠΟΡ τπἰηαἀογριθπαΐην, ἱπ ἰξ. 
(Οοπι. Ρε. οχχχν. 17). Ηονόνοῦ ἤπο ἴϊ 15, ἰξ ἀοε5 
Ὡοΐ ανϑῇ ἢδγο 11 8 (στρ. Φζ6γ. χ. 14): ποῦν ἕδη ἱϊ 
ἴθ80 ἢ}! (ὐπῆραγο ἴπ6 διῃρ]} Πσδιίοη οὗἨἉ [Π8 5816 
τοι, 18. χὶῖν. 9 ΕἾ . 

ΤῊ6 ἡ Πο]6 ἐῃγοδτοηΐπρ δά ἀγοβ5 σοπο] 65 ν 1} 
{π6 ρτορμοιῖςαὶ γι α]α : Φϑ ον 18 πὰ [86 ὑθι- 
ὯΠΓ9 οὗ ἷβΒ ΒΟ] ηΘ868, ἱ. 6. δισογαΐηρ ἴο Ῥβ. χὶ. 4, 

ΓΝ ἱννν ἱπβίαπὰ οἵ ἡ 2225, δἰσηΐβαβ [Π6 τηοβῖ. ΔΙῸ ΠΟΥ͂ βίδη 5 δῃηὰ 85. ἴῃ 'γο68 δθοιιξ ἴοὺ ῥαδ8 ͵ 
᾿ Ϊ 

δχίσοιῃς οοἠϊοπηρί ; διιῖ ἴτ ὁαΠ, δὲ [Π6 Β4πι6 {{Ππ|6, 
Ὀ6 οοποίἀογρά ἃ5 ἃ οοπηροβίϊο Ἡνοτὰ ἴτῸΠὶ ᾿Ἷ ἢ Ρ ΑΝ 

ΧΧΥΪΙΪ, 8) τοίογγίηρ ἴὸ 1π0 μιταῖῖνο ἀσβοτ ρίοη οἴ, 
το ἀτγιηκΚίηρ τονε]. 

γεν. 15. ΒῸΓ ἴπ8 ουὐγαχο δὖὺ ΣΤ ΌδοΣ, τνοβα 
οοάδτ ἴουοβίβ [Πὸ σΟΠΑΠΘΓΟΥ8 ψἱοκοᾶϊν βροϊ]οὰ, ἴῃ 
ογάογ ἴο δάοτη τυϊεὶ τῃθιη {Π6ῚΓ πιαρσηϊποοης δα ῆς68 
ἱπ Βαυγίοη (18. χίν. 7 δ᾿; οοιῆρ. Αὐδίαπά, 186θ6, 
ἢ 944); 58}81} Θονοσ ἴ::66, 5}}4}} νιαεἰκὶι ἀροῖ τπ66] 
ἱΚ6 8 οὐδ ΐης τοοῦ, δὰ ὑπο ἀϊδρϑοσείοῃ οὗ ὑμθ. 

Θ.ΐτα 815, τυ ΕἸ ΘὮ ῦ, [Π6 ουίγαρσο, γι ὐθηϑα ανγὰν 
Το ἃ θειθίβ οἵ [ῦδοοι,, νυ ϊς θοα Ὀοίοτα ἴδο, 

ἀεϑίτογον, (ἸΣΤΙ͂Ν, Ἰηϑιοδά οὗ ἹΖΊΤΤΟ οοτηροπβδιίίου 
ἴον τῃ6 εξ φρο Ν Ὁγ Ἰοπρτ)δηΐηρ ἐπα νόοννοὶ, (68., 
20, 8 ς. Ἰλοπη., απὰ ρϑιι5841 οἤληρο οὗ ἴπ6 τ ἱπῖο Ξ, 
(.68., 8ες. 29, 4, ς. ζ6πλ.). [866 ατοοπ᾿ 116". αταηι., 
δες. 112, 5 ς.; 14], 8. -- (, Ἐ11 Απὰ 85 Ταϑδηοηὶ 
ὙΠ 115 σοδγβ (6τγ. χΧΧὶ, 6, 28), ΒΡΡΟΑΓΒ ἴὸ ὕο ἃ 
ΓΟΡΙΟβοπ δον οἵ τἴπ6 ΗοΟΙΥ [πὰ πὰ 118 ρἴοσυ,, ξὸ 
ΘΓ 180 ἃ ἜΘ ΠΟΓΑΙ πη ΘΔ Πἰἢρ᾿ 8 σίνοη ἴὸ ἴπ6 Ουἴταρο 
προη ἰπδηϊπιδῖθ παι ὈΣ τῃ6 τοροιϊτίοη οὗ τΠ6 το- 
ἔγαϊπ τοπὶ ἴπ6 ἢγθξ οῦ, νοῦ. 8: ΟἹ δοσουμύ οὗ 
726 Ὀ]οοά οΥ͂ τῆθϑ, [86 οιΐγϑῶθ ὉΡΟῚ ἴ89 1αηᾶ, 
180 οἱΐγ δῃὰ 4} ἐΐβ ἐπ παὈϊ ἰδηΐ8, Ηοννονοῦ, [Πα 
οὈνίοι 5 τοίογσοησοα ἴο ἴβγαθὶ δηὰ «ογιβαίοιπι, ἰη ἢ 18 
Ῥᾶββαρο, 8 τηλᾶβ, ὉΥῪ (Π6 σοππροςοιίοη, πιο ἀἶ8-| 
Εἰ Υ ργοπιϊποηΐ ἔπδῃ ἐπ νοῦ. 8, δθονο. 

γον. 18, δεοοταΐηρ ἴο τπ6 τπουρῆτ, 8 ργο Τα ΠΑΤῪ 
ἴο ἴπο [ΓΟ] ον πο γοα ; 1150 85 ννῈ β.ν αῦονα τῆδι 
Υ ΓΤ. 11 Ὑ͵Ὃ8 ῬγΟ  Π ΠΆΓΥ ἴὸ (π6 τῆ ὦ πγοα, ἀπ νου. 
18 τὸ ἴπ6 ἴουστιῆ. δῦ υγοδίδίς 1.6 στδνθ 

ἰταββθ, δὲ 108 ΤΆΔΚΟΣ σασνο8 ἐδ ΓῺ ἰ8. ἀϑοὰ᾽ 
δέηδιι, ποσιιέῖυο, αΒ ἴῃ Εσοΐ65. ἱ. 3.; ἀπά βίποα ἰδ σϑ- 
4υἶγο5 ἃ πογαῖνο ΔΠΒνΓΟΥ, [Π|Ὸ ΒΟΟΟΠΑΔΙΎ οἶδιι86. ἰη- 
τγοἀδυορὰ ἱπῖο [6 τηθίογίοα)] ααθϑτίοη Ὀγ 3 18 4180, 
Δηϑννογοὰ {ποτοῦ ἰῃ ἴΠ6 παοραῖῖνο: φιμα, σγ ἢ τ’ 
ΡΓΟΗ͂ΙΒ ποιιῖπρ (Φογ. ϊ.. 11}, Θοπβοαιθητγν ἐξ ᾽5 [0}}} 
ἴο οᾶγνο ἴζ. ῬΆΓΑ]Π οὶ τὸ 1}}5 15. [πὸ [0] ονγηρ οἰαιιβα : 
ψῃδῇ Ῥγοῆ τοι ἢ Ὁ}. ΤΟ] 6 ἴτλαχο δ [89 ἴθβομον 
οὗ 1168, ἱ. 6., ΟΠ6Γ [ἢ6 [186 ῥσορ ποῖ, ννἤο 6π]οΐἢ 8 
το ἴο ἔγυϑῖ ἱπ Ἰάοϊ κα, πὰ δηοοιγαμοθ [ἢ 6 τηϑηα- 
δοῖαγο οὗ τθπὶ (15. ἰχ. 14. [15.1]}, οὐ τύπου, δο- 
οογάϊησ τὸ ἴπ6 ΣΙΝ ἴῃ (Π6 [Ὁ] ονσίπρ σοῦβθ, τῃ6 
ἰάοἱ ἰ56}, νοι Ροΐηῖβ οαὐ ἔδίκο τνὰγβ π᾿ ΟΡ 
εἰζἰοπ ἴο αοἥ, τἢ6 ἴτιι6 ὕθαοίοῦ (}οῦ χχχυὶ. 292 ; ῥ᾿ 
χν. 12; Πο] ζοοῆ, ΗἰΖ), Τὺ ὑπὸ οασνον οὗ 
Βἷᾳς 'τσαβχο ὑσυιβὺβ ἐπ Ὠἰτη ἴο σηΔ,κο ἀυταῦ 018 ἢ 
(Ρ5. εχχχν. 16 ἢ; 1 Οου. χίϊ. 3.) Τὰ ποραῦνο δη- 
ΒΟΥ ἴὸ {15 τοτοτῖςα] αιιοβίίοη 18 σίνοη Ὦγ ---τ 

Τλε ΕἸ Δ Ῥοο. υυϊυϊοϊι 15 ᾿πιτθ Ἰτο]γ δα δ) οἰποά, 
γνοῖϑ. 19, 20: οο ἴἤο Ηΐτη, το δγο ἴο ὑδο 

ΒΙΟΟῖΚ, ΚΘ Ρ! 88 [Π6 ρίουα ΠΔἢ ΘᾺ Π ῬὈΓΑΥ͂ ἴοὸ [Π6 
ἔσο αοά (5. χχχνυ. 12 [23]}}; δυίδο ! ἴο [πὸ ἄυσῃρ 
δοῃο. Οδῃ 10 ᾿οδο! Ὁ Τὸ ἰοσδοὶ 19 ὑπο ἤοΓΟ, ἃ5 
ἴπ τἢ6 ἤογπιοῦ νϑῦβθ δῃΐ βροπΟΓΆΠΠΥ, ἴ0 δἰ ση Υ τηδὶ 
δοῖϊνο συϊάλποο δηᾶ δανίςοα, νι] οἢ Ὀαΐοπο ἴο εἰἸ6 
ὌρΙΥ ἴῃ σοητγδαϊβιϊ ηοτίοη ἴο πιθπ, ἀπά νυ ἢ] ἢ ΤΌΥΠὶ 
εἶἰἰο Ὀ4515 ΟΥἨ Ῥγασιίοαὶ ρίοῖγ. Οοποογηΐπο ἴἢ 6 [ΌΥΠὶ 
οὔ δ ἱπαϊσηαπὶ αυοϑιίοπ, σοπῖραγο [(οτ.] οη Μίς., 
ἱ, θ.ἁὡ Β6}0]ἅ ἐ ἰπ ἐπομδδοᾶ υἱὲ χοϊὰ δῃὰ 5]]- 
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γον {Π|Ὸ ΘαΥ Ὁ ΓΘ δὴ οἰ ραῖδα, νι ἃΓῸ ἴὸῸ Ἔχ βϑοῖ δὲ 
- ἡαυάρπιηῖ, ἑ. 6. τὴς σοπῆτγπιδτίοι {παι Η6 ν}}}} μὶτο 

γΟΤῚΪ οὗἨἁ ἈΒΠΆ1Π6, ΟΥ̓ 5] )4πιθία! νοτηΐζ (ΟΠΊΡ. ΠΡ 5 ΠΟΥ ἘΠ ΔΕΣΙ 15:0. ΗΟ Υ ΟΘ (θθπιρὶ δ τ ιασαι.: Ἴ {Ὁ [5. ν. 16). Ὑογοίοιο, ---ο σοιπμάγο ἴΠ6 6δῆ- 
ΕἰΓΟν δἰ πλ]δγ σοπποοίοη οὐὗἩ τπουρσὶν ΖορΗ. Ἰ. 7; 
ΖοςΠ. 1,13. [Π|εὺ. Διό. νετ. 11]: πο Ὁ 811 [86 
ΟΣ] 6 κἰ]θῦ θοΐοσο Ἐϊτη. 

Κειν: οσβ. 185-20. ΕἾ δηὰ 1δ8ῖ δίτγορ!ο. 
ΤΙ οοποϊαίηρ βίσορῃα ἀρθ68 ποῦ σοι 6 ῃςΘ6, 1κ0 
τΠ6 ργοοραΐϊηρ οπθϑ, νυ] (ἢ ἀδὶ, θὰ. ἢ τὴ τηουρὶὶ 
ὙΠ ΟἾ ρΓΟρΡΑΙῸ 5 τῇ 6 ΜΜᾺῪ ἴῸΥ [ἢ ς ἰσοο, απ ἐπ αἰἰδοδοὴ 
ἴο δι μΡΌΟΒ Ὀοίοτα ἴὼ βγοη τ οη τῆὴο τὨγοδε, Δ]} 
ἬΝ οΥ̓͂ ποῖρ ὑεὶηρ οὐϊ οὗ οῖλ τη6 ΟΠ] ο8ῃ. 
ΓΔΚΟ 4}} τλ6 τοβῦ οὐ τῆς οατῃθ6η, τπῃ6 (α] ἀπῇ 8150 
τριδῖοα ἱπ {16 ρον Γ οὗἉ ἢἰβ8 γροά8. ΤῊΪΐΒ οοη Πάξηοσα 

Ῥτορ οί Ονογτ γον ἴῃ γοτ. 18 : “ὙΠ δὲ 56 18 
1 1 φααϊνα]οηΐ τὸ “ Τῇα ἰ40] 18 οὗ 0 {156 (εἶ, 
)6τ. 11..11 ; 15. χ]ῖν. 9,10). 'ΓΠΕ ἴοτοο οὗ τηϊἷ5 4π68- 
το 811}} οοη ηπο5 ἴῃ Ἰναδεδχῥαΐ: “ ΟΥ̓ δι 86 18 
ἴΠ6 πηο]θη ἱπιᾶρο 1. 20 ι δε 18. λῇ ἱπιασα σδγυοά οὐἱ 
οὔ γέλα ΟΥ̓ βίοῃα; πιαδϑδῥάλ Δπ ἱπιαρὸ οαϑῖ ἴῃ τηρ Δ]. 

ὉΟΟΙΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΉΙΟΘΑΙ,. 

ὙΠΟ δρἤεγα οὗ [πουρῶς οὗ [Ὠΐα ΟΠΔΡΙΟΣ τοδῦβ ρθη 
1Π6 ὕὄννο ᾿πιογϑοοῖπρ στουπα-} 68, εἷη δηᾶ ἀδαιῃ, 
ἐα (ἢ ἀπά ᾿18. (Οομάρατγα οἡ τ 6 Ἰάδι οὗὨ (Ἀ1Ὶ}} εἶνε 
Ἐχοροῖῖοαὶ Ὀχροϑιοη οὗὨ ἰὶ. 4.) 

δῖη δηᾶ ἀσδιὴ Ὀοϊοηρ τορμοίποῦ ; 510 15 τῆς οἰ σα], 
ἀδαίῖ τα Ρ]γβῖσα] δα ργοβδίοη οὗ βορδγδίίοη ἔτῸπὶ 

ἹὙῬΠαγοίοτο ἴα ῬΘΟρ]Ὲ οὔ αοα δσαπηοὶ αἷο, 
Ὀοοδι86 Ηδ ἰφ τπεὶγς ΗοΪγ Οπε; Ὀεσάιβα ὈΥ Υἱγῖπο 
οὗ αοῖν θεϊοηρίηρ ἴο τ1π6ὸ Ηοὶν πο πον ἀππκ 
ἔτοπι ἴπ6 ἑοπηίαίη οὔ ΠΠἴ8. ΤΙ Πογοίοτο ἴο [8τ86] συά᾽ ὃ 
4 ἰστηθ πι8 ΔΙῸ 8 Πη68Π8 ΟὗὨ ρυγὶ βοκίϊοπ, νυ ἢ }}6 ΤᾺ ῈΥ 
ΑτῸ ἀοφιγποιίοη (0 οἴποτα. Απάὰ ἰῇ αοὐἄ, νῆο ἰς ἃ 
Ποςκ, 45 βυςοὴ ἃ μλιγοαὰ ἀσπίηβι βἰπ, ἴπαῖ πο ἀοο8 
ποῖ βυβογ ἰτ ἴῃ ἢἷ8. Ῥοορία [λεϊ σοι ΕἰἸσεηιλιμη, 58- 
ογοι ργορογῖν] οποόξθὴ οἵ οἰὰ (οοπρ. ὕοπι. οη Μίοεδα, 
Ῥ- 00), ἀπὰ Ὀτίπρϑθ ὕροη ἰδ τ06 δοοῖιγρα οὔ ᾿ιἶ8 }4σ- 
τηοηΐ, ον τηοἢ 6055 ΜΠ] Ησ βυβον 11 ἴῃ πἷπὶ πῆῸ 
5. ἃ ΒΙΓΒΠΡΟΥ [0 [18 ποδί, πὰ ψοτῃ Ηδ οἰρίοΥ 5 
ΟἾΪΥ 48 δὴ ἰπϑίγιμηοης οὗ ἰδ ἡ τηθηῖ. τὰ 
τη6 Ἄοοηϑίἀογδιίίοη ται αοά Ἰυάροβ [Ξγαοὶ (Ὁ]]οῦσυ 
(Π6 σογίδίπΥ τπᾶι Ηδ ὙΠ|1 πάρα [Π6 πολι θη 8150, 
ΘΟΠΒΟΑ ΘΠ 16 ΟΟΓΙΔΙΠῪ ἴΠ8ὲ ἴϑγδὸὶ π||}} ὃ6 
βαγοά. 
ΤΠ βἷπ οὗ πὸ ποτὶ ἀτρονγονῦ 18. τυννο-[ο] ἃ ; ἢγβί, 1 

6418 τυ ἴΠ6 ΡΓΟΡΟΓ οὗ αοἀ 45 ἱΓ ἴξ ποῖ 115 
ΟΥ̓ ; βθοοηάϊν, [Ὁ ἀο68 ποῖ οποῦ αοὰ [ογ ἴδε δ86- 
6688 ργδηϊοα τὸ ἰἴ, Ὀπὶ 118 Οὐ ροτγασ. ΤΠ τασδὶ 
(6Ά86. 
Τὸ οοπηϊδηδησα οὗ δὶ 5 ἀϊτοςῖτοα (οτγπνδτὰ 

ἱπῖο (ἢ ἔπαγε. ὙΠοησΘ ἴτ ἀοτίνοβ [15 ΔΗ ΒΊΟΥ [ῸΓ 
σοηϑβοϊαϊίοη δηὰ ἢορο. (Οὗ οοιιγϑο ἴἃ πουϊὰ ποῖ 
ἴανα τηἷ5 αἰτθοιοη {τ Παὰ ποῖ τῆς ρτγοτηῖβα οἵ σοά 
Βο πὰ ἴς (ἀοη. χ]ῖχ. 18); ἀοἄ ͵5, Βοτγενεῦ, ΔΙ ΥΔΥ͂Β 
τ διυῖποῦ : Ηξ ἰδ οὗ οἷά το Ηοὶγ Οης οἵὨ δἷ5 Ρ60- 
Ὀἰ6.). ὙΊιθη πγαθὶ ἴὌγχαῖ τπ6 ργοπιῖβα, {ΠῸ θορ8ἢ 
ἴο ἴοοκ ὕὉδοῖκ τὸ 16 βοβῇ μοῖβ οὗἩἨ ἁἘργρι. ΤῊΘ 
ὙΓΠ0]6 τοὶ σίου οὐ 16 Ο. Τ΄. 8 δ τοϊϊσίου οὗ [86 
ἔατατο. Ηδαιβοπάοτα ὀχοιοίσοὰ ἰ8 ᾿πι6]] οἴ δὶ ὁπ 



ΟΒΠΑΡΤΈΗΘΊΊ. 12-1.. 20. 

ΕΡΡῪ τπροη τΠ6 οΥἱρῖπβ οὔ τπϊηρ9 [ῸΓ ἴΠ 6 ῬΌΓΡΟΒ6 οὗ 
ἰοστιηΐηρ Ἀηα ἀδνοϊυμρίπρ τΠποῖτ ᾿ΠοομΟΠ 68 : τΠ6 Ηοὶν 
ϑρίὶπς ἀἰϊγοσῖβ [Π6 πηϊηεὶ ΟΥ̓ ΙϑΓΛ 6] [Ὁ ῬΓΟΡΠΘΟΥ ; πὸ 
δΔησίοπῦ Ρύορ 6 ἢΔ58 80 {Ππ||6 αδοιῦ Π6 τι ἰ τἶνα Ἐπ 6 
85 τὴὸ πὰ ἴῃ τῃ6 Ο.. Τ΄. ; ὀνοη τηοήσγη Ππυλῖποηάοπὶ 
Κηονβ [ργοίδϑβεβ ἴὸ Κηοιν! πιο τότ ἀθοιτ 0. 
ΤΙ ὄχλοῦ τἴπιθ ἰ8 ποῖ βρος Προ ἴῃ ΡτΙΌΡΠΘΟν, αἱ 
Ἰεδϑὺ ἱὶ τοσαγά τἴὸ τῇ6. ἰπ οὐ πιοαΐλτο 5ῖορ5 (ἰ. 5); 
δι [Π6 ΘΟΥΓΑΙ ΠΟΥ͂ 8 βροοὶ 6, ἀπ τῆ οχϑος {ἰπ|Ὸ 
ἷξ ἴχὸ] ἴῃ τΠ6 ρυτροκο οὔ ο΄. Οοά σὰπ πὸ πῆογο 
ἸΪὰ τ1π Ηδ σὴ ἰοοῖ ὕροι ἰηπίαιν. ὍΤἢ6 οοτ- 
ΛΑΪΠΙΥ ΟΥ̓ ΚΟΡΠΘΟΥ͂, δηὰ σοηβοαπθητ)Υ οὗἨ Οὐγ οοη- 
Πάδηςο, τοϑῦβ ἃροῖ {})ὺ ΠΟ] ἢ π 655 οὔ 0. Ηον ἀξ 
(ογεπῖ 15 τὴ6 τοδί ηαιίοι οὔ τὸ Ο. Τ΄, ΠῸπι Δ Έ8}18Π|. 
ΤΠ6 ἴουπηοῦ σοπΊ68 ἔγοιῃ [{{8, 1π6 ᾿δίῖον ἔτοπι ἀθδίῃ. 
᾿βοβισηδιίοη ρίδοοβ ἴπ6 ΠΟΙ η655 οὗ αοἀ ἰη 1ἢ6 σοη- 
το : [δι 1δ1ὴ ἀςδῖτονυ 5 [ἴ. 
(οὐ 5 »γὰὺ ἷξ ἴΠπ6 τίσ σαν. Ηθ ἢδῖα8 Ἀ]} σγοοκοὰ 

᾿ἴποϑ, --- [ῃ6 5140-|1π 65 ΟΥ̓ Βορ  δῖτυ, [ἢ6 σατνο-} 1Π08 
οὗ Ὀοαβιίηρ, {πὸ ἀονγηλναγὰ διηκ 1[πΠ68 οὗἩἉ ἀἀτῖκ οοη- 
ΠΟ] τηθπῖ. ϑ[η 8 ἀδνϊ αποη ἔτοῸπ (ἴ6 δίγαῖρ ἢν ὙΔΥ. 
ΤΏ βίγαῖ ἢ νΑῪ 18 1Π6 τ οἵ Ππ|8. 

Το. ρον οὗἩ ἴ80 ΟἸΙὰ ᾿Γαβϑιδπηθὴς Ὀδσΐη8 τυ τἢ 
ἢ (αδη. χν. 4 [6]) ΤΊ|ῖθ βῖασο οὗ τΠ6 αν θη- 
(6Γ8, ΡΠ] ἢ ρσίνοβ 106 ὈρΡΡΟΓΠιοϑὶ ρίδοθ τὸ ἔμ τῇ ἴῃ 
δειίοη, ἴῃς οὐδάϊοηςο οὗ τῇ, δηᾶ υν οὶ, νυ τἢ τῇ 
ΔρΡΡαγεηΐϊ οχίοπίοι Οὗ ΤΠ 6 ρτί ποῖ ρ]6 ΟΥ̓ αἰ εἰι, ᾿πν  ΟΥ 68 
ἷπ δεῖ 8 πδυτονίπηρ οὗἁἩ ᾿ξ. [πη ῬτγΟΡΘοΥ τ{|6 οτὶρ- 
ἴη8] ρυίποίρ!ο, ἴῃ 118. ἀπ νου βα  ν, ΘΙ ΤῸ Γ8 ἀραίη ζταα- 
πΔ}}ν ἱπῦο 115 τίρεῦ ροβίοη. “6 ΡΟΟΚ οὗ Ψ0Ὁ τηᾶν 
Ὀὲ τησπιϊοποὰ 88 ἃ ῥγοοῖ οὗ {Ππ|8. Τὴ6 οὐὈεάϊθηοο οὔ 
τἴὸ ἸΑῪῪ δὴ (ὉΓ ἰῖ5 σογτο] τίνα τπ ἀοοῖνῖη6 ΟΥ̓́ τοιτῖ- 
Ὀαϊοη. ὐὁδη [18 Φοῦ 8 ΡῬιιῖ ἴο βδῆϑιηθ. Ἀριεηϑῦ ἰξ 
6 [848 ΠΟ βυῇηιοϊοηϊ ἀηϑυγον, ΒΒ Ὀοσδιι56 ἢ15 Ποαγῖ, 
ἴῃ ΟΥΘΓῪ 114], τηδίηἰαἰηθή 118 ἔμ! ἰη Οοα, ἢ ἰ5 
ὨΘΥΘΥ 610 85 Ἀρρὰν ΤΠ ΡοΟΚ οἵ Φοῦ ἴ8 τῆια 6χ- 
Ροβίοη οὔ Ηδι». '1. 4. Ἑδίτῃ 8 τ1π6 αἰδοῖ ΨΆΥ ἴῸὺ 
186 Ποδτὶ οἵ αοἱ. Ηδ ψγῆο ἱῃιδυροβαβ ἢ πι5 60} (1115 
συγ ΜοτΚ5, 18 ΟὟ τηοΥ 5, ἢἰκ οὐνη ἰανν, Π15 ΟῚ 
τπου ἢ 15) ρογνετῖβ ἴἢ6 ΑΥ. ΑΡΟΒΙΔΘΥ ἔγοπι ἔ11} 
ἰ8 [Π6 Ὀοσίπηΐηρ οἵ βίη. ἴὰπ ἴ6 πθαγὶ οὗ Οοά ἐπ 
ἱστωρουϑῃ80}6 ΠΠ Ὁ, ὈΘαδιι86 {Π|6ΓΘ 15 ἐπ ρ ΓΒ 80]6 ΠΟ] ]- 
πο58. ᾿ΓΠοτγοίοτο ἴ[Π6 (ΑἸ ἢ οὗἨ ἴ5γαθὶ 18. τη σοΥγΓαΪδ- 
εἶνο οΥ̓́Τ6 Ηοὶγ Οπο οὗἉὨ [β8γδϑ]ὶ ; δπὰ γα ἰ8. ἰδὲ 

ίο ἰϊε, α3 8η 15 ἐλ τσαη ἰο αραιλ. 
Π6 οἰ τις γ ϑ[16 ταῦ Κ οὗἩ τῆς Κίηρσάοπι οἵ αοὐ 

ἷθ ἔγοθν}}, ὙΠῸ ψοτ] ἀ- ροῦν τ γἈ ΕΒ τηθη τοσοῖποῦ ; 
ΤΟΥ ἀγὸ ἰηνίτοα ἰηῖο τἰὸ Κίηκάοηπι οὗ οἱ ; τὰν 
τϑα απὰ 880: (ὐοπιο, ἰοῦ ὁ σρο. ΤΠ οὐσε ἐπίτγαγο 18 
ΠΟΠΙΓΑΤΥ ἴο {(Π6 ϑεήρίιτο. (ΤῊ ρῥγολίδα οὗ {π6 6η- 
ΘΠ 165 Οὗ τη 5510 }8 8 7150 ἃ5 ΓΕ 80. [59. χΙχ. 6.) 
Ηδ νἶο ἴθ ρΆΓΠΟΥΒ [τ26}} τομεῖποῦ, δγίησε προη 
ΠΩ 56]Γ βοοῦῃ αἵ 1α8ῖ. Α}} παιίοπϑ, ψῃϊοῖ Ποπηα 
᾿88 σοῃνοιοα ὮΥ͂ ἴογοο, ἤδνο ἤν} 6 ΔΎΥΑΥ ἴγοιη ΠΥ, 
δΠηἃ ΠΟΥ͂ Βης’ ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΥ ἃ Βοπες ΟὗἨἁ ἀΟΥ 510 ῃ. 

Ῥτορογιν 8 δαποῆρά ὃν (οα ; Ὀὰς ονεοτ-ῬΤΆΒρ- 
ἱῃρ σαΐῃ ἰ8. ουτϑοὰ ὃγ Ηΐπ). ἮΪ8 οπιηϊβοίοποα 18 
Ῥγόβαπὶ 'π ἢἷ8 Ἰυύρστηοηι. Ηϊάάθη οτίτηα 18 Ἰα]ὰ 
ΟΡοη ἀπά ριηϑηοι, 88. ἴἴ Β]οοί, βρᾶγ, πα βίομοβ 
διὰ δροοςῇ τ0 ἰπίοττη ρα πὶ ΜΠ 15 ΘΟ σοα] ἃ Ὦ6- 
εἰπὰ τποτὰ, τπ6 σις τπαῦ 5. ὈΜΠῸ ἀρ πὶ το. 6 
Β66 ἴῃ τΠ6 ΠΙΔΠΠΘΓ ἴῃ ὙὙΠΊΟἢ ΠΟ οοποθαὶ θα υυἱοκοα- 
πΟῖ5. ΤΟΙ Π 9 ὕΠ}0Π 50, 1 18 ὈΑΠπΙδ θα οἷἱξ οὗ 
εἰχηῖ, τπ6 πάπα οὗ οι αηὰ τΠ6 πιληϊεπιδιίοη οὗ 
Ὦΐ ΧἸΟΓΥ ΟἹ ΘΥΕΓΥ͂ 546, πιῖποιῖ βοοῖπρ' ἢ ΠῚ86] Ὁ. 
ΤΠ μὰν οὗ βοκα ἀπά οὗ ἢϊδ ονοῦ ἴπὸ Ὀδυγποὰ 
εἷτν οὗὨ δἷπ ἴ8 6 νοὶ] οἵ 118 γίογγυ. ὍἘΠῸ ἀδδίρη οὗ 
τὸ ογοδιίοπ, ποοοταϊπρ ἴο ἴπο (Ὁ. Τ'., 6 τ μίοῦν 
οὔ Θοά. ἘῸν εἰν|9 τῆς ΘΑ τγδθ πιδάθ, 150 ἃ5. 106 
Ὀαπίη οὗὨ {πὸ 568 νν8 τηλᾶο ἴου ἴπ6 Ὑγαῖου. 
ΤΠ βίπηογ ἄοοθϑ ποῦ ἢπὰ τῆς τρὶς ἩΔῪ : Π6 ἰ8 

᾿ἴκ6 ἃ ἀγπηκοῆ πιᾶη. Τὸ [π6 ὑρτίρηϊ παη [ἢ ΨΥ 8 
οΥ̓͂ δ΄ πη γ 8 816 8 Γϑοὶ ηρ [ἢ ἰπτοχί αἰ). Ηθ ψῖο 
ἰορὰβ δϑίγαυ τ κοθ ἀγαηκ; θα ἢ6 οηΐοτβ οὗ Ὠἰπι- 
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5017 ἀροῇ [ἢ τηοϑῖ ὁγτοοϊκοθὰ ὙὙΑΥ͂, Δηἃ ἤΘΠΟΘ ΘΟΠΊΟΒ 
τὸ ἀδϑιγαοϊίοη. ΤῊ ἑπιοχίοδοπ οὔ βη σα] πα αἴθ 9 
ἰη ἴΠ6 ᾿ΠΘΆΠΙΥ ΟΥ̓ ἸΔΟ]ΔετΥ. ὙΠῸ ἰ40] 18 1} 0}088. 
[18 ΟΥΒΠρΡοΥ 866 Κ8 Ὁγ ἰΔΟΙΔΙΓΥ, 848. 186 τἱρ θοῦ 
τη (68 ὑγ (δ ἢ, τἴλ6 νὰν οὗ }{|{; θὰ ΠῸ ΘΟΠΊ6Β 
ἴο ἴῃ 5᾽[δῆοθ οὔ ἀσδίῃ. Ὁ6 τραηαα ἔν οὗ 118 ἰϑ 
αυΐίο αποιδοῦ της. (19. χχχ. 15.) 

ΟἘΤΊΙΝΟΕΕ : Εροιϊταάθ οὗὨ Ἰιϑᾶγι 18. 1Π6 80 9:8 Π60 
αηα ντοπὺπηὰ οὗ ἔὰτῃ. Ηρ ν]ο ἢ48 ἃ τίρηῦ Ππολγῖ, 
8005 ΠΙΡΊΥ δη ἤΘΑΓΒβ Τρ ΠΥ ; 6 γὴ0 ἢδ5 ἃ ρ6ῦ- 
νογ86 ἤρᾶνδ ΠΟΔΡ5 ὕρ0ρ δα βοποοὰ, ὙΠ ποὺῦ Κπον πη 
ἴς. Ναῖατγο ργοάτοθ8 8}} 86 Θ᾽ διηθη 8 δ΄ Οησα: [86 
ΠρΤ ἢ 800] δἰιγδοίδ τὸ 1 νυ δῖ 18 {0 δηὰ ἢΠΟΠΘϑ,. 
Ἰη οηβίνοη 658 ᾿γθοο68 ΘΧΙΟΠΒΙ νΘΠΟ88: ἴΠῸ ΤηοΓΑ] 
ἀλλ δὸς 16 ῬὮΥΒΙ0Δ); 16 ΡΉγΒ1ο ΑΙ, [Π6 το ρἢγό- 
16Ά]. 

ΙΔ. ΦΌΒΕΡΗ Α180 (ἴπ ϑίαγκο δηᾶ Π6] 1 256 }} : ἰη 
[6 ὈοΟΚ οὗ ΟἸ ΓΟΠΪο]68 1ι 159 5Βε14 : 6] 1 τὸ ἴῃ [6 ρτορἢ- 
οἴβ, Δηα γ6 5Π}} θ6 Ῥτόϑρεγουϑ (2 Οἤτοη. χχ. 20). 
 ἷ8 Ῥτονοβ τιδὲ ἔα 18 τῃ6 ΟΔ186 ΟΥ̓ ῬΓΟΒΡΟΙΓΥ͂, 
83 ΜΒ }} ἃ5 ἴπ6 ολ56 Οὗ οἴογηδίὶ ΠΠ|{6, Δοσογαΐης ἴο τἢΘ 
βαγίπς οὔ ΗΔΌΑΚΚῸΚ : 1Π6 }08ῖ 584}} να ν᾿ ἢ18 
ἄπ; ὃν ΠΟ ἢ 6 σληποῖ τῆθδη (6 δοάὶϊν δ, 
βίποθ ἱπ τοβροοῦ ἴο {18 [Π6 τὶ ἢ [ΘΟ..8 πιδῃ ᾿ὰ8 ΠΟ 
αὐναηῖδοα νοῦ ἴἢ6 τίς κοά, Ὀὰς Τα ΘΓ [ἢ 6. ΟΙΘΓΤ 4] 
118, το 6 οὗὁὨἉ [Π6 βο], ψψ ἢ ἢ τὴ τσ δου! 8 ΘΠ)ΟΥ, 
δηᾶ οσ ἴῃ δια πππθηῖ οὗὨ ννῃῖοῇ (ΠΟΥ͂ τταδὲ ἰη αοά, 
Ἀ8 1 18 βοϊ]ϊά : Τῇ τρῃίθουβ ἢ43 5{1}} σοπἤάοῃοο ἴῃ 
ἀύδῖὰ [4. Υ.: Ὑπὸ τἱρμύοουβ ἤΔτ ΠΟρῸ ἴῃ [{ι8 
ἀἄδα1}}]. (γον. χὶν. 82.) 

Ὗ. ΗΌΕΕΜΑΝΝ: Αδταΐδπὶ ᾿Πδα 8 νἱον τι 
σολαμ, Οὐ] 00 1} ΓΠτου ἢ [Π6 ῥτοτηΐβα, ἴῃ νυ ἢ, δὲ 
Ἰαβῖ, δβυθῦΥ βίγοας οὗ βῃδάον υϑι)ϊβηθα, πα ἴῃ [ἢ 
ἀἸβῖδηϊ ΠοτΊΖΟΙ 81] ννὰ5 ᾿σῆϊ δηὰ ρου. Ηο Ἰοοκοά 
θενοηᾷᾶ {18 νοῦ] τὸ τ Ὀ[65864 Γοοῖ ΟΥ̓ [ΠῸ6 Ρ6ΟΡ]Θ 
οὔὗἩ ἀοά; δηὰ Πα οουά ποῖ ἀο οἰπογιν 86 τΠδη 19, 
βίη ἢ δεκπονϊοάοα οὐ 48 ἴπΠ6 το ϑῖοΌΓον οὗ [ἢ 0 
116 οὔπθη, οὗ 15 ον 16, ἀηα οἵ [πὸ ΠΠ 8 οὗ 811 Π18 
ἀσδοοπάδηϊθ ἀπὰ {ΓἸ068, --- ἃ ΠΠΠ6 ρογνοῦιθα [0 εἰπ, 
[Ἀ]|1οπ, δηὰ Ὀυτγάσποα τυ} [0 σαγϑο, [Ὁ 158. ΝΟΥΥ͂ 
ἸΚοῖγ τπδὲ τὸ τποι ἢ 18 οὗὨἨ 1Ππ6 πον ΟΥ̓ τη6 ἔμ 1ἢ- 
ἴᾳ] τόσο ἀατῖκ δὴ οὐὔβουτο ἴῃ τοραια τὸ [ἢ]18, ὯὉΓ 
ἰς τοαιίτοὰ γα" στθδῦ δναηοοπιθηΐ ὈΘίΌΤΟ ρ]θδΓ 
ἰδιισαῖρο οου]Ἱὰ 6 Θα ρο θα οοποογηΐηρ τη 8 ΠΟΙΪΥ 
σμδηρα; Ὀὺπὺ τπ6 Πολτοκ Ἔχ ρογίθηςα, νγ ]}] ἢ ἢ 6. 6ἢ- 
Ἰονοά οὗ ἰἴ, ννγὰ8 (}} πὰ κιοδάξιθι. Ἐοϑιογαοῃ 
οΥ̓́ΉΠ6 Ἰοβῦ, γεηϊοναὶ οἵ βὶπ, ἀθ᾽ ἐνογάποθ ΠΌΤ 50 τὶ 
4] ἀσδίὴ --ττιαῦ 18. ἴΠ6 Καγ-εηοῖθ οὗ ΑὈΥΔΠΔΠ.ἢ8 
ἢ. Απὰ ἴδ νγα8. 6] νοσθποο ΟὨΪΥ ὈῪ [ἢ6 πχδηΐ- 
[οβρίατίοη οὔ αἀοἂ. [ὁ νγαὰβ {18 Τηδηϊθϑιδείοη ἴὸ 
ὙΠ Οἢ 411 τ0 τονοϊδοηςκ οὔ αοα ἐἷ τπαὖ τἰπγ6 Το- 
Ἰαῖιθρὰ. (ἀοά᾽ 8 πϑαύποβϑ, Ηἰ5 ἀν οἰ πα Ἀν" τῆθ Οἢ1]}- 
ἄγϑῃ οὗ πηϑῃ ; {Π|8 τὴαϑ [ἢ σοαὶ ; ἤορο οου] ἃ ἔϑίθη 
ΠΡΟΠ πο οἴμεατ,. δῖ οἶδα, [Πογοίογο, νγὰ8 ἢἷ5 ἢ 
1ἢΔη --- ΑΙ που ΚΣ ποῖ ΘΟΠΒΟΙΟΙ ΒΥ Οἶθαγ Πα ρτὰ8 
ὈΥ τῆς υηδὐογβίηπαϊηρ᾽ -οτ ἃ Ἰαγὶπρ ΠΟ] ἃ ἀροῦ [0 
ἴαπιγο ϑανίοιν ὙΠ Ουϊδίγειοῃοα δύΠ.5 1 

ΠΕ ΤΖΒΟΗ ; Ὑτουθ]ου8 ΕΠΠΠ08 ΔΙῸ δὲ ἢαπά. 
ηδῖ τῆθῃ 8 τῆοτο Τςοηβοϊϊηρ πὴ 6 διοῖ, τπδῖ 
᾿τἴ, ἀο  νογλησο πὶ ἀοϑίταςσίοη, .8 γάτα θα ἴο ἰἢδὲ 
ἔμ, νυ ΠΙοἢ Ὁ τοκῖϑ οὐ αοά, Κοορ8 ἔκϑι ἰιο]ά οὗ 
[6 ψογὰ οὔ ργομηΐβα, ἀπά ἴῃ τῃ6 πιά βὺ οὗ τγθα}α- 
ιἰἰοη σου ἀοΠΙΥ γα 5 [ῸΥ 118. [ΒΠΠτθη  Νοῖ 180 
νογδοῖγ, [Π6 τγυδινογι Π] Π688, [ἢ ΠΟΠΟΒῪ οὗὨ [ἢ8 
Τρ πίδουβ Πηλη, σοηπίἀοτοά ἴῃ ὉΠ ΘΠ ΒΟ  Υ 68 ἃ 5 ΥἹ ΓΕ, 
δτο, ἰῃ βιιο ἢ ΘΑ] Δ Π}} 168, ἰῃ ἀδληροῦ οὗ Ὀεΐπηρ δα κϑη 
δηᾷ οὗ δι πο, ὑαῦ, 88 16. Βῃονῃ πὶ [ῃ6 ριόρῆοὶ 
᾿ϊπιδο ἢ, εἷς ἢ. ὙΠαγοίογθ, [ἢ σιθδῖ ῬΓΟΠΊΪ86, 
ΘΧριοϑϑοᾶ ἴῃ ἴπ6 ομθ ψογὰ, 116, 18 σοπποοῖθα Ὑ1} 
ἷι. 
ΒΟΗΜΙΕΌΞΕ: ΑἿἹΙ ΒΙδ]6 Ῥτορῆθου ἸοΟ ΚΒ [οσισαγὰ 

ἴ0 8. ἀϊδίαπὸ ὑἶπ|6 ἀδίογταϊποά ὮΥ ν δας πἢϊοῆ 
6 ἀο ποὶ Κπονγ. 1ζ ροϊΐη!8 το [6 οηἀ, γγῆδθῃ 189 
ἴωοτὰ Ὁγ )υάρτηρης ἐὐὰ ἐράναρηση Β118}} οβ Δ 0} 18 ἢ 
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[8 ρεγίοες κίησάοπι. ΤΠ18 ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἘΠ ποῖ 16. 
μι νν}}} οογιαίη!ν Ὀ6 (16, τπου ἢ ἴτ8 Γα ]ΠΠΠ]πιοηῖ 
δ αἰ σδγϑ ἰουροῦ ἀπά ἰοηρονῦ ἀοίεγγοα, 

ἨΟΜΊΙΚΕΤΙΟΑΙ, 

ΟἸδρ. 1. νεγ. 12. ΟἽ ἐλε φγϑαὶ Ἴοψ, ιολίοὐ τοὸ ἦτο 
τεαδοη ἴο σγοιπα προη 1λὲ ζωεί, (λα (ὐοά ἰδ ἰλε Ποίῳ 
Οπε οὗ ἀΐ Ρεορίο. 

1, [τ 8. ἃ Τὸν οἵ ρταιιάς παι Ηδ 848 αἱννδν5 
Ὀόοδη τἱτῇ ἰκ ονη. ΨΥ. 12 ἃ, Ὁ. 

2. Α ἸΟΥ οἵ ἐοπίϊπια! σοηἤάδηςο, ἐμαὶ νγγὸ σδῃ- 
Ὡοῦ μοῦ 5}. ΨΜίογ. 12 ς. 

8... Α 70γ ἐπ οἰιαϑτιβοπιοηξ, (Π8ὲ τ 18. ΟἿἿΪΥ ἰοτ ἴῃς 
οοπῆττηδίοη οἱ ἢἰ8 ΠΟΙ Ππο55, πὰ [ῸΓ οὖσ ρΡυΓ] οὰ- 
ὥοη. γογ. 12 ἃ, 6. 

Ομβαρ. ἱ. νοῦβ. 13-17: Τάονε ἐφ α ἰἰπιὶϊξ δοῖ ἰο ἰε 
Ῥοιρεν ο7 ἰδ ιυἱεκεα ΕἘοτ -- μροπ οαγίλ. 

ι. (ἀοά [8 ποὶν. ὕει. 13. ἃ, Ὁ. 
2. Βυϊλ τὸ ψοτῖ οὗ τπ6 νυ ]ο κοί 18 ἀπῃοῖγ. ΕῸΥ --- 
(4) ἴς ἰβ ἃ ψοτὶς οἵ μαῖγρὰ δσαίηϑβι ἴπ6 τὶ ἴοοι8. 

γεν. 13 ς, ἀ. 
(Ὁ) [015 δὴ δῦπβε οὗἨ [᾿6 ροόοννοῦβ Ὀοβίοννοὰ ὉΥ 

Οαοά. Μον. 14. 
(ε) τ ἀοο8 ποϊηίηρ ον αοἄ, δαὶ δνεγγιπηρ [ῸΓ 

ἱμβ.., ον. 15. 

ἨΑΒΑΚΕΚΟΚ. 

[8168 ρἴδοθ [ὉΓ {π6 ἱπειγιοίοη οὗἩ πἶπι, γγο Θοῃ 56. 
ογαῖοϑ Ὠἰ πο τὸ Ηΐω. Πα Ὀοδὶ ΑΥ (Ὠγουρἢ τῃ6 
αἰ στῖνε αἰ βροπβαίίοπϑ οἱ Ποἀ. ἰ8 ποῖ ἴο δῖ: Ηον 
5Π.4}} { δά δὲ {Ππ6 πὶ ἴ0 ΠΥ πιὶπά ἢ Βαϊ ΠΟῪ 5881} 
Ιτδκὸ ἴπεπὶ ργοάυςῦνο οἵ ΤΟΥ ἱπηργοναπιεηὶ 3 --- 
γον. 18. ΤΠογα ἐἰβ δπ ἱπΆ ὈΠ}ν, τ Ι ἢ ΙΔ πὸ ἩΔηϊ 
οὗἉ ἰγοθάομ, ὃτῃ᾽ι ὙΠ ἢ 15 1πΠ6 ΒιρσσΒι ἔγοοάοπι ; καὰ 
{ποθ Γὸ 18 δῇ ΔΌ ΠΥ,  ΙΟἢ ἰ8. ποῖ ἐγθράοιῃ, Ὀὰῖ {6 
ἄδαρεϑὲ θοπάαρο. Μαῖί. ἐν. 9. ποτα 15. ποῖ οὴς 
ΔὈΒΟΪ (6 Υ σὶρ ἢϊθοῦ 8 τ8π, Ὀθ ΓΠ6ΓῸ ἀγὸ το δεν ον 
᾿πογο ρετοοιβ πῃ ; (Πς ἡπάρτηοηϊ οὔ ἀοὰ Π88 τὸ- 
βρθοῖ (0 [ἢ 8 ἴμοῖ. --α γ. 11 Γς Μδὴ νὰ πιδάδ Ἰογὰ 
ΟΥΟΓ ἴ6 Ὀοαδῖθ. Οοἀ ἱπάοοραὰ ρου 15 6 η ἴὸ ὃὈῈ 
ἰγοδιοα βδοπιθιϊπι68 ἰκὸ Ὀθδβῖβ, Ὀὰ0 ἢ6 ὙΠῸ ἄοας ἱξ 
ΓΟΠΙΠΙ [9 81 ὮΥ τ; δηά ἢΪ5 Ἰπϑοίθηῃςς γγ}}} θ6 σμδηρτὰ 
10 Ἰαπηθη (Δ το}. --- τ. 16. ΤΠ Β΄ ΠΠΟῚ ρουνοτῖβ δὰ 
νἰταῖος. τὰς ΠοΙἰοβὲ τηΐϊπσ ἴῃ ππδῃ, {Π6 ἢδορῆσιῖν οὗ 
νογβιίρ. Ενογυηρ 16 ἃ 5ΠΔΓῈ ἴ0 ἢϊη, ὙἘὨο ἔοτ- 
Βδ κ68 Ἢ «νοι. 17. Ἐνενγιπίηρ, σοοπιϊπ65 118 
{1π|6. Εος]65. 3. 

οι ΟἸδρΡ. 1. 1. ΑἸΙΒουρὴ τὸ πᾶνε ἴμ6 ΗοΥ ϑρίτίς 
. 88. ἃ Ρεγπιαπθηϊ ροκβοβϑιοη οὗ ἴἢ6 ΟἸὨπτ ἢ, δηὰ δ. 
Ι πο Ιοησογ γοίογγο, κὸ τῆς ρτορποῖβ, [0 ϑοραγβῖθ ἃςῖβ5 
οὗ ΘΠ] ρὨ οπτοπῖ, πόνου πο] 685 [6 ΔΏθνΟΥΒ οὗ 6 
Ηοὶν ϑρίτγιε ἀο ποῖ σοπιὰ ἴο ἃ πίτποιῦϊ ΓΕ, διὰ 
᾿Ῥατίδηςθ ἀπά ααυϊοῖ νναϊην. --- ογ. 2. Ενουγτ ν᾽ 
ἐτηδὺ 158 ΠΟΟΟΒβΆ ΤΥ ἴ0 ἱζπον ἴῃ ΟΥΘΓ ἰ0 βαϊνδίοῃ, ἰβ 

(4) [ε ἀοο8 ποῖ ρίῖνε αοὰ βοποσ, δυϊ ἴξ τη ῖκ65 1 Βὸ ρ]αίπ]γ τείττοπ πη 6 ϑοτίριαγοβ, [81 ὄνοπ ὁ 6 
᾿ϑ6 Γ δὴ ἴ40]. Μον. 16. 

8. Ὑπογοίογο ἴτ πειπῖ αν δὴ οπά. Ὑίογ. 17. 
ΟΡ. ἱΐ. νεγβ. 1-4. Ζ71λε τσαν ο7) ραϊίσποα (ςΟτρϑΓΟ 

ΗἩ. Μάϊον, υφιϊεκοιαπάοη, ΝΥυ. 91). ΄ 
1.1 »ιιεὶ βιῆον, ίογ (ὐοα᾽ 8 ἡιάρπηοηῖδ δπὰ ρῬυτί- 

πὐάυνη ΔΙῸ ΠΟΟΟΒΘΆΓΥ. ὙοΥ. 1 ἰη οοπποοιίοι νἱ ἢ 
εἴδρ. ἱ. 

2, Ἰἰἰδοππ βυϊον; ἴογ οὐδ Νοτὰ βυβίδ ῃ 8 16. 
ψογε. 2, 3. 

8. 1 τοἱἱἱ βαβον, ἔογ 1 Ὀα]ΐονο. Ὑγ. 4. 
, Ογὶ εγβοῦογα, 70Υ (δε τεὠεοπιρίϊοπ ἄγαιοδ πίφῆ. 
(Αἀνοπί-Ξογπιοη). 
δος ΤῊΣ πϑηποῦ οὗὨ Ῥογβονοῦδησα: σοῦ άθηςθ. 

ΘΓ. 1. 
2. Τα χιοππᾶ οὗὨ ρογβουόγαηοο: [Π6 Ῥγοπιῖδ6. 

γοετῖβ. 3, 3. 
ἃ. ΤῆΘ μόνον [Ατα, δοῖῖνο ρονγοῦ, οὐ Ἵδι186] 

οἵ ρούβονοσγεησο: ἢ. ΨΜογ. 4. 
Οππηρ. Ἰ. 12-ἰ1. 4. 7εγαοί᾽ α ἰϊε οὗ Ῥγοπηῖβε. 
1. Α θοονίηρ; γοιγοβροοῖ ἰητο (6 ραϑί. 
2. Αἰ Ὀο!Πονίης Ἰοοῖκ ἱπῖο τῃ6 πῖατα. 
(παρ. ἰ᾿. νϑῦβ. δ- 29. ΟἿ δλαπιεξιὶ απα λιγίζμ 

ἀραΓιςό. 

ὶ. Αναῖοο 8 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴ0 τἢ6 τάδ ργοβογ Ὀθά 
Ὀγ ἀοὰ ; ἰπογοίογο αἀοα πιβὲ Ὀτίης ἰξ ὈΔΟΚ ἴο οἵ- 
ἀογ ὃὉγ Ἑσπαβιϊβοιηοπῖ, Ὑοτα. 1, 6 ὑ, 7. 

2. 1148 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἴο ἴονο, {πογϑίογο, ἰδ ργοάποος 
ἃ Παῖνοβῖ οἵ ἢλίγοα, ον. θ 8. 

8. 1 ςφοηΐοιιπαν ἴπο ἰάθαβ οὗ στίρῃι, τιογοίοτα 
ἙτΟΠσ τη18Ὁ ὈΟΙᾺ]1 τ. ΜΓ. 8 8. 

4. ἴε ππλκοβ (Π6 πιϊπή εἰπιϊά ; ὈυΣ τῆθτο ἴδαγ ἰδ 
(Π6τ 18 ΠΟ ΒΔ ὈΠΠ}γ. ΜΓ, 9. 

ὅ. 1τ δοσα πη αῖοβ [τὶς 68] Ὑ ἢ δη, ὉΠΟΓΟΙΌΤΘ 
(ον ποι. οτα. 12,11, 13,17. 

6. [τ 5οὸκ8 [αϊδα ποπογ, ἐπογοίογθ ἐδ δοαυϊγοβ 
βῆδιηο. ογα. 15, 16. 

Ἴ. [Ὁ βεῖ8 [15 ἤρδτὲ ΠΡΟ ρο]ὰ δηά βέϊγογ δπὰ ]16- 
1685 τηνι, ὉΠ γοίογο ἀξ τηδὺ ρΟΥΙΒἢ τι ᾽τ8. 11 61688 
δοάβ. ειβ. 18, 19. 

8. ὧπ τς νοῖθ, ἰξ Ῥργόνόκοβ ἴ86 ᾿άρτηρηι οὗ 
Οαοά. γύτβ. 8 ἰν, 14, 20. 

θη ΠΕΡ: ἱ. 19, ΦΔοπονδῆ, (ἢα σοά οἵ ὅπ σ6ῃ, ἢ 6 
Οοὰά οἵ Αὐταιαπι, οὗἩἨ βγϑὸὶ ἀπά οἵ ΦαἼοοῦ, ἰ8 ποῖ ἃ 
Θοά οἵ τς ἀσδά, θυῖ οὗὨ 16 Ἰἰνίπρ. Ηθ ἰβ ἃ γτοςκ: 
.6 Ψ}0 βίδπἀβ προ Ηϊΐπὶ βίδπὰβ ἤἥτγιῃ ; 6 ννῇο [418 
ὈΡΟῊ Ηΐπ ᾽ς ογυδμοα, Ενογγι πίη ἴἰμδὲὶ ἀοὰ ἀο068 

ὙΠῸ ΟὨΪΥ ΙοΟΚ8 δὲ ἰζ μιδβιῖν, ἰῃ ρῥδβδίησζ, οδῆπος 
ΒΑΥ͂ ἴπδῖ ἢ6 ΠΠΔΥῪ ποῖ δνὸ ππαογβϑίοοά [ἴ. --α , 6γ. 8. 
Τι 8. ἃ στοδὶ οοπεβοϊδείοη ἴῸ Κπον [παῦ Πότ ἰ5 ΟἿ 
Ψ|0 σϑπηοῖ 16, Ῥβ. σχνὶ. 11. Ἐἀοὐ᾿  ἔπιθ 18 ἔμὸ 
ΥΟΙΥ ὃο8ι ἔπι. Ὗε δ!οι!ὰ οὶ τηολδατο Οοα 8 
ἍΑΥ͂Β ὈΥ ΟἿὟΥ Γπουρ 5, ΠΟΥ [Π6 ρεγίοάϑβ οὗ δἴθγη 
γ οὐὖν ἢοῦτδ; Ὀὰ1 νγὸ 810} ἃ ΤΑ ΘΌΓΤΟ ΟἿ 8 ν5 Ὁ 
αοά᾿ 5 Τοτά. -- ον. 4. Τακα Πορά {παῖ τπου τηϊῃ 
ποῖ οΥ̓ [Πγ86}7 τηοτὸ τῆϑη ἰΐ 8 ῬΓΌΡΟΥ ἴῸΓ ἴΠ66 ἴο 
ἀπ ηΚ. 1η ΒυπΜ ΠΥ {ΠοΓῸ 18 ρΟογ. Μαῖϊ. χν. 38. 
ὙΠ οτα ΤΠ Γ 158 πὸ ἰαϊτἢ τῆστγο ἰ8 0 Τρ δου βη 688. 
Τῆι μγορῇῃοῖ οοπίάοτπ (αἰ τ ἴο Ὀ6 ἃ 56] [ΓουἹθπὶ 
κραβίοη οὐὗὨἨ [π6 τὶρ] θοῦβ πη. [}ἰΐα 18 ἴ[80 τίσ ποϑὶ 
ἰάδα ἴῃ ἴῃς “ϑογίριιγαεβι [018 8 στεὰϊ οοῃβοϊδιίοη ἴο 
"86 Δ016 ἴο ΒΩΥ [0 [Π6 ΘΠΘΠΙΥ͂, ΓαρῸ Οὐ ; ἴποι σϑηϑῖ 
ηοίῖ ἄο πῆοτο ἴο πιὸ ἴδ ἀοάἀ 48 ὑυἱάάοῃ ἰπδο, ΠΟΥ 
τῆοτο τη ψΠδὺ 8 ἀβοῖι] το πιὸ; δηὰ τὴν {ἰπ|6 18 
Αἰτοβαν πηραβιτγοί. -ο γοῦ. 5. ΤΠ ἱπιοπιρογαῖο τα 
ΘΌΠΟΓΑΙΥ αἰβὸ ναϊη-οἱογίουβ. ΒοΙἢ Ἰοδὰ τὸ ἀσδίγις- 
τἶοπ. Οηἶν ἃ οἰθδῦ δὰ βοῦοῦ εγὸ ἥπᾶβ τῃ6 τίρῃϊ 
ὙᾺΥ. ΠΟΙ ΔΙῸ ΠΊΔΠΥ {Πὶπγκ5 ἩΏΪςἢ Ἱπιοχὶσδῖο. 
()πὸ σὴ δὼ ἱπιτοχίςαιθα τῇ ΒΟΙΟΓ, απ Δηοῖ ΘΓ 
Ὑγἰ}1 Βλῖγοι ἀραῖηκο ποιοῦ. Οπὸοδη ὃ ἱπιοχίοευρα 
ΜΠ Ββοίοποθ, ἀπά δποῖθοῦ στ ἰδιγοὰ δραίϊηβι 
“οἴδηςα. ΑΙ ρατγιίξαη αἀἰϑροπίτοη 18 8η ᾿πιοχίολτην 
ἰπο.. οβίγο 15 ἰπβα δ ]α ᾿ ἐῃογοὶῃ 1168 [5 ἀσδῖτιις- 
ὕοῃ : ἴἢ ἀσνοῦγπ {π8ῖ, ψ ὨΙοἢ ρτοάτιοῦϑ 115 ἀοδιῆ. ---- 
γογ. 6. [18 ἃ πιίβογδοϊο ἔθος ἴον ἔ]}οη ρτοβϑῖ- 
Ὠ658 [0 δ6 ἀογἀοά Ὀγ ἔποβ6 ὨϊΠοτίο ἀςορίποα. Ηδ 
ΜΠῸ ρϑῖποῦβ ψΠδῖ ἰΒ ποῖ ᾿ἰ8 οὐ 0685 ποῖ ψ,ϑί ΠΟΥ 
ἰδ (τ πἰιηβο! . “8. αἷδο σδπηοῦ σοπιπας ἰοηρ. 
ὨὈϊκηΐοθ ἀτὸ Ὀαγάοηβ [ ώγάδη δἰπὰ Βεαγάοπ, Ῥτον. 
Ξε πΠ6 τἸῶοσα ΜΟΥ Ρ, [6 ΠΊΟΓΕ οΟ5ῖ --- Ο,, Ε..] ἀΐρ- 
πἰ 68 ἔγδυ τ] 6 ΕἾΥ οὐϊαϊποὰ ἀγὸ ὈθΓ ΗΒ. --- Ψ 6γ. 7. 
[τ ἰ8. Ὁγ [ἀϊνῖπ6] οταϊπαιῖίοη, ἤθη ἢς, υοπὶ αοὰ 
ἱπιοπὰβ ἴὸ Ἰυάμο, Ὠυτβα8 ἰῃ Πὶς οὐσὴ Ὀοβοῖὰ ἴῃς 
βοτροπί, ψοἢ 8 [0 βιϊπρ ἢΐπι. 80 ἷξ ψγὰ8 ντἢ 
Νίπονο. ὙΠΟΓΘΌΥ ἴοο [{. ἐ., ΕΥ̓͂ [Π6 δλπιθ βρροΐητ- 
πηρηϊ : ἀατγίπ τοίογα τὸ Ῥεγλᾶπσπιββ : 866 Αοἷς ἰ1. 23 --- 
σ. Ε.] Ομ τῖπε τοοῖκ ἀροπ ΠΙπ]86}{ [86 Ποανίοβὶ ἡπὰρς 
τηρηὶ οἵ β'η. --- εν, 8. ΤΊ6 ᾿ΠοΐΪο ποῦ] Ὀοσοστηος 
βοὴ ΟἾΪῪ δαίοτο αοά. Εν αδἱΐἱ οἵἴπιοτβ {ποτα ἴβ ἃ 
ΤΟΙ ΠΔηΣ ΟὗὁἨ τῆο86, γγῆο ἤδγα ποῦ Ὀθθὴ δβιιάυςα, ὃν 
νοτὰ ΤΟΥ οοτδ ἴο Γαΐη. ΕῸΓ πόδ, ὙΠῸ δτὸ ποῖ 
ΔΌΪο ἰο 5180 {Ππ0ὶγ Ἀραγῖα ὉΥ αἰ ἴῃ αοά, τ ἀος- 
{πο οἵἉ τοϊτ δυϊοη ἰδασῆῦ ἴῃ τΠπΠ6 ΔῊ τοϊηρΐῃΣ ἵν 
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ἴ.}} ρονγοσ. ὙΤΠΟΥ ἤδᾶνο ΠΟ ἀθϑῖγ ἴο σῇΟΟΒ6 [Π}6 ζτδΩθ, 
ἐδογοίογο υϑι ἢ δὈϊάοδ προη ἴθ. (ἀοά ὨΙΚ68 σαΓΟ 
οἔἩ δβεὶ ἰπαϊνά δ], ἀπ νν}}} Γθα υἶτο ΘΓ ἢ ἀπα ΘΥΘΟΥῪ 
δουποά δηὰ γυϊησα 50] ΠΠ πὰ {{}6 ἀσΞΌΓΟΥ ΘΓ. --- ὅ 6γ. 9. 
ΕἸεθ ἃ8 μίμἢι 48 γοῦ πιϑύ, (0ἀ 18 ΑἸ ννΥ 8 511}} μἰροτ. 
μας ῥγοῆξ 18 ὉΠ6ΓῸ 1ἢ 411 τὴ ῥγαάομοα δηὰ ἰῃ 
811} τ86 σιυίη οΥ̓ (π6 χννοτ]ὰ, [ἢ ΓΠ6. δι} 16 ἃ Ἰοβοὺ ὈΥ 
τποι ἔπε ον. 11. Οοἂ ἢδ8 [ιἷ8 νυν) τη 8568 ΘΥΟΓΥ- 
σοῖο. “1 {686 δῖθ δἰ ἰθηΐ, {πὸ δίομοβ ΥΨ1}} ΟΥΥ 
οὔ, Τῆδ δϊοοὰ οἵ Αὐοὶ οτῖο8 ΠῸπιὶ ἴῃ6 ὀμγίῃ, 
απὰ τη6 [ποτ δηὰ τ ϊ51168 ἱη της ἤο᾽ ἃ βρθὰκ οὗὨ 
αεη. 1, τ  ογ. 12. ἼΒοτα 18 ἃ ὈυΠἀΐησ γί οἢ ἀ6- 
δίΓΟΥΒ ; 8δη( δ ἀεδίγογίπρ ὙΠϊσ ἢ ὑ11115. -- Ψ εν, 12. 
Τῆς Ὀ]οϑδίηρ, ΟΥ̓́ΤΏΘ συγδθ, ΠΡΟ ΔΠῪ ΜΟΥΚ, ΘΟΠ168 
Δίζου 41}, ὅπ! γ, ΟΪΥ Ποπι ἀῦονο. Νοιπίην Οδι 
πάν πο ρα 8. οἵ οὐ οοπορτηΐησ ἴπὸ ἡνο τ]. --- 
γεν. 15.15 ὙΠῸ σατο οἵ ἃ ζτοδὶ ΠΟΠΟΌΘΓΟΥ δ 
δοιῃοίίης ἰπιοχίοδτίην. Βοίοτο Ν ρον Ποῖ ΟΠΪΥ 
ἀονταάοα τηδη Ὀοοϑῖηθ Ἰἀο]αἴογθ. Το 15 ἃ 6 ἢ- 
ογάζι ἰπ ἰς. ((ὐοΩΡ. ἱ. 12 ἢ τπ0 [πιγοάδυσοηῃ ἴὸ 
τ θοοῖς οἴὐον.) 'ΓΒΐ5 οοπιοϑ ἤπια! τὸ Πρ], ἡ ἤδη 
αοάὐ υπάροβ ἱξ, ἀπἃ Ὀἱτιον βοθοτπηρ [Ό]]οῦν 9 (ἢ6 ἴπ- 

ιοχἰςδβιίοη : τηθὴ 16 ἤν ἃ ΠΟΓΙῸΓ οὗ {(Πὸ ἢυτηδη 
δαῖποϑϑ Ὀείογο νν Ὠίον ἴον ὑοννθα. -- Υοτ. 18. 
ΕΓ 8. Α]80 ἰπ ἰάοἸαῖγν ἃ Κίὴκ οἵ ἱπιοχίοβιίοῃ. 

Ἴλιο δοῦον αποϑιίοπθ: μας ρνυδίοιι τι ἱπιαρο 
ον εδη ἴτ ρόνοῦι 1. ριάς ὁ τοροῖ 1 ἀὺ ἢοἱ ΟὐσΌΓ 
(ο ἴ6 τηΐϊπὰϑ οὗὨ 106 ννογϑῆίρρογὰ οἵ 14ο]18. Α ὕμοὰ 
ἐαὶ σδηποὶ ϑροδκ 15 ποι ἶν. Ἡ πους τ6 δοτά 
οἵ Οοἂ τδοτο ᾽5 0 τγοϊχίοη. Ηἰΐπι, γῆο 18 ποῖ 5:16 πὶ 
Ὀείοτο Φεμονυδὴ ἴτοηι βυδιηϊπείο διὰ ἴα}, ἀοά Β 
ἡμάφπιοπίβ τοιϑὲ πηδ Κὸ 516. : 

Πυτῆκη: ΟἸναρ. ἱ. νοῦ. 12. ΤΠ Ῥγόρδοῖ 6]}8 
αοὰ τἰς ΗοΙγ Οπὸ οὗ [βύδεὶ, Ὀδοδιβο [ΠΟΥ 6ΓΘ ΠΟΙΥ͂ 
Ἐπτουρῇ τποὶν οὐ δηα ὈΥ ποιπὶπε 6156. Απα ἔγιν 
ἔἴτοσῃ 41} δἴθγπῆγ οὐ ἰΒ ἃ ΗοὶΪγ πο. Εοῦ 'ξ ψῖνθϑ 
ὅτεαῖ οοῦταρο, Μ ΒΘ ἢ νγὸ ΚΠΟΥ͂ 8πὰ ἤγΠΙΪΥ͂ Ὀθ ον [πὶ 
Ψ αν α οἱ; τπᾶτ Ης ἰβ ουν σοά, ον Ηοὶγ Οπο, 
δηὰ εἰδι Ηο ἷἰβ ου οὐ 5ἰάο. -- ον, 18, ὙΠ ἢ τΠ656 
ποιὰ ΗαῦακκΚοκ 5ηονβ ν πδὲ {που ρἢ 8. Οοσυ [0 
πεγοςΐηρ ἕλῃ, ν ἰοῖ Π0148. τμδὲ αοά ἰ5 α8ῖ ; θὰ 
Ηϑὸ ἀεοἰαγβ δὸ ἰοπς, ἅπὰ ἰόοκβ οἢ ἴῃ6 ψίοκοι, τπᾶὶ 
οπ6 τοῖν ἣι δἰπιοσῖ {Ἐπ πΚ τπδὲ ἢ16 ΤΑ ποῖ Ὁδ Ἵιι8ῖ, 
θαι πλῖν πάνθ ρ]οαβατο ἴῃ οΥ}} θη. [Ὁ 15 ἃ δοῦγος 
οἵ οχοοβϑῖίνο ρτίοῦ ταν τπὸ ἀπτὶρἴοουβ. 5που ἃ 06 
διυσοσύπία! 50 ἰοπς 8ηι δοαυῖτ δος ἢ ργοδὺ ᾿γοϑροῖ- 
ἦϊγ, του ννῖτἢ σΔΙΑτα ΠΥ. Βαν ΠΕῚΓ Αἰιοοε58 8 ρ6Γ- 
ταϊτιοὰ, ἴθ ογάοῦ {παῖ οὖν ἔδει, παν ὶπς ὈΘΘη νγ6]}} 
ἐσίο, πιδὺ ὑὕσσοπιο βίτοηρ δὰ δυηάδην ἴῃ Οοά. 
Απὰ γοῖ {Πἰδ8 ᾽5 ποῖ στίονουβ ὈΘΥΟΠα ᾿ΠΘΆ81ΓΘ, ὙΠ Θη 
8. ῬΙΌΡΠΟΙ βἴδηβ ὈΥ Πἰταβο} ἴῃ δι ἢ 8 οοπῆϊςοϊ, οἵ 
δτἢ ; δας ἡ Ποὴ Πα 5188 ἴη [115 οὔ ]α] σαρδοίν δηὰ 
ἐπ ἴο οοῃϑοῖϑθ δηὰ βγεβεγνα ΔῊ δπγο πϑτοη υυἹτἢ ἈΪΠ|, 
1Π6η ἰδ ἰΒ ἰτοΌ Ὁ], πιΐβοῦν, δηὰ ἀἰξῖγοϑα. ἜΠδη τἢ0 
Ῥοορμὶο Κὶςκ, ἀπὰ {Π|6 τὸ ἈΓῸ ἘΟΔΥΟΘΙΥ ΟὙῸ ΟὐἩ τῆ γόα ἴῃ 
1Ππ6 τυ ἴοϊο πηα38, 0 ὈοΙ αν δηα βῖτασν]ο ἢ [}1π|. 
--- Ομ 0. ιἰ. νοῦ. 1. δυο νΌτ 8 ἃ8 [Π6 [0] οννπρ νυ }}} 
Ὀοσοσηα (ἢ ΘΟΙΠΠΙΟΙ ΕΥΥ : ῬΓΆΥ͂, Ἡ ΠΘΓΘ ΥΘ ΠΟῪ [}}6 

Ρἢοῖβ, ΒΟ ῥγοιπίμοά τ ἐαἰναιίου ἢ  Παῖ ἤπθ 
᾿Ἀὐζ ΠΟΥ Πᾶνὸ πιλΐο οἴ αϑ. Βεϊίονο, τ οθνοῦ Μ]}}, 
1)δῖ ἴδ νν}}} σοτηο ἴὸ ρΡα88. ΤῈ 4088 τοββοη ὈΘἤανΘ, 
σοῦ Οοά {118 Ὠἷ5 ΝΥ οτὰ ἱπ ἀπο. Υ νΥΑΥ͂ ἴΠδη ἰΐ 
55 ἱπιπιχίποα. [τ 58 4180 τῇς οα86 {Π6η ἴΠδῖ ΟΠ6 
«ἘΠ ποῖ δεϊΐονο αοὐ δὲ δγ τἰπηρ. 1)065 Ε{6 τῆγϑαι- 
εὐ 1. ὝΠΕΠπ τπὸ ργοξθηΐ ργΟϑΡΟΓΥ πἰπάδτα 18 {{ΠῸΠ} 
δε! ϊονίη). 1)ο65 Ηδ ῥγοπιῖθθ μιβοθ  ὙΠδη ἴῃς 

ἐδδηξ σἈΙΑΠΝ Ὑ ἰπίογβ υ8. θη τῃ6 Ῥτομἢοῖπ 
ἢγαι οἵ αἱ} οπάδανου ἴὸ ἰδοῦ υἱἢ} τῃ6 πο] ον- 
ἱην, δαϊης. ποαγιθα ρεορὶθ. ΤΤ]γείοτο 1 βἰδπα, 88 
εἶδ ὑτοριεῖ, 89 ὁΠ6 ὕφροὴ ἃ [ΟὙΟΥ, δηα οοπίθῃά 
δῖΓΟΠΧΙΥ δηὰ ἤγπ!υ ἴου [Π6 νγϑαὶς ἰπ [1 δαί ῃϑι 
ἔα πηδο]ονΐηρ. --- ετ. 4. δόπιο ἴ8Κ6 Πρ {Π6 Ψον- 
ἐδ οἰήθειϊίοη, ρμγεῖθπὰ ἰο ὃ6 ν»ῖϑθ, δῃ ἃ μ885 [υάρ- 
ξοοὰϊ ὑρου Ῥδαὶ, 85 ἰΓ 6 ᾿ιδὰ ἀταχρμοὰ ἱπ Ηδρακ. 
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Κακ υηΐδιγ!γ δηὰ Του ΣΌΪ ΟΥ̓ 1πΠ0 Βαὶν, βδἰὶποο Ηδ᾽- 
ΔΚΚΟΙς Θροδ 8 οὗ ἢἷ8 ιῦ]6, ἀπά ποῖ οἵἨ πὸ ἀοδροὶ. 
Βουκὴ 818. ΤΑ Ό]6 4150 Θρϑῆκβϑ οὔ τὴ9 Οο8ρεῖ, γοῖ 
ἰδ Βρϑϑκβ οὗ ᾿ξ 85 (τυγο, ν᾽ 116 1 80] βρδακϑ οὔ τῇο 
Ργοβϑρηῖ ἀοβροὶ. [ὲ ἰ5, πδονγανοῦ, ἴΠ6 καπὶθ (σοθροῖ, 
ΜΠϊοἢ γὰ8 (θη ἔπίατο δηὰ ἡγῃοἢ ἢὰ8 οοπηθ, }8ζ 
ἃ8 ΟΠ τῖβ᾽ ἰ8 [ὴ6 δ πιὸ γοϑίογάαν, ἰο- ἀπ, Ἀπ ἔογονοῦ 
(Η6Ὁ. χΡ. 8), Αἰτπουρ ἢ Ηδ 5 ἀπποιυηςοὰ ἴῃ 84 αἰ- 
ἰογοηϊ ΨΆΥ ὈοίΌΓο δηά αἰτοῦ ἰδ σοηΐην. Βις τας 
5 ἃ ΤῊ ΕΓ οὗἨ πὸ ππροσζίδηοο ; Ὁ 15 πονοῦ 6] 6055 19 
581ὴ6 [8.1ἢ ἀι!ὰ βρῖγ. ὙΠῸ ττυτῃ, ν]ς ἢ οὴς Πα8 
ἴῃ). 8. ποτὶ, 18 σα βιμηπαλ [ἤγπηηοδι, 8: Ὁ} ΠΠγ, 
ΓΠ ΓΙ 6 88, Πἀ6}}70}, ἀνὰ Ὁ παῖ ᾿.6 οἰΐπισα ἴο 116 
ἀπ} δὴ ἤαο!ν οἵ δηοῖποσ. Νον 1 Ἰδοῦ τ ρα858, 
ΒΟΘΝΟΓ ΠΊΔΥ ὑ6 ἀἰβροποῖ ἴοὸ ἀπδΥτοῖ ἀὔυμε ἴε, ἐμᾶς 
ἢθ ὙΠῸ 88 10:8 [ὉΟΠἸπρ ἰπ Πῖ8. Βοδττ νν ἢἰςἢ οἸοανο8 
ἴ0 8ποῖπον δ8 ἤμ  {1}} πὰ ἔγιιθ, πὰ ἀσροπ 8 ροῃ 
ἢΐπι, ΠΙΔΥ͂ 68}} 1 τριιτἢ, οὐ Ὑιδὺ ἢ6 ΜΠ]; δῖ Ραα] 
ΔηΟ γὸ ἀο ποῖ ΚΠΟΥ ΔΏΥ ΟΥΠΟΓ ΠαΠῚ6 ἴῸ δυο 8 
ἀἰπροβίτίοη {πη ἔαί τῇ. --ο ν ογ. 11. Νοὸῖς ΟὨΪγ ἢπἰ5 οἀ- 
ἰῆςσο, Ὀαὺ 4180 [ἰϊὰ ψίο ννου]ὰ, ὑδοοπλῦβ (00 ΠΕΑΥΓΟῪ 
ἴον ἰἰπὰ Ὑγ0 [δ ἃ τἰπηϊὶ, ἀοβροηάϊης Βοαγὶ, δπὰ 
ὙὙΠΘῚ Ὁ ῬΙΠΔΓΟΥ ἃ Ὀδαϊῃ οὐ  Κ8 ἦπ 5 ποῦυβο ἢθ ἰδ 
(οὐ θά, ΤΠθγθίοσθ Ῥγίποοβ δηὰ ΠΟΡΙΘβ, 1 (ΠΟΥ͂ 
νου! Ὀμ11 ἀΠΓΔΌΪΥ, 5μοιυ ἃ 866 τὸ ἴς τπΠ81 ΠΟΥ ἴὰν 
ἃ τίρῃς γοοά Του πα δτοπ, {δὲ 18, τπον Βῃου)ὰ ἢγβι 
ῬΓΑΩΥ͂ ἴο οὐ ἴον Ὠδαγὶ δηὰ σοῦτγασα, νυ ἢ ἴῃ (ἢ9 
{16 ΟὗὨ ἰγου Ὁ]6 ΠΊΔῪ Ὁ6 806 ἴο ργδϑϑθγνο [Π6 Ὀὺ᾿αΐηρ,. 
Βυῦ 1 ΠΟ σϑγο 8 Ὀοβίονοα ἴὸ δοαυΐγο [8 ΘΟΌΓΑΖΘ 
[ἀτπ δΊμΝ, ὃν νος Τα ΠΟΥ πηθαπ8 δι ἢ, οὐ τὴ8 
ΘΟΙΓΑΡῸ πρὶ γα ὈΥ ἰΐ --- Ο,, Ε.], θὰιῦ ΟΗ]Ὺ τγοοά δπὰ 
8ἴ0Π0 816 γοβγοὰ ἀρ, ἰδ [(Π|ὸ δα] ἀΐΠ..} πλιϑὲ ἤΠΔ]}Ὺ, 
ὙὙΏΟη 1116 {{π|6 σοπι68, ροΥ ἢ, ἃ8 18. ΠΟΓ6 τοοογάοα. 

Κ3ΤΆΑΒΚΕ : ΟΡ ἱ. νοῦ. 12. Οπθ οδῃ ΘΟ ΓΑΙ ΠΥ ῬΓΑΥ͂ 
ἴο ἀοά [ῸὉΓ ἃ τηϊ εἰ ατοπ, θκπὶ ποῖ [Ὁ δὴ δπιῖγα ἀνοτῖν 
ἱπρ' οὔ ] ρα πἰϑιποηῖ.--  εγϑ. 17. ρέμα μὠϊτα, ἸνσΔΥ 5 
οηννατγ, ἰ5. [ἢ 6 πα χὶπὶ ΟΥ̓ ΠΟΙΌΘΒ ; ΠΟΥ τη! ἢ ΓηΟΙΘ 
8δοιὰ ἰδ Ὀ6 ἴ[μ6 πηλχὶπὶ οὗ ΟΠ δια π5, ἐπ τοσαγὰ τὸ 
[μοῖν οοπβίδηϊ στον δηὰ ᾿πογθαδβο πη ϑρὶγτι 4] 118. 
- παρ. ἰϊ. νοῦ. 1. Αἰτβοιιρῇ 411} ΟΙ τ πεῖλη8, ΟΥ̓ 
Υἱγίυθ οὗὁἩ ἴπΠ6 σονοπαηΐ οἵ Ὀδρίί5ηη, να ὕθθῃ ἃρ- 
νοϊη ρα τιναϊςηοη Υ σα (Ῥϑ. χυὶνὶ. 32 ἢ; σχχχίῖχ. 
21), γαῖ ὕὈθϑο ΘΒ ρΑΓΓ σα] ΑΡΙΥ ΔΓ σα] α τὸ δἰ σἢτηθη. 
“νοῦ. 2. Το ργοριιοῖβ παὰ ποῖ οπ]ν 8 οὐμπμηΐ5- 
βίοῃ ἴ0 ργοδοῖ, θὰ: α]860 ἴὸ τυσῖῖθ. “ΓΠΟΥ δεῖ νοΓῪ 
τ ΚΟΟΪΥ ψγῆο0 φτονοηὶ ρῥἱδίη οἷο ΠῸπι τορ δι 
1π6 ΗοΙγ ϑεηρίατοβ. (σοὐ᾽ β ογὰ πηπδβιὶ θ6 μ᾽ αἴ} Υ 
Ρτγοϑθη θα, 80 μ81 Θνθὴ [86 πιοϑῖ δ΄ ΠΙΡΪΘ ΤΏΔΥ ᾿εδγῃ 
ἴ0 ὑπ ογβίϑηᾷ ἰυ. ---α ν εγ. 8. Υ δἰ εἶπ σοτρΥἾ865 ἴῃ 
ἦς (1) μα ; (2) μορθ; (8) ρατίθῃος, οΥ νγαϊτῖπρ; τὸ 
1π6 οπὰ [οὐ τἴιΘ εἰπ|ὸ Μΐἰοδ ἴΠ6 Ιοπὶ ὰ8. δρ- 

ἱπιοὰ, Ὀθπῖ νος Ηδ ἰηϊθηάς 8 ἴο νγαὶϊ ἴογ. --- 
ΘΓ. δ. Ῥείαάβ, δναγίςς, Ὀ]οοάιἰγείλιοββ, ἀπαὰ ἀ6- 

ὈδιιομοσΥ ἀοἀ ἀο68 ποῖ ἰθαῦθ ΠριπΙβ θα ἰπ ΔῊΥ 
ΟΠ. --- ον. 8. γο 806 ἤογὸ ἴπαξ ποῖ δνογυιῃὶη 
Ὑν πο 18. ἄοηθ ἴπ δοοογήδησθ ννλτ ἱπιογηιήοη 
ἰανγ ἰ5 τίσης θείοτο αοά εἾ50, δηὰ δἰ]οννοα ὑγ Ηΐμπ. 
-- εν. 9. Ῥγοξρου ἱπβρίγοθ ΘΟΌΤΩΡΟ ἢ ΘΟΙΓΑΡῸ 
Ῥγίάς ; δῃὰ ρυγαθ πονὸγ ἀ0θ8 ὁΠ6 ΔΠγ ροοΐ. --- Ν οΥ, 
10. Βαὰ οὐμπ86] αἰθοιβ ἰπὶ ποδὶ νγῆο μῖνθϑβ ἵϊ. 
θη ἰγτγδηῖα δῖ ἴο θχϑοιῖθ 1ῃ6 σοπηηδη δηὰ 
ϑθηΐθηοο οἵ αοὐ, ΠΟΥ͂ β΄ ΠΟΓΑΙΥ Οὔϑασνο ΠΟ πηοά- 
ον δτίοη ἰη ἀοίην ᾿ϊ. --α ον. 15. πο ϑηουϊὰ ΠονοΣ 
ἴηνῖα ΔΩΥ͂ ΟΠ6 88 8 γνυσδῖ, δραϊηδῖὶ ἤοπὶ ἴδ οἤἢογ- 
ἰβ 65 8 ΠηΔ] [ἔχης ΠΟΑΓΙ. --ο ὕοτ. 16. ὙΠΟδ6 γγἢοῸ 
τοὐοῖοο ἴῃ αἰπιγοιδίηρ ΟἾ ΘΒ, ΜΠ ἴῃ τηοὶγ ταγη ὉΘ 
Ὀτοῦρην ἴο αἰβῖγεθβ ὉῪ Οοά ηὰ τηδάθ οὐ͵εείβ οὗ 
ἀοτϑιοη. 
ῬεὰνΡ : ΟἾΔΡ. 1. υϑσ. 12. 1π {1π|68 οὗ ρυὈ]ἷς ἀδη- 

Βοῦ [Π9 Βε[681 δη6 [Π6 Ὀ05ὶ [Π]68}8] ἰδ ἴ0 αν ΓΘΟΟΌ 80 
ἴ0 Ῥγδυοῦ. Βγ ἴτ οἠδ σϑῃ δοϑῖ νΑηΠι}5}} [116 Θ ΠΟΙΩ͂ 
διὰ δύγοδῖ ἢΪ8 σάγθαγ. ---- ΟἾΒΡ. 1ΐ. νου. ὙΠ πιίη- 
᾿βίθτβ οὗ [16 Οοβροὶ δὸ βρί γτι1.8] δίς τη η, ῬΑΡΟ 
ἴῃ τοϊαϊζΐοη ἰο 9 δοι}8 οὗ τηϑῶ, Οὐδσ ὙὙ ΐς ἢ ΠΟΥ͂ 



οθ ἨΛΑΒΑΚΚΟΚ. 

δῖο ἴο ψψαιοἢ, δπ ραγ]Υ ἰπ τοϊαὔοη ἴὸ τ Τοτὰ͵ τὸ 
ψΠοε6 Ὑοταά ἴΠαν αἴας ἴο σίνο ποοὰ δηά ν ῆϊοῖ ὑπὸ ν 
δτο ἴ0 ργϑδεῆ. --- ον. 8. Υϑ ἀθερ 5618 οὔ ἴῃ ὙΥοτὰ 
οἵ αὐάὰ, ἀο ποὺ ἱπιαρὶπα ἰδ 1π6 δ οτά οὗ 186 Τωοτὰ 
ἀραϊηδὲ γοῦ Ψ1}} ποῦ Ὀ6 Δι] Π]]6 ἃ. --α Ν ον. 7 ἡ. Τὸ 
ἀοὐ ὑεϊοησι {πὸ τίη οἵ τοι! δίίοη. ὙΥΠῚ Ὑἢδῖ 
ΤθΆκατο γὺ πιεῖθ, 0 58Ἀ}} ὈὨς τηραϑαγοὰ 10 γοιι 
ραΐη. - ον, 20. Γ τ αἰϊνίπο Ἰυδρηιθη 8. [Ἀ]] 
ΑΙδο ὌΡΟΠ 8, ΜΘ τη ϑάοτγτο ΜΠ ἢ [Π6 ἀδοραθϑῖ 
Ὠα ΠΥ οὗ Ποαγῖ, δηὰ ᾿ΔΥ Οἱν ἤἥηροῦ ὉρΡΟῚ ΟἿΓ 
τηοι τ. 
κε : ΟΠ ΔΡ. ἰἰ. νον. 1. νη ἴποβο ΨΜ}Ο ΔΥῸ ἴῃ 

ἔσο σοππιυπίου ἢ (ἀοά τὸ ποῖ Αἰννα 8 ἱπ [ἢ 6 
δι. ΠῚ δίϑιο οὗ πιϊπά. “ΤΟΥ διὸ δἴ ὁη6 [ἴτης, ΔΙΙΒΟΌΡΗ 
ἴῃ ἃ ρΟΑΙΥ ἔγαπιθ [οὗ πιῖη|, οεςσαρίοα νυ ἢ ἀχίθγη δὶ 
{πῆμ 8; δ ΔΠΟΙΠΟΓ {{π|6 ΤΠΟΥ ΓΘ ΘΠ ΓΟΙΎ δοπίγαςῖοα 
ἤτοιη Θαγίδ]ν {πΐηρβ, δηὰ ρῥἰδοθά ἴῃ ἃ οοπάϊιίοη 
ψἸῊῈΟ ἢ ΔΡΡτΌΔΟΙ 65. τὸ Ναἰ τη Ὀοίογο τα τῆγοη οὗ 
(οὐ. Το 8. ΒΟΠΊΘΓἰπ|68 οἰϊοςῖοα Ὀγ [6 γτδος οὗ 
αοά τῆτοηρὶι {πὸ πηοάδϊαπη οὐὗ ὅπ ἀποχρθειθα ἱπι- 
Ρυ 186; δι τῆστα διὸ 4180 βοπιοτὶπηο8 οα [6 ρϑτῖι οὗ 
της θο6]ΐονοῦ ἃ ῥσγοραγβίοπ ἀπά οοπηροβὶης οὗ [δ6 
ταὶϊπὰ ἴον ἰτ. ὙΤΠ18 δίαϊο οὗἩἉ τη ἰ8 ἱπαϊςαι θα ἰπ τῆς 
Νεν Ταεβίαπιθης ὈΥ τἰιο οχργοβδίοπη, 1 γα8 ἴῃ τἢ6 
δρὶπε; δπὰ εἰὸ ῥτορίιοι ς4}}8 ἰδ ἢΐ8. ἰΟὙΤΟΓ. ---ν 76 Γ. 
8. Ὑηδῖ, δοοογάΐπι ἴο Οὗ τοοΚοηΐῃρ;, 566 πὶ8 (0 
ὑὕὈ6 ἀεοϊαγοί, νν1}} Ὀ6 δαὐπηϊτοά ποῖ ἴ0 πανα Ὀδοη ἀ6- 
ἰαγεὰ; ὃὰῖ ἴο πᾶν ταῖκθῃ ρίδοθ δ᾽ ἴῃ δρροϊητοά 
ἄδγ δηὰ δὲ 1ζ8 Ῥγορϑὺ {ἰπ|6.0 “ΠΟ Ῥγοπιΐ868 σαπποῖ 
ὑκ ἰοτοδὰ [ἰπτο {11} πγ6η1] ὈῪ ἃ ποδάβίγοηρ ἀΐδρο- 
εἰϊίΐοι ; δαῖ οη {πὸ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΟἿ ΓἈ}18 ΒΟΟΠΕΓ ἴγο πὴ 
ΒΌΘΙ ὈΟΒΥ͂ δον Ὑ Ὁ8Ὲ Κ ἀρδίῃ ἴὸ ἃ ἴδια οἵ πα ]1Εἔτ- 
ἐποθ, δπὰ ἐπ υ ὈΥ πορίοοῖβ [Π6 ρΓΟΙ,186.--Ὗ ον. ὅ Ε΄. 
ὕροπ τῦῖδὲ πλιιϑὺ ἃ Ὠλη, ΜΠ0Ὸ ἰ,85 ἴπ ἢ18 θα πὸ 
Ῥεϑδος δυο ἔοι ἔδί ἢ, Ἰθδα ἴον [ἢ6 ράγροσο οὗ 
ἢΠπαΐηρ ρόδο ἐπογοῖη Ὁ Απὰ πον ἷἰ8 ἰδ ἢ ἢἰπὶ 
ὙΠῸ τη ΐθϑθ8 [86 Ῥδ1}} [δῦ Ἰοδὰ8 τὸ αοὰ ὃ ὍΤὮοῖο 15 
ποίπίης οἶ8ϑ6 δάἀεαπδία ἴο ]1 1ὴ6 αὐγϑ88 οἵ 8 δου], 
ουθη τπουρῇ Π6 'γεῦθ δὺ]9 ἴο βνναϊ ον [6 ὑπο ἷθ 
ποτ] ὰ. Υ ας 6] 0ἢ τιροι 8 κοὰ] μᾶ58 ἢ6 ἰπ ἢ͵8 ὁοη- 
4ιιοβίβ, ἰπ 18. (τοι διχυ ε᾽ οπ5 ἀπαὰ ρΟΒΒα 55] 0}8 ! 
“- νὲγ. 20. ΤΠα ρτόρδοῖ πδά οὐϊαϊποι {5 ἡνΠ0]6 
ἀἰβοϊοβατα ὈῪ αὐΐθὺ αηὰ ρεγθανογίηρ ννδἰτηρ ἀροπ 
τῆ Ι,οτὰ, ἀπά ἢον ἴῸΓ τ δαί οὐἁ ἰ8 ΤΟΔῚ ΖΘΊΊΟΙ, 
αἶβο, 6 ἀϊγοςῖβ (6 μοὶ ψψου]ὰ τὸ Ὀ6 51}}} Ὀοίοτγο τη 6 
1οτὰ, ψῆὸ ἔτοτὰ 8. ΒΟΙΥ το ρ]Ὲ ν|}} οαγίϑίη}γ 
πιαβίθη τἶια [1 ἢ]}}πῖθπτ ΟΥ̓ ἔΠ686 [18 'γοτάβ, θὰῖ 80 
δἰϑοὸ Μ|}] ὕῦ6 ποπογθᾶὰ ΟΥ̓ ἴπὸ γτοβρθοῦ πὰ ὃν ἴπο 
ΤηΘΑΒ 6 ΟΥ̓ τΠ6 τορατὰ οὗὨ [118 ΟὟ ῬΘΟΡΪΘ ἴ0 ἢιἴ8 
)υάρπιοπῖϑ. ὙΠ οπ τπὸ πιοατὶ 18 ἔγοα ἔσομαι ἰ[8 ἴδοι- 
δα πὶ οΔΙῸ9, ῥτο)θεῖβ, ρ δ 08, ρϑΓιΪ4] πο] Δ 1Ι0Π8, 
ἴπ6π, ἀπά ποῖ {1}} τῇθπ, σδὴ ᾿ξ γΓθοθῖνο ΠΙΔΏΥ 8 ΓΑΥ͂ 
οἵ ἀἰϊνίπο Κπον θάνε. Εἰ ἰβ ΠΟ δἰθθρ, ὑυ1 8 νἱρι- 
Ἰαπὶ Κηον]οάχζο; 1 ἰβ πιούθουϑι ὯῸ ΠΙΔΒ(Υ δΔηα ρμγθ- 
αἰρίταῖο δείδπιρὶ ἴο 6] οὔθ᾿ Β βοὶ ἢ, θὰϊ ἃ ν δἰτίηρ 
ὍΡΟΙ τΠπ6 μοτὰ. 
ΒΟΗΜΊΚΌΚΕ : ΟἾΒΡ. ἱ. νοῦ. 18. ἴὉ πουἹὰ ὕῈ ἴῃ 
σΟη ΓΙ Ἶ ΤΥ ἴοὸ {{Π|0 δῖ ρ] 6 δυγαηρομοηΐ οἵ ἀοὰ τπαὶ 
ἴ6 ῥίοιιβ βου! Ραμ ἰδ [6 τιπηρίουβ, [86 ὨΔΟΓΘ 
τὶ ρΐθουβ τ[πΠ6 πηγὶὨΐθοιβ, ποῖ 1ῃ6 τονεῦβο. Βεῖ 
16 ννᾶγβ οἵ Οοά ἰπ τ ργεβθηΐ ρουθγηπιθηΐ οὗὨ {Π6 
ποτὰ ἀγα 80 σομιρ] !]οδιοὰ ἀπὰ ἱπιγίσαϊο, εδὲ τὰς 
ΤΟνΟΥΞΟ Οὗδη δου Αγ ἴἈΚΟΒ ρῥίδοθ; δηὰ {18 18. ἴὸ 
86 γίοιιβ, ὙΠῸ τὸ ποῖ γϑῖ ῬιΌ ΘΓ οη] ρ ἰοποά, ἃ 
στοδι ττἰ8]. -- ἐγ. 14. Ἴδη ἰΐ 566π|8 δ ἰἔ (Ὠΐηρ 5 
ψγογα αἰγοςσῖθα Ὀγ σδηςα δηὰ αἱ ψ|}}. Ηδ ψο Κηῆονν8 
αοά ἀοοβ ποῖ ἔγαβῖ ἴο Ἀ]86 Δρροδγδῆσοδ; ὑθαῖ 1Π6 
ἈΡΡΘΆΓΆΠΟΘ που 6 1088 ῬδΙΠ5 Πῖπλ, πὰ πὸ ννου]ά 
ψ ἰδ τ ὄνθπ ἴπ6 Αρροδγϑηςο ἀἱά ποῖ οχ᾿ϑί.--- ΟΠΔΡ. 
ἱ!, νον, 2. ὙΠῸ οπά, ΓΠπ6 νοῦν ἰαβὲ τἰπ|ὸ δπὰ 16 
οδῖλ Ὁ] ἐπ πιοπῦ οὗἩἨ 1π6 ροτίεοιρα κΚιημάοπι οὗ (οά, ἰ8 
οὗ 4}} διῖαγ (πη ρ8. ἴῃ τηοδὲ οοτδίη δηὰ ἴΠ6 τηοδὺ 
διπρογίδπι, δηὰ δνοσῪ ἱπιογημιθάϊδια ΡΙΟΡ ΘΟΥ οὗ 
[Ρ βμάρμει δηπὰ τοἀριηρίίοῃ [88 ἃ ΓΙΕδὶ ἡ] 6 ΟὨΪῪ ἴῃ 

[6 ἕαου την ἴ0 ἀο! ρα ῖ65 {πι|5 ἰασ᾽ πὰ δηὰ δββιιγο5 
ι.5 οὗ ἴϊ. --- εν, 4. Ηθγα τῃ6 Ἑπασβοῖοσ οὔ Αὗτα- 
ἴδπὰ, [Π6 ἔδιίπον οὗ (1ὸ τα], 18 ἀορίειοα ἴῃ οοη- 
ἀταδὺ ἢ τναῖ οὔτΠο ἰπβοϊδηϊ μγίησοϑ οὔ τΠ6 του]. 
ΓΊ5 ΘΠ ΓΆοῖΟΥ 15 τὶ θοῦ δη 658, [Π6 δοΌτοο οὗὨ τίρῃι- 
ΘΟ 5Π 688 5 ἔα ἰτῆ, τῆ ἔγαΐς 18 116 ἴῃ τ 6 [0}} ΒΙ]1οΑ] 
86η86 οὗ τὸ ποτά. ΕἌΠ ἢ ἢδ5 ΠΟ πηουῖξ ὁπ τῆς ρατὶ 
οἵ πιϑῃ, ὕθοϑι86 πη8η σϑηηοῦ ὑγοάποθ, θυ ΟΠῚΥ το- 
ςσοῖνο ἰδ; [Ὁγ ἴἈ0ἢ, 48 [Π6 σοηβοίουβπθβϑ οὔ (οά, ἰς 
16 ψγοτκ οὗὨ τῆ Οὐγοδίου ἰπ τη. [Ὁ 19 4150 ἔμ᾽ 
ΔΙίοηο, το ἢ τοοοῖνοβ ἢ γῖϑθ πα 4}} 1Π6 σσϑοα οὗ 
(οά ἰπ πἰπὶ; δυῖ τῃ6 βαπη6 ἔδὶ ἢ ͵ 8 4150 Ἐπ οϑβϑῆ. 
τα] ῥτϊποῖρὶο οὗ 411 σοοὰ ψοσκβ. 76 τηῦβὲ ὈθυσΆγο 
οὗ συποϊἀογίηρ ἴΠ6 ἐφ ἢ, γν αἰοἢ Ἰαγ8 Πο]ὰ οὗἁὨ γσγδοἊ 
τη 1.501 68 [ἢ δίπποΥ, ἃ8 ἃ ρου ἶδγ, βοραγαῖο κἰπὰ 
οὗ ἕἢ : ἔδἢ σαπποῦ ὉΘ 80 αἰνἸ ἀρ ἴῃ σϑα  Υ ; Ὁ 
10 15 8ῃ ἱπά!ν 5.016 ἀπ : 80 τὴ ΒΙΌ]6 υπάοτείδηὰε 
ἰς- Ῥιο αἰν αἴπρ ἀπὰ ἰβοϊατίοη οἵὨ ἔφ ἰπτο β6}»- 
Ἀγαῖο Κίη ἀκ, θΟΊΟΠ 8 ΟΠ]Υ ἴο {πὸ ἀορπιδεῖς βυβῖοπι» 
οἵ Βυτηϑη δβοίθηςο. --- ογ. 5. Οομαρ. 1)δῃ. ν. --- 
γεγ. 6. Τἤογθ δ΄ {ἰπ|68, πθη παίίοηβ, [δὶ τὸ 
80 Οἴϊθη ἀδνοία οὗ υπήογβίαπαϊΐηο, ὈΘοοΙη6 ῥτορδεῖς, 
θα τῃ6 νοΐοα οὗ αοιἱ ὑδοοπλοβ τῃ6 νοῖςο οὐ 110 γεο- 
Ρ 6. - γεγ. 18. Τῆὸ τολοἤοῦ, 80 πιϑῖκο8 δὴ 160], 
(γῖ68 ἴο ἀπἰπιᾶϊο βίοηθ απὰ ψοοά. Βαϊ τπ 6 δηϊη- 
τἰοη ὈΥ͂ πηοδῃ8 οὗ υπιᾶη ἰάοα ἀπά αὐτὶ ον ῸΣ γο δὶπα 
ΟἾΥ ἃ ἴαἰβα δηϊπιαιϊίοη, νῃϊσἢ, 1 ἰδ 8 σομβίἀοτοά 
ΤΟΑΙ, 18 ἀδοδρῖνα, πὰ ΟΠ]Υ πουτβ 68 δ ρου ὕοη. 
Ὗ. ΠΟΡΕΜΑΝ: Οἡ οἴ δΡ. ἱ. νϑῦ. 12 (σοι. 5. ἢ πιῖο- 

ἄογ ὁπ ομΆΡ. ἰϊ. νϑῦ. 1) : Ατποηρ υ.8 Οὗ 1π6 ἀν δηρεὶ- 
ἰφ4] σμασ ἢ [δι ἢ 18 ποῖ Ἔνθη γοῖ [Ππ6 ροϑβαβείοη οἵ 
ΟΥ̓ΟΓΥ͂ 016. ἼΠΟΓΟ [5 σου δἰ ΠΙῪ προ, ἰῃ τ1η6 Ομυτοδ, 
οὗἩ τ νϑπογ ὉΪ6 τα οὗ ἔδίμογ ΑὈγδἤαπι ἴο οδεὶ 
15 ἄονπ ; οἵ [Π6 πηϑὴ ΨῈΟ ΠΟΥΘΥ Ἰοβῖ βίρῃϊ οἵ τῆδὲ 
δά Ὀδαη γοαυθδ οὶ ἴῃ δΔηά τες, πο οοπεῃ- 
Ὁ8}}γΥ σοπηογιοα Πἰ πη 86 νι 0Π6 ἰἈςῦ, δι τὴ 6 οἴοῖ- 
4] ἀοὰ, νὶϊιο τηδίίο οαυθ δηὰ οαγίῃ, δῃὰ γ}0 
6] ἃ ψίθῃ [6 ἤγδβι Ἰηλη ἃ 0 ]Π]ονγβμΐρ οὗὨ ρδδϑοα, 861} 
᾿ἱνοά, θοσδαβα πΠ6 ἢδὰ σοπίϊπιιοα ἴο γανθα] ἐπη86 ἢ 
ἀαπτγίπρ ὕτνο τποιϊιδϑη ἃ ΥΘΆΓΒ Ῥγθνου8. 
Βυκοκ: [0 δ βοιῃειήπρ ἴο Κπονν [6 πα] ρτ- 

ΡΟΒβ68 οὗ ἴπ6 ᾿γογὰβ οἵ ἀοάἂ, δηὰ το ὃ6 δὺϊβ Ριορεη 
" ΔΡΡΙΥῪ τμῖ8 Κηον]εάκο ἴῃ ΡαὈ]ὶς δηθὰ ρῥγίναῖα , 
δ Γ9. . 
ΗΙΕΚΟΝ.: εν. 18. δ δα 8 (ἢ ΐ8 ἴῃ {πὸ δηραίδὶι 

οὗ ἷθ πολ, 45 1 μα ἀἰά ποῖ Κπον [δι βέτν Π 
Ρυγιῆθὰ ἱπ 186 τε, ἡπὰ τπαὶ [ἢ ἔὄτγθο τηθῃ ΤΑΙ 
ουῦ οἵ [Π6 ἤετγ ἔμγηδοο ρατγογ ἔπδπ ΠΟΥ ΟΓΟ ὙΠ6π 
ΠΟΥ πο γο ἰἤγοόνῃ ἴῃ ; 88. ἰῇ Πα ἀϊὰ ποῖ Κπον ἐμαὶ 
ἀοά, ἱπ 6 τίς 68 οὔ ἢΐδ ινϊβάι, 8669 οἰ βοῦγίδο 
τπλπ ψγὸ ὅ0. τὸ 
Βυποκ: εν. 14, Ταῦ αοἃ πϑῖςεβ ον ἴδ6 

8:18} ]|68ῖ δι} πια}8, μΠ6 ΠΟ ἀδηΐοδ ποῦ ἀθοϊαγαβ; 
θαὉ ᾿6 88}8 οηἷν {Π8| Οοὐ ἢ 8 ῬαΥΓΘΌΪΔΓ ΟΔΥΘ [ῸΓ 
Πη6Π, ΕΒρΘΟ ΑΙ Ϊγ 1ἴῸ0γ ἢν ον ῃ θνδ αὶ μῃ 
ἨΕΝΟΒΤΕΝΒ. πιδκο8 δὴ εἰςδοῖΐνο δρρ]ϊοδέοη οἵ 

νοῦ, 18 Ε΄, τὸ χαῃιθ] ησ 86}}8 (Κογισ. Σ. υ. Κι. Ζ 
[τείας ἴο τῃ6 Αἰ ναπφοίϊοαὲ Οἰητοὶ Οαξεί(4) 1867). 
ὕλριτο: ἄδαν ἱ, νοσ. 1: 16 τὴ6 τἱρῃιοουα 

ΤΆΔΕ ἈΥΤΌΒ81165 ν ἢτἢ Οοἄ ὉΥ ἐκι ἢ, μα ΘΟΠπαμοΓΒ δἱ Ἰδβῖ 
ὈΥ͂ δ΄8 πα οίαια0]6 ρου βονθγαῆοθ. Τ]ι6 ρτορδοῖ 19 
ρογρΙ οχρὰ τὸ ἴΠ6 πἰκῆοδε ἀοστεα, τ ἢ116 ἢα σοη δ ογ8 
τῆ 5ιιοοθ88 οὗ [Ὡς (ΔΙ άςδη πᾶ (ἢ6 τπΐβεγγ οἵ Πἷδ 
ΟΥ̓ ῬΘΟΡ]6, αὶ ἢ δίαπαβ ποῖ 1Ππ6 1668 σΟΠΒΙΔΠΕΥ 
ὉΡΟη δΐ9 συδγὰ, ἑ. 6., ἀροη τς Ἦ ογὰ οἵ ἀοὰ, πιο 
ΡΓΟΙ ἶ8βο5 Γουνϑγαὰ δηὰ ρθη 5 πιθη ς, απὰ ἢ6 ἸδΔἢ 3 ὈρΡΟΩ 
Οἀοά, 88 ὑροῦ ἃ ΤῸςΚ, ἰῃ ογάδυ τῃδὺ ἢϊ5 δεῖ πηδῪ ποὶ 
5:10 θροη [6 δ᾽ ΡΡΕΓΥ 501} οὗ τεπιριαίίοη. ἌΒοδὶ 
ἀροβ οὰ δηῆδνοῦ ἢ πα ὙΠῸ 15 δἱπιοδὲ Ὀσγοόίθῃ υΠ- 
ἀθγ ἀαΗῪ πίγιιροβ ἢ ΠΟΥ ἀηρυΐδβῃ οὗ βοὰ], ὕο 
ΠΟ πὶ ποίμΐηρ ΓοΙηαΐΏ8, ἴσου ΘΥΟΤΥ͂ ρτοίοοιίου 18 
ἰοβῖ, Ὀαῖ ἴο βιδπὰ ἔββί προῃ ἷ8 ἡγυδῖςἢ, ἐ. 6., Ὡροῖ 86 
 οτὰ οἵ αοά. Ττίαὶ ἴθϑομοβ βυς ἢ γΕΓΆΠΟδ. 
ΟἾΪΥ τ6 δῆδνγοσ οἵ αοά, ἢ ἰς '56 Ὠοασὰ πὶ δ6 ΘΓ 
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οὔ ἴῃ6 οαγῖ, Ἰοδ8 ἴὸ δὴ τπνγανογίης ὮΟΡΘ, [ὉΓ δι} βἴο δηοίποσ. πὰ γαῖ 1 18. ιι5ῖ 80 Μ1Π| ννὶηο, 
οομῦ68 ῬΏΘη τηλιϊ ἀδεραὶγα οὗ δνοσυτπῃρ᾽ 656. Μ ὨΙΟΝ ἰ8 δγοοῖ ἴὸ [6 ἰᾶ816 απα ϑβοοπηΣ ἀοἰϊοἰοΟῦ8, 

γεν. 8. ΡῬηι : νου νοῦ οἵ αοὰ ἰ5 ἂπ οἁἢ. πὰ πονογί ἢ. 1658 ἰζ ΤΟῸΒ ἴΠ6 τηοϑὶ ΡΟΥΘΓΑ͂ΙΪ οὗ εἶδ 
Βυκοκ: Ο εἰἰοϑα ἀομίογα!]6 οὔθδ, ννο, ὑπάον 56 868, Ἰη Δ Κ68 ἶπὶ ΠΟΙ ρ᾽ 85 δηά δ οὐ͵εοεὶ οὗὨ πηΐ- 

ΝΠ ΔίΕνΟΥ ῥχοΐοχῖ, ΟΥ κοι ε οι υϑίοή, δῦ γα]. ΟἽ] νοῦβδὶ ἀδγίπϑίοθη. 80. 8}4}} ἴξς Ὠάρροη 4180 ἴο ἴἢ9 
16 ἐὰν μοβρα οὗἩἨ το86 ψῆο οὐϊαΐη τη6 οπά οὔ Ονη] ἀδθδῃβ νυῖτἢ ἘΠποῖν ἐπεδια Ὁ}6 στγοθα : ἦν νυ ἢ]}} ΟἿ]Υ 
ἔλιτἢ, δη ὦ ν}ὸ ἀγὸ ἴὸ ὑὰὲ γαϊῃογοᾷ τὸ Ηΐπι το 6 νἱτὶ } οἰ απο ἡποτὰ [ὃν Πποἷγ ΟὟ ἀρθηςν} πο ἀσδβίγαο- 
Ηΐπι. ΗἜ ν}}} φοπις, γοα, φοτιαΐην Ης τὴ} οοπηθ. ἱ τοι ἀπά πλᾶκο ἔἶποπι Οδ]θοῖΒ οὐὗὨ ζοποταὶ οοη τοπιρῖ. 
δ, οοπιο, [τὰ Φουῦβ! Απιρι! Η. Μυτεε: ΜλΠΥ ἰτδαβίιγοθ, ΙΏΔΠΥ ποῖϑ. 

νεγ. 4. Οοσσειῦβ : Τῆς δοι}]} βιαπαάδβ τήρει προῦ ] ὕ ἤοπα ἀο065 ποῖ [Π6 πλῖϑογ ἱπ)υτε ἢ Ηο ἀείγαυάς 
πᾶν ΠΙ ἢ 15 ργοιπδοι, ἡ, 6., 7 6585 ΟἸγῖβι, 1 10 Ἰονο8 8 ποῖον οὗἨ ἢἶβ ΡΓΟΡΟΓΙΥ : πα ͵5 ἴκ0 δ τβογη- 
Ἡΐϊ. 1 ἰς ἀοοβ ποῖ ον Ἡμϊιη, ἴς ἰ8. ρεγνοῦβο. θι5ῖ; ἢ ρσυδῦθ πὰ ἤοΙ 8 οἡ ἴο ψνΠΑΙΟΥΘΥ ΠΟΠΊΟΒ 
Βυποκ: (ἡ δνοῦν ροϊῃϊ, Δγις]θ, δυο, Οἢ ΘΥΟΤΥ ] ἴ00 πολὺ τὸ ἢΐπι; ἢ6 5668 ΘΥΟΓΥΜΉΘΓΟ ἢἰ8. δάνϑη- 

ἴυγη δηὰ ἐνοῃ οοἰϊοςδιίοη οὗἨ ψοτγά5, νυ ἢ Τὺ [ΡῈ ἴὸ τ6 αἰβαάνδηίαρο οΟὗὨ οἴ ποΥΒ ; μα ἀορυῖνοβ ὮὨ]π)- 
ΒΟΘΟΙῺ ἴο Ὅδ ΘΠ ΓΙΟΥ͂ δοοίἀοηϊα!, {πὸ ἥογά οὗ ϑ αοὰ᾿ 86} οἵ Οὐυά᾽ 5 ἔλνοσ απὰ Ὀ]οββίηρ, βιι βου βῃῖρντοοκ 
[45 Ἰαϊὰ 118 δβροοῦλι! οι ἢ 518. Υδ δι κηον]θαςο οὔ Πἷβ. οοῃϑείθποθ πὰ ροοὰ πᾶπηο, ἰοβοβ [Π6 ἔΆΤΟΥ 
πὶ ἢ ΠυΠΊΠΠ τῆσῦ ἰν 19. ἃ νον ἔγοιῃ αοἱ.. Δηα Ἰονε οἵ τη. 1 ὈΠΥ ποπ, Πρ ΠΥ ροπα. 
Ταμμυν : [τ τὴῖ5 ὁ6 βεπίθηςο, 16 }1:5ῖ 5Π4}}} ϑτύμρϑ: εν. 11. 80 ἱπ Επτὶρί 65, ἈΠ ιβοάγα, 

᾿νε ὈΥῪ πἷ8. ἐπιμμαλ [{0}}}, τπ6 δῖχ παπάγοὰ δὰ {86 νυ]ἕδ οὗ Ὑμοδβθιι8, Ὀγοα 8 οἵ γομεΠΠ Π ΠΥ δραίηβι 
ταϊτίοθη γγοσορῖβ, ν οῖ σοὰ οποο ἀο] νογὰ ΠΌΠι δα] τ γ 8868, πα ΠΟΥ 5ῃου]ὰ ἴδαγ τὴ γοῦν ἀδτκο 
διπαὶ, ἀγὰ ςο]]οοιτοα ἱπῖο ἃ οοτηροπάϊα τη. 658 ἃη (ἢς Ὠοιι568 ἰ650 [ΠΟῪ ταν ον Θἢ ΓΑ 86 {Π|6ῚὉ 

ον. δ. βοηιμεπ: Τὴθ ΒΑΟγἸοπίαπβ ὑγογο ἃ, ἡοἷσο δηά ὑτίπρ τη6 ἀθοπιϊ πα  Ὁ]6 ἀθοάν Ὑγ πῖον ὙΠΕΥ 
γοϊαρίπουβ ρεομίο, ποίογίουβ ἴοῦ τποῖς ἀγαπκοη-} μ8ἃ νυϊτηοϑβοὰ τὸ ἸΙρ}.} ᾿ 
688; δας ἰῃΐ5 νοΪῃρίποιιβ ργοραπϑί ον 18. ἀβιϑ}}γ} ΒΟΗΙΚΕ: ὙΠῸ δοουγρο οὔ (86 Τοτὰ Μ}}} ρογίοστω 
πὶτἢ [Π6 ρτορίνεῖ δὴ ἰππᾶρα οὗ 1η6 ἐπϑϑτίδυ!α ἀοδίτο, 103 δοῦνῖοο, μθη τ Μ1] Ὁθ [τόση ἈΨΕΥ. 
Υ το ἴῃ τοῖν ῥυὰθ [ΒΘ Ὺ ἀοεϊγογθὰ ὁπ παιίίοα ἱ 12 (869 ἴμο Δ »ροίψιμε φ Εισὶρίάες, ὕωο 416 ἧ. -- Ο. 

ΤῊΕΞ ΤΗΞΟΡΗΑΛΝΎΥ. 

Οηάρτεε [Π. 

[71ε{ἴ ἀπά Πιϊγοάμοίίοπ (γοτβ. 1, 2). 7λὲ νυνορλοὶ τοργϑβοπὶς ὕελουαΐ α8 ἀρρεατΐπρ 
ἐπ σίογίοις ἢα)εδίῳ οπ, δίπαϊ (νοτβ. 8, 4). .7ὲ ἀφεδονῖδος ἐλ αυαφας οΥ ἰλ6 ίασωδ 
ἐπ ἰλὲ 7)εβογτί (νοτ. ὅ). 76 Ουπείογπαίίοη, οὗ ἰὴς Ναίζοηα (νθτβ. 6-10). ᾿ εξετ- 
Φη0ες ἰο (ἠς Μινγαοῖς αὐ Οίδεοπ (γοτ. 11). Ἰοδιιζα ΟΥΓ ἐλδ 7ηϊογροξδίίίοη 9. αοά οἡ 
Βελαῖ «7 λΐς εορίε (νοτβ. 12--1ὅ). διιδ)οοί οΥ᾽ ἐλ6 ]ηἰτοάμοίίοπ τεδιπιεά (νον. 
10). 7 ῥγορλεὲ αϑεϑεγίς ἠΐξ Οοηβάοηοο ἐπ Οοα ἴη ἰδὲ πιΐάδὲ ὁ} απίϊοϊραξεά 
Οαϊαπιΐίψ. ῬΡΑγΑ}1]6]8 ἴο (18 Οάδ: θαϊ. χχχιῖὶ, 2--ὃ ; Φυαροδβ νυ. 4, ὃ ; Ῥβ. ἸχνἹ]!. 7, 
8 ; ἰχχνυὶ!. 18-.20; οχὶν. ; 18. ἸχΧῆϊἱ. 11--]4. -- Ο, Ε..} 

1Ὰ ργϑγϑγ οὗ Ηδθακκυκ, ([π6 ργορβδί: τι ὑὐἰαμαρ αὶ τηιβῖο.} 

2 Ο Φομονδὴ! 1 μάνα ποαγὰ {πΠ6 τοροτί οὗὨ (μ66, 1 8πὶ αἰγαϊὰ ; 
Ο ΦΔεϊιονδὴ 1 τονῖνο [ὮγῪ νοῦ ἰῃ [Π6 τιϊάϑὲ οὗὁἨ {80 γ6 818 ; 
1 {86 τηϊάοῦ οὗὨ {Π6 γϑδγβ τηδῖκθ 10 κποῦγῃ : 
Ιῃ τγδίδ ΓΘΙΠΘΙΩΌΘΓ ΤΩΘΓΟΥ͂. 

8 Οοἂ  οοτηθβ ἔγομι Τϑιηδη, ὃ 
Απὰ (πὸ Ηοὶγ Οηδ ἔγοτα πιοαπῦ Ῥαδγϑδη. ἸΔῈ. 
Ηΐ8 βρί θη οῦ δούϑσβ (86 θαυ ΘΒ, 
Απά (86 οαγίδ 18 11] οὗἨ μἷ8 σ]ογγ. 

4 Απὰά [Π6 Ὀτὶρ 688 8 16 {Π6 δαῃ ; 
ἘΑγ8 δ βίγϑδαμι ἔγοτῃ ἷ8 Ὠδηά ; 
Αμά ἰδογὸ ἰβ ἐμ πἰάϊηρ " οὗὨἨ 18 μόνου. 

ὅ Βοῖογο ἢΐπὶ σοΘ68 [Π6 ρΪαρσαθ ; 
᾿ΠΠ Ἀπ Ὀυγπίηρ, Ρα6Β.]Θηο6 101] Ονγ8 ᾿ἷ8 ἤϑοϊ. 

6 Ηϑ βἰϑῃᾶβ δηᾷ πηθαβΌγοβ (16 ΘΑΓΙΝ : 
Ηδ Ἰοοΐκβ, 8ῃη 4 "8.68 Ὡδ(] ἢ 8 ἰΓΘΙ Ὁ ]6 : 
ΤΠο ὀνοσ αϑιίηρ τηουπίδ᾽ 8 8ΓΘ ὈΓΟΪζΘη ἰῃ Ρ1ΘΟΘΘ᾽ 



ΗἩΑΒΑΚΕΚΟΚ. 

ΤἼΘ δίθγηδὶ 1115 δηῖς ἄγῃ : 
ΗῚ8 ννᾶγ8 ὃ ἃγ δνυθι]αβίϊηρ. 

71 ε}}07 ἴΠ6 ἰδηίδ οὗ Οὐβἤδη 9 'π ἐγοῦθ]6: 
ΤΠ6 ἐδ -ουγίδῖη5 οὗ ἴΠ6 Ἰὰπὰ οὗ ΜΙ|Ιάΐδη ἰγϑι θ. 

8 ἃ5 10 ἀραϊηδί (86 τῖνουγβ 10 Ὀαγποᾶ, Ο Φοβουδὴ ὃ 
Ὗγ88 {πὴ6 δῆσον δραϊηβὺ {Π|6 Γἶνϑυ ἢ 
Ὗδβ [ΠΥ ἔυγΥ ἀσαϊπύ {Π| 568 ὃ 
ΓΏδὺ ἔπου ἀϊαϑὺ τἰάθ ἀροῦ {ΠΥ ὨΟΓΒΘΒ, 
1ὴ [Πγ οδιαγίοίβ οὐ νυἱοίοσυ. 

9 ΤΊΥ ὕΟΥ 18 τπηδᾶο ΘΗ ΓΙ ΓΟΙΥ ὈΔΓΘ: 
Εοα9 "Ὁ [οὗὨ οἢιαβιϊβθμθηῦ ) ἈΓΘ βοσῃ ὉΥ ἴμ6 τψγοσ. ἰδῇ, 
ΤΒου οἰθανθϑὶ {Π8 Θαγι ᾿ηἴο ΓΙΥΘΓΒ. 

10 ΤΠ 6 τηουπίδι! ΠΒ δαὺν {Π 66, {ΠῸῪ νυ ἢ 6 ; 
Α ἢοοά οὗἩ νναΐϑὺ ρᾶ8868 ΟΥ̓́ΘΡ: 
Τὴθ ΔΌΥΒΒ υἱΐθῦβ 1.8 νοἱοθ ; 
1 ᾿1{18 ὉΡ 1[8 Πδῃαβ οἡ ἢΙσὮ. 

11 ϑυῃ, πιοοῃ, βίοοά Ὀδοῖς ἴῃ ποῖ Ὠαρι δίίοη, "ἢ 
Αϑιδο Ἰίρῃι οὗ {πη ἀστοννβ, τ Ηἰςἢ θυ, 
ΑΥὐ {δ6 βιηίην οὗ (80 ΠΡ πἰηρ οὗ [ΠΥ ΒΡΘΆΓ. 

12 1π δηῆρδθγ ἰποι ππᾶγοῆϑϑὺ Γπγουρἢ (6 Θατίὰ; 
Ϊὴ σγϑῖ τποὺ ἰγοαάοϑὲ ἀοννῃ [16 ὨδΌϊΟΙΒ. 

18 ΤΠου ροσβὺ ἔοι ἴον [86 ξβαϊναϊίίοη οἵ (ΠΥ Ρθορὶο ; 
ΕῸΓ [Π6 βα]ναίίοῃ οὗὨ {{π|π6 δηποἰηιθα : 
Τῆου ἀλβιδϑὺ ἴῃ ρίθοθϑ {πΠ6 Π6δα ἔγοτῃ (π6 ἤουβα οὗ (86 τν|οκοᾶ, 
ΠΤ αγίησ ὈλΓα (6 ἐοαπἀαίοη ον ἴὸ {π6 ἤθοῖ. δ δῇ. 

14 Τῇοαυ ρῥίογοθϑὶ ἢ ἢ8 ΟὟ ΒΡΘΑΓΒ (Π6 σΠϊοῦ οὗἨ ἢ]8 σἈρίδίἢΒ, 
ΤΠδῦ τιιβὴ οἡ Κα ἃ ἰδπηροϑὺ ἴο βοϑύϊου [16 ; ᾿ 
ὙΠοΙν γο)οϊεΐπρ' ἰ8 ο ἀθνογ, 88 ἰζ γγθγθ, [86 ῬΟΟΣ ἴῃ ϑϑοσϑί. 

16 ὝΠου ἰγοδᾶάθϑὺ ΠΡΟᾺ {Π6 868. ΙΓ ΠΥ ΠΟΙΒΘΒ, 
Ὅροι ἐΠπ|᾿| ἔραμπλίηρ οὗ πηδην τγϑίθιβ. 

1611 Ποαιῖ, ἈΠ ΤΥ ον 68 ὑγοσ  Ὀ]6α ; 
Αὖὐ {π6 βουπᾶ ΤῊΥ 1Ϊρ8 αυϊνογοαᾶ ; 
Ἐουύίθηηθ88 δηίαγθὰ ΤΥ ὈΟΠ6Β ; 
Γ ΓΘαλ]6 ἴῃ ΠΥ ἸΟΥΤΟΥ ᾽5 ραγίβ, 
Τηδὶ 1 δὰ ἴο ταῖς ᾽δ αΐοι!γ ἴον (μ6 ἀδγ οὗ ἀϊβίγοβεα, 
ὙΠθη 6 {πᾶ0 ΔρΡρσγόδοῖῆοβ [ῃ6 παίϊοη 8}8}} Ῥγϑδβ ὍΡΟΣ ἵξ. 

17 Ἐσον" τἢ6 ἢρσ χ66 1} ποῦ Ὀ]ΟΒβοτὰ ; 
Απᾶ {Π6Γ}6 18 ΠΟ ριοάμποθ οἢ {Π| Υἱῃ68 ; 
ΤΠ ἔγυ! οὗ 6 οἷϊνα ἴγϑϑ [81]8, 
Απᾷ ἰδ 6148 68 πὸ ἴοοᾶ : 
ΤῊο ΠοΟκ 8 ουΐ ο ἔγοπι [ἢ 10]4 ; 
Απᾶ ἴδ6γὸ 86 0 οβϑδίι]6 ἴῃ [6 8{|8]]8: 

18 Βυι1 ν|]}] Ἔχ ἱπῃ Φοπονδῇ, 
Αμὰ γχα)οῖοθ ἰὴ 186 αοά οὗ ΤΥ βα] γδϊίος, 

19 Φοδονδα, [πὸ [μηγὰ, 'β ΤΥ βίγθηρία, 



ΟΗΆΑΡΤΕΕ ΣΙ]. 88 

Απᾶ τρδῖκ68 ΤΥ ἔδϑὺ Πκ 186 ᾿ἰπάβ, 
᾿Ἀπαὰ ολυ868 τὴ6 ἴ0 γΔ 1 ΡΟ ΤΥ Πρ Ρ]Δ668. 

Τὸ (δ6 ῥγϑοθηΐοσ, δ τὶ ΤΩΥ δύση σοα ἱπβ χα θηίδ. 

ΤΕΧΎΤΑΙ, ΑΝῸ ΘΗΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

(1 ὕες. 1. -- ΓΝ Ὧν, Ὡρον δὀίϊρνοποίλ. Κεὶϊ ἀοτίγοβ 1 ἔγοιῃ ΓΤ ῳ, ἔο εἴν, ἸΏ 10 γεεὶ ἴο απὰ 77, 8 τοοϊης 

βοῦξ, ἱ. 4.) ἃ θοη! ἀοἰνοτοὰ ἰὼ ἴπο ατοβίοοι οχοἰίδιιθοῦ, ἀἑλυγαγηδμς; αν ἀπιλυγαηιδδ, οΥ 47}εν ἐλ6 τπαππεν οΓ α πιανίϊαὶ 
«' (γἱμτιρλαὶ οὐφ. Εὶοϊηογὺ : παολ διλυγαφιδεπισοείδε. 

Θεδαυίυδ ἀεσίγο ἰὲ ἔγοσα Γν, ῬΟΓΏΔΡΘ !. ᾳ. δ, ΤΙ, (ο δε ετεαὶ, ἴδ Ἰοέΐοτα ἵ2) δυὰ 2 μείης ἰπίοτοβκηροά. 

[2 σεν. 8. - ΤῚ ὌΝ, ὩὨοὺ ὑκοὰ ὈΥ ΔΏΥ οὗὨ ἐδο τοΐθοσς ρσορθει οχοορὶ Ηδθακχυκ, ἰὼ ἐμ 4 γοτϑο 8 ἴῃ οἾΔΡ. ἰ. 11. 1ἰ 

ἰα πιοδὲ ζο υθΏ}} Ὀδοά ἰὼ ἐμο Ὀοοῖς οὗ “οὐ. 

[3 ὕες. 8. --- ἸΏ, αἰ, ΟΥ οἡ ἐΔλ6 γίρλε Λαπα, Ὀδποο ἐδ σουελ, ἔμ6 ᾳυδείοσ οὰ ἐμο σχίσῃ Ἀδὰ, τ πϑη Π6 ὅιοθ ἰ5 ἰοπαζὰ 
ἰλο αδδί. 

Τοιθδη πδϑ ἃ ΘΟ ΠΕΓΥ ΡΓΟΡΘΌΪΥ Ὡδιιϑὰ δον ἴδ βτϑῃ δου οὔ εδὰ (660. ΧαΧΥΪ. 11); Ῥοσῆδρα δ βοιιξδοτη ροσίΐοη οἵ (δ 
Ἰεπὰ οἵ Κάοιι, οἵ, ἰῃ ἃ νἱάδσ βοῆδθ, ἐμδὲ οὗ πο βοῆς οὗ (ἢ Εμϑί, Βεηπὶ- εάέηι. ἸδυαβυνϊΝ δοὰ «9}6γοπιο τηθοξοη Τοῖηδῃ 88 
διόνῃ ἴῃ τ 6}» ἀδγ αἀἰδίδηῦ βῆθος τ}108 (Δοοογάϊηρ ἴο Β.860}.8) ἔγοῦλ Ροῖσϑ, δηὰ ἃ Βοιγδῃ μοῦ. δε} 8 ει. Βιό. 

[6 Ὑεν. 8. --- ἸΣ Θτ Τ, Ῥοιϊ. χχχὶ!. 2. 809 δι 8 Φιοέίοπαγν 97 ἐλ6 Βίδίε, ἀτῖ. τ Ῥασδο," δηὰ Βονίηδο ΒΒ Β δ, 

65. ἵπ Ῥαί., οἱα., νοὶ. ἱ., ὑη. 186 δυὰ δδ2. 

[5 ΥαΣ. 4. -- ὮΔΣ 2, ἴῃ [λ6 ἄσδι, Ροϑίϊοδὶ ἴον σαγβ οὔ ᾿ἰρῃξ. Αὐδϑϊο ροοῖβ οοζωρατο ἴδ ἢγβέ γδγϑ οὔ [80 τί δίῃ 50Π 

ἰο ἀογπξ, διὰ μθηο9 κἷνο ἴο [1:9 δὰ ἔμ: 6 μβοΘΙ08] Ὡδπῖθ οὗ βΆ26}19. ΟΟμρδτ9 ΓΌΟΝ. θουθΏ., Σέσ. Ἀἰοίμοσε : δέγαλίομ 
διπὰ ἰλπὶ τὴῦ δείία. ᾿ 

[6 Κος. 4, οἷα. - ὙΠ ὨΪ)), απά λεγε --- ἴὼ ἴθ δ -|κὸ δρσθάον, τ ἐμ9 ΤΥ οσηδηδίίηρ ἴγοῖῃ ἴἰ --- ἰ6 9 Ὠ- 

ἰοκ οἵ ἷ8 οὐ ἱροΐθῃοθ, 1. ἐ..) ἔῃ ρἷδοθ Ἡοσο Ὠἷδ οσγηηϊροΐϑηοο 1466 [86]. Το Βρίδηδον [Ότη1}5 ἔΠπ6 οογοτίηρς οὗ ἔπο Αἰ- 
τοϊκῖν αΘοὰ. Κα6]!]. ᾿ 

Γ Υενγ. 6. -- ὙΤ72), οτγί γοὰ ὉΥ βοπῖο ἴγοτι ὙΠ» ἴο υπεαξωγέ, διιὰ ὉΥ͂ οὗοτα ἤγοτα ΣΩ, {0 ὃς γπουεα, ἰο δὲ αρτίαίφά. 

ΤῊ ΟΧΧ, τοδὰ : Καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ ; ἰδο γυϊχαῖο Δ: γιοηθμα 6δὲ ἑέγγαπι. ἸραϊμοΣ σοηΐοτγα ἰἰ : μη πια85 (Ὁ Σαπμά; 
Κεῖ! : ςεἰ5 ἰλ6 εαγίλ τεείΐϊπς ; Κὶοϊηοτί : μπὰ γη158, ἀἷε ΕΥ̓. 

[ὃ ον. 6. --- Ἷ) Ὀν ΓΘ ὅτι. Ἡδοἀοτβοῦ οοπδίδοσα ἰμ680 ποσὰδ 88 οροχοζοιϊοδὶ οἵ ἐδ ρτοοοάϊηβ, δηὰ ἐσϑῃϑ- 
Ἰδ8 μαῖα : Ζ:|5 απείοηε τοανε. Ἐοὶὶ πσἀοτβίδη δ 11 δ 8 δυνδίδμπιενο οἱδιιϑο, δῃὰ ἰο Ὅθ ἐδίκθῃ ὉΥ 11861{: διυεγίαδέϊ πᾳ ΦΟΉ7368, 
ον ξοΐπε: ατὸ ἰο Αἰπι, '. ο., Ηἥ6 ποῖ 5022 αἰοπᾷ αε ἢ6 τσεη! αἰοπβ πὶ ἰλ οἰάεπ ἰἔπια. ἘΙεϊηοτὶ : ίο Ῥΐαάε ἐδγ Κογζεῖς δελαχί 
ἐν εἰμ. 

Ὁ Υαν. 1. --- ἸΏΖΗΘ, α Ἰεηριμοποὰ ἕοστα τὸς ἸΦΞ, ῬΓμοίμασ 1ὲ ἐφ ἰηιουιάοά ἐο ἀοδίρταίο ἴμο Αὐτίοδπ οὐ ἐδ Ασαθδίδα 
Ουδὰ 15 ἀϊδρυ θά. Οσϑοηΐαδ, δίδυτον, 6] χοῦ, δὰ οἴμοτα οορίθηᾶ ἔοσ [δ ἴοστωοῦ ; Ὀπ: ἴδ οοποθοίου οἵ ἔθ πδιηθ 

“μὰ ἐμὲ οὐ ΤΌ, [8 ἀοο!άοά!ν ἐπ ἕανον οἵ ἐδο Ἰδίίες. Ἡδηάδσβοῃ. 

(0 ψεγ. 9. - ἽΝ ΓΘ νυ ἐδ 8 ὙΘΥῪ ΟὈΘΟΌΓΟ οἰδῦθθ, δορὰ δ86 Ὡοὶ ὈΘΘΏ δδι δδιοίου!  Υ οχρὶαἰμηοᾶ. Ἡσηᾶοτ- 
.« Ων .Φ 

δο τϑηάοτβ ᾽ξ : “ΒΟΥ ῺΒ οἵ Βροιτδ Ἧ36 [Ὧ0 πογὰ." ΠΧΧ. : ᾿Εντείνων ἐντενεῖς τὸ τόξον σον ἐπὶ τὰ σκῆπτρα, λέγει κύριος ; 
[ὃς Υυϊχαίο : ἡσαηιεπία {τίδμδμα χμας ἰοεμέμα ἐς : ἸλλΙΏοΣ : σὶε ὧμ ρεδολιοοτεη, ἠαίξεδι ἀέη διαπιηιεπ; ΕΚὶοϊμοτὶ : σα ἀμτελ᾽ ἢ 
Ἡγογὶ δοξολιοογέπεπ Ζμολιγμίλεη. 

Πὶ γα 11. -- ΓΤ, [δ ΤΊ τὰ δῖα ποσὰ Ἰηαϊοδίοα ἀἰτθοιίου. Το βαπ δηᾶ τσοὺ τοίτλάγεισ (0 (Ἀεἰν λαδϊεαεοπ. 
[13 αν. 16. -- ΓῚΓΩ, ἐλε ἰοισεν ραφγί, τολαὶ ἰὰ μπάενηεαιλ. ΓΆΓΊΓΑ, τσλαὶ ἐπ ὠπαεγπεαιλ τῆε, ἰ. 6.) τὴν ἰοισεν ματίϑ. 
[18 Υετ. 16. --- Ὑ8}8 οἰλ86 ΘΧΡΙδί 4 ἴῃ πτοδὶ ἴὃϑ8Σ [Π8ὺ 76}} ἀροὴ Εἴπι. γυϊχαὶο: κί γεσμίεεεανι ἴῃ ἀἱε ἐγ δι αιίοπῖε. ΤῸΘ 

ἸΧΧ. ἀο ποῖ ἰγδῃβίδίο ἸΝΝΝ --- ἀναταύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψσεώς μον. Καΐμοῦ: Ο ἀαδ8 ἰεὴ γωλοπ πιδελίε σῶν Ζεῖξ ἀαν 

τνῶδεαΙ. ΚΙοίποτε : ἀἀα55 ἑεὰ τιλὶς ἐηίξεβεπλωσχτοη 2οἰἱ ἄτι Τασα ἀεν Απρεῖ. 

[14 Υοτ. 11. --- “3. πιδὺ Ὀ6 τοπάοτϑὰ αἰλομσλ, δὲ ἰῃ ἐμο Α. Υ͂.,) οΥ ἑλομζή, δ ὉΥ Ηδυάευβοη : οσ ᾽ξ ἸΏΔΥ ὃ ἐταπεϊδίοα, 
ιολἱ εἴτπε, ισλέπ; Ὀαΐ ἰξ σΔῸ αἷκο Ὀ6 το ογοὰ 6 (Ὧ0 ατοοῖς γαρ, οΣ 9 Δέη ἐπίπι. Τὸ ΧΧ. τοηάον ἰξ ἰῃ [5 γοτϑθ ὉΥ͂ 
διότι ; ἴῃο γα ραῖο ὑγδηβϑἰδίθϑ ἰδ ἐπ ύρη; ᾿θἴθιοσ, ἀ6η; διὰ Κ)οίθοτγι, ἄφηη ἀα. Τθ Θ0Ώ80 16 διι δὶ Ὠ |4}}}0 ἐμθ δδῖωθ ἐπ 
«ἰζσον σϑ δ. Ε 

[16 γος. 19. - ΓΊΝΩ, ἴγοια ἰδ Ρίοὶ οὗ ΓΞ. εἰσοϊίης, (9 δ οὔεν δυγιμῖης, 0 δά εἰς, ἰο φυρενίπεον ἃ -- Ποῖα 
Θεραπεπιεϊρίεν. --- Ο. Ε.} 

τἰϑμεᾶ ὈΥ ἴπ6 ργορβοῖ Πίπιβο!  (οοπιρ. Ιπιτοά.) τὶ 
τπ6 1 τατεῖο] Ποδάϊηρ, δι βου ριίοη, απ ἱπιθυτηθ- 
ἀϊαῖο εἰρη (είαλ, νογβ. 8, 9, 13), ἴον [ἢ τοῦδοι (δὲ 

᾿ ἘΕΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΘ ΡῬΙΟΡΒΘΟΥ ΟΥ̓ 1πὸ ἡπάρτηθης οὐ 180 πουἱά, 
πράογ [ἢ 6 ἴοτπι οὔ ἃ {Γποορίδηγ, δηὰ δἸγοδάγ ῥτοὸ- 

τοῦ ὉΥ ἰϊ. 14, ᾿πιπηθα δύ  Υ ΤὉ]]οννβ, κα Ζθρῆ. ἰ. 
οομΡ. ΖΕςΟΙΙ. ἰἱ. 18), [9 Θπιρηδις Λασείς ἐϊησαΐε : 

ἰοξ 41} τ6 νου ἃ δ6 β] δηλ Ὀδίοτο πὸ [οτὰ. ὍΤμαὶ 
ἴδ Θοῃ δηῖδ δΓῸ ΘΥΙἀΘΠΟΥ [πὲ 58. τιοὴ Ῥτορδοίίς 
88 ἴΠ6 ῬΓΟΥΪΟῸΒ ἰβ ον  ἀδηϊ ἔτοπὶ τΠ οἷν θη Εἰ γῸΙῪ οτίρ- 
ἰπδὶ Ἑπδταοῖοῦ δπὰ ἤοπι τμεῖγ Βανΐπρ τοΐϑγοποθ 
Πγοπρηοῦς ἴο ὑπ διῖατο; δηὰ ἰδ 848 Ὀδθῃ ἔατ- 

τ ἴ8, ἴῃ δος, Ὁν ἰΐ5 τγίθπι, αἰοτίοη, δπὰ ἰοσπιαὶ 
Βηΐ 8}, οοπίοττηοα ἢ 6 ἈΥπιη8 δη ἃ ῥβαὶπιβ δἀδρίοα 
ἴ0 Ῥαυίοστηδηοο [ἴῃ τἴδ6 ῬΡι0]1ς βουνῖο 6]. 10 15 ΒΟΪ6ΙΥ 
1Π6 δρρίϊοδείοη οἵ ἃ δα δ)οστῖνα ποιίοῃ οὗ 8 ρβ]πὶ ἢ 
[π6 Ῥδγὶ οὗἁ 1)6112Ζ86 ἢ} δπὰ [ζεῖ], ἤθη ΠΟΥ πᾶ κο 
[Π6 δητἶγο ϑοῃ ν᾽ 8 Πι6τΘ ᾿γυῖοδὶ οὔϊιᾳβίοη οἵὨ δι 0)θοεἶνα 
οποι] οΏ8, 8η οαἰο οὗ ἐν όη Ἷ. πὰ ἰϊ. ἱπ τὴ6 5οι] 
οὗ [Π6 ροοὶ ἱπβρίγεὰ τὴ τ μοοιῖο (ρος. Οοπιρατο 
ΟἿ ΥΕΣ. 2. [τ οδῃ ὕῸ δϑἰὰ δὲ 1ὴ6 τοοβῖ, ἴῃδὲ τῇθ 



84 ΗΑΒΑΚΚυΚ. 

οἰοκίῃρ ᾿γγῖοδὶ νογβεβ, 16-19, βιιβίδί πὶ ἃ γοϊαϊίοη ἴο 
[Π6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ ᾿ΓΟΡΕΓ δἰ πλῖδὺ (ὁ Βαϊ οὗ Νδῃ. ἱϊ. 12 
Λ΄ τὸ Νδῆ. ἢι. 1-11; πὸ ΠΟΥ ἀο ηοΐ ὁ6Ά86 {ΠΟΓΘΌῪ 
ἴο ὈΕΪοπρ ἴο (ἢ6 Ῥτορῆθου. ὙΤπδὲ (Π6 ροοῖα ἔογπι 
15 Βοϊοοϊοα δ 118 ΤΟΆΒΟΙ ἱπ (Πα ἔδοῖ, δῦ 88 4]} 
ῬΓΟΡΙΘΟΥ ἱπνοϊ ΠΠΙΆΓΙΠΥ πἰίογβ [156] ΡΟΟΙΟΔ]ΪΥ ἴῃ 
φοηβοαῦθηος οἵ {πε οἸονδίίοη οὗ [ἢ ϑοιι} ἰγοοὰ ἴγοπὶ 
{πὸ ΘΑ ΓΙ, 50 4180 1ῃ6 Πἰρσησει ἀοχτοα οὗ τ[ἢ6 ργορδοῦ- 
08] ᾿πϑρίγδιίοη ἱπο] 68, 8[ [Π6 58 π|6 {ἰπ|6, ἧνε ἰσἢ- 
ἐπὶ ἀορτοο οὗ 116 ροριϊςαὶ. 6 βανὸ ὄδχδιῃρίθβ οὗ 
ἐἷ8 ἴῃ [Π6 ῬγΟΡΒοςίοβ οὗ [παίδῃ δηὰ ΜὶσἼδίι, νυ Βῖοῃ, 
ἴῃ τπεὶτγ ρτθδίθδι μοῖρ, δγῖκ ὧρ [16 ΚΟΥ οὗ ἰῃς 
Ῥβα]πδ. [Ὁ δηεγοὶυ οοπίγαάϊοῖς {πῸ ΤΟΓΟΌΡ ΝΥ 
τίμα] πὰ σταηὰ Ἐἤάγβοῖοῦ οὗἩ [16 Ἡγιηη, θη 
1). 126 ἢ ἄοοβ ἡσὶ ουθη δἰΐονν ἰϊ ἴ0 Ρ858 88 οὐ χίπαὶ, 
ὑεῖ Ὀτίηρ8 ἢ ἀονῃ τὸ δῃ ἰπλἱαιίοη οὗὨ ἘΡ5. Ἰχχυὶὶ. 
{ΤῊ γοάβουιϑ ον (ἢἷ8 ορἱπίοη, ἢ ἢ 6} Σϑο ἢ ἽΠΠΕΣ 
τορεῖπογ τὶ ἢ ζτοαῦ ραΐη8, δηὰ [Ππ6 πιοῖ μἰ Δ δ: 018 
οὔ ὙΠΟ Β6 Γαρθαῖβ ἴῃ [Π6 Οὐιππιδηίαγῳ οπ (δε 
ραίτπιδ, ἃγὸ οἿΪγῪ οὗ ἃ δβυδ᾽θοιΐνο ἀδιποηβιγαῖνο 
ὝΟΥ ; 8 ΠΠΊΟΓΟ Οχϑοῖ ΘΧΔΙΪΠΔΌΟΙ 8 Ποῖ 1η 0]866 

66, δίῃσθ {Π0 φυσειίοη [ῸΓ ἴ86 υπάοτγβίαπαϊηρ [οἵ 
16 ὨγΙΏΠ] ἰδ δὴ οααυΐναϊοης οπθ. Ἡαρίεϊὰ ρῖνο8 
1η6 ροβίεῖνο οΘοσηῖοῦ ργοοῦ, 8. 11}. Ρ. 815, Οὔδογν. 
69.) 

Αοροογάϊηρ ἴο τα οοπίοπ8 (Π6 ΠΥΠΊΏ 18 οοπηροβοά 
οἵ τῆς (Ο]] ον ἱπρ σοπδί ποηϊ Ρϑγίδ : -- 

1. Τὸ ῥγορίιοου οὗὨ 186 ΓΠΘΟΡΏΔΗΥ ᾿βο]; νϑῖβ. 
2-.-315 

11. ΤΊ ΔΡΡΙοδὕοη οὗ 816 ὈΓΟΡΈΘΟΥ ; γογ. 16- 
9 
ΓΉΘ Ῥτόρἤοον [661 (νοτα. 2--15) ἰ6 ἀἰνὶςἀ ἰῃϊο--- 
᾿ᾳ(α) Τα ἐπέγοίίμα, νοῦ. 2, ὅνο 11η68. 
(ὁ) Εἴγει ἽΒ]οΥ ραγῖ: τῇς Δρρτοόδοὶ οὗ ἀοὰ, γϑγβ. 

8--7, δοἰχίοοθῃ 1168. 
ἯΙ Τταπείίωιε, νοῦ. 8, ἦνο ᾿'π68. ὁ 

) Βοοομπὰ ἽἊπίοῦ ραγῖ : [180 ορογϑιίοῃβ οὗ ἴδ 
ἡυάρτηεπί, νογβ. 9-ξ18, βἰχίθοῃ ᾿ῃ 68. 

(6) Τὸ Ἄοοποϊυάϊΐηρ, βίγορθ, νϑῦγβ. 14, 15, βονυθῇ 
᾿ῃ 68. 
ΤΠ ΔρΡ] οδιίοη ἰ8 ἀϊν ἀοα ἱπὶο ἔτνο 8ίγορῃαβ οὗ 

δἷὶχ 11Π68 ἐδ. ἢ, δῃά δ ςοποϊ ἀΐπρ βίσορῃε [Δ σεδαπῷ, 
Οοἰϊεοι] οἵ ἔνα ᾿ἴπ.8β. [Τα τῆν τ πιῖοαὶ διγαοίατα 
ἐδ ἀοιοττηϊποὰ ξοπιονμδαὶ αἰ ΓΟ ΠΟΥ, ἴο τῦῖτ, Ὁν {116 
γοουγηίης Θείαλ, νι ῃϊοῖ, ἰα ἘΠ δοοοηά ρῥίδοο, νυ το 
ἰς τοϊριις ὃὉε ἀχροοϊοα οἢ δοσουῃηὶ οὗἁ {ἰπ βγπιιηείγν, 
᾽8 διι κει η πὸ τοχῖ ΌΥ 8 νΟΓΥῪ ΟἹ ἱπιογιηθά δῖ6 
δΡδιΟ; [6 ἴπϑλε οὗἩ ἴΠ6 Ἀγτηη 15 ἀϊνί θα ἱπῖο {Π|6 
[Ὁ]]ονὴπρ δΥ πιο γί α] ρτοιρβ: (1) βανϑη 11π65 (2-- 
8 Ὁ); (2) ἰουτγίοοη [ἴπο8 (8 9-7); (3) δούθὴ 11Ππ68 
(8-9 Ὁ); (4) ΤΟυτίοοη [|ἰπ65 (9 6-18); (5) βανὸῃ 
᾿Ἰη68 (14, "; 'ΓΒ ΒΥ πα] ΘΙΓΥ οὗ ἴΠ6 δίγυσίζηγο 6Χ- 
ἴοπὰδ ὁυθη (88 8 ΓΓΘΑΌΘΏΥ [Π6 6486 ἰπ ἴῃ Ῥτον- 
εγὺβ οὗ ϑοϊομπηοη) ἴο ἴπ6 βεραγηΐθ τῃϑιθογα, τυ ἢ ἢ 
ΕΘΏΘΓΑΙΙΥ (ον ἢ (6 Θχοοριίοη οὗ γογβ. 7, 8 ς, 
18 ο-14, 16 Ἢ ςοπβῖδι οὗ ἴἤγοο ογάβ. {1 π|8 οἵ 
σΟΌΓΞΟ τοίεγβ [0 {}ι6ὸ ΗΘΌΓΘΥ ἴοΧί. ---ὐῷὐ. ἢ] ΤΟ 
Κπον]οάχο οὗ ἐπ ͵ 5 18 ποῖ πηϊπιρογίδης ἰογ τῆς ἰπτοτ- 
Ρτγεϊδιοη. ΟὐΟπΡ. οἡ Υϑυ. 15. ' 
ΤΊ ἴογτα οὗ τῃ6 {ΠΟΟΡΉΔΏΥ, ἱ. 6. οὗὁἨ δῇ ΔΡΡΘδΙ- 

δῆςο οὗ ἀοὰ ἴον μιάρπιοης δοοοπηρδηϊοα ψ] ἢ [ἢ 6 
δρϊτατίου οἵὨ 41} (ΠῸ βου εῦβ οὗ παίυγο δηὰ οἰθιπθηῖβ, 
8 χα ΐδα ρθουν ἴοὸ (Π6 ΠΥ ΠΙΠοΟΪΟοΡῪ οὗ (6 ΟἹά Τοϑ- 
ἰδηοηὶ δηὰ οπείγεϊυ Ὀοτ οὗ ἰϊ6 [0. 1. βρί τί. 1ι 
͵5, Ὠδπιοὶν, ἴπ οοττοϊδῖς οὗὨ {Π0 γβὲ Δρρεδγαπος οὗ 
το κἱπὰ δὲ πὸ ρίνί πε οἵὨ (᾿ς ἰανγ ὕροὴ Μι. Βἰπαὶ 
(Εχ. χῖχ. 16 81), ννῃὶϊςἢ ἴῃ ἰϊδ τὰγπ τοίθτα Ὀδοῖ ἴὸ 
ἔμ ἤγβί δρροαύβδῃςεβ οἵ ἀοὰ πιϑπί [οδιΐῃρ Πΐπιδε} 
10 ἴΠπ8 Ῥδί τ ς 8 : σΟΠΊρΑΓ ραγιου]αγίγ, αςη. χΥ. 
τοι δι ΔΡΡΟΔΓΆΠΟΣ ἴΠΠ6 ΠγΤΉΏ8, ἸΥΠΙΟΝ τοῖο υ [0 8 
ἰδιοτίςΑ] ΠΘΟΡἤ ΠΥ, κι Κα ἘΠ οἷν διατί, Πδαϊ. ΧχΧχΙ,; 
Φυάρμοε νυ. (οορ. ΡΒ. ᾿χυϊἱ. 8. . ; ̓Ιχχνί!. 10 4.) ; 
Ῥρδὶπὶ χυΐϊὶ., τυ ἰς ἢ βαπιδ ἂρ ἴΠ6 ὈΔ4ε1|68 ΟΥ̓ αοὰ ἴογ 

" 

2 Κίηρε νἱ. 17), 8. ἱπῃοϊυδοὰ τι (Π656. Βυὶ ἰἣἢς 
υϑ0 [οἵ ἴῃς Ο. 1᾽. Ὠγπηη8)] ἰβ ποῖ ταβιγιοιοὰ ἰὸ τὰ 
[8 δΒιβτοτίοδι ἘΠοορἤδηγ)}. ΕῸΣ 6 Οοὰ ρανς Πἰδ ἰδ 
τ δυο ἢ 6 ὑγοοί οἵ Πἰ8 σΙΟΤΥ, 50 8150 Ὑ901}} 6 [Ὁ]- 
ΠΙΙπηοηΐϊ δπὰ ὀχεοουοῃ οὗ [86 ἰδτε, ἐλε ἡμαάσηιενί, ὃὉκ 
δεζοιῃρδηϊθα ὈΥ͂ ϑυςἢ} δῇ δρρεδγδηοα οἵ (σά, οοι- 
ἰηρ οἰτῆ ον 88 1Πῃ6η ἔγομλ (6 δου ἢ ουἂϊ οὗ ἴΠ6 Ὑ]]ἀοΓ- 
Π686, ΟΥὁἨ ἀούτῃ ἴτοπὶ ἤδᾶυεη. Οὗ εἰν}5 τ86 »γορλεῖϊε 
ΣΕἸΠΙΕ τ ̓ὐθβν τὐϑραννι χὰ ὐϑον Χχχ. 27 ἢ; 
χὶν. 1 ἢ. ("ἢ ᾿χῖ!. 19 19 ἴη5 σἴδΡ. ᾿χῖν. 
ἧπ τῆ6 Α. ψ ; ὑὃδαῖ ἴῃ [Π9 ἐπ ον Οηρίηαι, Ἦχχι 
Μαυϊγχαίο, δπὰ 16 τ᾿Β Μογβίοη, ἱξ Ὁ] 568 
ἰχῖι!. - Ο, Ε.1]; δπὰ πιοδὶ {ἘΠ} 18 ργόροογ. ἷι 
1168 ἰῃ τὸ ἤδῖατο οὗ ἴπ6 δι )εεῖ, [πὶ ἴῃ Ῥτορδοοῖοα 
οὗ (5 κά ργορῃδειὶς νἱδίοπ, ροϑῦς ᾿πιαϊιΐίοη, δγμι- 
ὈΟ]5πι, δπ ἃ τον, ἀΓῸ ἱπίδυννονοπ ἰῃ 8 ΣΏΔΠΏΘΓ 
τῃ δῖ σαπηοΐ Ὀ6 1}}}γ Ἔχρί αἰηθὰ ὑγ ἴμ6 ἤπὶϊο υηάει- 
ἘΡΡΊΜΡ. : 

Πεαάϊηφ. Α ῬΧΑΥΨΟΣ, ἃ ΚΌΠΟΓΑΙ Π8116 οὗὨ 8. Βοῃρ 
{πὶ σδη 6 δπς; ἴῃ ψουβῃΐρ, ἤσηςα 8180 ἃ οοἸ]οςινα 
816 οὗἩ ἴ[Π0 ῬΒ4π|8 (Ἰχχὶϊ!. 20), οὔὗὁὨ ἨΔΌΔΚΊΚΌΝ, --- 

{8 ραδθδρο ΒΟ. Ὁ] ΠΥ ταὶ [ἢ 6 Ὁ ἴῃ 186 Βοδά- 
ἱπρδ οὗ ἴΠ6 ῬΒΑΪ ΠῚ 8180 15 ἱπιοηἀοά ἴο ἱπαϊςδίς 186 
ΔυϊΠοΥ -- [80 ῬΣΟΡὮ ΘΟ (σΟταρ. ΕΠ δΡ. ἱ. νου. 1) αὔἴδοσ 
ἐδ ΣΩΘΏΏΟΣ οὗὨ ἴμὸ ἀϊξαγτααρ. ΤΙΐδ ᾿ἰατρίξαὶ 
ἀοδηϊίοη ἰΒ, {1 δἰπηοϑὲ 81} ρσεβογνϑά ἰὴ τἢ6 Ο. Τ'., 
ΟὈδοῦΓο; δηᾷ [15 δίῃ οδιίοη, βἰποθ ἰγϑα!τοη ἰ8 οη- 
ΕἸΓΕΙΥ πητο 8 016 πὶ [686 ΓΠΐΏΡ5, δ ἢ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 οοπ- 

)εοιατοὰ. ΤΟ ΘΌΪΥ ἐξ ἰ8 ὑο 6 ἱγαςοᾶ, 1κὸ ΤΑΣ, 
Ῥε. υἱἱ. 1 (οοπρ. ΟἸδαββ οὐ ἴΠ ραβ88896), ἴο ἴδιο 
τοοῖ ΓΊΔΙ, το ἐττ, τοὶ, διὰ δοοογάϊηνῦ δἰ ρηΐῆο8, δὲ 
8. Ρίατ. αὐδῖγ., (ἢ6 πηοᾶθ οΥ̓ {[π6 τεροϊΐπρ βοῆς, ἴδε 
σαπίϊο ἐγταίΐοι, τὰ Ὠ γταν. [Τῆς ΙΓ νταῶῦ 
(Ερίςἢ., Ρ. 72, Ηεγοά., ἱ. 28, δῆ Ρίπάδι) τῶ ἃ 
Κπὰ οἵ Ῥοθίυυ οποῆγ ου]εἰναῖθα ἴπ ΑἸ 6Π5, οἵἁ 
ἰοῖγ δαϊ υδιιδιν ἰηβαιῖθά δβιὲγ]δ, οὐ κί }] ἴ ΒΟΏΟΥ 
οἵ Βδοοῆυβ, δἰϊογννδιδ 8160 οὗ ἴτ6 ΟἿΟΣ ροάς. 
τ νγαϑ δ γ8 δοὶ ἰῃ [Π0 Ῥηγυρίδη τποάθ, δηά 
νγᾺ8 δὶ ἤγεϊ Δη ἸΒΙΓΟΡΆΪΟ, Ὀὰ1 ἸΔΊΟΥ 80}} 7 ἸΏ0Π0- 
Βίτορῃϊςσ. [ν γψγδ8 [06 σεῖτῃ οὗ [86 σἴοΓΑ) ο]οιηθῃι 
ἴῃ 1ἴῃ6 Αἰἰἷς ἱταγοάγ. 1 ν85 δυὴρ ἴο ἴδ6 θαζο, 
ψὮ 81 116 τοδὶ οὗ ἴῇ6 ομογὰβ ἀδποθὰ ἱπ δ εἶγοὶο 
τουμὰ τ[Π6 διίδι οἵ τ1ῃη6 ροά. Ετοιὰ εἰ ἷβ οἰτοῦπι- 
βίδῃος τΠ6 ἀν γδ δἱς οἤογ 868 ΟΓΘ (Ά]]6α ΟΥ̓́Τ: 
Ἰδῃ. --- Ο. Ε.] ἶι ἢΔ8 0 σοπηροίίοι τ ἢ [ἢ6 οου- 
(επ18 οὗἩ [π6 ῬΤΟΡΠΘΟΥ. 

[Κεῖ] : Α.8 εἠάρσάλ, τὸ οττ, {πῃ ἴο τϑοὶ ἴο δπὰ ἔτο, 
͵'8 ΔρΡΡΙοά τὸ τ ρἰἀαΐποα5 ὈΟΤΒ οὗἉ ἱπιοχίοδιίοι δηά 
οὗ ἴον (18. χχύυμ[. 7; τον. χχ. 1 ; ν. 20), δὰϊν. 
φᾶψδη εἰχηὶβοβ τεο!ης, δηὰ ἷπ τη6 τοττιϊηδῆοαυ οὗ 
ῬΟΘΙΓΥ 8 Γϑο ΐηρ δος, ἴ. 6., ἃ Βοης; ἀεἸνογοὰ ἰῃ 189 
στοδίοβι δχοϊτοπιοηῖ, οὐ πὶ [ἢ ἃ χαρὰ Ἄοἰδηρε οἵ 
οιηοίίοη, δ τΉΑ αν: --(.ἃἃἃ 

Ϊπιγοῖίμις. ὕοτ. 3. ΦΟΒον ΘΒ, Σ μανοὸ μοασὰ [ῈῪ 
τοροσῦ [γϑῖθμογ 16 γεροτί οὔ ἰλδε: {πὸ μοηϊεῖνα δ 
ταὶ οὗ 1.6 οἰοςῖ --- Ο. Ε.]; ποῖ ταὶ τηοπεϊοηθὰ ᾿.. 
56; ἢ. 2 {. ; (ῸΥ 'ἰὰ δὰ οὶ οἷν Ποαγὰ τπδῖ, δυῖ 
α͵δὸ τ θη τ ον, δπα ΡῈ] 5116 1ε; Ὀὺΐ τὴς τὸ- 
ροτὶ πο ἢ6 ἰδ πδῖ αῦοαϊ ἴο δπποπῆςα (ς0 
1Π6 τοϊγοβροοιίνο Γοίογεποθ, νοῦ. 16; Ον. 1; δεν 
ΧΙ͂Χ. 14; Ἄοη. τ τῆς τερογὶ οὗ ἴΠ6 σταηά Δρρϑᾶσ- 
δἃποο οὗ Φεϊονδῖ, ἱπ 186 ἱπιρεπαΐϊηρ Ἰπάρτηρηϊ, 
ὙΓΠΙΟἢ ἰ8 ἀγα πρ ἩΘΔΓ, (οΥ ἴΠ6 ᾿ὐρέίρον οὗ νἱδιπς 
ἰῇ νυ πἰϑ πηοηΐ τῃ6 ἨοΙΪγ 1,Διὰ, δὐὰ τπαὶ 8 8 
τποίο]ὰ ρονοῦ οἵ οχϑουτίοι (ςοτρ. Απὶ. ὶ. 3); εὺ 
παῖ ἰπ τΠ6 Ηοὶν Ικ᾿πὰ Ἰαϊὰ ννδϑῖθ δηὰ ρυσδεὰ ὃν 
186 ἡπάρτηθπε, οὰ Ὀγ τηεδῃδ οἵ ἴπ6 υάφσηιεης ΟΥ̓ΕΤ- 
ἴπγοῦσδ [86 8ροῖ]οτΒβ. ὙΠῸ βεραγαῖβ δείβ πηϑοῖ 1 ἃ 
ῬΗἱοίατο, 88 ἴῃ Ῥϑ. χυϊδ!., Ὀδίοτθ τἢ6 υἱδίου οὗ ἐξ 
δοεῖ. Βοίοιο (ἴθ ροόνεὺ οὗὨ τιῖβ τ ΟΡΏΔΩΥ ΓΒΙΩς 
ΠΡοα ἢἷ8 νἱβίοῃ, δπα Ὀοοδυβα [86 ἢγβε τηοσιθηὶ  6Ὡ- 

δὶς δαοίηιοὰ, ἰπ ἴ6 ἕοτπ οὗὨ [80 ἐπδορῆδηγ (ςοπιρ. ἢ 1 (Μοιπεπὶ, διοους οἴματ τοσδηίομα, δας [δαὶ οἵ φ,ραῦ δὶ 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΤΙ. 8δ 
[618 ἰηἴο [ἰδ ΘΟ ΒΟΙΟἸΒΉ 088 48 8 [οἰονν βυ σου 1} 
οἴμετθ (Μίςδι ἱ. 8) τ Ῥγορῃοὺ γερο δ : ΤΠοτο- 
ἴΌΤΕ Ι Ἰσχουαῦ]6, Ϊ ἃπὶ δίγαια. ΤῊΐβ ᾽8 186 τοβαϊῃ οὔ" 1), ἴμ6 Οἷοδν ὑτὶρ μη 685 οὗ 8 ΨΊΟΓΥ Τρ ΚΙηρ; 118 
116 τηδοϊίοδιδοη οἵ 186 τοῖν ἀοοα8 οὗ ἀοἂ (ἔχ. 
χνυ. 14; δ. χνὶϊ!. 45). ϑθόονδα σονΐνο [ὮΥ τγοσὶς 
ἐπὶ 186 τωϊᾶδὲ οἵ [89 γϑᾶσβ. ὟΝ παῖ ψοῦκ ἰδ πηοϑηΐ 1 
ΟὮδρ. ἱ. ὅ βροόκο οὗ ἃ νγοῦὶς ὙὩ]ς ἢ νγ88 ἴὸ 6 ΔΟΟΘΟΙῚ- 
»] 5 μεὰ πῃ ἃ σοηάογπι! τπδηποῦ, δηα πράον πα} ᾿ν Ὁ8 
τπηἀογβίοοα ἴΠ6 ἀαδοϊαίοι οὗ ΉΠ6 οασῖ Ὁγ ἴἢἪΠ6 ΟΠ Α]- 
ἄβδδη. Τμδὶ τοῦς σδηποῖ Ὀ6 πιοδηϊ ΠΕΓΘ; ἴοι 8]- 
τροῦρ [6 ργορπιοῖ, ἱτθουΐ Βαμα γε ΚΠ 688, μ88 
ἴο0 σοϊητηππιολῖο τἴἢ6 βούόγα ΟΠ βιϊϑοιιοη οὗ αοάᾷ, 
νεῖ Βα Ἵσδηποῖ ἀἴγθοῦν ΦΥΘΥ ἴου Πα πὶ|. ὙΠδὶ πνοτῖς, 
τηοσθονοῦ, ψγ8 ποὶ οδ] ]οὰ δ Ὦν9, δα ἰτ νὰ8 ἃ 
ποτ κ ὉΥ ᾿(561, οϑῈ αἰδιϊηρυ ϑῃίηρ ἴδαῖυγο ν 88 
τῃ6 ἔαςι, τΠδῖ, ΔΙΠουρ οὐῇϊαϊηοὰ οὐὁὨἨΘ (σοἄ, ἰδ πονοτ- 
1161655 τουχῆς οὐδ {156}, ἰδ δὰ [13 ῬΟΜΟΓ δπὰ δη- 
ΕΓΡΥ͂ ἴῃ ἰἴ561{ (1. 7). Α νον οὗ σγδεθ τηυδὶ Ὁ6 ἴπ- 
το ἀοά ὮΥ πο ἢ Φο ον Ῥγονο Ηἱ πη θ6] ἢ, ἱπ ἢ 8 

ἰΐατ, 6 }-Κπόονῃ ναγ, ἴΠ6 Ηοὶν Ομ οὗἉ [8Γ86] 
ἱ. 12), ἃ ΟΥΚ ΕΥ̓͂ 688 οἵ ν»νΐϊοἢ} τ806 ᾿ηροπαϊΐπρ' 

οἰ απ ϊεἶεβ ατὸ ἐπ αγαθῖο (οορ. ΓΙῸΣ 2 Σ 

ΜΓ, ΡῈ. ἐχχχυΐ. 7). Απὰ σοτίδί!} Υ [86 πιθδῃ- 
ἷηο 18 ΠΕΤΟ: αὐ Κοη ἴδῃ [Π6 πιϊᾶϑι οὗ [Π6 γξϑγδ ; 

ΣΤ μα9. τῃ6 πιοδηΐηρ οὗ του ἑν γὴν, οὗ φαΐς Κοη- 
ἰωρ δηὸνν (8. Ιχχχ' 19; Ιχχχυ. 7 [6]}, ἃ νογκ οἵ 
ἔταςο, νος ἢ δὰ οοςυτγοα οπς6 αἰτεδαγ ἱπ 1ΠῸ ὃ6- 
εἰπηΐηρ οὗ {Ππ6 γοδῦβ, δηὰ ὙΠΟδ6 τϑοῦγγοης 6 δγϑ6] 
ΠΟΥ ποράδβ, ἰῃ ΟΥ̓άΘΓ τὸ Ὀ6 ᾿ογέῃ! δραὶη. Απά (Πὲ8 
ΠΟΙ 51315 ἢ ὯῸ ΟΙΠΟΓ δοῖ οὗἩ αοὰ τη [86 ἀο] 'νοτ- 
δῆς ἔγοιῃ Εργρῦ, Ὑγ οὶ 15 ἀοϑογ δοά, Ῥβ. χ)ῖν. 2, ἴῃ 
δΩΟΓΟΙΥ δἰ πιϊίασ νοῦ, ἀπά 80 1118 παηάοτ- 
βῖδῃ 5 ΡΒ. ἰχχυῖϊ. 18. [ἰ βίδησβ ἱπ ἴδοι δὶ (Π6 ὃ6- 
ΕἸβπίηξ οὔ τὲ γϑδγβ, ΠΑΠΊΘΙΥ, δὲ [6 ὉΕΕ ΠΠΕΡ οἵ 

6 πδίοπαὶ οχίβίοποο (ΗΠ 05. χί. 1). ΤὭρη ἀο ΤΥ 
ὙΟΤΚ δηδν ἰη {Π6 πιϊἀδῇ οὔ [Π6 ὙΘΆΓΒ; ἐπ [.9 το δὲ 
οὗἩ [6 γοδΙθ ἸΏΘ ΚΘ ΚΟΨΩ : [Π6 ἱπηρογαῖῖνο οο0η- 
ἰπυοά Ὁγ 1Π0 ἱπιροτίδος 85 ἴῃ ΡΒ. χχχὶ. 2 ΕἾ; ἪὋ 
ΓΔ ΚΠΟΝΤ 18 ἴΠ6 ΒΔΠῚ6 ἃ5 ἴ0 ΒΟΓΟΙ 15), ὈΘΙΌΓΘ 
8}} 6γ68 (8. οἰ. 7). ΤΠδ ὀχρ  δηδύοῃ οὗ (9 πουκ, 
ἢ ἢ 6859 Ὀθ6η ρίνοη, ἀρΤΟΘΒ ν᾽ 6}} ἢοῦ ΟἹ]Υ 1} [86 
εἰγουπιβίδησε [πᾶὺ ἴῃ δος ἴῃ 1Π6 ΤΟ]ονίης σοηϊοχὶ 
(ςοτρ. ὨδπΊοὶγ, [ἢ6 “ οὰ ρ4ι}5,᾽᾿ γϑγ. 6) 8 σοί γῃ 
οἵ τὴ ττοπαοΣ ἢ} γογκβ, [Πδιὶ γα γα ρογίοστηθα δὲ [ἢ 6 
πο οὗ {παῖ ἀδ᾽νογϑηςθ, 8 ργοαϊςιοά, Ὀπῖ αἰβὸ σ ἰῇ 
{[ν6 ςοποϊμάϊης οἸδαθ : ἐλ τύ (οοπιρ. 18. Χχνη!. 
21} ΣΟΣΩΘΙΩΌΘΣ ΤΏΘΓΟΥ, Ἐς, δοοογάϊηρ ἴὸ ν]δὶ 
885 ὕδϑη 8εαϊά, ον ΠΟΥ τηοδη8, 1 τοὺ ἰπἰοηαοδι 
ἴἪο δυο υ5 ἀραίη, ἀο τοι 180 δραίη ἀθ νοῦ 18. 
ΤΠ δηπουπορμμοηϊ [Ὁ] ον (ἢ6 ΘΧΟΪδιη δ οη οὗ 

(δο]ΐπν : γϑῦβ. 8ἃ-7. 76 αρρτοαςὴ 90 υελουαὴ ὕγοπι 
ἐλὲ ϑοιμδ. ἘΠοΔᾺ (ροοῖὶς δγομαΐβπη ἰπδίθδα οὗ 

ὈΥΤΌΝ, ςοπΡ. Ποαϊ. χχχῖϊ. 15) σοσαθθ ἤγοσῃ 76- 
χαϑῖι, δ ἃ [80 ἨΟΙ͂Υ ΟὨ6 (ςοπρ. οἡ ἱ. 129) ἔγοσωᾳ 
86 ταουμίδίηα οὗὁ Ῥασγϑι. ΤΠ 80} 1 ΠΟΓῺ ΦΟΌΠΙΓΥ, 

58 ἴῃ ὕπᾶροδ ν. δπὰ Ρβ. [χυἱἱ, (2), ἐμ. ροΐηι 
ἔτοπι νν ἰοῦ αοἀ δβοῖ5 οι, Ὀδσδῖιδο Ηθ ἈρργοϑΟθοα 
ἴτοτα δἰ ηδὶ (Ὀ 8. ᾿χυῖ. 9 [8]}, 5. ἱπιτοδυςοα (ςοπι- 
νᾶ Ὅσδυςξ χχχὶϊ.) ΒΥ ἴπ6 δημππογαῖίοη οὗ ἵν Ὸ 
αἰνίδίοηϑ, παιροῖν, Τοπδη, τ ῃοἢ 18 τὴ 6 δῶ Πη6 88 
Ἑάοτα, δηὰ ἰογπιβ ἴῃ6 Εδϑί αἰνί βίο (οοπιρ. ΟΡ. 9 
ὙΠ 96τ. ΧΙΧ. 92); δηα τὴ0 τηουπίαϊπουβ τορίοῃ 
οὔ Ῥαγδη, Ὀοίνοοη Ἐάοτῃ δπὰ πυρὶ (1 Κίηρβ χί. 
18), Ἰοτηιίηρ ἴπ6 7 ε6ν ἀϊνί δῖοι. (Οὐπιρατα τῆ μετί- 
Ῥῆγαβο, Οἰϊοδὰ δπὰ ΜΓδηδββοῖ, ΕΡἢγαὶπη ἀπὰ υ 4} 
(Ρᾳ5. 1χ. 9), ἴον Οβδπβδῆ. ἴη τοραγὰ ἴὸ {ΠπῸ ϑείαλ, 
ΤοΙΆραγο ϑοιππιον, διό. ἔδϑαγε, ἱ. 1 Β΄, ΤἩλοἰ τχοςἢ, 

οἰαηοοέ, ρατὶ οὔδ ποθ. ΤῊ ὑπνῸ πιοπιορηϊδ, ἐπδλὲ πᾶ κο Ὁ 
δ.6 ρτορμοιίο νἱδίοωυ ΒΘσΘ, δ:Ὸ ἀοδίγιυοιίίου δὰ ρυσίἤοαίίοη. 
[τ ἰα ὁ ὅτει προ οδῦδεα [6 Ὀτορῃοῖ ἴο τϑοοὶ!. --- Ο, Β.] 

ῬΡραΐίαν (1867), ρ. 70 8. ὙΊ]6 αοα ΔρΡγοδοΒ 68, 
δΐ6 ΒΡ! οσ οονόσα ἴχ6 ΠΘανθ:8 (οομρ. ΡΒ. νυἱϊ. 

Ά 
Ῥόδύϑηοα (ὈΒ. εἶν. 1 ἢ; 1πκςο ὶ. 78), ν ΠΟ ἢ Κὸ τ 
ἀπέ νῳ σὰς οὗ [86 τηογεΐης (Η08. νἱ. 8) σονοτθ {ΠῸ 
δδνϑηβ, δηὰ |1κ6 ἃ 568 οἵ το βἰπ 8 οπ ἴπ6 ΘϑτΝ: 

διὰ [86 δα σι ἰ5 8)1οἃ ὙἹ ἢ ἰδ σΊἸΟΤΥ ((ΟΠΊΡ. ἰἢ. 

14; 16. νἱ. 8 ἢ). ΓΤ, ῬΤΟΡΘΙΥ γαΐδα, ἘΡΡΡΥ 
ΤΩΘΙΟΠΥΠΙΥ [86 Οὐ͵δοῖ οἵ ΡΓΔ186, ἰδ ΘΥποηγιηοῦδ Μὶ 

ὙἾΞ, δα ἱπ Ῥβ. ᾿χνυὶ. 2. Τῆθ βαπιΐηρ οἴοΥΎ οὗ 
δοπονδὰ Δ] ρ’ Ἔνογυτΐηρ, ἰ8. ἃ υἱβίου οὗὨ βοῇ οχ- 
οοϑδῖνα βῈ Ὁ] ̓πλῖτν, [πᾶ ΟἿ ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ ἀΔΓ68 10 [Ὁ]]οΥν 
[Π6 Ργορδεῦ ἱπ εμρὶ τίς τὸ τηρα! δῖο ἀροῃ ἰϊ. 

ΘΓ. 4. Οαἱ οΥ̓͂ 15 ΡΊΟΥΥ -- τπ0 νοὶ] οὗ Οοᾶ --- 
Ὀυγεῖηρ, προη ἢ Υἱονν, Βποοῖ ἕοττἢ Ἰρ τη, ΠἴΚὸ 
ΤΑΥΒ (σοτρ. 5. χνὶϊ. 18; Μαῖι. χχὶν. 27), Κα 
1ῃ6 ΓΑΥΒ ΟΥ̓ (π6 γτἱ᾽ϑίηρ βπ Τπγουρῖ [π6 πιοτηΐηνς 
δκν : 8 Ὀσίβ ῃἴσιοδϑ θυσαῦδ ὕοσ ΚΘ δα ηρμῦ (15. 
Υ. 30), δρδὰ Βοστι, ἵ. 6. γαγ8 (ἔχ. χχχίῖν. 39 ἴ.) δὲθ 
αὖ Ηἷ8 κἰᾶθ [λαηα]. ΤΠ Ατδῦϊς ῬοΟΘΙΓΥ ἀπά ροῦ- 
αἷαῦ ἸΔηρδρΡα 8180 04]} τΠς ἤγεϊ ΤΑΥ5 οἵ [(Π6 τ δίπρ 
ΒΌΠ ΠΟΙΉΒ, ΔΠΊ ΓΒ, πα σΟΠΙΟΥΤΉΜΌΪΥ ἩΠῊ (Πὲδ [ΠΟ γ 
ς4}} 16 βίη Ηἰ 8617 ἃ ρ426116 (σοπιρ. 8. χχὶϊ. 1). 

Ηδηοθ αἷδο {πὸ ἀυδὶ, ὙΥΔΘ 8. υδοὰ ἴπ ἃ. φἜΠΟΓΑΙ 
Β0Π56: δὖ {Π6 δβἰά6, εαυιίναίοηϊ (0 “ὁπ Βοῖἢ 5168"; 
σΟΙρασο ἴπῸ ΘΧΡτοββιοη, “ Ὀοίοτα δηὰ δεπίηὰ ᾽ [δὲ 
ἷδ ῥγθβθῆςο, δὲ .ἷβ5. [δοῖ --- Ο. Ε.], ἱπ τ86 [Ὁ] ον ίηρ 

γεγβο (Πα  τσβο). {ὙΤΡῚΘ εἰρτιίβεθ Πτογα}} “ ἤοπι 
ἢἷ8. απ ὰ,᾽ Ὀυϊ βίποθ {Π6 μδηὰ ἷβ ΕΥ̓͂ 180 δἷάο, ἱξ ἷν 
ΘαυϊνἸθηὶ (0 "δὲ ἷδ 5116." “4.8 ἴΠὲ ἀΐξο οὗ [π6 δππ 
β δαττουππάοα ὉΥ δ βρίοπαϊὰ γδάΐαποθ, 80ὺ ἰῃ6 Οομι- 
ἱπρ οἵὁἉ Οοὰ ἰδ ἱποϊοθϑὰ ὉΥ γᾶγϑ οπ Ὀο(δ δἰά68." ΤῈ 
βυ ἶχ ἰπ 12 τοίδτβ τὸ Οοά. --- Ο. Ε.}]., Απὰ ἔδοσο, 
ἴῃ (ἢἷ8 γδάΐδηῦ βρ᾽οπάον, 18 πὸ νοὶ], ργΟΡΟΥΙΥ τἢ6 
Ὠἰάϊηρ οὗ Ϊ8 οιηπῃὶροίθηςβ (ςοπιρ. Ἐπ. ἱ. 27). ΗΘ 
᾽8. 80 ΓΕΒρ] επάδηΐ Πἰταβ6]} {, [Πδ΄Ρῷ ὀνθὴ [Π6 Ἰΐρ ἢ 18 ΟὩΪΥ 
πἷ8 ρσαγαοηῖ (ΡΒ. εἶν. 3). ΤΠ σαιτησηϊ οὗἉ εἶδ Οπι- 
πἰροίθηοε, ὈΥ νἱγῖαθ οἵ τυ ϊο Πα ἰβ Ἰπάρσο οὗ (δε 
νον], δηὰ δὲ [Π6 βογνίοο οὗ Ἡο ἢ ΔΙθ 1Π|6 δ 06} } 68 
ΟΥ̓͂{π6 ἡπαάρπιοηῖϊ. 
ον. 5. Βεΐοσγο Ἦν ζοϑδ ἴδ ὑ]δδιιϑ, διὰ 

Ὀυχηΐηρ ὈΘΒΌΣ 6 66 ΤΟ] οτνβ μὲδ ἴδοι. 80 δὰ Ησοε. 
ΧΙ, [4 ρῥγοάϊοιοα ἴθ: 1 μι .}} 6 ΤΠ Υ ρίαραθ, Ο ἀδδιὶι 
(16 γίάσιια, ψῃῖς ἢ ρτονίο8 ἴοΥ ἴῃ66 τΠ6 νἱοιΐα), 1 
Μ1}} 6 τῆγ ρεβε]οπος, Ὁ στανο. ὙΥ 1 {πΠ 686 ΔΏρ6}5 
οΥ̓͂ ἀδδῖθ δα "δὰ, Ἀρργοδοβίηρ ΔῸτ (ἢ6 ϑοπίῇ, ἀθ- 
δίτογ δα αἷδο [Π:6 ΔΥΤΩΥ οὗὁἨ δοηηδοποῖ (2 Κίηρβ χΧίχ. 
35). . 

6Γ. 6. ΤΒδα Ηρ εἴδη (Ηθ αοπο 18 σδ] τὰ 
απ ἀδὺ 411} τἢ6 νἱοϊοηῦ οοτητηοῦοη, οορ. Μίοδη 
ν. 1...) δ! Τα ΑΒΌΣΘΒ [6 οασίῃ. ΤΠ6 τηδδβιγίην, 

ὝΤΘ ἰδ. 6 [ιποίΐοη οὗὁἩἨ οὐ 848 86 ᾿αάρε οὗ [Π6 
νου] ; αἷϑὸ ἰῃ 8. ἴχ. 8 (Κ4] ἰδ Ἐπ ἰσγαΙ ἴ0 πῖρ- 
ὨΪΓΥ Ῥδυοο ]ηρ οαἱ ἰΓας8 οὗἩ ἰδ, οοπιρ. Μίοδῃ 11. 
4), δπὰ ἴ8. Ιχν. 7 (τεαυἱεπρ τ} τῆς Τρηϊ πιθ88- 
010}, ΟΟΠΊΡ. 2 ὅ41|. Υἱ} 2. Ηθ ΤηθΆβγο8 [ἢ 6 ΘΟ ΥὮ, 
ἑ, 6., συ τἸλοΒΌΓΟΒ ἴῃ 6 σου [1168 δηὰ τΠοἷγ ῥτδοῖίοοβ, 
ἴῃ οΥΟΓ ἴο ὀχϑουῖθ 6 τίσις ἡὰρτηοηῖ. οἰ σϑο ἢ 
Δηα ΟἸΒΟΓΒ ΠΟΙ ΘΟΠΙΟΣΤΏΔΌΪΥ ἴ0 ἴῃ 6 ῬάγΆ}16]}5π|, [0]- 
Ἰονίηρ τ[Π6 Τάγραπὶ: Ηδ δεῖ [([86 ΘΑγἢ}] το  ηρ ; 
Βονονογ, Ε1|6 εἰρσηϊδοδιίοη (ἼΠΣΩ ΞΞ 32) σαπηοῦ ὃ 
γοῦῆοα.] Ἐτ Ἰοοκβ, Ἔχϑπιῖποι ν [ἢ 8 Βογι τ ἰζίηρ 
ἰοοκ (5. χ. 14), δῃρ!ᾷ χωβϑῖζϑβ 8:8 Ἀϑδίμθα ὑσθΣ 16. 

[ἼΩΝ ἴθ (86 Ηὐλεῖ οἵ Κ), ἀπιὰ πιοδῃϑ ἴο οδῖιϑο ἴὸ 
ΒΙΔΚΘ ΟΥ̓ ΓΘΌΌ]6. --- Ο. Ἐ.1] ΟἘοὰ ἰ5 ἃ 8βρίγιϊ, δῃὰ 
ἰδ Βρί γί] δοὶβ δγὰ οὐ σοιῃρ]οῖθ ΘΠΟΓΡῪ δηὰ οδῇ- 
ΟἴθΠΟΥ ; Πἷ8 ποαγίηρ 18 σταητίπρ ; Π΄8 βοοίπρ, Παῖρ- 
ἱπρ; ΟΥ ἡυάρίηρ ; πἴ8 του κΚίηρ, πη Π]ατοπ. ῬΘᾺ 
[828Ὸ γυυίσοονδὶ χηουπίδίηθ, ἴπὰ πηοἤαη 
του 15] (ΔΜ Ί Ομ Υἱ. 2; οορ. Ὠδαϊ. χχχί, 1δ) 
χα βδυηᾶσν; [0726 ἈὯ1116 οὐ 006 ΘΔΣΡΙ͂Υ νον 
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εἰυκ ἄονσσῃ. Ηἰς αὐτὸ ἴδ υβδίῃβ οὗὨ οἱάδθῃ εἶτηθ, 
ἷ. 6., Ἠδὸ ζο!ονγβ ὑμϑῖ : ἴῃΠ6 μδῖΠ8 ἱπ τ ῆΐο Ηδ 
(θη οοηάαςοῖοα ἢἰθ ρθορ]ὸ ἤἴὸπὶ ΕργΥρὶ ἱπίο 186 
Ἰαπὰ [οὗ Οδηπδδῃ] (Ἰχν]}. 25 [24]}. 

Ἠδῆςδθ δ]80 ποῦν, 88 {[Π6 ἢ (ςοπρ. Εἰχ. χυ. 14 ἢ) 
[Π6 ὨΔΏΟΠΒ οὐ Ὀοϊἢ δἰ 68 οὗὨ {ΠπῸ ὙΔΥ {8}} ἰηο ἴδαν 
δηὰ οοηδιβίοη. [τ ἰ8 αὐ ρμἰαίη ἐπᾶῖ τοῦ. 7, ἴῃ 
τ] ἢ τ[Π6 θοΟΓάογοτε οἡ ἴῃ6 ᾿ξοὰ 868, οἡ τὸ δαβί 
πὰ νγοβῖ, ἈΓΘ πηοητἰοηθα δ8 {Π|6 ΡΟ Ὀ]πρ ὨδιΟη8, 
τοίογα ἴὸ τῇδ ὀνβηῖ [1π6 ἀο νογαποδ ἤτοπὶ Εμυρι) 
οὗ {Π6 δηείοθηϊ τἰπιθ. 1, τΠ6 Ρῥτορἢθῖ, 866, ἱπ νἱβίοῃ, 
[86 ὑοῃΐβ οὗὁ Ομ δΏ, ἱ. 6., (5, ΕἸ ορία, τυεβῖ, 
Οἡ ἴδε 568, ἴῃ αιὐξοίίοι (οοτρ. “6Γ. ἵν. 15). (80 
[ΓΛ πον, (οβοηῖι8, ΜδΌΓΟΓ, Ὀεἢ 
δηὰ ΟἴΠοΙβ. Ασοογαΐπρ ἴο τπ6 Ταάγρττῃ, Ταϊπηπά, 
(υβῆδῃ οἵ Μαοβοροιαμία ᾿5 τιδδηῖ (δ υροϑ 11]. 8 6.) 
[ὙἹηοὰ ΓἸδῦ μα88, 1 ἄοοβ ποῖ ἄρτοθ στ Π6 δΓ- 
ΓΔΉρΟΙΘηΐ, 1[.01}.]; Εν 8] σοπδίουβ ᾽ξ [Π6 βαπλθ 
88 σοκβῃδη). [ϑι τη, διίεὶ. οὔ ιλε Βιδίε, ατῖ. “ ΟΠα- 
δ Δη.,᾿ {πἰπκ8 ταῦ ΟἸΒῆΔπ 18. ρΟδβι ὈΙΥ [ἢ ΒΆΤΩΘ 88 
Οὐδ βη- ΤΠ δτἢδὶπι (Α. Κ΄. ΟΒιιρμδη-) Κίηρ οἵ Μο8- 
οροίϊδιηηΐα (δ πα ρ68 1. 8,10). 8566 ἀγιῖο]6, “Οὐϑηδη.᾽; 
--ἰ ὈΟ. ΒΕ] 186 συσίδίη οὗὨ [890 Ἰδηὰ οὗ Μιάϊδη, 
ου ἴϊπο οαβὶ οὗ 116 οὶ 864, ἐΣΘΣΩΌΪΘ. 

εγ. 8. Α Ἰνγίσδὶ ἱπιοστηράΐο βίσορῃθ, τυ μἰςς, 
δὶ [06 ΒΆΠῚ6 {1Π|6, 86 Γν 68 88 ἃ σοπηροϊίηρ ᾿πκ ὙΠ ἢ 
Ὑἢδὲ [Ὁ]ον 5: [6 ροΘὺ βίορϑ ἰπ [6 ἀοϑοτριίοη, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο [Δα ἃ ΠΟῪ 8.8 γΓῦ (ΘΟΙΏΡΘΓΟ δἰ τ Ὁ Ῥδιι865, 
Οεη. χὶχ, 14; Ζυάροα ν᾿ 12; 8. ᾿χυϊὶ[. 20 εξ ; 
ΧΥΣΙ. 21 .). Ηδ ἰπᾳῳιῖγεβ αὐτοῦ [6 ράγροθο οὗ 1116 
ΔΡΡτγοδομίηρ αοα. πὸ αυοδύοη ἰ8 ον θην ηοὶ 
Ρυϊ [ὉΓ δὴ ΔΏΒΥΘΥ ; ὃ 10 18 8 ροοῖϊο 8] ἴοσι. 85 
ἰδ δαοοϊηνί [6 χίνοσα, Ο ϑοβονβῃ, διχοϊνιδὺ 186 
γίνοσβ ὑμδὶ ἴν ᾿τεδίδ τνδῦ κι ]οα ἢ᾽ 96 Πον δὴ ἰ8 
ἴῃ ἴα νοοδῖῖνθ, θοοϑαβο ἰδ ποῦ] Ἱὰ [οἱπογννῖ86] Ὀ6 
εοπηροῖεα πθ ΓΤ ὃγ ἴ [Τη6 Ηδεῦτον ἰάϊομι 
ἰς Ὁ ΤΤΓΊ, το διιση ο ὁπ6 (οὶ. ΔΏΡΕΓΙ), 0 7δοὶ ἀπ ΟτΉ, 
[ο ττοῖλ. ὅδα ΝοσάμοίπιοσΒ Ζεδ. σταπι., νοὶ. 11. Ὁ. 
997, --ἨηΣἙ. ΕΊ οὐ ψἂϑ (ὮΥ ΔΙΣΥ δκαίμδὶ [86 
868} ὙΤῇο 568 δῃὰ ΥΙΡΟΙΒ 8150 τοῖχο ὈΘίΌΓο [Π6 ἃ}- 

."οδοίηρς αἴουῦυ οἵ αοἂ (Ὀ 8. οχίν. 8, 5). ὮΝ οοη- 
πεοῖβ ου πη] ιν αὐ θϑ 008, ΘνΘἢ νν θη [ΠΟῪ πᾶνο 
πο ρ ἰδ) υποῖῖνο ἴῃ ὑπο (θη. χχχυῖ. 8). 
Ἴδα ἴδου ἀἰᾶδί τἰὰθ ὑροῖὶ [ὮΥ Ὠοτδϑα, ἴΠ6 ομοσγαῦ 
δἰηρβ οἵ ἴπ6 νἱπὰ (8. χυὶ]. 11} ὑοῦ ΓὮΥ ομανίοῦ 
οὗ βαϊνδιίίου Ὁ ὍΤῆα ο]οιηθηίδ, οἰου 8 δηὰ πίηβ, 
ΠΕΙῸ 88 ΘΥ̓ΘΓΥΎΠΟΓΘ, ΒΟΥ Δη 18, ΠΤ] ΘΒΒΕΠΡΈΓΒ, πιο ΐα οὗ 
16 ταδηϊϑιδίίοη οὗ ἀοὰὐ (8. εἶν. 4), ἀγὸ ϑυ}οὶ- 
1704 Δ8 ἸΟΥΒ68 δηα οἰαγίοίβ, Ὀθσδιδὸ [Π6 ἡυαρτηδης 
ἰν ἃ ὙΔΙΠΚο δος οὗἨ δ. [οτὰ οὗἩ Ηοϑβιίβ8, δπά οἰ δτίοιβ 
δηὰ ΠοΙθθ8 ἃΓὸ [Π6 ἰπβι γι το οὗ τὰν (ΜΊοΔἢ ν. 
9 [10]}.. {ὙΠ η σοπιρίοχ τουτη8 τεςαῖνθ ἃ δι χ, 
{ΠΟΥ οδ δβίϑδηά, δοοογάϊης ἴο Ηθῦτον ἰάΐοται, ἰη 
{16 δία. σοπϑβιγ., Εν], δος. 29] Ὁ.}]ὺ [Τ}18 οοπ- 
διγυσίοη 8 ροθιοΑ]. -- Ο. Ε.1 ὙῈΘ 8: ρηϊηοδιίοπ' 
οἵ υἱοίοτῃ ἴοτ ΤῊ 122.» ἀεηϊοὰ ΒΥ͂ ΒΟΙΏΘ, 8 ουἱἀθηι}Υ 
πη ρ] ἰοὰ ἰπ τπαὶ οὗὨ “δα νδοη," ὈοΐΠ ΠΟΘ δηὰ ἰῃ 
8. ᾿ἰχ. 17, ἀπά ἴῃ 186 ραββδσοβ, Ὑπογὸ [ἢ6 ΠΟΠΏ ΟΟ- 
ΟἾΤΒ ἴῃ πὸ Ρ᾽ΏΓΑ] (8. χν]. 61, δηὰ οἵδοῦ Εἶπεν 
{Κεὶὶ : “ΒΥ ἀφβογιθίηρσ [06 ομδαγοίδ οὐἨ (ἀοὰ 88 
ἙΠδτίοῖβ οἵἨ βαϊναιίου, πὸ Ῥγορμθῖ ροϊπίβ δἱ [}6 
ουϊϑοὶ ἴο τἢ6 ἔμοϊ, [μὲ (πὸ τάϊηρ οἵ ἀοὰἂ 1188 ἴῸτ 
ἰὼ οὔγοςς ἴδ6 βαϊ ναι θη οὐ ἀ6] νυ ῃο6 οὗἁ Ὠΐ8 ρθορἶβ. 
--Ο. Ε1] νι τ18. γα  κὸ τὔγη τ80 ΤΔηπι θη 15 
ἰσατηθα δίου πηδᾶθ ἴο --- 

7λε δεοοπα ρμγἱπεῖραὶ ματί, νοτϑ. 9--18, στ ϊοῖ ἀ6- 
ἐογῖ 65. πον ἴδ6 Ἰπάριηθην 8. Ρυϊ ἰπ οχοουτίοῃ. 
γεῦ. 9 ἃ, Ὁ, οοππηοθ ἴδ ρμίοίιτε οὗ αοα δ8 106 
ἩΓΑΙΤΊΟΥ, Ὀορτῃ ἐπ ναοῦ. ὃ. ΤΥ Ὅονν ἰδ τδᾶθ αὐτὸ 
θατθ. [1018 ὉΠΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο ἰἱηνοηῖ, υἱτ (6 Ἰηΐοτ- 

Ρτοῖθυβ, ἴοσ ΣΙ, 116 βίοπι πυμίατγο, Μ.Ὠϊοἢ 

ἰζϑοῖ, Καὶ], Ηἰ σὶρ, 

ΒΑΒΑΚΙΚΟΚ. 

ΜΟῦΪὰ Ὀ6 (Π6 8 ἴδηι. ἱγὴρ. ΝΊΡΕ.; τ 18 186 8 ἱπιρ 

Καὶ ἤτοι ὙΘ (15. χχχίϊ 11), οορ. Ῥ  ἤοπι 

Ὁ) (Ρτγον. χί. 15). ΤΣ ἴδ δἢ Ἀποιηδίουβ ἕδπι- 
ἰπΐπὸ ἴοστῃ οὐὗἁἨ 186 ἰηῆπ. δὐβοϊεῖθ ἔτοπι ἴ86 οορπδίο 
δήετῃ ΓΤ) (σοτηρ. Εν α]ά, 866. 240 ἡ. ; 819 Ὁ, 2); 
Δηὰ 50 (86 νογὰβ 8.6 οἰοβοὶν σοπηροϊοα : ἰξ που]ὰ 
Βᾶνο Ὀ66) Ῥτοϑαὶο' δηὰ δοοογάϊηρ (0 γα ϊα ἴο ἤδτε 
βαἰα Ἐκ. ΤΊ. [Ὁ εβϑηΐιβ, Εὔγειῖ, πὰ Κ αἱ] ἰακο 

ΡΠ ἤοπ ἜΘ, δπὰ ΓΙ ἃ5. ἃ πουπ. --- (. Ε1] 
οὐ Β βιάρπιοης 8 τοργεβοηϊθὰ ἃ8 δὴ ΔΥΤΟῪ ὈΡῸη 
186 5ἰτίηρ 4150 ἴῃ 8, χχὶ. 18 [12] οοτὰρ. 1,85. ἡ]. 
12). Βιῦ τα ὑόν, αηἃ ἴῃ σἜΈΠΟΓΑΙ οι ὙΥΟΔΡΟῚ 5 
Οἵ ΔΓ, δῖῸ ποῖ ἴο ὕὃα Δκαῃὶ ἴῃ {ἰ6 51: ΓΙ οἴοβι ᾿Σογαὶ 
50η56, θυ [ΠΟΥ ΔΓ, 48 1ῃ6 ργτορδεῖ δα ἴῃ Ἔχρίλη- 
ΔΙΟΓΥ ϑρμοπίτ[ίοη, [86 βοοῦγεξοβ δύνοσῃὰ ὉΥ ἰδ6 
φοσὰ. ΣΠΘ 85 ἤν Ποῖ ἴῃ6 Εἰηἰ οι ίοη οὗ δἵ- 
ΤΟΥ, ὙΠ ΐὶσἢ νοι ἃ δι Θχοο  ] ητν [ῃ6 θονν, δπὰ 
Μ ὨΪΓἢ 8. πο] ἃ ὈΥ βοῃθ ἱπίογργοίοτα (ε. σ., Μείοῦ, 
ἰμα. α. Αἰττι., 1849, 1081 ζ) ; ἀνθῇ ἴῃ νϑγ. ἵν, ἐϊ οδῆ 
δῇ [ῃ6 πηοδὲ, ἃ8 ἰῃ 2 ὅδγῃ. χὶν. 17, β στ Ἔρθαγβ. 
γε ἰτ τὸ Ὀθ δοῖθδ! } Υ τ ΚΘῚ ἴῃ 1}}18΄ ΘΘΏΒ6, [ἢ 6, 
δίποθ ἰΐ ἱηίγοάσοεβ ἃ πον ἤσαγο, ἰδ πηαδὲ δα Ἰοϊπεά 
το ΤΙΣ ὃγ ἡ. Βαϊ οογίδί ΠΥ τπ6 ὍΣΟΝ ἰπἀἰοδίοϑ 
ἴπδι μογοὸ ἴπ6 ἤραγο ρΆ5868 οΥ̓ὸγ ἱπῖο [6 τπίπρ [τὸ- 
4110 }7]} ; ἤόποο ν6 ΠΠαΘγβίδΔηα, ἃ8 ψὸ ἤδνο 88, [06 
οἰδῦθθ ΥΑΙΠΟΣ 88 Δ ΘΧΡΙΔΠΒΙΟΓΥ δάὐαποῖ, δηὰ δο- 

οογ πρὶν ΓΛΎΘ 48 βοοῦτροβ, οδ ἃτα 165 ; σΟΙὴ 
(18. ἀϑαρὸ οὗ τΠ6 Ἰδηρθδρο [ῸΓ [6 ΘΟ αϑ Ἰβοηθη 
τιγεδιοποά ΟΥ̓ 180 ΡῬΙΟΡΙΠΟΙΒ : Μίομ] τὶ. 9 (ἢθαγ τα 
τοὰ 1); ΕΖ. νἱ }1; 186. χ. 5; χ. 8; χῖν. 56. ὙΒῈῚ 
ΔΙῸ ΒΜΟΓΉ ἴο ΟΥ̓ {πὸ ψοτὰ, ἱ. 6. τῆς ϑοτγά οὔ σοάᾶ; 
σοΙΏΡ. Μίοδῃ τι. 9; ἤθαῖ, χχχι 40 ἢ ; δηὰ 85 ἴὸ 
186 ΔΌβο] αἴ τι80 οὗ “ὮΝ ἴον (η6 ομηηΐϊροῖοηπι ἮἮ οτὰ 
οἵ ἀοΐ, τ ΠΝ ΟΡΘΠΒ 8 ὙΑΥ ἴου ἢΐ8 στοδὶ ἀϑοὰϑ ἰῃ 
1ὴ6 του], σοι ρᾶτθ Ῥβ. ᾿ΧυἹ]. 84 [38]; 11 [12]. 

ἽΝ [δ ἴῃ [86 δος. ἰπδῖγ. {κὸ ὙΠΞ ΓΙ, Ῥε. χυ, 1. 
ΤῊΣ μασι οἰρῖο ΣῚ 9 ΞΖ (οοτρ. ἘΖ. χχὶ. 23 [28] 
15 δοραγαῖϊθά ἔγομπι {Π18 15. ΓΤ. ΘΠ 1818 ὈΘ]οηρσίης ἴὸ 
τ, θδσδι86 ἐδ Βῃουὰ δίδηα δ ρ ἢ δι Δ]}Υ δὲ 86 δθ- 
αἰ ηΐηρ, δηὰ ἴῸγ {Π|Ὸ Β8πλ6 γοϑϑοῃ ἰξ 15. 4150 μ᾽ βοοὰ 
Ὀδίογο 15 ϑυθϑίαηκιᾳνο ; ΘΟ ΒΟαΏΘΏΓΥ ἰν 8 [0 ὃ6 
οοῃοἀογθὰ δα ἴΠπὸ βίδι. οοῃηϑβίσ., ΓΙ ΣΙ ΝΣ, 

"|κὸ ΘΝ 2 ΌΣ, Μίοδῇ ν. 4 (5). Το  Πζεοῦ ρῖνεδ 
ἃ ΒΥ ΠΟρϑβἰ8 οὗὨ ΠΟΓΟ [8 ἃ υπάτοα ΘΧΡ] ηδίοης οἵ 
τη8 ἀἰ ἔσα]ς ΡδΑβαρο). ΑἾοΥ [6 Θεία ἐπ6 ῥγορμοεὶ 
[ῸΓΠ8 δγαΐπ, νοῦ. 9 ὁ-12, ἴο [Π6 ἀδδογί ρίοῃ οἵ ἰἢ9 
ΡΟ γα] οΔΑΘΊΓΟΡἢΘ οὗ Ναῖυγο ΠΟΘ, δοοογήϊης 
10 {Π6 ῬΔΓΑ]]6] σι ροσυδαϊηρ [η6 ΗΟΙγ δεγιρίττοθ 
Ὀούνθοη [Π6 τα ΚΟ Κοδϑηοθ δῃὰ ΤΠ ΒΚΤΟΚΟΒΙΏΟΞ, πιδῆ 
8πὰ υἱβ Ὁ] 86 πδίιγα, δοσοτηρδηΐοβ ἴῃ6 ἱπαρτηρῃϊ. 
νι δἴσϑδιηβ μου ἀϊνίαδαὺ ἴ89 δϑασίῃ. [ ε]- 
286, Βϑιυπι]οῖη, οὶ: ἱπῖο τίνοσ (ποὺ αἰνιάἀοεῖ 
1ὴ6 δι ; τὶτῆουϊ δοη86; Ηἰϊζὶρ : Του αἰνίαάοϑὶ 
ΤίνοΥβ ἴ0 Θϑγς ; Εγδ]ὰ : Του αἰνίαοδὲ βέτοαπϑ ἴῸ 

ἰαπὰ, οἵς.]. Οαν ὑγδηβίδιίου [ΓΥ ἽΓΤΩ, δος. ἰηδῖῦ. 

{ἶκὸ ἼΝῚ ἰδ ἠαββοά ὉΥ Μίοδα ἱ. 4, πβογο 186 
Βυγίδοθ οὐ [16 οδγὶῃ ἷ8 οἱοίδ πο χΌ!] ]ογ 8 ὉΥ [86 
ἴΏ8.3863 ΟΥ̓ Ἰνδῖου ΓΒ Ϊηρ ΠΌτα ἔπ τηουηϊδὶπε. 

γεοσ, 10. ῬἜ πεηοο ἴπ6 ἰογιοπῖβ 1 ΤῈ6 τροῦσ- 
ἰδίην βαὺν 806 δια σοι ]ϑα, [86 τνδϊορ. δοοὰ 
ΤΌΒΒΘΒ οὐ. Ὑδυηαογιβίοστῃ ἀπά νἱοϊθηΐϊ γδίη8, 8 
ἃ Ταργοϑοῃοτίοη οὗ [Π6 τηοϑὺ ρου Γ] αρί λοι οὗ 
186 ΟἸοΘΠῖθ, ΒΟΟΟΠΊΡΘΠΥ ἴΠ6 ΤΠΘΟΡΏΔΗΥ, ΘΟΙΏΡ. 08 
Μίοδἢ, δὖ 66 ρίδος εἰδὰ. Ετοπι 88 στηουπιδίῃδ 
6 Ῥτορμοῦ ἴυτῃ8 [0 ἴΠ0 οχίτοπια ορροεὶθ, (86 
ἀορτῇ οὗἉ [ἢ 5ε86: [89 ΒΌγδα γϑίδϑϑ 108 σοΐοϑ -- 
186 ἀθϑρ νυδίδυ, πδὺ δυστουπβ ἴμ6 τηδίη-δηὰ (908. 

[ἰδ ὯὨῸ Οχὶ ἴδθῃοο, οὗἉἨἁ γῆ οι 186 ἔοστα [ἰὼ χαοδίοη]  ἰϊ. 6) δηὰ 1168 βργεϑὰ ουὖὐσ υὑπᾶοῦ τδ6 ταδίη-ἰδηά 
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(αδη. χ]ῖχ. 25) 18 Βοσα, πκὸ 106 ΤηοΌ Δ: 8, Ροθῦ- 
ἰσϑ!ν ροιβοηϊῆθα. 1116 νοΐοο οὗἨ [6 δῦγβϑβ 18. [Π6 
τους οὗ [6 ψεΐοῦβ βῆας τρ ἀπάσγποαιῃ (Φοῦ 
χχυῖ!. 14). Ιὺ ταίβοα 15 βδηδα οὐ Βίσῃ. ὉΠ 
ἰδ ποῖ 1Π6 δι )θοϊ-ποιηϊηδίνο, ψ ἢΐοῖ ποῦ] γἱο]ά 
ΠΟ 86ῃ86, β5'ἰπο6 ἴῃς Ὠοίρσης σαπηοΐ δἰγοίο ἢ ουὔἱ [8 
δηᾶδ οὐον ἰἰβοϊῖ; αὶ ᾿ὸ 5 [π6 ἀοιυδαῖνο οἵ αἀἶγδο- 

ἰοη (5 Κίηρβ χὶχ. 29). ὙἘὯῸῈ διομαίς [Ὅτι πὰ Μ 
8 ϑοϊοοϊοα [ῸΣ ρἱοίοτιδὶ οδος, ἰηϑ᾽οδα οὗἉἨ τ[πμ 6 συττοηῖ 

ἴοστη ἢ. ΒΥ πὸ μαπὰβ οὗὨ τἴ6 ΔΌγ88. οπθ Ψ]]] 
ῬΓΟΡΟΙΥ ἀπάογβίδηὰ (6 τνᾶνθβ οἵ ὙΔΙΟΥ τῆτονγη 
νἱβι Ὁ]γ οὐ πίνῃ, πίοι, 85 δὴ τὴ Ποίασο, ὑγθακ 
᾿Ὠτουρ ἢ 186 Βοοά-χαῖοβ οὗἨ 6 οατὰ (Ναὶ. ἰϊ. 7), 
δὰ υηἰϊτο ὙΠ [16 ρα ταὶη8. ἔγοτῃ ἢθᾶυθη 
(ςοσρ. θη. Υἱϊ. 11). 

Μοῦ. 11. ΤΟ δύῃ, [89 τηοοι,, οἰτποτ, οηύδν 'π το 
τοῖν ἀτ της, ἑ. 6., σἱτΠάτανν 80 τΠδὺ ΟΠ6 5665 [Π01ὰ 
ὯΟ πιοῦο, δηὰ ἀλιίκηθ85 ΘΟΠΊ68 οἷν (1) 6} 250 ἢ, ΗἸΖὶς, 
Κεὶ}) ; οτ, δσἰδιῃι ἃ 580}}1, οοπτίζηϊο δβιδπάϊης τουτί ἤοα 
ἰὼ ᾿λοὶν ὉΪ]δοθ, ι8ῖ ΠΟΓΟ ΤΏΘΥ γοτὸ βιβδηάίηρ δ 
[86 Ὀεριηηΐηρ οὗὨ [πὲ ᾿υάστηοη!. ὙΤὴ6 Ἰδίῖοῦ, οὔ 

δοοοιιπὶ οἵ ἽΣΟΛῸ αηὰ {6 τοίογοποῦ ἴο 08. Χ. ἰ8 [ῃ6 

ἸΔΟΓῈ ῬΓΟΌΒΘΘΙ6, ὈῚΣΙ ἰδ ἃ ρἷαςο οἵ αὐοάθ (οοπιρ. 
Ῥε. χίῖχ. 25 ψῖτἢ οἰ. 16); [ἢ6 ῥγοοῖβο ἰάθα οἵ 
ἀπο Πρ ατῖβαβ ΟΠΪΥ ἔγοσι ἴΠ6 δἀάϊοη οὗ [3 (1 
Κίηρ νἱ. 18; 2 Οἤτοη. νἱ. 3). 

ΑἹ τὸ Ἡσχῦ οὗὨ 106 δυσονδ,  ΒΙΘῊ ἤοσν, οὖ 
186 δῃϊηίτς οὗἩἨ ΤΏ αρϑοᾶσ. Ὑὴ6 ΒΟΙΥ πια]οϑῖν οὗ 
Οοὰά πηρηϊοβιΐηρ ἰ156 1 18 τὰ γποᾶ ἴο 1Π6 πλϑ)οϑ1γ οὗ 
ἃ Ἰυάνο Ἄχοουτῖηρ ιδιῖσα; τΠπῸ ΠΟΙΥ Ἰίσἢς ἰηἴο [Π6 
ἀονουτίπρ το (18. χ. 17). 
ΤΏ ἀϊξοοῦγδο, γοσβ. 12, 18, ΤΠ ΓΤ 5 αἰ το οΟΥ ἰο τΠ6 

δοῖβ οὗ ἡπάρτηθης σοηπροοίοα 1 (Π6 βα]νδιίοη οὗ 
[ετδε] : Τὰ δηξον ὕμου ταδρομϑδῦ (ροθίοα] ἜΧΡρΓΕΒ: 
εἴοῃ, 848 ἰη Φυάροθ νυν. 4; 8. ᾿χνυὶ!. 8) ὕπο Ἰδηᾶ, 
ἔτει οἵ 4]} [Π68 ΣΝ Τ,πᾶ, β'ποθ Ηδς οοπιθ8 ἴον 
Βἰπαὶ (σςοπιρ. Μίοδῃ ἱ. 3). Τὰ ἰηάᾳηδιίοι ἔμου 
Ἐνδδμοεὺ 186 μδϑδίμϑῃ, 18 οἵ οἱὰ (8. ᾿ἰχυϊἹ![. 22 
211}. 
ἰ "Η 185. Του τορῦθδῦ ζΟσ ἢ ἴον 186 Ββαῖνϑ- 

οι οὗ [Υ Ῥϑογῖο ---- 2", 85. ἃ Ὠοτῃ.- νογΌ. 18 Θ0ῃ- 

εἰπε νῖτἢ [Π6 Αος. (Εἰ να], βος. 239 8) -- Ὁ 786 
δοϊνδίίου οὗ ἰὮγ δηοἰπίοϑα, ΌὈΥ̓ ὙΠ οΟπΣ, δοοον ας 
(0 [26 Ῥδγβ]]ε] δηλ, 18 ἴο Ὀ6 πηάἀογβιοοά ποῖ 80 
τυςἢ [Π6 πη ποτ ν ΦοΠοὶακΚίὶπι 68 [ἢ6 πδῦοπ 1180] } 
Ῥβα. Ἰχχχίν. 10 Ὧ ον. 15). (ὩΧΧ., Βοβοππι]- 
οσ, Ενα]ὰ, Ηϊιζίς. 

Του οτυπποδὺ 186 μοδᾶ (ΡΒ. οχ. 6) οὗ ἴ8 
Βουδοὸ οὗ {μ9 ψἱοκοά, Ἰαγίηρ Ὀδτὸ [86 Του δ- 
είοτι ὄνϑαι ἴο ἐμ ποῖ, Τῇ ποῦβο οὗ ἴπΠ6 νίοκοα 
ἱς 16 ΟΠαϊάφδραη παιίοη νἱον θα 88 ἃ ΓἈΤΆΪΥ ; σοτὰ- 

1.6 Που86 οὗ Ιβγδοὶ, ΙΒ. οχυ. 12, δῃα δῦουρ. 
ὌΝ ἰε 'ἰβ σοπιραγοὰ ἴὸ ἃ παπιληῃ θΟαΥν (ΠΟΙΏΡΑΓΘ 
ἴδ6 ἱπνοτγίοά οσοπιρατγίϑοη, Φοῦ χχὶϊ. 16; Εςο]68. χί!. 
8 7) ̓ 18 δητῖγε ἀσδιγυσίίοη (πανολεθρια, 0. δε ηλα) 
6 τορτοβοηιρὰ ὈΥ ἴΠ6 δπιιτιθγατίοη οὐὗὨἨ [Π6 δοραγδῖθ 
Ρδτῖβ, ποϑα, Ἰοῦγοῦ οχιγουαἶ68, δηὰ ποοῖ. Το ἰη- 

θη. αὖ8. ΓΤ), τὸ Ἰδὺ Ὀάτο, ἱ. 6., ἔγοιῃ 186 Ὁ παπὰδ- 
ἔοῃ, ἴο γαζθ ἴο ἴπ6 στυμηά (8. οχχχυΐ. 7) βίδηδϑ 
88 ἴ86 Δϊ. ζογι παῖ, (68., 866. 181, 2. 

ΤΠ οοποϊαπάϊηρ γροτγίου [οὗἉ (6 ἀδβοτρίίοη οἵ 
[6 ΓΠΘΟΡΉΔΗΥ --- Ο. Ε.], γϑσβ. 14, 15, οϑγγίθ8. ουΐ 
εν (Πού 61}}} ἔαγίμπογ. Ι{ αἰ Πἔτ8 ἔἤοπι ταὶ 
Ρτοοθάθθ ΟΥ̓ Ὀορίπηΐϊηρ ἢ ΒΠΟΥΙοΥ την ΠΙ8, 
ΤΉοι ἱοσοθδὶ σου τυ ἰδ ΚΡΘΔΣ ((ΟΠΊΡ. 
οἢ νοῦ. 9), ψἴἢ [Π6 πΘΔΡΟΠΒ οὗἩὨ (Π6 νιοκοὰ ομ6 
(οοταρ. 5. υἱΐῖ. 17 (16), το Ββοδᾶ οὗἨ Ἀἰβ υχίῃοθδ, 

φορ. 5, σαάρεδ ν. 7-11 ; Τ,ΧΧ. οα τὴ δϑπιθ 
ῬΔΕΕΔρΡΌ, δὰ 668., δ. ν. ἴῃ Τάεε. ὙΠῸ εἰρτιίβεδοι 

οἵ ῃογάοβ (Πο] ίσϑοϊι, 1ζ61}} σδαηοὶ "6 ϑνοϊνοὰ ΤΌΣΩ 

180 εἰγοπτηβίδηοο πα ἾῚΡ ἀοδίρτιαῦοβ δῇ ἱπμδθί- 

ἴδας οὔ τμο ΓΊΤ 9, 186 Ρ] αἰπ : [Π6 ῬΡ888ρῸ ἰγϑϑῖδ οὗ 
ὙΓΑΓΓΙΟΥΒ, ὙΠῸ ἤδνο δηϊογεὰ ὉΥ ἔογοθ, ποῖ οὗ ρϑδοθ- 
ἴα] βού οσβ. Ηΐ9 ῥγίποθβ, ΦΥ͂ συδ ἐπ (οοπιρ. ἱ. 
11) ἴο ἀΐδρεγβθ πηθ, ὑγορου! 10 βοϑίζογ τὴ: [Π6 
ῬΙοροῖ δρθδκβ ἱπ {π6 πϑιηδ οὐ ἴΠ6 ρεορίβ ; διὰ 
ΤΏΘΥ γϑἠοΐοθ 88 {7 [ὮΘΥ Ο,Ὸ Δ] ουσοᾶ ἴο ἀθνοὺν 
89 ῬΟΟΣ ἔπ δβϑοσϑῖ; ᾿ἰὔθγα  γ, Ἰνμοδο τσα]οϊοὶηρ ἷ8, 
8ἃ5 1ἴ 66, ἴῃ ἀδνοιτίηρ, οἴο. (οοπιρ. 8. χ. 5 5). 

ΤΠ ν ΘΟΠΟΟΙ ΤΔη 1ε0 85 ἰῃ τοῦ. 11]. 

γεῖ. 15. Του ἰσοδᾶοδῦ Ὁροὺ ἰδ δϑὰ, ΤΥ 
ΒΟΣΒ6Β ὍΡΟΣ [86 ὈΣΠοΥνΒ οὗ ἄτοαῦ πψαΐθσθ. ἴ͵δ8ὺ- 
ἈΠγ, οι σα] Καδῦ οι ἐπ 6 βοα (Τ]πι τοῖϊ, ΗἸσὶς) οὐ 
ΤΠοα γα! κοϑῖ Γπγοῦ ἢ ἔπ 868 (Π 6] ἰΖϑοῖ, Κ 6ἱ}} ισἡ 

ἄογεεβ. ΤὮΏΘ οχροβίξοη ἢ88 ἰϊ8 οτχίη ἰπ 186 
τοῖς ἱπιαγρυποιίοπ, μοι, ἴῃ ΤΟ] ονίηρ τὴ9 

ΤὨΥΤὨΠιΐοΔΙ] διγιοίαγο οὗὨἉ [6 Ὠγτηη, πηΐῦο5. [Π6 ἔγχεϊ 
ἴῆγοθ ποτάβ. Βαϊ δἰτοδάν ἱπ [86 ργθοθαϊπρ σεῦβὸ 
τπ6 τ ΕΠ πιο 8] ἀπὶτν 068 ποῖ σΟΠδ15ῖ οὗἩἨ τὨγθ6, δαῖ 
οἵ τὸ νογβ; δηὰ δὐϑῇ ἰξ ἰῃ νϑσ. 15. ννὸ ἴΚ6 ἴἢ6 
ὨΠΠΎΟΥ ἴπγὸθ ἃ8. ἃ ἰὈσπἀδιίίοη [οὐὨ τγτῆτη θα] 
ΜΠΙΕῚ 1π6 τη ἘΠ πλῖ081] ἀτγδηροηγθης ἰηάἀϊςαϊοαὰ ὈΥ 
τὴς Μαβογίῖθβ υγουϊὰ 8.}}} ποῖ ἰῆγοϊνα τΠ6 ἰορίςαὶ 
(ΠΟ ΠῸ 8. χχχ. 8). Ουτ οχροβίτίοη 18 τις 
διηρίογ, ὈῚ νυ ϊο ἴπ6 Ἰαδὲ [ΟΡ τογάβ, σῖϊῃ τὰς 

γοῦῦ ΤΓ, τυ ηΐοι 18. πδίαγα ΠΥ ἴο Ὀ6 Βαρρ! θᾶ, ἔοττω 
ἃ δθηΐθῃςθ. [1π {Π|8 ΨΑΥ [ἢ ἀγαρρίηρ οοοαδίοποι 

ὈΥ 186 Τ0]] ον ίπρ δος. ἱπϑιγ, Ἵ ΟΩ δβ νγδ}} δβ 116 
511] τηοτὸ ροιηροτιβ οοποθρίίοη οὗἉὨ [0 ϑϑοοῃ ἃ πλϑτὰ- 
ὉΔΓ ἀἰβαρρθαγβ, ἀπά [6 αἶδι8ο [156] δίδπὰβ ἰῃ δρ- 

ροϑιοη. ὝΊΊ [89 (θη ὈοΙ᾿ οοπβίγαοίίοπθ, 1} 

Ὁ 88 ἰη θειῦ. χὶ. 34, δηὰ στ τΠ6 Αος. 88 ἰπ Ψοὺ" 
Χχ, 15. Ἐο!ονίης Ῥδ. ἰχχυῖ. 20 (19) οἰ ιχϑοὶ 
βηάβ ἱπ ἴθ Ῥαϑϑᾶρθ 8 τοιιϊηίϑοθμοθ οὗ ἴπῸ Ποὰ 
568; Ηἰ σὶρ υπάουβίαπάβ ὈΥῚ ἴἢ6 8368 [26 Ποβὶ οἵ 
1η6 ΘῃθΥ. ΤῺ ἸΔΙΌΟΓ Οἡ δοοοῦυπὶ οὗ ἴΠπ6 Θοῃηθο- 
ὥοπ νὴ δὴ ἱπηπηθά 6} ργοοοάα5, ἰ8 16 ΤΠΟΤΘ 
ῬιοῦδΌ]6 (σοιῃρ. 18. χνὶϊ, 12 [)]. Απά ἱξ ἀρροϑγβ 
ἴο Π16 ποαγοϑὶ ἴΠ6 τυ ἢ δοοογάϊηρ ἰο τὴ6 Ἰοἷηΐϊ οοη- 
ποοοη οὗὨ [ἰἰὸ σοι πο ᾿Πουρἢ 8: Α8 ἴῆου ἀϊάδι 
ΟὨςΘ ἰεδα ΠΥ Ῥϑορῖα ἐπγοῦχη τὉΠ6 Ηρὰ ὅε8, δηὰ 
ΔΓΟηρ; Ὀοίοτο αἰάδι οδϑδὶ ἀοσῃ {πὸ νγαύθγβ, 80 
νι του ΠΟῪ τπϑγο ΤὨτουρἢ, τοηονΐηρ [ΒΥ 
νοῦς {(νογ. 2) δπὰ ἰγοδάϊηρ ἀονγη ΓΠπὸ δυγρίηρ πιαϑ8 
οὗἔὨ 6 ΘΠΘΙΏΥ 8 Ποϑῖ. 

7λε ϑιιδ)εοϊΐυε Α»ρίϊοαΐζίοι ΟΥ̓ ἰλ6 Ῥτορῆσον (ΟἹ ον, 
ἢ ἐδρκός ἐγέρμ ΠΡ πα τα ἵνα ἐἰνὰ 
ΤΙ ΏΟἾΡΑ] ρατὶ, γογβ. 16-19. ΑΓ 16 ναϑῦ ρἱοΐυτα 
88 τοὶ ]οα Ῥαϑὲ ἢ}5 οὐ68, [Π6 Ῥγορῇῃοῦ ἰοο κα Ὀδεῖς τὸ 

1π6 Ὀορίηηΐηρῦ. Σ Ἀᾶνο Βϑασχὰ [Βϊ5, -Ὁ- τῇῖθ αἀἰνίηα 
υάρπιοηξ 7081 ἀοδοτθοά, τ ἢἰσἢ ἀδροπάβ προη [Π6 
58 οοηαϊίοη οὗἩ [6 ἰαπα᾿ 5 θοΐπρ ονοσγιῃ ὉΥ [δ 68 
ΟΠ δι άδβδῃβ ; -ἼὯΥ ΌΘΙ1Υ ἸΣΘΙΩΒ]Θα (σοπιρ. [8. χνὶ. 
11). ΑΥ 486 ΟΕῪ, οΥγίηρ δουὰ, Ων ρα αυἱνογοά. 
ον. : Αὐ τ6 δουπὰα τὴγ 11ρ8 φαϊνεγοά (6) ἔΣβοι, 

ςδοιίογοα). Ὁ οληποῖ πιϑϑῃ ἴο ΟΠδεῦου, [ῸΓ ἴδιο 
1108 ἀο ποῖ ομδιίογ, θυῖ [π6 ἴϑοῃ. 76 ττγϑῃβ]αῖο ἷτ 

δοοοσάϊηρ ἴο [ῆ6 δηδίορυ οὗ ΝῊΡ δηὰ ΓΘ, 

Ἐχ. χχ. 7; 5. χχὶν. 4; Θοῃρ. 18. ΧΥυ. 5. Βοξίθῃ- 
Ὧ6885, ἴΠο ἔδο ης οὗ σουηρίοῖθ γα π688 (Ῥ τον. χὶϊ. 
4) οοσβϑϑ πο τὴν ὈΟΏΘ5, δῃἃὰ πος σΏ6, ο Τῇ 
ἴο τῶρ ἔρουῦ (Εὐγα]ὰ, 8θ9. 217 Κἡ, 1 ἸΥΘΙΔΌΪΘ: ΔΙ 

νι, σμοά, 85. ἱπ 1 ὅδπι. ἰΪ. 28; Ῥε. ᾿ἰχχχίχ. δ2) 

δὰ ἴο ναὶϊξ ᾳαϊοῦγ (Γ3, οΥ̓ δ: 1ϑπ τ δα πχίθείοη, δ 
ἴῃ [λπι. ἰἰϊ. 26) ἴοσ 18ο ἄδυ οὗἉ ἀϊδίσοδο (οοσαρ. ου 
γοσ. 3 δῃὰ οἡ Οὗ. 132), ἴοσ 89 ΔΡᾧῳτοδοῖ οὗ μὲ: 



ὃ8 

Δεαίϊτιοῖ 1:6 Ῥϑορῖθ, σψῆο ἰδ ἀνρουῦ ἴο ορρῦϑϑϑ 

ἴδϑσω. ὁ, δέηδι, ἱηγ)έπδο, 8 ἴῃ Φοῦ χχ. 22. Αὔἶδγ 
[Π0 σταπά οοπβοϊ δίοσυ ρίοϊαγο, [Π6 ργορῆθῖ ὁποὺ 
τη οΓῈ ἰηή πιο δ, ον Ὠἰ 536] δη ἃ ἷβ ΠΆΓΟΙ, ἰῃ [818 
κἰοοπιν νἱονν, ἡγοῦ 6 ἀγανν8 οὗἨ [Π0 ποᾶγοϑὶ ἴμ- 
ΓΟ. 

Ψψον. 17. ΒοΣ ιθ ὅᾳ ἴστοϑΘο Ὑ{] οὶ ὈΪ]οδβδοόσω, 
διὰ Ὡο γίο]ὰ ν7}}} "6 οἱ [8:9 ν]ῇ9 --- [86 τ οὗ 
1Π6 οΟἷἶνθ χοϑθ ζα116 : ἰδ βιγίνοὶβ τρ. [Κἰοϊποσὶ 

ἰγαπεϊδιοα ΓΤ ΓΟ, ἀαε Απεείσεπ, αἶα Ῥγμοὶμ-} ῬΤῈΣ 
απεᾶϊζε ἐς Οεἰδαιιπια; ἰδ ἰ8Β ᾿ἰ1ΘΓΑΙῪ ἔγαΐς οἵ [ἢ 

οἶϊνο ἴσθθ. Οὐιωρασο ἴῃ ρῆγαβο Ὁ ΓΊΨΨ ἴὸ 
ὉὍΘΑΓ ἕγαϊ!, - Ὁ. Ε.] ἘΕἸγε, νίπο, οἸἶνθ ἴσο 816 
τη οπηοα 859 ἴπΠ6 ποδ᾽οϑὶ ρτοάσορ οὗ τπ6 ἰδπὰ 
(Μ|Ίςδἢ ἱν. 4; υἱ.Ἅ 15)ὲ. Απὰ [86 οοστ- 614 γίο]δ8 

ὯΟ ζοοά, ΓΛΊ ΤΩ, δοϊάδ, 5 ρίωγαϊε ἰαπίωπι, νεῖ} 

8 δἰ ὨρΡΌΪΑΓ βἰ χη βοδιίοι, οφαίναϊοης τὸ ΓΤ Βθποθ 
οοηδβίπιοα ὙΠ τ.6 δἰηροϊαν ((165., 866. 146, 23). 
ΤῈΘ Βοοῖς ἱβ ΔΎΤΩΥ, ΠΟΥ 4} οαϊ ΟΠ ἤγοτη [89 ζο], 
Δι ἴθ ΔΙῸ ὯῸ οδὺθθ ἐπὶ [δθ 5.8115. Α5 ἰῃ 
ὅοε! 1 ἢ τη6 ἀοβοϊαίίοπ οδυβοὰ ὈΥ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ (6. ἔ.) 
8008 ἴ0 ὃ δυτηηθὰ τπρὸ τ ἴΠ6 πδίθγδὶ οδ  δι- 
168 τῃηδῦ ὈΟ[Ά11} τῆς Ἰδηὰ (4--ἀ). 

Βαϊ ουῇ οἵ [π6 ἀΐδέτοθ8 [6 ῥτορῃοῖ, δηὰ σι 
εἴπ 6116 ΡΘΟΡ]Θ, Γαίβ865 ἢἰθ ογὸ ἴὸ ἴδ8 οδ͵οοῖ οὗἉ [δι (ἢ, 
ἐλιβοῦῖης γγοσγὰβ ΟΥὗἩἨ ΠορῈ δῃηὰ Ἴοοπῆδοϑηοφο ἵγτοπὶ {16 

ΘΆΪΙΏΔ, 85 ἰῃ δίσδῃ νἱ. 7. Ψοῦ. 18. Βυὶ 1 -- 
τἰδοὰ ΘΙ ΡὨΔΌΘΑΙΙΥ ἴῸ ἜΧΡργοβδ [06 ΘηΠ6818: ποί- 
τὶ ΠδιΔ παρ 4}}1 (παῖ, 81 868 ἱπ Μίοδῃ υΥἱ. 7 - 
11} σαὐοίοϑ ρου σθοναμ. 3, ποῖ πη Οοά, δυῖ 
88 ἴῃ [6 γ ΥὉ8 ΟΧρτοβϑίηρ ἀο μῆς Ψζ,ΘΏΘΓΔΙΥ, ἰηὰ!- 
οϑεηρ 16 στουηὰ οὗ τὸ ἸΟΥ, σοῃρ. ἐπί, ἔδινε Ἰ. 
47. ΖΣ 1] ΘΧΌΪΣ ἱπ 0Π9 αοά οὗὉὨ ΤΥ δβαϊνδίζου, 
ὙὯΟ ΡὈτγοσΌΓοΒ ΠΥ δα νδιίοη, δπὰ προ ὙΠΟ ΠΥ 
ΒΔ νι 0. ταδί {(ΥοΓ. 183 ; Μ|ίοδἢ νυἱ. 7). ΕῸτ -- 

γον. 19. ϑοβονδῆ, 186 Τυοσά, ἰἰ6 αοὐ οἵ 153Γδϑε], 
ὙΠ οτὰ ΟἿὮΘΥ Ὡδιοἢ 5 40 ποῖ ἢδγνθ, Ποῦ Κποὸν (Μίοδὴ 
ἷν. δ᾽; σορ. ὅδη. ἰχ. 25 (26)), ἰδ ΣῺῪ σἰσουσὶ 
(Ρε. χχνΐ! 1), δι ἃ Ἐ1ὁ σωδῖκϑβ ΣΡ ζϑοῦ ἐκ ἰῃμδε ; 
ἃ ΘΟποἶθ6 σοιαρασίδοι, οασίϊναίθης [0 [86 ἴδοι οἵ 
πα 6, θογτονγοὰ οση ΡΒ. χνϊδ, 84 (33). Τΐδ ἐδ 
ΠΟΙ͂ ἹΠΘΓΟΙΥ͂ ἃ ἥσιαγο [ὉΣ τα Κα δ Υ"Υ ἴῃ Ρυ- 
δαΐη, Ὀπαὶ το ΘΟΙΠΙΠΊΟΙΪΥ [ὉΓ ἴὯ6 ἰγγοβιβ ὈΪ6 
δίγοηρίι, πο δρτὶ ἔγοπι οοηδάρηοο ἰῃ (σοὰ 
(ϑοιηρ. 15. χὶ. 99 ΠῚ, (Ποἰμεσθ οι} δ τοδικου 
ΤΩΘ ἴο ὙΔΙΚ οἵδ ΣῪ ὈΙΦΏ υἱδοϑα ([ςῸῪοὰ Ρϑ. χυὶὶι. 
84 (33); οοπιρ. Πθας. χχχίϊ. 239), --- προ 180} 
βοΐ μὶδ οὗ βαϊνδίοι, τ Ὡς βίδηα δὲ [π6 ϑῃὰ οἵ τὴ 
ὙΆΥ οὗ ἐγ θυ]διοη, δὰ νος ΟὨ]ΥῪ [6 τ ΐθοιιδ 
τηλῇ οἰ π9 ὈΥ ἴΠ6 σου ἥάθηοθ οἵ αἰ τὰ (ἰϊ.4). ὙὙΠᾺ 
ἐἰΐβ Ῥγοβρθος οὗἉ ἐδ! [ἢ Γοβα ἰπρ ἔγομλ νοσδ. 4-1δ, [ῃ0 
Ἀγτὴ Οἰο868 ὨΔΙΌΓΑΙΥ δηὰ Ὀοδας }}γ. 

Τλε 1ἰμτσίοαὶ ϑιυυδοοτιρίίΐοη,---- το ἕμ6 ομέοῦ αἰ σον 
ΟἿ ΤῊΥ αἰτίη κοα ἐσισίγυτζαθιῖα, --- 00 ἀβ ἴο 
ΚΠ οϑαϊηρ, νοῦ. 1 (οοιρᾶιθ ἐῃθ ἱπιτοἀποιίοῃ, 8). 
Ἑ σθηῃοῖ, 88 Ηἰζὶν {πϊπῖκ8, τοργεϑοηῦ τὴθ βίδι. 

δὺβ.; Ὀμϊ 1 18, 88 ἱῃ ἴΠ|686 τη δῖ 8] ἜΧργοβδίουβ ζϑη- 

ΘΥΔΠγ, [Π6 ἢ οὗ δοσοιηρδηϊμηθηῦ (5. χχχίϊὶ. 2, 8). 
ἨἩλθακίακ δοοοτάϊηρ!ν ἀἰδραιοιιοα κἷ8 Ὠγτηπ ἴο ἐ}10. 
ἀϊτγϑεῖον οὗ πο το ρὶ 6 - τη]. (σοταρ. ἐπ 6 Οὐτησῃ. Οἢ 
Ῥε, ἰν. 1), δπὰ 58εἰρυϊαιοα ον τῇς. δοσοιηρδηϊμηθηῖ 
οἵ [Π6 ρεγϊοττηάηοθ. ΤῸ δοσοιάρϑηΥ ἴἢ6 ἈΥΤΩΠ [ῸΓ 
τὸ ῥγδίβε οὗ ἀοά υἱτἢ βιγίηρσοα ᾿ΠδΙΓΙΠΊΘΏΒ ὙΓ88 
ΘΙΒΙΟΠΙΑΓΥ διηοησ ἴἢο86 βκι]οὰ ἰῃ τηυδὶς (Ὀ 8. 
Ιχχυῖϊ. 7 (6)). Νοῖ τρθιεὶν (Γ00 [νίτθθ, θυ 4]80 
οΟὗδου Ῥγοπ 6 ἢ ΤΠΘΙ 0618 οὗ [ἢ 6 ΘοΟπρτορδίίοη ἀπά 
ταθδὲ ἡ ὃν 16 ϑρίτγιϊ, 85, 6. 9., [6 Κίηρ, δὰ ἢ 
τὶσς δηὰ υγόγο δοουδίοιηβα ἰὼ ἀο [μί8 ἴῃ ἐδ ἔθτω- 
Ρἱο (ἴν. χχχυ ὶ. 30). 

ΗΑΒΑΚΚΟΚ. 

[Κεῖ]: “ ΤΊνο ἰαδὲ νγογάβ, “ΓΤ 23) ΓΊΞΣΌΣ, 
ἂο ἢοϊ ἔογιῃ μετὶ οὔ τῆ οοηϊοηῖδβ οὗὨ ἔο δυρρίϊοι- 
ἴογν οἶβ, ὑπὸ Ὁ ἃ δ 50 ΠΡ. ΪΟΩ ΒΏΒΥΤΟΥρ ἴὸ 1Π6 
Βοδάϊην ἴῃ νοὶ. 1, ἃπὰ τοίδυ [0 106 τ|86 οὗ [6 οὐς 
ἴη {Π6 ννουβὶρ οὐ αοά, δῃᾷὰ 5βἰπιρὶν αἰ ον ἤγοπι τἰ6 

μοδάϊηρα ΓΙΙΣΣΩ) ΓΥΣΔΣΞ ἴῃ Ῥα. ἵν. υἱ,, ἔν. 
Ιν., ᾿ἰχνιὶ., δπὰ ἰχχυΐ. τῆσοῦ ρα [6 τι66 οὗἨ {πο 8βυΐ- 

ἂχ πη 23. ὙΔτουρ (π6 πογάβ, “ ἐο ἰλε 
ἑάεηπὶ (οὗ τῇ τεταρ]6-τηπδὶς, οὐ [86 σοπάυςϊοτ) 

1π αἀοσοοπιμαπί πιοπί ΟΥ̓ τὠὴῷ εἰγίποεα ρίαψίησ," ιἰνὸ 
Ῥτορδοῖ τἀ πυρν δ15. Ὀ59Δ]1ΠῚ [ὉΓ 0.86 1ῃ [Π6 ρας 
σ Υϑἷρ οἱ (ἀοά δοοοιηραηϊοα Ὀν ᾿ἰδ δῖ ηροα μ]δγ- 
ἴηχ. ΠΙιζὶρ᾿ 8 τοηάοῦηρ 18 σΥΔΙΩΤΆΔΈΘΑΙΙΥ ἔμμεν, 

“10 186 σοπάποιογ οὗἁ ΤΩ ρίθοεβ οἵ πιμείς ;" ἰὼ ἃ 
σϑηποῖ ὃ6 πδοὰ 88 8 ρου ἢ Γαϑὶ8 ἰοΥ ἔπ ροπῃίτνο, 
νὰξ πο ΘΟὨποοῖοα ὙΠ} 68 τηπδῖο 8] ΟΧρτγοβαῖοι, 

ΟἾΪΥ Π]ΘΔΠΒ τσ οΥ ἐπ ἰλ6 ἀαοοοπιραπίπιεηὶ ὁ (Ὡ ὑν- 

δἰ τ ατηδηλὶ ΟΥ̓ οοποοιηαπίϊα). Μοτϑονον, ἔΥΣ 
ἄἀοσβ ποῖ πηϑδὴ μΐθοβϑ οὗ πιιιϑὶς, Ὀπὶ βἰ τ 0] 8 ϑοῆζ, 
δηὰ 106 Ρ]ΑΥΙ πα Προὴ 5ιτίηγοα ἱπβίΓυτ ΘΠ 18, ΟΥ ἰὯ6 
βίσ ροα ᾿ηδίγατμηρην [86] (866 αἱ Ῥβ. ἷν.). ΤἘΠῸ 
ἤγβι οὗὁἩ (Π086 το ἀοΥπρθ ρῖνο8 ΠΟ 5ΒΌΪΒΌΪΟ 8686 
ἤσΓΟ, 80 {παῖ {Π6Υ6 ΟὨΪΥ͂ ΓΟΠΔΔΙ 58 ἴἢ6 ϑοςοηά, ΥἱΖ.: 
““ Ῥ]αγίηρ ΡΟ βεπηρθα ἱπϑιγΓι θη 15. Βαϊ ᾿{ 186 
ΡΙΟΡ οί, ὈΥ͂ αϑἷπρ 1Π|8 ἔογιηι]α, δρα]αιο5 ἐπδὲ [ἢ 6 
οὐδ ἰβ 0 δ8 υὸ}ὲ ἴπ ἴΠ6 ΘΠ Ρ]6, Δοοοτηραπίθα ὈῪ 
διγί προὰ ἱπϑιγυπιοηῖθ, [Π6 ΟΧργοδϑίοη δεησὲπὸ 
ὙΠ τὴν βιτίηρεα ρῥἰαγίπρ, αβῖττηβ τπδὴ ᾿6 Ἀἰτπϑο 
Ὑ1} ΔΟΟΟΙΊΡΔΗΥ 1ἢ τὶ 8 οὐ ρ]δυίην, ἤοτῃ 
ὙΥΠΟὮ τ 88 ΘΟ ἰπ50}Υ ἱπίογγοα τπδὺ 6 ννᾶ8 απα]- 
ἰβοά, δοοογαϊηρ ἴο ἴΠ6 Δτγβηροιηθη 8 οὗ [6 [8Γδ6]- 
ἰδ τ ΟΥβῃϊρ, ἴο ἴ8Κ6 ραγὶ ἰπ ἴπ6 Ρθ]ς ρεγοστ- 
ΔΏΘΘ Οὗ διιοὴ ρμίθοοβ οὗὨ τηυδὶς 88 ΕΓ διιχϊοα [ὉΓ 
ρας τουϑΐρ, δηὰ μογοίογο Ὀοϊοηρεᾶ τὸ [Π6 12. 
Ὑἱῖ65, τὮΐΟ γα δηςΓυδίοα τι ἢ τῃ6 σοπάαςὶ οὗὨ [86 
τη 564] ρεγίουμπιδποῦ οὗὨ [Π6 ΓΟΙΡΪ6. 

ΑἸΙεχδηάοῦ οὐ ἴ8. Χχχυ δ 20: “ Πα δβἰηρυαῦ 
ἴοτστη, ἢ δοησβ, τοίου ἰο Ηθζοκίδῃ 88 [86 Δαϊδποῦ 
οὗ {18 οοτμροϑίτίοη ; {ππ Ρἰυτα]8, ἐσὲ εσίϊί δἰπῷ διὰ 
ΟἿ ἰἴυεβ, ἴὸ 106 τησ] τυ ἀδ Ὑπὸ ταΐχς Ὀ6 Ἔχρεοοιρα 
10 )οΐῃ ἰη μἰβ ΡυὈ]ς τη η Κορὶνίην, ποὺ ΟὨΪΥ δὲ ἔχει, 
Ὀυῖ ἴῃ δῇ Υ δρϑϑ.᾽" 

ΚΙοίποτὶ 8845 δα ἀπορα πο ῥτοοί, ὁχοορῖ τὴ βἰηρ}θ 
οδ86 οὗ Ηοζοκίδη, τοῦ ἀοο08 ποὶ βδϑοῖῃ ἴο 86 δ0ῃ- 
οἰιιϑένα, [ΠΔὺ ΟἸΠΟΥΒ Ὀδπίἀο5 Του Ὑσοῖὸ δοοῦ8- 
τοτηδὰ ἴο [81 ρατγί 'π [Π6 ροσίοστηδποο οὗ ἔπ 6 Τοῖι- 
ἰθΘ-τηυδῖο. Πανὶ αἰϊνϊἀοὰ ἔουν ἐπουδαπὰ 1,ον 68 

ἸπΠ10 Ὀυγοη ἐγ ΟΌΓ οἰ 45368, ΓΠ0 58 ηρ 68} Ππ}5 δηὰ δ0- 
σοι ρβηϊοδα [ποῖ τ ἢ πηαδίο. Εδοῖ οὗ Π 656 οἶδδβϑοθ 

88 δι ρογ πιθη ἀρὰ Ὦγ ἃ ἰοδάον, ΓΙ 32 μ]δοδὰ Ἵνα 
ἷς ; δηά ΤΠ6} ρνογίοτγιηθα (Π6 ἀαί(ῖε8, νυῆὶς ἢ ἀονοϊνεὰ 
ὍΡΟΙ ἴΠδππ, ΘΒ Οἢ οἾ488 ἃ ΘΟ δἷ 6 {{π|6 ἴπ βῃσοοθ- 
βίοη, 1 Οἤγοη. χυΐ. 5; χχ δὶ. 4, ὅ ; χχν. 1-8] ; ΘοΡ. 
2 ΟἸτου. νυ. 13, 18. ΤῊ ἶἷδ διτδηζοπθηϊ νγ88 οοῆ- 
(ἰπυιοᾶ τῦὔῖεϊι οοσαβίοηδὶ ἱποσγυριίοηδ. 2 ΟἾτοῆ. Υ. 
12-14; χχὶχ. 27; χχχυ. 15; Εζγα ἰἰΐ. 10; Νϑβὶ. 
χὶ!. 45-47; 1 Μδοο. ἰν. δ4 ; χίϊ!. 51. --- Ο. Ε.] 

ῬΟΟΤΈΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΠΟΔΙ, 

Οοποοτηΐηρ ἴπ6 πδίατο οὐ ὅπ {ΠΘΟΡΉΔΩΥ 566 [19 
Ἐχοροῦοδὶ Εὐχροδίτίοη. 

ΤὮδ σογκβ οὗ αοἀ δτὸ 811] ρτοίουἠαγ οοηποοῖοά 
τ οη6 δηοίπογ. ΤΠ δοιὰ] οὗ ἷ8 οοππδοιίίοη ἰξ 
τ[Π9 τενϑ δοπ-ρυἰηοῖρία, ἐλα ἐσ. ὙΨΠ ἀπ 5.1η- 
ἰὴρς οὗἁὨ ἴ)6 ᾿ἰσῆϊ τῃ0 ῬἈγβῖοαὶ οτοδ σου Βομίηβ, δπὰ 
680} ἀδγ ἰ8 ἃ ΘΟΡΥ͂ οὔ ἷϊ ιν ῬἈΥΒΙΟΑΙ ογοδῦου]) (Ῥ5. 
εἷν., Θοαρ. Ηογάον, ἢ 7. τὰν οὶ. ὦ. Τλοοί., ἰ. δδ 
αι. ; ν. 10 8); ἤἄοπι ἃ ἔθ! δἰνπίηρ ἰὼ [ὑροῦ π6] 



ΟΒΑΡΤΈΒ 11. 

οὔ ἐδο Ἰίσῃιι 186 ρτορμοῖς ὀχρϑοῖ [86 ΓΘΙΏΟΥΔΙ οὗὨ 10 
ἀϊδιυτύδηςο ἰῃ ἴπ6 τηοτα] ννου]ὰ (Η08. νἱ. 8 ; 18. ἰχ., 
δηὰ 11:18 ὨΥΤ.Π) ; δηἃ ΘΥΟΙΥ μονογηΐης δοὶ ἴτῸπὶ 
1.6 βρϊ οἵ αο(ὲ ἰ5 ἃ ῥτοῆγχαυγαιίοη οἵἉ (π8 {πτυτθ 
τοπονδιίίοη] (2 ὅδ. χχῆ, 4). Α βῃϊηΐης οὔ 16 
Ἰχηῖ ἰπῖο {πὸ ἀδικηεβ8, 18 [86 {π|6]]πθιῖ οὗἨ [Π686 
αχροείδιίοηβ (ΨΦΌΠη ἱ. 5). ὙΠηθ οοπηθοιτίοη ὈΘΟΤΘΘἢ 
[Πὸ ΘΕΟΠΟΠΙ͂ οἵ ἴπΠ6 Ο]ά Τοβίαδπηθηι δηὰ ἐπὶ οὗ ἴΠ6 
Νὲν ἰδ τπ|5, ταῦ 1Π6 δρί γα 4] τηθηπίηρς 18 δνοϊνοὰ, 
αὶ ἢ ἱπογοσβίηρ οἰδαγτια88, ἔγοτα ἴμ6 ΡὮγ 8:66) στουηἀ- 
“ποῖ. Βυῖ τΪ8 ἴδ ἴῃ τΠ6 πυϊάπὲ οὗ ἴη6 γοαγβ.0 Αἱ 
τ μὰ οἵ {ἰδ γϑϑγβ τῃ6 δητίγο ρῥψειίοαί παῖατο νν}}} 
06 τοϑοσοά ἴὸ ὧι ΒΡΏΟΓΟ οὗὨ τΠ6 Φρέγίμαί Ἰιρῃῖϊ. 

Εοτ Ὀοϊτγοοη (Π680 ἴννο ΒΡΏοΓοβ ἴμποτα οχίβῖδ 8190 
8 ἰη ἰδβο αὐἷ6 οΘοπηθοιίοη. 4.5 ἴῃ ἀδσβιγαοστίου οὗ 
10 ογνὶπδὶ τογα}] ΠΥ Ὀοίοοη αοα πὰ τηδη- 
κίβαὰ τοῆοοιοά ἰἰϑοῖ οὐ πδίατο (ἀση. 1|ϊ.}, (ἀπὰ 
Βοδοδ τΐ6 ῬΓΟρΡΏΘΙΒ δχροοῖ ἴθ γοιηουὰὶ οὗὨ [ΘΥΓΙΟΥΒ 
διὰ ἀϊδοογὰ ἔτοπι (πὸ τἰηθ οὗ τ βαϊνδίίοη [{{|6 
ἰωδὲ ἰἶπιθ, ΟΥ {ἰπι6 οὗὁἨ [8Β6 Μαεββίφ), 18. χὶ.), δο τἰ1θ 
ἰδδὲ οοῃϑθαυδηοθ οὗ δἷη, {π0 Ἰπάριηθηῖ, 8 ΔΟΘΟΠ,- 

ἰοὰ ὃγ ἴ.6 ἔδαγία! οουιπηοιίοι οὗ ἴΠ6 Θἰοπηθῃ δ ; 
Ὅτ ἴΠ6 ἀνοηρσίηρ αοα πιαγοῖ [86 πηοϑὶ τουτὶ 016 

ιπάφτοθρηίβ : πὸ δἰ ἱηρ οὗὁὨ παίιτο ( ἤοπι. νἱ1}.} Ὀ6- 
ΘΟΣΩΘΒ ρτοδηης ἐπα δβῃγοκίηρ ; δὰΣ (ἢ086 ἀρδίη 
δἃΓ6 ΟὨ]Υ ἴδο ἐγαυδὶ -Ὥτοοβ οὗἩ τἢ6 Ρᾳϊ δηὰ ρμἱοτ- 
οὔδ ποῦν Ὀΐτι!. Αἰἴἴδγ ἴθ ἀλγκηθ88 δηά (θΓΤῸΥ αἱ 
ιθθ ἀεδίι οἵ Φεξυο (Ὁ]]ον 8. τ186 τοβαττοοίου οὗ 186 
ἀεδα. 
Οὐ ἰδ6 οἱδιοῦ βδηὰ (πὸ οοπιΐηρ οὗὐἠἨ αοἀ ἴο 119 

Ἰπάρτιοος 18 ΟΥδΌϊο αν οοπηθοίοα ἢ ἢΠ6 1886 
οὗ 5. ἀρουϊηεῦς δοοογά ἴῃς το ψῃϊοῖ το ἡυαρστηθηΐ 
ἰδ ἴο ἴ8Κο ρίδοθ. [{ 18 ἃ οοιηἰπρ ἴτοπι δἰπαὶ. Απά 
88 ἃ σοπλίηρ᾽ ἴο [16 Το ἸοΓ ἀπὰ ἀοἰἑ νογαποθ οὗ ΘΑ ΡΤ 
ῖ5:80], ἰδ ἰδ αϑβοοίανθα τἱτ ἴΠ6 ῥγοίοιγρα οὗὨἨ {πεὶγ 
ἀο)ῖνογδηςει, --- [Πεῖν οπλαποίραιίοη ἔγοια ἔς Ῥί. ἱ 
ἰα ἰπάἀοοά δ᾽ νγᾶγβ δοζηδιἰηςς πον, νυ οἢ Φαδοναὶι 
ἀροῦ, δπιὶ γοὶ δἰ σαν ΟὨΪΥ ἃ τγουϊνδὶ οὔ 116 οἱὰ ; ΗΘ 
ἰδ 8 8 ἰ δῃά υπομδηροαῦϊο ἀοά, δὰ ρετίοοιΥ 
απἰΐοττα ἰῃ ΠΙ8 τοδηϊ εδίδιίοηβ, ἀπὰ αἰ γαγ8 δο- 
Κοον]εάκχοθι 6 Ὀορίπηΐησα οἵ ᾿ἷ9 δεϊίομβ. Ηον- 
ονοῦ δίγαῃρο Πἰ8 ΌΓΚΘ δηα τονο]δίϊ ἢ ΔΡΡΘΟΔΓ, σοἢ- 
κἰάογοὰ α ρτίογὶ, 60 βίγδηζο [δ δι [16 νἱοὸνν οὗἁ τῃοῖῃ 
ἰδ ΠΠοΌρροτίδο]ε ; γοῖ θη Ηθ ψχοο8 ἰογί, ΗΘ ρῸ68 
(οττς ἰοσ τΠ6 βαϊνδίοη οὗἉ εἷ5 ρθορὶθ. Ἦθ 18 α ἰδ τἢ- 
ἴα] δπὰ οοποραὶοά (οἀ. 

ΕΥΘΤΥ τόπον δὶ οὗὨ (6 ψυϑί δηά οἷν οὗ ἀοὰ ἰ8 
οὁ86 οὗ [6 σταάσαὶ ἔμ πο πῖ8 οἱ [6 ῥγοίδυδη- 
κοϊϊδπηι ((οη. ἰἰϊ.}, [πδὲ ΓΠ6 ϑεγροῃς 18. ἱπαϑοὰ μοτ- 
ταἰοὰ ἴο ὑτυΐοο τ[06 ΠΟΙ βορὰ οὐ ἢ 66], οὔ 80- 
ἐοπηϊ οὗ δἷη, ὑὰι τπδὲ ἴῃ δηὰ ἀρδίη ἰ[8 Πποδὰ 18 
ογδηοὰ (νοῦ. 14) ; δῃὰ ἰδ ἷἰ8 ἃ στλάθαὶ τονῖϊναὶ οὗ 
1θ9 Ῥιουο- ΡΓΟΡΠΘΟΥ (1 Κίηρβ χιχ.), δοοογάϊηρ ἴο 
φἰἱϊςοὶ, [Π6 51}}} 5Π18}} νοῖςθ, ἰῃ τῃοἢ αὐ ἰδ, ςοπιοθ, 
δῆλον ἴθ νὰ ἀριιδθοηδ οὗὨ [πθ τοῦτ Ὁ]6 ἱπάρστηοηι 
πἰϊςἢ ροθδ θοίοτο Ηΐπι. 

Τη εἶ. αἰ] -οπγαοίπρ πὶ οἵ τ τοτκ οἵ Οοά 
Ια 106 ΚΟΥ ἴἤἢὼ ἴδ6 υπαοτοίδηπάϊηρ οὗ ἐὐ ΖΗ: 
ἴο . δϑιδηάϊηρ ρου 118 Ψαϊοἢ-ἰοννοῦ (1. 1 
᾿ς ἘΣ 106 δϑόῦῦο τ οοὐίμδίοι, 186 πνοῦκ Ν 
αοὰ ἴα ἰὼ πη δηὰ δητίγοηθδθ, 88 ἰΐ 118 ρδῦίδ 
πόσο ῥἰδοϑὰ δίάδ ὉΥ͂ βἰάθ, πὰ ἰζ Ἰϑδνϑθ ἴο ἴ8:6 86- 
εοδϑίοη οἵ {ἰπ|6 ἴ0 ΟΔΥΤῪ ἰηἴο οἴἶξοὶ διοοοβδίνου ἴῃ 6 

οἵ τμαὲ [ποτκ], Ὑνλιίοῖι ἰδ 6668 δα οὴ6. Γι 
ἴδε ἱπάϊνί 8] Ὁ} ΗΕ] πο 8 ἃγο ᾿ἶϊκο οονοσίπβ, ν ]οἢ 
ἄταν οὐοῦ πὸ ρῥἱεῖατο διὰ ἰγαηβραγοηῖ, (Ὰ]1 οδ 
οὯθ δῆεσ ἴθ οἱδοῦ, από }} {Π6 βυδϑίδηοο, ποῖ 166 
ἴα 16 πδίυτο οἵ ἀοὰ ΗΕ], ἐπὸ Οἰαὐοαὴ [μ]ογΥ] οἵ 
δΔδεμονυδῖ, 8041} διῦγο δὲ 118 ρογίοοϊ τηδηϊ ϑϑιδιίοπ. 
ἴη τὴ)6 πιόδῇ πο ἰξ ἤπὰβ ἰπ τ[π6 οομιυἱηϑὰ νἱεν 
ετουπὰ ἡννεής ἴο τοὐοίοθ οὐ [ὥδεγ, 806 ΟἹ ὑυϑῦ. 18 
-08}} » ἴον ἴδιο σετίδἰ ὶγ οὗὨ δαϊυδίοη ἰ8 ἴΠ6 
[06 ΘΒ ΙΓ] ἰδδίυτο οὗ [6 μἱείατο. ὝΟὐσά ἰ8 ποῖ ποῦ 
ἷα ἐδο δίοσια, διὰ ἰδπιροδὶ, δηὰ οδιείνηαθδίο, Ἡλΐο 

89 

ἔο ὑείοτο Ηΐπι, ποίμον ἰ8 Ηθ ἴῃ [π6 ἤθιγ οδδυίοιδ 
δηὰ δογβοιηθῃ ; Ὀὰ1 Ὀο πα 411 1686 ἴῃ [06 511} 
81Ὼ.8}} γοΐοθ. ὙΠ [Π086 οΥθῃ 8 ροΐης Ὀοίοτο Ὦδνς 
Ρυτβοά [Π6 ρα ρ]Δοο8, ἀοα 8618 θ᾽ Ρθορὶο 1 Κο- 
δ ρυγῆοά προὴ ἴποπι. Το Μουπὶ Ζίου ἰδ 
δἰσῆοῦ ΓΔη 4] τηουηιαΐπβ (Μ|ΊοΔἢ γ.). 

Ομβύβισβ: Τῇ τπίηρ8, νὴ 6 Ῥτορμοῖβ δῃ- 
πούηοθ, ἃγὸ δχῃὶδίιοα (οονιρίαχε) ἴῃ 8. ΘοΙργθ ἢ θη- 
βῖγα ῥίεἴατθ, 50 ταῦ ΠΟΥ͂ ΓΘ [ἈΚοη ἰπίο ἴΠ6 6γ6 
ΑΙΪ αἱ ὁποῦ ἱη {μεν ννο]ο οχιίθηῖ, οὐ κατὰ τὸ ἀπο- 
τελέσμα, ἃ. 6., δοοοταϊης ἴὸ ἴπο ἴοττα, Μῃοδ {116 
τΐπρ νν}}} μᾶνὸ δὲ (86 τἰπη6 οὗ 1[8 ἢ1}} δοοοιῃρ] 18}- 
πιΘΏϊ. : 
ΒΟΗΜΊΕΌΕΒ (οη γοῦ. 18): ΤΟ ρἱοίατο ταῖρι 

06 81}}} ποῦ σοπιργοϊιδηβίνο, ἱΐ, ἰπ δοσογάδησο ΜῈ 
Ὠη. ἐϊ. 81 (ἢ, νγὰ οοποοῖνο ἴπ6 δπιῖγο βιισοοββίοη οὗ 
μοβεῖ!α οπιρίγοι 85 [Π6 ἱπιᾶρο οἵἁὨ ΟΠ6 Τη8Δῃ ΟΥ̓ ΠΟΌδΘ, 
ὙὮΟΒ6 οοἶοβ88)] β'χζθ [4118 ππᾶὰογ το ἡπαρτηθηίβ οὗ 
αὐυά, αἴτεον 118 ποιὰ 8 ὈτΌΚΘΩ ΟΥΗ͂. 
Βεοκ: ΤΠ ῥγοιηἶΐβθ ΘηΟΙΒ ΡΟ 8 ΠΟῪ δοῖγε 

ἀονοϊοριμοηῖ, ἤθη οοτγυριίοπ οὗὨ πιοτα}β δηὰ ἀΐϑθ- 
ἴγα85 γοδοι θὰ νυν 0} ΓρΙ ἃ βῖερ8 ἱμοὶγ οὐ] δίς 
Ροίΐηϊ ἱπ πὸ ἔχὶθ. Α8 οὔ τ οὔο βἰάα [Π6 οἰἶδύ- 
δοίου οὗὁἨ συλ πὰ ροηδὶ ἰδ ὲ Υ ἱπιργοβϑοα 86] 
ΔΙΜΆΥΘ ΠΟ ΥΘ βΌΠΟΓΑΙΠΥ͂ δηἃἀ πιοῦθ ρΟΓΟΘΡΙΌΙΥ ἀροη 
186 [1ἴϑ, ϑοοῃ Ὁ 6 ΟἿΟΣ δβί( 6, ραγι ς α]ΥΥ διμοηρ [ἢ 
ὈθεοΓ βογί, ἃ ἀξερδίγ οἵ {πὸ πιοϑῃβ οὔ ἀο ἑν Υ ᾿γ- 
ἴῃς τι η ἘΠ6Γ Οὐ τόδ ῖ, δηὰ ἃ Ἰοηρίηρ [ὉΓ ΓοΟ- 
οποἰ ἰδτίοθ δηὰ γοἀθιμρίίοη, ἀϊγοοϊθα ἴοὸ ποὶρ [ΤῸΠπὶ 
ΒΠΟΙΠΘΙ δοιΓοθ, τ8᾽ ΔΙΔΥΒ ἤδνο ἰμογολβοα [16 
τοτο, δαὶ ἩΠΒοαὶ δοὶης δὺο ἰὸ ἤπαὰ (ποτοῦρὮ Υ 
[8 γα ἀονοϊορπιθπὶ δηὰ βειϑίβοϊου ΟΥ̓ ΒΟΥ 86 
18 ἰη τὴ6 στοιπὰ οἵ Ὠἰνίηθ σγϑοθ ἘῸΓ ἤτοι ἰΐ 
Ρτοσθοάβ {Π6 σοπϑοϊδίίοι οὗ ἀδἰνογβηςο δηὰ γοοοη- 
οἰϊατίοπ, ἰῃ βυοῖἢ ἃ ΤΏΔΠΠΘΥ, Ὠούγον ον, ἴπλΐ [ἢ6 ἴω- 
ἴατο δα  γϑιίοη ἷ8 πονοῦ ἴο Ὀ6 Οχρθοϊοα ἴῃ ἃ πιυπηδη 
ὙΔΥ͂, θυ ΟΠἿΥ ἤομ [16 οτά δῃμὰ Αστὰ δὰ ϑρίσγίι 
οὗ Φο βονδὰ. 

ΒΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, 

ΤΆδ οοπεοίαίϊοη ΟἹ Ῥγορ΄θου ἐπ ἰδὲ ἰαφὲ ἐγ διίαἰϊοης 
οὔ ίλε ῬἘΡ᾿ οὐ Οοά. 

Ι. Τποδο ἰτἱθυ]αϊοηβ ταυδὲ δὰ Ὑ7}}} οοπια (γϑγ. 
2 ἃ, 16, 17). 

4. Βυῖ τὸ βομθ Οοὐἷ, τῖῆο ἀθογθοθ [π6π» νὙἱ}} 
Αἰβδὸ ἴαγη {Πθῖ ΔΊΥΑΥ δηᾶ ραϊ ἀονγῃ 4]] .εἷ8 Θηθηχίοῦ 
(18. ᾿ῖν. 10) (τοὺ. 2 Ὁ-1δ). 

8. Απά το ἤπαὶ βαϊνδϊοη ἰδ οογιδὶπ, {πογοῖοιθ 
[80 ΟΠυΓοῖ οδη αἰγοδάγ, ἰῃ 106 πχϊάδὲ οὗἉ τχουῦ]685, 
τοδὶ ἰδίη ἃ ἸΟΥ] Ποατὶ (νθγ8. 18, 19). 

γον. 2. 10 ἰ8 ϑη)οϊηοα ἱπ ἴπὸ Κησάομμ οἵ αοά ἴο 
τοὐοΐοθ τυϊτῇ νὐφόνειὺν ἢ ὙΠδὶ ΟΘΒΥ ἱπαϊβδγθηοο, 
νοῦ το 68 ἀροπ {πὸ ἰογυδαγαηςθ Δηα ῥγομΐθθ8 οὗ 
Οοά, πίιουῖ οοπδίἀογίηρ, νὰ τῬτοίοιπα θαγηθδῖ- 
Π688, ἷ8 ρΡονΨΟΓᾺΙ τγαῖῃ δηὰ [ἢθ δβδνογΥ οὗ εἰ 
Ἰυάρτηρηῖβ, ἰδ ἃ ἀϊϑροϑίείοη οὗὨ ποδῦὶ ποῖ νγ8}} ρ]668- 
ἴῃς ἴὸ Ηἰπ. δίμποῦ ἔγοπι (π6 Κπον]θάρθ ἐπδὲ πῸ 
0Πη6 ὁδη βίδῃα Ὀδίοτο Ηΐπι, ἱΓ μ6 νν1}} ΟὨΪΥ οοπείἀ ον 
(τον. 6) ννϑδὶ βίη δηὰ γος δῖὸ ἄοῃο, οἱρῆξ τ0 
ῬΓΔΥ͂ΘΥ [ὉΓ ΠΊΘΓΟΥ͂ [0 ΘΟΙΏΘ τοίη ΘΥΟΤΥ ἸΡ. [530 πλ8 
ΔΓ βανο, γοῖ ΠῸ ΟἿΘ [88 ΔΗΥ͂ (Αἰ πὶ ἰ0 Ὁ; [ὉΓ ἰξ ἷϑ 
δίοπϑθ ἀΐς που. -- ον. 8. Το ογο οὗ τπ0 Ρτορμιφὶ 
διαπήάϊηρ ἀροῖ εἷ8 τγαῖο ἢ -ἴΟἾΤοΥ [ΓΒ ἴ0 [86 δου ἢ. 
ἴῃ ἐπὶ ἀϊτγοεϊίοπ 18 ν Βοι]θοπι, νποπος, δοοογά- 
ἵἱηρ ἴο Μίοδῆ, το Μοβϑίδὶν γγ88 ἴῸ ΘΌτΏ6. ---- ΕΓ. 
4,5. ΤΠοὸ παπᾶ οὗ σὰ ἰδ 4180 ἰῃὰ {πδὲ, σ᾿ ἰΐςῖὶ Δρ- 
ῬΘΔΓΒ ἴ0 Ὼ5 {Π|6 τηοοῦὶ Ὠ056]6 δηὰ [ἢ ᾿ἰοδδὲὶ οοῃδίδὺ- 
δος ὙΠῸ ἷ8 πδίυγα [.}}] οὗ 1 δηὰ σης. 1 θὰ 
ἀο ποῖ ρδθρδιο ἃ ὙΔΥ ἴον Ηΐπι, ἔθη δ πιιιβὲ ργθ- 
Ρδῖο ἰτ ἴον Ηϊτβο ἢ. ---- 7ογ. 6. Τὴο ἡυάρτηθηὶ ρῥτοὸ- 
ὁϑθάβ δοοογϊηρ ἴο βίτγίος ᾿πεῖοοθ, ποῖ ἱπ ρτοοϊρὶἐδἴο, 
Ὀαΐὶ ἰῃ ΒΟΥ, ΓΙΖΟΓΟΌΔΙΥ αἰδιγί δας γο ττϑιὰ ; τί τ- 
οἱ τοβροοὶ οὗ ρογβοηδ, ὑαὶ πί|ι δίτίοὶ τορασγὰ ἴο 
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τῆς ἰδεῖβ. Τῆς Πίρηοεὶ τπΐηρβ ἴῃ ἴα ποῦ], πο ἢ 
ΔΡΡΟΑΓ ἴο ἴἢ6 Ἔγὰ οὗ πιδῃ δ οροῦΠοΓ ᾿Π6855 41 Δ Ὁ] 
δΔῃἀ ᾿ηἀοβιγυς 6, βίης ὑσίοτε {Π6 ρίδποα οἵ οὐ 8 
ΕΥ̓ ἰπῖο ἀσξι δηιὶ ποιμίησ, Τηο νογὰ ἰβ5. ὀνεγυ- 
ψ οτο οὐ δ οαρο ππὰ ἱπδιγαπιθπ. ΒΥ ἰἢς 
Ὑγοτὰ οἵ ᾿ιὶδ ποῦ ἢ 41} εαὶπρ 8 Ὑγ6 ΤῸ κι ; ὃ6- 
ἴοτο ἴπὸ ον τὸν μογίβ!ι; τη ογὰ ἰ8 8 Ὠδπι- 
ποῦ, ὙΠ ἢ Ὀγοακα τἴὴ6 τος Κα. ἮΙ πὰ πὰ δοὰ διὸ 
οὐὈεάίεης ἴο πη ; παῖ νν}}} πηθὴ Ορρυβο ῖ ΤΉΘΥ 
Γαΐθα ὉΠ οἷ Γ πο ροη5. (ν6Γ. 14) ἰῇ ΟΥΔῸΓ ἴ0 ἀσ65,ΓΟΥ͂ 
{ΠΟ πίβο]νο5. τη }}γ ; {ΠΟΥ ἀο ποῖ πατιὶ Ηἰπι. 1 
Ηας οὐ ΟἿ τΠ6 Ιολὰ οὗ νἱοκοάποϑβ, ἐποη (ἢ 6 το- 
τηδίποῦ οἵ ἱξ, τηουρἢ ἰξ ἤον [{{ππ ἃ βεα, ψ|}}} ποῖ 
Ὁ“ δὺϊ]6 ἴὸ οοπείπυοα, υαξ Ὁ ψΨ}}} θ6 στα ΒΠοα. --- ΨΥ. 
10. [15 ἃ στοδῦ ᾿πδίιθγ, τὶ τὸ ἤδν 9 [Π6 ρον γ 
ἴο Ὀ6 ἰταηαυΐὶ ἴῃ τΠ|6 εἶπα οὗ τὶ υϊδιίοη, Ὀπτ ἰτ 18 
Ποῖ ΘΆΒΥ ἕΜδιι. ΧΧΥῚ. 87 1). Απὰᾶ ἰδ ἰδ τἢ6 1655 
ΟΑΒΥ 5ἷπσο {Π6 ἈΠ ΟΠΟΠ 8 ποῖ σαυδοὰ ΤΩΘΓΘΙΥ ὉΥ 
(π6 ᾿ς Κοάποββ ἀπὰ Ὀγονοσδιίοη οἵ τἴιθ βπθιΥ, θὰ 
ὈΥ τῆ6 ῥγοϑοῆςα οὗ ὅσαι Ἰαπὰ Ὀοδίἀ8 [π [ἢ}8 
1165 {Π0 5πιαγιῖηρ βιΐϊπο οὗ τΠ6 οἰα 5156: πο ἢ Ὁ, -- ΨΥ. 
18. Βυϊ γαῖ {}||8 ΒοιτῸΝ" 18 ποῦ ΨΟΓΠΥ [0 6 ΘΟΙ- 
Ρδιθὰ νἱτἢ τπ6 οἴοῦν, ΒΟ ἢ 8 τὸ Ὀ6 τονθαὶθά ἰη 
161 πνὸ δ᾽ὸ οἵ ροοὰ σἴθοῦ θη οαδὶ ἀοΥ, 
πο η 6 ΔΓῸ ἴΠἸ6 τηοτὸ οογίαϊη ταὶ Ηρ νυν} } ρίδοο α8 
ὍΡΟΙ ἴπ0 πἰσῖ ρασθβ. [1{ ἰ8. τηἷ5 δἴοπο (δὲ σδῃ 
Ὀβηΐ8} ΠΌΤ 15 81 8 ηοί αοα Β ΡῬΡοννοΓ, ἀπὰ τυ ῖδὶ 
ἰδ ὉΠΝΟΓὮΥ οὗ 8. βαϊναιίοη ; δὶ ὑγοι 68 08. 
Ηατὰ 4658 ἴν 8 [ὉΓ πιὸ ἴὸ ὑτίης Ουγϑεῖνοθ ἴὸ [Π]18, νγῸ 
ὙΠ τΠθπ πονογί 6655 ὃ6 ἰταπαυὶ δηα ἴτοο. ΤὨς 
Πρ τον τ1π6 Ὀυγάοη 6 δνοῦ τ[Ὧ6 σουγθο ἴἰο δα ῖνα- 
ἄοη (11. 8). 

{σῪ]τηξπ: ὕογ. 2. ΤΠΘ Ῥτορποῦ δάγ8: ΗΪβΒίΟΥΥ 
ΒΑΥΒ [ἢϊ8 οὗἩ [Π66, [Πδὺ πο δὐὶ βυοῆ ἃ γοπα 6 Γ} 
Οοά ἃς Ὁ δῇογά δοὶρ ἰῃ τῃ6 τοΐϊάβι οὗ ἴγουθ ]ο ; 
ἔπου οαϑίοϑε ἀοννη δηὰ γαϊβαϑὺ πρ; ἴοι ἀοϑιγογοδῖ 
σσίσδη ἴπου ἱπίοηοβι ἴο Ὀι}14, πὰ Κι} 1651 ἢϊπὶ ἴο 
γνγπο ἴπου μίνοϑι Πἰ6 (1 ὅδ. ἰ,. 6 ἢ); τοὺ ἀοοοῖ 
ποῖ 85. τῇ νοῦ ἃ ἄοοϑβ, υυπίο ἢ δὴ (ἢ νϑΥῪ Ὀαρίη- 
πἰπρ αὐτοιηρὴβ ἴο Ῥτονυθηῖ τηϊβίογτίπ πο δηὰ σοπίϊηιιο5 
ἱηνοϊνοὰ ἰη ἰδ, δὲ ποὺ Ὀτίηροθὶ υ5 ᾿πτοὸ ἴΠῸ τηϊα 81 
οἵἉ ἰτ, δηὰ ἀτγατνοθν τι9. οὐδ ἀραΐη. 
(λὲ γεατξ ΤΆ Π8 81 δἱ τὴ6 τίσι οἶπηθ : ΗΘ Κηοννδ 
γγο}] ἤονν ἴο ἤπὰ 1ῃ6 ΤηΘΔΠ8 ἴο το πάθον 6} ποὶῖθοΥ 
ἴοο 800, ΠΟΥ ἴοο ἰαἴ6. ΕῸΥ ἴῃ οαδ6 Ηοσ Ὀτγοιιριι 
Παῖρ ἴοο βοοῦ νγ νου Ἱὰ ποῖ ἰθατῃ ἴο ἀδδβραὶγ οὐ 
Οοὔγβοῖνοβ δηἃ που] οοητῖπους ῥτοβαπιρίαουβ; ἰπ 
«486 Ηδ Ὀτουρὶιὶ Ὁ ἴοο αἴθ, τὸ νοι] ἃ ποῖ ἸΘδΓΉ ἴο 
Ὀοϊονο. 700 τουΐϊυε δηὰ ἰο τπαζε ἔποιση ΔΥῸ ἩΘΑΓΙΥ 
186 58Π|60 ἐΠὶπρ', ΟἿΪΥ ἵΠπΠδὺ ἴο τονΐνθ ἰ8 ἴ0 ῬογΟΥ ΠῚ 
[Π6 ταΐγαοὶα απ ὑτίηρ το] ἰοῦ; Ὀυΐ ἴο τῆᾶκο Κπόονῃ 
πιθδη8 παῖ νγὸ βῃοιαὰ Ὀ6 δοηδὶ0]6 οἵ δπὰ ἀεὶ αι 
ἱπ ἰ. Ηδ νῖϊο ἀδβίγεβ ἴο Ὀ6 βανϑὰ τηιδὲ ἰθάγῃ 80 
ἴο Κηῆον αοά. ἴιν ἰ8 σοπβοϊβίογΥ ἴο οϊίονοτϑ, Ὀμΐ 
1π|Ο0] ΓΔ Ὁ]6 τὸ ἴπ6 ππροῸὰΪγ. -ο ετ. 6. Αὐ ἴπ6 δά 
804 Ηοδ 5βἰοοά Ῥεΐνοοη [8γ86] δπὰ ἴπὸ Εργριΐδη8, 
δπὰ πιοαβυγοὰ ΟΥ̓ τΠ6 ἰαπὰ 5δὸ τὺ {πΠ0 Βργρείδῃ8 
δοιὰ ποὶ ρτοοοοὶ ἔγΠ6Γ ἴΠΔη Ηδ πὰ δοιὰ τὸ 
1π6ηι. -- τ. 16. Α ᾿ονἔι} ποαγὶ ἰδ ΠΑ Γ τΠ6 τηδῃ, 
ἃ ΞΟΙΤΟΥΙΪ ποτὶ ΤΔ ΚΟΒ ον (Π6 ὈΟΠ6Β ΘΆΚ. --- 
ον. 19. Το Ιογὰ ἰβ δε} }} τὰν Οοὰ. ΟΥ̓ ιΐ5 νὰ ν}}} 
δ6 80 ρ᾽'δά, (δὶ νγθ νν}}} τὰ δῃὰ βργίηρ |κὸ πα 8, 
80 πἰπ 6 διῸ Οὐγ ἴδοῦ ἴο Ὀδοοπηο; δηα τνὸ γΥ1}} ἢῸ 
Ἰοῆχού τγδᾶθ δὰ Ἵγϑδρ ἱπ πιῖτο, θὰ ἴῸγ ρεογίθεϊ ἀ6- 
Ἰέρῃϊ τὸ νν1}} βοαῦ δῃὰ ἢν ἰπ (π6 Βίρῖι Ρ]δοθδ ἀπὰ 
ἃο ποιπΐηρ' πὶ βἷης Ἰογία!!γ πὰ Ῥυγϑυθ 8}} Κὶπάβ 
οἵ ἀοἰἐρ ἴα] οπιρίογπιοπί. ΤΊ 8 15 ἴο [8 Κ6 ἴδοθ 
ὙΠΟ ἴΠ6 Βαργϊοηΐδη ΒΟΟΡΙΘ ἰ8 ουγβοα δηᾶ ἀθ- 
δἰτογοᾶ, δπὰ νγὸ διὸ τοἀθοειηθὰ δηὰ [Π6 Κίπράοπι 
ΘΟΙΏΘΒ. 

ΘΤΑΚΚΕ : γογ. 1. ῬγΘδΟΠΟΓΕ ΤηΠ81 ὈΥΔΥ͂ ΘΑττι δ 
Ἰγ ἴον τῃ6 ψο]ατο οὗ {ποῖτ ἢΘΆΓΟΓΘ δηὰ οὗ [Π6 νν ἢοἱθ 
ἀπ τς νὰ ς 2. ΤΠς Γοπιοργαποο οὗ αοά ἰ5 
Ὠοῖ δὴ ἱἰπδοῖδνο, θθϊ δῇ δοῖνο πὰ ὈΌΒΥ Σοτηοτη- 

7 λα πιϊαδὲ οὐ 

ΒΑΒΑΚΙΚΌΟΚ. 

Ὀτδηςο, βίποο δ ΘΟ ΔΠ}Ὺ ἐποῦθβ865 (δ᾽ εἶι, δ Πα σδ0968 
ἴῃ ΚΑ ΠΕ] ἴἰο (Α8ῖ0 ἢ 5 βιγθαίηθδθ, Ῥγθξθποο, δηὰ 
αϑδἰβίδησο. Εγϑη ἰξΐ Ηθδ βοοῦγρεβ ἢἷ5 σΒ  ἄτεπ, δ 
ἄοοϑβ ποῖ ὁ6856 ἴο ὕὃ6 1Πποῖγ δῖθογ, δη ἃ ἴῸ Γι θτη θοῦ 
ἢιΐ8. ΤΊΘΓΟΥ {[μἀπ|. ἰἰ}. 838). --α ΕΣ. 8. ὙΠ. τοδβοῦ 
πὴ οὐ οαι.568 {Π6 ὑτοαλὶ ἀδοά8 τπίοῆ Ης ἢα8 
ἄοπε οἵ οἱὰ ἴο ὕὈ6 τυυυϊτῖθη ον, ἰ8 [ἢδὲ δῆς] ἀδϑᾶβ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 Ἰη8)46 ΚΠΟΥΤΏ ἴ0 4}} τη ὩρΟη οογί, δηὰ 
{πΠ8ὶ ΠΙΘΉ ΤΩΔΥ͂ ΤΏΘΠΟΟ ἸΘΘΓΠ [115 Τ᾽ ΕΣ δηὰ 5οτγ. 
- νον. 7. 6 Βῃου ἃ δϑοῦθε ἴο οα (ῃ6 Ὀγανὸ 
ἀςοα5 οὗ στεδὶ ὨΘΓΌΘΒ, ὈΥ ὙΒίςΝ ΠΟΥ ᾶγο δ58ἰϑϊοὰ 
16 ΟΠυτοὴὶ οἵ ἴδ [,οτ.--- ον. 9. Οοὐα Ὀοπάς, δὲ 
ἰξ ψογο, ἢἷδ Ὀονν, ποη Ης που] πάγη ἱπιρθηΐϊσης 

ΡΙ6 οἵ σοπλῖηρ σΑ] απ. ---  ογ. 12. δῆ ἀοά 
᾿Ιπΐ6η4 5 ἴὸ δχϑοῦῖθ ρεπδὶ Ἰυδρτηεπῖβ, δ Ῥγοζθεὰς 
ὈΥ ἄορτοοδ. - εν. 15. 111|ὸ ἘΠΡΌΑΔΪΥ πιϑη ἴδ ᾿ἰκὸ 
ἃ τἰοπηροδῖ, ὙΠ ἢ Ρ65868 ὈΥ 84 γδηΐθῃοβ; δαϊ τῆς 
τρ ἴδοι δ πη 8 ΘΟΠΓΠ 68 ΤΟΤΟΨΘΥ, --- εγ. 16. ΤΏς 
Ρίουβ, 858 Ὑὸ6}} δβ {π6 ροίϊοββ, δγὸ ἰουτί ἥδ δὲ [86 
ἀϊνῖπα τΠγοδιοηΐηρβ, Ὀυ1 τ ἃ στοδῖ αἰ τ ησα. --- 
γον. 18. [ἢ τυ ]ατίοι ψνὸ παρῆι ποῖ ἴο Ἰοοῖς ΟἿἿΥ 
ΡΟΝ ἴΠ6 δίοννβ ὙΠίοῆ 'ψγὸ βιυβογ, Ὀὰϊ δ͵8ὸ ὑγροῦ 
{πὰ ρσγδοίοιιβ ἀεἸ νούϑηςθ Ἡ ἰ ἢ Θη5Ό68. --- Ἄ ον, 19. 
ϑογνδηῖβ οὗ ἀοα ἀἐο ποῖ ἀοδ5ρ᾽ϑ96 πιιβῖς, Ὁ ΟὨ]Υ͂ 
εῖνο ἀϊγοοιοπη8 ΠΟῪ ἷδ βῃου]ὰ Ὀ0 ὈΓΟΡΘΟΓΙΥ τιδοὰ ἴῃ 
ἴΠ6 Ῥγαίβο οἵ σοά. 
ῬΕΑΡΕ: δον. 2. Βοβοϊὰ μον τη ΓΟ Ὁ] δη ἃ πὰ 

Οοὰ 8. [πῃ ἴΠ6 πιΐάες οὗἉ (Γἱ θυ] διίοη Ηδ σεπιθσα θογ 
ἸΏΘΓΟΥ͂, γε8, ἰη (6 τάδ᾽ οὗὨ ττἰδι!]Δοη Ηδ οδῦϑοθ 
ἰδ οἢΠάτοεμ τὸ ἔθαεϊ 186 βιγοηροϑὲ σοΏ ΒΟ δε οη8. --- 
γεν. 8. ον 8 1π6 πιδ᾽οϑὶν οἴουτν ἀοἀ, ρτοοῖ 
οἵ νοῦ Ηδ [85 ρίνϑη ἴῃ [Π6 ρίνιηρ οὗἉ πἰ8 16 1 δὰ 
ἰη τ6 ἀδειγαςσίίοη οὗ 18 ΘΠ ΘΠ.168. --- 6 Γ. 8 ΕΗ, ΑἬ 
Οοά (οτπμοεν ᾿οὰ ἰιῖ5 Ιϑγαοὶ σ᾽ οΠου ΒΥ ἱπῖο [πὸ Ἰδπὰ 
οὗ Οδηδϑη δης ρῥτοϊοοιθα {ΠἸθπὶ ἀραίηδὲ ἢ18 ΘΠ ΘΠΊΪ68, 
850 Μ0}}} Ης 4180 ρ] οτίοιι δὶ γ ὑτοίθοι [6 βρί γί πὶ] [δτοὶ 
οὗ ἴῃ6 Νονν ονοηδης δργαίπδὺ 4}} ΘΠ 6 Π|ΐ68. 

ΕΙΕΟΚΝΒ: εγ. 1. 80 οδῃ οοπίοιηρδήοη δηὰ 
ΡΓΔΥΘΓ οὐύθῃ δὲ 118 ἀδῪ δ] ἰοτηαῖδ ἰῃ ἴ86 ἰτοδίτηθηῖϊ 
οὗ τ1Π6 γγορβείὶς ΟΝ. -- εν. 2. Τἢδ ρῥτὸ 
Β[ΟΥΒ ἰῃ [ἢ6 γΟΥῪ Ὀαρὶππὶπρ μὲ νν88 ἴῃ ἔπ6 ὑοῖ- 
ἴοηι οἵ [ιἴ8 ᾿ιϑαγῇ, Πα, ἃ οα] πὶ, ΠΟΙ. ἴδαν οὗ Οοά 
οσοαδίοηοα Ὁγ ἴΠα ρᾶδῖ, δηὰ 4 ροοὰ οοηἤάδεηοο δο- 
αυϊγοά ἰοῦ τπ0 ἔπτατο. οα Β οτκ ἰῃ ΟΠ γβὶ 96808, 
δηἀ 106 τρακίηνς οὗ ἰδ Κπονγῃ ἴο 186 ᾿ ΠΟ]6 που]ά, 
[6}} ἰπ τῆοε πιὰ α]6 οὗ (80 νγοῦ]ὰ 8 αἴθ, 88 ἴΐ γγ88 ἢϊ- 
τἰηρ ἴον ἐΠ6 Ἰΐσἢ! οὗἉ 16 του]. 1 δὲ {Π6 βᾶπηα {πιο 
ΟΟῊ ΓΙ: ΟΠ. ΤΊΔΥ͂ 866 ἴ0 Ἔχὶ δὶ οἡ [06 οδγίῃ, δπὰ ἱπάς- 
τηοη 8, ΟΥ̓ γνδίενοῦ Κίπὰ ΠΟΥ ΠΙΔῪ δ, ἸΠΑΥ ὈΓΕΞΘ 
ὍΡΟη 8 ΤΡΟΡΙΟ, γαῖ οἡ δοοοαηὶ οἴ [πὲ8 ζτδοα, νγΐο ἢ 
5 τηῃγουρῇ ΟἸγίδὺ 6 8119, ΤΆΘΓΟΥ 18 σοΟΠβρίοιοῦβ λτ 
Δῦονο Ἰυἀρπηθῃί. --- Υ εν. 8-|δ, ΤῊΘ ΡτΌρδεῖ ΓΟΓΆ}}5 
ἴῃ εἶδ ΠΠΘΠΊΟΥΥ πον αοἀὐ δά Ἰυάροα ἔτοπι πὸ δ6- 
οἰπηΐπρ οὗ ἴῃ νοτὶ, ἀπὰ πον 411} [Ὀγτηοῦ Ῥγοοῦῖξ ἰὼ 
ἴπ6 πιά 8ὺ οὗ [ϑγϑδοὶ σίνο ἃ σγουπὰ οὗ ἤορ6 δπά οοῃ- 
βάσηοο ἔον ἴἢ6 ΓΟ; Ὀοοδῦδα 4}} ἴπ6 ποῦκ8 δὰ 
ἯΔΥ8 οὗἩ ἀοἀά ἴῃ (Ποῖγ στθαῖ ἀν γβὶ Ὑ ἤν Πονοσῖδο- 
1688 8 σοπογοηδ τοϊδίίοη, δηὰ δἸναγ δ τηθοῖ ἴῃ [8]5, 
ἴπδι ἰη τ υϊδτίοη αοἀ γοῖὶ ΤΟ ΘΠ ΌΘΓΒ τηογον, δηὰ 
ἴπδι ἴτοπὶ ἴῃ6 πιοδῖ τοῦτ Ὁ]6 σοπηπιοίΐοπς δ.1}} βοι)Ἂ- 
τηΐπρ σταοίοιιϑ οοπηθ8 (τ. --- Ἄγ. 16 δ. Βαι ἰη- 
ἀοοά ἰΐ οπα ἀΐβοονϑγβ ἃ νίονν οὗ ἴ86 Κίηράοπ) οἵ αοὲ, 
ὑυ6 ἷν ονοῦ 80 Ὀοδαιία!, Ὀδμἰπὰ {π6 ᾿πάρπιοη2, γοῖ 
ἰς }}8 εἶπ 1} ἀτγοδα [Πδὲὶ ΓΟΟΠῚ ἰδ ἴο δε πη8ὴ6 ἴοτ 
1π6 ροοὰ οπ]γ ἴδ π5, Δηὰ να ἃγὸ γειωϊηἀοὰ οὗ τῆδὲ 
πὶ}} 56}} ΓΠΘΓΘΌΥ 06 βιγρροὰ ἤτοπιὶ 8 δηὰ οὔτι. 
ΝΟνοΥ 6] 6855. 1ῃ6 πχἰηὰ ρσαΐπβ τοϊϊοῦ: ἰοαγὸ τμὴ6 ΟἿΪΥ, 
ψἬΘη 41} δ ροΌΠΕ, ΡΥ ΘΟ δὰ σ6βὺ5 ἀπά [ἢ Ῥοτνά ; 
{πη ἴπ6 ταϊηὰ τοπηδῖη8 δοηίδη δα δπὰ μυπιδὶθ, απὰ 
ὅποι 8 ῥγοδογυβᾶ ἴγοτῃ 4]} ναχϑίοη δἱ {9 ἮΔΥ8 οὗ 

ΒΟΗΜΊΕΌΞΒΕ : ΟἹ νογ. 8. ΤῈΘ Ῥτορ οὶ '8 ΒΟΓῸ ἃ 
Ροδῦ, Ὑγ!ο ΒΟΑΤΒ ὈΥ͂ ΕΟρΒΓΒΙΘ ἱπηαρῸ8 ΘΕ] Ὁπάεε- 
δβιοοὰ ἴο {Π|6 Πη6ΠΆ] Υἱ810} οὗ (ῃ6 ἱπὸχ 



ΟΗΑΡΤΈᾺΒ ΠῚ. 4] 

ΘΕΙΥ οἵ [Π0 ΠΒΟΙΥ Οοὰ ἴῃ Ηἷδβ δοίΐγϑ σμαγβοῖον οὔ ἱπᾶρϑ 
δα ἀε]ίνοτοσ. ΑἸ] [15 ΡΟΥΟΓΓΪ ΟΡΘΟΓΔΙΪΟΠ8 1Π Ὧδ- 
ἴωΓο, [Π6 ΡΟΥΕΓ οὗ 106 δῃῃ, Βίουτη, δῦ παθδΚο, δὰ 
βοοά, 41} 1π6 τοςο] ] οιΐοηβ ΟΥἁὨἁ ἴοστωοσ ἀϊνίπο ἡπάρ- 
ΤΩΘΠΐ8, Π6 ΘΙΏΡΙΟΥΒ 88 ᾿ῃδῸ ΠΟΙ Ομ ᾿πηδρθ8 ἰπ ΟΥΩΘΥ 
ἴο ἱπάϊςαϊο ΠΟῪ Θνυογυ τ ηρ ἸΟΙ͂Υ ἴῃ παίῃτα, 8}} 16 
ῬΟΥΤΟΥ ΟΥἁ 116 ὩΔΊ 0η8, δὲ ὙΔῊ 8}: θαΙΌΤΘ τὯ6 ῬΡΟΤΕΣ 
οὗ Οσοά. Τῇ] ἱπιρεπάϊπρ ἡπαρτηθηΐξ προὰ ἢ 6 6πη- 
το οὗ ἐπὸ Ομα] ἀβθδῃβ δηὰ τῃ6 ἀθ ̓ν  σαπος οὗἉ βγδϑὶ 
τὰ ΒΑΌΥ]ΟΠ δοῦγο ἷπὶ ΟΣ Δ8 8 ΒΌρροϑίοη, ἴῃ 

ογάθυ ἴο δηηοίιηςθ ἴῃ [Π6 τηϊάδὶ οὗ ἴπ6 γϑαγβ οὗ (ἢθ 
ποτὶ ἀ᾽ 6 σοῦγϑα [Π6 στοαὶ ἀοοαβ οἵ Οοά, ΨὨΙοΝ Ἰοδὰ 
ἴῃ 1Π|Ὸ ὙΘΤῪ ᾿αδὺ (π|6 ἴἰο [86 ἢ}} γονοδίίοη οὐ αοά 
δηὰ οὗὁὨ 018 κί πράοῃι. 

ΘΟΗΣΊΙΕΕ: γογ. 10 ΗΕ ὙΤ]Ὸ Βοδᾶ οὗ 1116 ΘΏΘΙΩΥ 
ἯΔΒ ὈΤΟΚοη. ῬΠΔΓΔΟῚ δηὰ 18 Θπγο μοδὺ ΓΙῸ 
ἀτοπνποᾶ ἰῃ [86 ἀορίδβ οὗ [86 δβεδΔ. ὅ0 Ὑ111 ἰξ ὈΘ 

ΑΪδο Πεοσεδῖον, Ἡθοη [6 ΠΕΣ ΘΠοΙηἶ68 ΟΡΡΓΟ88 [86 
οὐδ ρεορῖο; [εὶς μοδά, ἃ βδεσοπὰ ῬΏΔΥΔΟΝ, 8}}8}} 
ΡΟΥΙ δι ἢ 4}} Ηἷβ ῬΘΟρὶΘ ; 88 οαυί αἰ ΠΥ 88 {πῸ Ὠδπὰ 
οὗ {πὸ Τιοτὰ δὴ βιῃοῖθ [06 ΘΠΕΠΙΥ προ ἴ.6 Ποδᾶ, 
80 ΠΟΥΙΑΙΠΙΥ Ὑ01}} 10 ΠΡΡΕΠ ἴ0 [61 ΟἹ ΘΥΟΣῪ ἀΔΥ οὗ 
αἰ Ποοη. . 

ΤΑΒΝΟΥ͂: τοῦ, 16 8. ΤΠο Ρἱουβ τὸ ἰεττ βοᾶ δὲ 
αοά ΒΒ {πγοαιοηΐηρβ; 1806 νι ιοκοα, οἡ 16 σΟΠΈΓΑΓΥ, 
ἀρδρίβα τπ θη δὲ ἤγβι ἱπ ὑγοὰάὰ ββοισῖν ; ὈὰὉ δῇοι- 
γγαγα, ὙΠ ΠΘῚ ΟΑΙΔΠΠΥ Ποῖ Το, ΠΟῪ ΘΗΌΓΕΙΥ 
Ιοβα τποῖγ σοῦπγαρο δπὰ ροτίβῃ. 

Ι,.. ΟΒΙΑΝΡΕΕΒ: εχ. 19. ὙΠ Θη ΜῈ δ1Ὲ 8888116ἃ 
ΟΝ 4]}} εἰὰ6β ψ ἢπά 8 ᾿δϑιΐηρ' πὰ ἤστῃ σοβο] [10 ἢ 
αἱ πΐη, {πὶ οὐ Θοά, τὴ αοα οὗ ΟἿΓ ΒΔΙ νΔοη, ἰδ 
Οὔτ ϑανίουσ αῃὰ ράθοπηθσ. ΕῸΓ ἈΠΟΡ ΤΘΟΟΠΟἾ118» 
τοι πὰ ἸΠΠΥ ΙΕ οὗ εἶἰηβ, Ὑπδῖ ἤΆΙτη, οδῃ Οχίδυ- 
ὯΔ] διίδοῖβ ἀο ἴο υ61 ΟὐΣΩΡ. ἴω. χχχιϊὶ. 2. 





ΤΗΝ 

ΒΟΟΚ ΟΝ ΔΙΕΡΗΛΝΙΑΗ͂. 

ἘΧΡΟΌΝΌΕΘ 

ΒΥ 

ῬΑΌΙ, ΚΙΙΕΙΝΕΗΤ 
ῬΑΒΤΟΒ ΑΥ 57. ΟΞΒΤΒΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΠΟΡΕΒΒΟΒ, ΟΥ ΟΙἿ(Ὁ ἘΒΒΤΑΜΕΝΤ ΤΗΚΟΙΟΘῪ ΙΝ Τ᾽..ΓΚΕ 
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ΤΕΑΑΝΒΘΙΑΤΕ ΑΝΡ ἘΝΙΑΚΟΕῈΡ 
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ΟΗΑΒΙΕΒ ΕἸΠΠΙΟΤΊ, Ὁ. Ὁ.; 
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ΝΕ ὙΟΕΚ: 

ΒΟΕΙΒΝΕΗ, ΑΕΜΒΤΕΟΝΑΟ, ἃ ΟΟὉ., 6566 ΒΒΟΑΌΜΨΑΥ. 

1814. 



φ 
Ἑαιοτεὰ δοοογάϊηρ ἴο Αςὶ οὗ Οοηστοβα, ἰῃ [Π6 γοδῦ 1874, ὉῪ 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΒΧΒΊΤΒΟΝΟ, ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ͂, 

ἴῃ [6 ΟΠἶοο οὗ (6 ΓἐὈγαγίδη οὗὐ Οοηρτοϑα, δὲ Ἦ δδαῃϊησίοη. 

ΚΙΝΒΒΒΙΌΣ, ΟΑΜΒΒΙ͂ΘΟΕ: 

ΘΊΒΕΞΟΤΥΡΒΞΒΌ ΑΝῸ ῬΒΙΝΤΕΌ ΒΥ 

Η. ο. ΗΟυΘΗ ΤΟΝ ΑΝ ΟΟΜΡΑΧΥ. 



ΤΗΕΝ ΡΕΟΡΗΕΒΟΙΕΒ ΟΕ ΗΑΘΟΘΑΙ. 

ἹΝΤΒΟΒΘΌΟσΤΊΟΝ. 

ὃ 1. Ῥεγβον 9 ἰλε Ῥγορῆφί. 

ΤῊΞ πϑὴθ Ἠασσαὶ (ἍΓΠ, υΙΧΧ., ᾽Αγγᾶιος, Ὑυ}ρ.. Ασσαυιδ) ἷδ, ἰὰ 180 ΟΙὰ ἸΤοείδιιθαϊ, 

ῬΟγΏΘ ΟὨΪΥ ΌΥ οὖν Ῥχορβὸν. [10 18 υϑυδ!ὶν Β6] 4 ἴο ταθϑη Εἰ ἐβίἶυε, ἔγοτα ἉΓ, 8 ἴδαδί, τσὶ [86 

δἀ)οοι να] βυβιχ ὑπ ον γ΄ (ἄτϑθη, ἢ εὖ. αταπι., ὶ 194 Ὁ; Εν4]α,} 8 164 6). ΟΥΠΟΡ δσρίδπδ. 
ἰἰοηβ ἃτ : 23γ ἔδαδι; Ἐπαδὶ οΓ υελοταὰὶ; Ὀσῦ (8686 ᾶἅτὸ 1658 ὑθῃ 80 6.3 

ΑΙ] ἐμαὺ ν οογίδίηἶν κηον οὗἉἩ [06 γμογβοηαὶ ἰβύογυ οἵ Ἡδσρμαὶ 18 σαίμογοᾶ ἤθη ἃ οοι- 
Ῥδγίβοῃ οὗ οἰναρβ. ἱ. 1; 11. 1, 10, 20 οὗ 158 Ῥγορθθου, νὰ Εἶτα ν᾿ 1 ; υἱ, 14. Τμοβθ ποιΐςθ8 
ἀο ποὺ {ΠΓΟῪ δηγ ᾿ἰσμῦ ἀροῦ ἷ8 ῥγίναϊθ 116 οὐ οἰγουπηδίδηοθϑ, Ὀὰῦ τ ΘΓΟΪγ ἱπαϊσαῦθ [86 οσοδ- 
βίοηϑ οὗ 18 οβ οἶα] δευύΐοη. ὙΒΘΥ ἱπίογπι ὰ8 [Πδ ἢ6 Ὀσρδη 8 ῬΥΟρΒθία σᾶγθοῦ ἴῃ {86 βοοομᾷ 
γεᾶγ οὗἨ θδγῖιι8 Ηγβίδβρθϑ (Β. Ο. 620), δηά {μδὺ ἷ8 ἀἰβοοιγβοβ θοσΘ ΘΒ ΘΗΥ ἀροὰ [116 ὀγθοίοι 
οὗ 186 ϑδεοοπὰ Τδηρὶ6. ΗἱΪΐ8 τϑοογάθα ρυ] 6 δά γθ5868 σονογ ἃ ρογὶοα οὐ δδουΐ ἴθαγ ποτ, 
ἀυγίησ [16 Ἰαύίαν Β4}} οὗἨ ν ΐο ἢ μ6 φη)ογθα [86 οοὔρογδίίοη οὗἨἩ Ζεομαγίδῃ (οοιαρ. ΖΘΟἢ. 1. 1)... 
Ὗγε ἀο ποῦ ουθῇ ΚπΟῪ ὙΒοίμοΥ 6 ψἃ8 ἃ ἡδῦϊννο οὗ διυΐίαα οὐ οὐἨ Βαγίοη, μοί μοῦ ἢ6 νᾶ 
Ὀογῃ Ὀαίοτο οὐ ἀυγίησ [6 Εχὶ]θ. Ἐν] ἃ μ88 πίσσα ἴγοιῃ ομδρ. ἰϊ. 8 τὺ Β6 δὰ Ὀομο]ὰ 
ἴΠ6 ΕἸγβὲ Τδηλρίο; Ὀὰυὺ [Π͵18 18 ἢοῦ πος ββαΎ Υ ἱπιρ] 16 ἴῃ [(Π6 ρᾶβϑᾶσθ. [Ὁ ἢ6 νᾶβ Ὀογῃ Ὀδίοτο 
(86 ΘΕΡΠΝΙΥ ἢ6 πιιιβῦ ΒαΥθ ὈΘΘη δὺ ἰδαδὺ ΠΟΔΥΪΥ ΒΟΥ ΠΥ γοδῦβ οἷά θη Β6 Θηϊογθα ὑροη ἷδ 
τα ηλϑίτγ 

76 δᾶνο, ἴῃ ἐπ6 ραἰτίϑιϊς ἀρθ, βίδίθιηθηΐβ ὈΥ Ῥβϑυάο- θογοίβουβ δηὰ Ῥβουάδο- Ερὶ ρβαπίυβ 
(οδςο ἢ οὗἨ σ]οπὶ οοιηροβρά ἃ ἰδίοτγ οὗ [86 ᾿ἶνθβ οὗ [806 ργορμῃοῖβ), ἴο {π6 οξδοὶ ὑμιδὺ Ηδρραὶ 
τοῖα α ἴο ογιβα θα δίοπρ ὙΠῊ [6 οὐδοῦ Ἔχ ϊθβ, θθίπσ ἴμθῃ 580}}} ἃ γουῃσ τδῃ : ἐμεῦ: δ 

ϑυγνίνοά 86. σοιῃρ]οίίοη οὐὗἁὨἨ 186 Τδηρ]6 (Β. Ο. ὅ16), διὰ ντγᾶθ ἰηὐοττθὰ πίτ ῬΓΪΘΒΟΪΥ ΠΟΠΟΓΒ 
οἶοβθ ἰο 186 Ὀυγί4!-οΙδοθ οὐ 186 Ῥγίθδίβι 70. Κπονν οἵ ποιμῖπο ἴο ἀΐβργουθ {1680 δββδυ 088; 
Βυῦ ποίϊμον Βανα τ 8γ δυϊάθηρο ἴῃ ἐμοὶγ ἴδνου, δῃᾷ 80 σβδην ἱμργοῦδῦϊα δοοούηὶβ οὗ [86 
Ῥγορβοῖβ οσο ἴῃ εἰγουϊδίίοη ὈΟΪῺ διηοὴσ {Π|Ὸ ἰαΐον 6) 8 δηά ΓΝ ΘΑΡΪγ ΟὨ τ βιίΐδηβ, ἰμδὺ 4}} 
πἀηβυρροτγίοα οχίγα- Ὁ 0184] δ αύθιηθη (8 οσῃοθτηΐπρ, [Β6πὶ ᾿πυϑὺ Ὀ6 γτοσαγάοα πὶτ δυβρίοίοη. 
Α ποιίοη Βδα ὄνϑὴ σαϊπθα ουγγθηου ἴῃ (86 {ἰπ|6 οὗ ϑοτγοηθ (γμο ὑμουρῦ 1Ὁ πΘΟΘββασΥ ἴο ἀ18- 
ῬΓΟΤΟ 1) {πὶ Ηασραὶ, 48 νψγ6}} 88. Μδίδοιι δὰ Φόβη [86 Βαριίει, ὝΟΥΘ ποὺς δηἃ ποῦ πιθῃ. 
ΤῊΪ8 ορἱ πο νγὰ8 Ὀαβθα Ὁροῦ 8. πιϊβαπαθγβίδηαίησ οὗ Ηᾶσ. 1. 18; Μα!]. 111..1; Ματῖὶς 1. 2. 

ἢ 2. Οεςοαβίοη απα Αἷπι 977 ἰλε Ῥτορῆλεον. 

Ἡδρσραὶ νγᾶϑ [16 Θδυ]1οϑὲ οὗ [86 ῬγορΠοῖβ οὔ: ἴπ6 Ἐοβιογδίίοη, ργθοθάϊης Ζϑοβαγί δ ὈΥ δρουὺς 
ἵπο τη 8. Αὖὐ {μ6 {{π|6 οὗ δἰ Δρρθᾶσγϑδμοθ, [16 οἡοβθβ οὗ 8 ἀἰνίπο το ββθηροῦ ΘΙ ρΤΘΔῸγ 
ποοάρα διῆοησ {Π6 ὅενΒ. [Ι͂ἢ ΤΥάον ἴο ὑπαογβίϑῃα ὑπ ὶγ δἰζυδίϊοη 88 Οἰθαυὶν 88 Ῥοββί]6, ἱξ 
11 ὍΘ ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἴο ΤΟΟῸΡ ἴο [86 δυθηΐβ ὙΒΊΟΝ τα κοα (μον Ὠἰδίογυ ἱπηπιθαϊδίθ]υ δον {πο ὲγν 
τοϊυγη ἔοι [86 Εχὶ]ϊθ. θυγίης 0.18 ΓΘΥΪΘῪ γε 88}8}} Ὦδνθ ἴο ὉΘΑΓ ἴῃ τἰηὰ [μδὲ μοῖρ οΘοπάυοι 
τουγαγὰβ σοά, {ποεῖν πορίοοῖ οὐ {0]6]]θὴὶ οὗὨ [μ6ῖν σονθηδηῖ ἀαίίο8 ἰονγασὰβ Ἠΐπὶ, τπδίη]γ ἀοίου- 

1 Θτασυιοδίοαὶ τοίβγοωοοσ ὑὸ ἐἰδΐν δαῖμον ἴω ἐδ ῥσοδουὲ ΟΟΙΩΤΙΦΏΪΑΤΥ δῖ ὃ εἷς Δμε, δέϊολες Σφλγομολ ἀον Ἠεδναϊξολες 
ὥρναεδε, θὲ. οἁ., 1510. ΗΪδ6 οποροῦδοδὶ ορἱηίοηδ δῖ υπὰ ἰπ μίφ Ῥγορλείῃ 4ε: αὐίοκ Βμάες͵ ἰὶ., Ρμ. δ16-δ232. 

8 ΟοΙΆΡΔΣο ἴδιο δἰτοΐ δν πδ)θθ ἴῃ αοῃ. χὶτί. 16; Νυπμῦ. ΧΧΥ͂ϊΙ. 1δ. 
8 8δο ἐδ) οχοροσίβ οὗ ΟὨδ8Ρ. ἰ. 8. Καοὶϊ, ἰὼ δοιτηδα τορος ὑροῦ Ἐπ 5 δυρροκ τίου, αδροτὶδ ἰδὺ Ηδργαῖ τοῦδὲ δδγο 

δε αἱ (δαὶ ἐΐαιο οἰκι Υ γοθτα οἷά. Βαι (16 86 ἰαμδοὶ ἀϊκργοτοδ ὈΥ ἰδ οογγϑοῦ οὐϑογυδιϊουδ Ὡροῦ ἴῃ6 ρϑεδδρο ἐἰβαϊζ 
ἴῃ εἱὸ δειγοαμοίίοι ἰο τὴ4 Οἰαά Τεείαηιεπὲ (1., ἢ. 420, Βῃεὶ. ἐσαπδιδώοη"), 6 δὰ ἑβτοσοά [89 σου οοίατο οὗ Ἐπειά, 



ᾷ Φ ἩἨΑΛΟΘΟΘΑΙ͂. 

τηϊηοα (Ποῖ γ ὑθιρογὶ δπα ϑρίσίϊι] οομάϊοη, 88 γ76}} ἃ8 [86 τηδίϊοσ δῃὰ ἴοπο οὗ (6 ῥρσορβοῦσ 
σοτΩ ΠΟ ΔΌΪΟΏΒ. 

ΤΒο Βγθὺ τοὶ σίου δοῖβ οὗ [86 11{016 σΟΙΪΟΩΥ͂ ΡΓΟπιϊβοα ΓἈΑΥΟΥΔΌΪΥ ἘΡΕῚ ΑΙΟΣ τοϊπδτα ηρσ 
186 οὈβογναπο οὗ [Ὲ6 Ιοσϑὶ (δβάνα!β ἴθ [86 βονϑηίι τοηὶ ((Π6 τλοηίὰ οὗὨ δα8ι8) οὗ [86 ἢγαὶ 
γϑᾶγ οὗ (μοῖνγ γοίυγῃ, ὙΓΒΪΘΝ ὙΓ8Β 8180 [86 ἢγβὲ οὐ 186. 5018 ταῖσῃ οὗἨ Ογτυβ, [δον ρῥγοσοοάρὰα ἴο 
μῖγθ σψογκπιθη δηὰ ρυῦο 86 Ὀυ]Π]άϊησ πηδίογίαὶ, δα ἰαά {μ6 Ἰθαπά αἴίοη οὗ [86 ϑϑοοῃμὰ Ἴδηρ]ο 
ἀπ ἴ86 βοοοηά τποηῦὶι οὗ ἴπ6 βθεοοῃὰ γῶν, Β. Ὁ. ὅ8δ.(. Βα ὀνθὴ οὐ {μὶ8 Ἰογῆι! οοοδβίοπ ὑμουθ 
ΓΘ ἱπα!οδίξουβ οὗ ἃ δε ησ οὐ ἀθβροπάθηου δηιοησ [8086 τὸ δὰ ὈοΒ6]ὰ [8.6 ΕἾγβε Τρ] 
πῃ 1[85 Βυρογίοῦ οαὐναγὰ Ὀοδιν (ΕΖΓα δἰ. 12, 18), 4 δοϊϊησ το δβοθὰβ ἴο αν Ὀθθὴ 8008 
σοι πηϊςαίθα το [86 τοδὺ οὐ τπ6 ρεορ]ο, δὰ ἴο ἰᾶνὸ οοπιτὶ θυϊθα ἰοὸ (μαὺ πορσίθος οὗ [6 Τοτ- 
ΡΪ6 το ὑπ6 Ῥγορποὶ δἴουναγὰβ του κοα. Ὑλδ β8ηη6 βυτηρίοιῃι δὖ 811 ουθῃηΐδ τοαρροδχοᾶ ουθῃ 
δίογ [Π6 πόοῦκ οὗ Ὀυ]αΐηρ Πα ὈΘΘη ποτ ϑμογνθιςδ!ν Γοϑαπηθά, ἴον Ὁ τγᾶ8 118 (μὲ ο4}16ἀ ΤὉΤῈᾺ 
818 (ἱγὰ δάάγοϑβ (ἢ δρ. ἱϊ. 1-9). ΤὨΪ8 ροϊῃῦ ἄθϑβογνθβ δἰιθηςίοι ΠΟΓΘ, ἴῸγ ἱἢ τὸ σορδσο Οὐ 
Ῥγορμοῦ᾽Β ἀἸξοοΌΓΒοΒ ἢ (Π6 ΒΟΟΚ οὗ Εζγβα, γα βῃ}} πὰ (δδὺ {86 ἀδίδυ ἰῃ {86 ρτοδὶ ποῖ 
ῬἨΔ58 ἀυ6 η0 1658 ἴο [Π|6 απ Ὁ] 685 πὰ [δἰ ηὐ-ποασίθα 688 οὗ [06 ρϑορὶα ἴδῃ ἰο [6 πιδοδῖ- 
ὨδίϊοΩ8 οὗἁἨ [μοῖγ ϑηθπιΐθβ. 10 νγβ ποῦ ἰοῆσ Ὀδίογα {Π6 ἰδίου οδῦ86 Ὀθσϑῃ ἴο ορογαίθβυ ΤΒ6 
ϑϑδιδδγ δη8, [16 Βοδίβοη πδίίοηβ (Εζτᾶ ἱν. 1, 9, 10), σῆο δὰ Ὀδθὴ ρῥἰδηίθα ἴῃ (μ6 ἀδβογίρα 
οἰεἰθ8 οὗ [86 ἔθη ὑυἱδθβ Ὀγ Εβαυβδαάάοη, οβδγϑά, ἱπιπιθα δύο δῆσον [π6 ἰουπάϊηρ οὗἉ [Π6 ΤΘρ)}ο, 
ἴο ἕοστῃ δὴ 8 }]!δῆσϑ νι [Πόπ᾿, δηὰ ἴο δβϑίδῦ [πθὴν ἰῃ {μοὶν ᾿δΌΟΓΒ, οὐ {Π|0 ρϑα [δῦ ὈοΓῺ οοτηπια- 
οἰτ168 του ρροα [Π6 δα) σοά. ὙΤΐβ ργόροβδὶ Βανίηρ Ὀδθη τοϊθεϊθα, πον ποχῦ θη ρὶογοῖᾶ 
σου  ἴογ8 ἀραίηβὺ [86 96 718 δὖ [86 Ῥεγβίδη οουσί. Ὑβοὶν ἰηίγίσαρα, δον Ἰοησ ῬΟΥΒΟΥΌΓΘΏΘΘ, 
Βοοηῃιθα ἴο Ὀ6 δ᾽ ᾿αβδὶ αυἱϊΐθ βυοοθββῆι, σ μ6η, ἴῃ ΤΟΡΙΥ το ἃ. μοι ἴοη δἀάγθβεθὰ Ὁ ἔθη ἴο 
Ῥβουάο- ϑιηογα 8 (Β. Ο. 622, (πῃ Ατγίδχογχοβ οὗ Εζγα ἵν. 7). [ΠΟΥ τ γα δββυγοα (μδῦ [η6 Ὀυϊ]ά- 
ἰηρ οὗἨὨ ΦΨεγαδβαίαπι τηυϑὺ 6 αἰβοοποϊηυθα. ΤΏΘ ἄσογθα οΥ̓͂ [}}}8 ὈΒΌΓΡΟΥ τγ88 ἱπιιηθαϊίοὶγ οαγτι θα 
ἰηΐο οἴει, δη1 τμαῦθυον εβοτγίβ (ῃ6 88 τιϊσῦ Ὀ6 ᾿πο] πο ἴῸ πιαῖχθ ἴῃ [86 μνᾶν οὗ οομρ]οῖ- 
ἴῃς ἴΠ6 Τπιρὶθ 6 ΓΘ γοπάθγθα ἱπηροββί]6 οἵ δχϑουϊοη ἀυγίησ [16 ταπιδίπάογ οὐὗὨ 8 τοὶ 
ΜΒ ΙΟἢ ἰαδύδα 1688 [8 8 γϑαῦ. Βυὺῖ οὐ (16 δοοθββίοῃ οὗ ᾿δγίιιβ Ηγβίδβρθβ (Β. σ. 521), γβο 
ὙΓ88. 8000 ἰουπαὰ [0 Ὀ6 ἔἈνΟΓΔΌΪ6 ἰο 8 4658 81} 0) 6οἴ8, [π6 Θχροβίυϊαδιίοηβ δηὰ Ἄχβογίδιίοπβ οὗ 
Ηδρ!αὶ δπὰ Ζεομαγίδη, 85 ργορμοίβ οὗ Φοβουδῃ, βγγοα ὑλθπὶ ὮΡ ἴο γϑβυτηθ δηὰ βη15}} (ἢ 6 νεοτῖ, 
1 βίυαγίησ ἴ)6 ἀϊδροδίώοη οὗ {16 ροορίο ἀυτίησ [6 ἰηίογναὶ Ὀθίνγθθι (80 Ἰουπαάϊηρ οὗ {6 

Τοιαρῖθ δηᾶ ὑμοὶν ἤηδ] δῃὰ βυσοθϑβῆ οἴοτγι ἰο οοιρίθίθ ἰΐ, πα 80 βϑοκίῃσ ἴπ6 δε οδιίοη 
ΟΥ̓ 1806 Ῥτορ οί Β τ Ἰβίσυ, τὸ σδη σϑῖΠ6 ὁπουσῃ τοι [86 ΒΙὈ]1οαὶ γοοοσὰ ἴο βου υ5 {Πδὶ 
(ΘῈ σοῦ ἱπ ηθθἀ οὗ }8ὲ β0 ἢ} 8. πιοί οὶ οὗ ἐγϑαϊιηθηΐ 88 ὑπὰὺ Ὡ]Οἢ ΒΘ δάἀορίοὰ ᾿οΥΤΑΓΩ δ 
[Βοϑῖὰ ἴῃ 1.15 δἠάγοβϑθβ, Τῆδί {Π6 5Β]0 7 ῥγόρτθβ8 ΟΥ 16 Ἰοηριμοπρά ἴῃ ὑΘΥΠ ϑϑ] 8 ἴῃ [86 ποῦκ 
ΘΓ. ηοὺ Θη( ΓΟ ονῖπσ ο Π6 ορροβί[ἴοη οὗὁὨ [88 β'ιμαγιίβηβ, ἰΒ δου ἀπ ]Ὺ πιδηϊίοβῦ, (1.) 
ΤῊΝ τοβογίρι οὔ Ῥεοιάο. ϑπιθγα 8 δϑσαϊηβὶ (ποι τγλ8 ποῦ ἰδβιιθὰ ἀμ 61] (μἰγύθθη γϑαγβ μδα οἰαρβοὰ 
αν [86 Τουπάδιίοπβ τγϑγϑ Ἰαί4ά, ΤῊῺΘ τρδγϑ ἰηἰσγίσιθ8 οὗ (μοὲν δηθηλὶόβ ΕΓῸ βυβηοϊθης ᾽0 ἀθύοσ 
[βοτὰ ἴτοπὶ βουΐουβ, ρογβϑανογίηρ οἤοσι, ΤῊΪΒ Βῃονγβ ἐμαὶ ΠΟΥ 6ΓΘ ΟΥ̓ ὨΟῸ Ἰηθϑῃ8 ΖΘΔΙΟΙΒ ἴῃ 
[86 οδιι86 οἵἩ ἀοά «ἀηᾶ τεϊϊσίοη. (3.) ΤΏ τεΐσῃ οὗἩ ἰμδὺ ἀδιγροῦ Ἰδβίθα Ο]Υ ἃ ἔδυνε τωοῃίδβ, 
δα ἰὑ τγτῶβ ποῦ ὑῃ1}} [Π6 δοοοηῃᾶ γϑᾶγ οὗ δ 18. βιιθσθδβοῦ, ἃπὰ υη0}] [ΠΟΥ 6 ΓΘ ἰηοϊθα ὉΥ βίθγῃ 
τ ῦυκΚο δπᾶ ὀχροϑβιυϊδλιίοη, (μαῦ (ΠΥ σοϊυτηθὰ ἴο ὑμποὶν ἀν, δἰ μου Ὁ τπηαδῦ πᾶνα οοουχτοά 
ἴο θη ἐμαὺ ὑπὸ ρο ον οὗἁἨ [86 ἔοστμδσ τοηδγοῖ ψοι ἃ ἡδίαγα ἢ γ ὮΡ ρροβθὰ Ὀγ 86 Ἰδιίογ. 
(83.) Ὑ'' ὁ Ἰδᾶγῃ ἥγροιῃ [Π|ὸ ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἰὐβο! , (μαι, ἀυτίησ [86 ρογὶοα τ ἃγθ δοπβιἀθγίησ, τωδῃγ οὗ 
[θη μα Ὀδθη θιμρίογίης ὑμὶν βαρουῆυουβ πλθδη8 ὕο ὈΘΔΌ ΠΥ ὉΒοὶγὍτση ἀν 6! ἴσα, 116 1τἢ6 
Ηουβο οὗ ἀοὰ ν͵ἃϑ ᾿γίησ ἀθβοϊδίθ, [μ18 ταϑδηϊδείἑηρς ἃ 861Η8}} ἀἰϑγθραγά οὐ [ιἰβ βυ ὑϑσῖοσ οἷ δἰπιβ, 
(4.) ὙΒδ βοδπίποεβ οὗ (μοῖγ Βαγνθβῖβ, δηά 186 τδηί οἵ βυφοθββ {μδὺ δὰ αἰϊθηά θα ὑμῖν Ἰδθογβ 
ζθῃ ΓΑ ]γ, ἃγα δἀἀυσοὰ Ὀγ ἴῃ6 Ῥτορμιοῦ 88 δὴ ϑυϊάθῃοθ οὗ αοαβ ἀἰβρίθαβυσγθ, βίῃςθ ὑπο [8.6 
ΚἈΘΟσσϑογ, πδίϊοηδὶ δηὰ ἀοπιθβίίς ῥγοβρου!ν οὐ αἰβίγθϑβ γγἷὲδβ ἀοίοσιαϊηθὰ ὈΥ Οὔθαϊθηςθ ΟΣ 
πορίοοι οὗὨἨ 186 Ὠινίπο Κίησ, 'ΓΏ6β6 δ δι 168 ἱπογθίοσο ῥτονυϑᾶ ἔμοπὶ ΡΌΣΟΥ οἵ Ἰσποτίησ ἢῖ8 
ἀοιηδηάβ, ὕμ6 τωοδὺ ἱπρογαῦνθ οὗ τ λοι δὖ (Πδὺ ἅτηθ νγ88 (.6 γϑϑίογϑίίοη οὗ μὲὶ8 1λν 6} ρ-Ῥ]δοα. 

βύυοῃ πότὸ [86 δχύθγῃδὶ οἰγουπιδίδηοθθ Ὑ  1Οἢ 64164 ον (λ0 Ῥτορδοι 8 ἀἰϑοοῦσθθθ. ἜΠῸΥ 
ἱπάϊσαϊο βυβηοί γ 086 ἱπηιπθα δῦ οὐὐθοὺ οὐἁἨ ἨΪ8 πηϊπϊβίσγυ. Ὑμθ Ὀθασγίησ οὗ 118 ᾿γορβθοὶθβ 
Ὄροη {86 ἰπίοσαβίβ οὗ ἰδ ρϑορὶϑ δῃὰ οὗ [πὸ Οδυγοῖ οὗ (οάᾶ, οδῃ δ6 Ἰθασγηΐί ἴο δὴν βαιβϑίβοϊοευ 
αχίθηϊ οὨΪῪ ἤῸπι {μοῖρ Ἔχροβίοη. Αἱ ργϑβϑῃύ 8 ἔδνν ΣθΙΊΆΓ ΚΒ, ἰῃ 8 τηοδὺ σΌΠΘΓΑΙ ὙΔΆΥ, Ὑ6}}} Ὀ6 

.8411 (μαὖὺ ἰ0 ψι}} ὍΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ ἴο ΟΥ̓ΘΓ. 
ὙΥΆ116 10 18 οματγβοίογίειο οὗ 4}} (86 Ῥγορβοίβ οὗ ἴμ6 Βοϑίογδίοη δὲ [ΠΟῪ 86 τοῦοἢ οσσυ- 

»ἱοὰ σὰ τμ6 Τϑρ]6 ἱπ 18 τοϊαἰίοηβ ἴο Οοἀ’ 5 Κίησάομωι, ἰΐ 18 {πὸ ἀἰβώποὔοη οὗὁἨἉ Ηδῦσαὶ {δὲ 
81} ἷ8 ἀἰδοουγβθβ, αυύθὴ {δ Ϊδβὲ (ομδρ. 1. 390--28}, γϑϊδίθ Ἰῆοσγθ οὐ' 1085 ἀἰγθοῦν ἴο [815 θυ θ)θοῖ. 
1 τὸ ποὺ αἀἰβῆου!ῦ ὑο ἀΐθοονθν [86 τϑϑβοῃ οὗ [Π|8. [π τὸ ἤγδὺ ρίδοθ, (ἢ 6 ΤΘτΩρΡΙΘ τγὰβ 86 γϑεγ 
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οοπαϊείοη οὗἩἨ (86 πδίύλοηαὶ οχἰϑύθηθθ. [1 [86 τούαγηθα οχῖϊθβ τοῦτο [0 Ὀ6 ΟΥσϑηϊΖοὰ πα ἰοὸ 
οοπέϊπυθ 88 8 ἀϊβίϊμει ρϑορὶθ, (86 Τδρ]6 τισί Ὀ6 τϑϑίογθα δηὰ βδογθαϊυ συδγάθα. ΟἿΟΣ 
ὨδίϊοἢΒ πιϊσῃὺ οχίβὲ πὶ πουῦ δυο ἃ ρα] δαϊαιῃ ; [θῪ οουϊὰ ποῖ. [Ιη (86 βϑοοηᾶ ρΐδ8οθ, ἴποβθ 
ἯΟ ὍΟΓΟ τἰηϊξοὰ ὈΥ {18 σομμτηο ᾿μβίλζυς[οη οοτηροβοα (μ6 Οἤυτοὶῖ οὗ αοά, μἷ8 οονθῃδηΐ 
Ῥοορὶθ. Το Τδπιρὶο 88 ἢΐ8 ϑδγίηὶγ ἀνθ] ΐησ, ΤΏΘΣΘ ἐπ ἀπὶϊοα πουβῖρ ΠΟῪ 6ΓΘ δ6οιι8- 
ἰοπιθα ἰο βθϑὶς ἢ18 οουθηδηϊδα ἔἌγοῦ δηὰ (π6 Ὀθδίονγδὶ οἵ δσοιητηοη ὈΪ6ββίησϑ, [8:6 Ρ͵]δ6 6 ΨΏΘΥΘ 
μιἷῖ8 Ῥγθϑθῆοθ νγἃ8 ΒροοΐΆ}}Υ ἀἰβρίαγθα. [{ νγἂβ ὑβογθίουθ ὨΘΟΌϑβαΡΥ ὑπαὶ {Π6 ΘΓ θϑὲ ργορϑεἷο 
δἀάγοββοθ ἴο ἰδ {1116 δοτηπιπηΐγ Βμου]ὰ ανγακθα ἰπ ἴθ ἃ 86π86 οὗἩὨ {86 το]δίίοη ἴῃ ὙΠ ἢ 
ἴδον βίοοὰ ὼ ἀοὰ 848 διἰβ8 βυ )]θοίβ δηα οἤοβθπ ρβορὶθ, δῃὰ οὗ {16 οὈ]σαϊϊου ΓἈΘΓΘΌΥ δη αι] θᾶ 
ρου ἴδϑῖὰ ἴο γαβίοτθ }ι1ῖ8β. πεσϊθοϊθα δῃά ἀθβοϊδίθ Ηουβθβ. Τβθη πουἹὰ Ηδ γοίυγῃ ἴο ἀνγ6}} 
πὶτ θὰ (ομδρ. ἱ. 14). ΤΉθη που]ὰ {0 ΘΏ]ΟΥ [86 «οἰ ϊηρ ργϑβθῆοθ οὗ αἷ8 ϑρίγιυ (ϊ. δ). 
ΤΒδΩ, ἴοο, που] Ηδ ροὺν ἴὍστιἢ ὑροη ἴμθηὶ ρογρϑίυδὶ Ὀἰθβϑίηρδ (ἰϊ. 19) ᾿Ἰηβίθδα οὗ [86 πιογὶ θα 
ομαδιξβοιωθηΐίβ οἵ [Π6 ραβδί. Ὑμθη που]ὰ [Π6Υ, 88 [86 οδ)θοίβ οὗ ἢ18 Ῥϑου ᾺΓ σατο, θ6 ργοϑοσυϑα 
διθοησ ὕδ6 ΘΟΙμ]Οἰ0ἢ8 ΜΓ 16} δου] βμαίζον [86 βυττουπαϊπρ, πδιίοηβ (11. 22, 28). Τῆυβ ἴῃ 
ἐπ]8 δϑρϑοὺ οὔ [86 Ῥγορβοι β τιϊἰβίγυ 108 στη ρυγροβο νγἃ8 ὕο βυῦβοτνο [86 ργορτοββ οὗ ἀοα᾿Β 
Ἰϊησάοτῃ ὈΥ δνοκίηρ Δα ρογρϑιυδίίζησ διηοὴσ 18 ρθορίὶθ 8 βρίγὶῦ οἵ τϑδαγ οδοάϊβθηοθ δηὰ Ἰουθ 
ἴο 8 ογάϊπαμοθθ, ΤὨΪδ τῶβ ἰΐ6 ραγὺ [8 ὈΟΓῸ ἰῃ ἰαγίησ (86 ουπά ίίοιβ οἵ [16 ΟμυΓοᾺ οὗ 
ἰ86 ϑαοοπᾷ Τϑπιρ]6. 

Βυὶ τ16 δεοοπα Τϑιρὶθ 88 υἱουυθὰ ὈΥ [86 Ῥυορμοῦ αἰ βυῃον γ ἴῃ δηοίμοῦ δδβρθοῖ, 
ὙΨΆ16 ἱπέοτίον ἰο {86 Βγϑῦ ἴῃ ουὐνασγαὰ ϑρίθπαου ἰὰ τγὰ8 ἴο Ὀ6 {86 85θδὺ οἵ ἃ τηοτὸ βρί γἰ 4] σσοῦ- 
μΐρ, τ δἰ οἢ που]Ἱὰ οοπϑεξαϊο ἰδ ἃ ποτα δἰιΐησ ταργεβοπίδιϊνο οὗ [6 Ομυγοὶ οὗἨ ΟἸχίβὶ. Τΐθ 
τοϊβείοη Ηδσραὶ βόθηβ [0 Ὦδνθ σοσαγαϑὰ ἴῃ ἰδαῦ οὁη6 οὗὨ 8 αἰϑοοῦγβοβ συ] ἢ 88 δὲ οὔο6 [86 
τηοϑὺ ομδογίησ ἰο ἢ18 οοϊθιῃροσαγίοβ δηα {86 τηοβὶ ἰηδίσιοι:ἧνα ἰὸ ἔαΐατα ροηθγαύίοηβ (οὨΔΡ. ἱ. 
1-9). ὝὙὝΜΒΕΓΘ μ6 θνθὴ βδβϑιχηθδ ἴ86 Ἰἀθηγ οὗἩ ἰπΠ6 ϑϑοοπὰ Τρ δηὰ ὑμ6 Ομυγοὶ οὗἨ Μοο- 
βἰδηΐο [ἀϊτηθ8, δηα ἀββοῦθθβ (Π6 ἔοστιμδν 88 βῃδγίησ ἰῇ [86 ρ]ογίοβ οἵ [86 Ἰαϊίου. Ηδ δῃποῦῃοθθ 
ἴθδι [6 τἴτη6 ἴ8 ποῦ ἴᾺΓ ΟἹ ἤθη {Π6 ρῥγίν!]οσοβ οὗὅὨἨ Φουα Β ΝΟΓΒὮΙΡ 5814}} Ὀ6 οχίθῃηἀθα ουὐϑῦ 
4}} 16 δύ, δῃὰ ἰδαῦ (86 ἰχοϑβαγαβ οὗ 81} παϊϊοηβ νὙ1}} [Ὡθη Ὀ6 Ὀγουσῦ ἴο δάογῃ {μὶ8 Ἴθι- 
ΡΪ6 δῃὰ ἰο Ὄχα]ῦὺ 118 μου δῦονϑ {μ6 ἀδβραγίβα βρίθϑαον οὗ [86 ἔοσταογ. ἤουβθ, 116 ρθδοα δὰ 
ῬΓΟΒΡΟΥΪΕΥ 814}} τοίρῃ διροὴς ἰμ6 ὑππυπιδογοὰ πουβῖρροσθ. ΤῈ αἰνίπθ ρυσροβθ ἰπ (μΐβ 
ἀΐβοουγβο νγᾶ8, ου {π6 οὔθ ᾿δηά, ἴο σονῖγθ [86 ἀγοορίηρ δβρὶγιυ οἵ ἴὰοβϑο τῆὸ στὸ δυσαροὰ 
ρου (6 Τορίθ, ὈΥ τονθδ]ίηρς ἰὸ ἴμοιιν ἰμὸ ἰγβημβοθμαθηῦ οἼΟΣΥ ΜὨοἢ βῃουϊὰ υἱεἰπιδῦθ! Υ 
οόνγῃ ἐμ ῖν πουΚ ; δηά, οα [86 ΟἾδΘΡ, ἰο αῇογὰ ἰο {16 [66 Ὁ]6 βδῃὰ ἀθϑρὶβοα ρϑορὶϑ οὗ αοά, Ὀυΐ 
Ἰαίοὶγ ϑιηθγχοα το {ποὶν Ἰος οϑριϊνιῦγ, ἃ Ὀγι σοῦ ο]ἰπιρθ οὐ {π6 ξαΐαγο προ τγ88 ἴῃ βύογϑ 
ἴον (θη, τ ΒΘη ἴπ6Υ δου] θαιῦσγαοθ δ}} (86 Κίησάοιπῃβ οὗ [16 οαγί.} 

ἢ 8. Τὴε Βοοῖ οΥὙ ἰλ6 Ῥνορλεί ἴπ Λαϊίογ' απὰ ότι. 

ΤΗ6 ΒοΟΚ οὔ (86 Ῥγόρμοῖ Ηδρσαὶ σοηδβίβίβ οὗ ἔν δά άσββϑβθϑ 46] νογοά ἴο {πΠ6 «6 τνΐϑιι ΡΘΟρ]6, 
πὶ ΐη ἃ μοτὶοα οὗἩ δϑουῦ ουΓ το (}18, ἰῃ 0.6 βθοοηὰ γϑδν οὗ θαγίυ8 ΗἩγβίδβρϑ, Κίησ οἵ Ῥὸγ- 
εἷδ' ὙΠῸ ἡγϑί ἀἰβοοιγβο (Ομ Δρ. ἱ. 1--11}΄ 18. ὁ οἵ τϑρτοοί, δχροϑβιυ]αϊίοη, ἃπὰ νγηΐησ, Ὀοΐης 
ἀοβίστιοα ἴο ἄτουβα ἴπΠ6 ρβορίθ ἔγοπι ὑμεῖν στ] σίουβ δρδίλγ, δηὰ, ἰῃ θβρθϑοὶδὶ, ἔγοπι {θῖν ἱπα 1 γ- 
6ηο6 ἴο [πε οομαϊίοη οὗὨ (μ6 Τοπιρ]θ, τ ]ΐἶο ἢ γᾶ8 {6 ᾿γίηρ ἀδϑοϊαΐθ. Το δσσοπα αἀἰβοοῦγθθ 
(οοπιαϊποαά ἴῃ [πὸ κβϑοϊΐοῃ ομδρ. 1. 12-15), δαἴογ ἃ γοϊδίζοῃ οὗ {πῃ6 Ὀθηθῆοῖαὶ σοβυ 8 οὐ {116 
θγβὶ, μο] 8 οὐὐ ἴἰὸ π6πὶ, ὑπ ἐμοὶ γοϊαγηΐης οὈδαΐθησθ, [86 Ῥγοπΐδβο οὗ (οὐ Β τοϊυγηΐησ ἄγνου 
ἃπα οὗἩ δ'8 αἷὰ ἴῃ {μοῖρ ψογκ. ὙὍὙὈὰ ἐλίγώ ἀϊδοοῦγβο (οΒδρ. ἰ!. 1--9), ἀνοκθὰ Ὀγν (86 ἀδϑρου- 

1 10 τοΐοό ποῦθ ἰδ ῬΓΤΌΡΟΣ Ϊδοθ (0 ἐπο ἀἰθουπδίου, Ὁ τοϊκηῦ ὃ6 ἰηἰοτοδιίης ἴο ἔτδοθ ἰὴ τοϊδίουδ δυσί ὈΘΕΝΘαΣ 
(ῃ9 δαυύοσϑὶ ἀΐδοοῦτγτδοδ οὗ ἐδ 6 Ῥτορδοὶδ οὗ ἐδο Ἐοβίοταιίοη, το ΘῈΣ ρου ἴδπο Τοιηρίο, 6. ξ., ον Ηαρραὶ δϑβιυ ποθ {16 
ὐδη εν οἵὁἩ ἴππ βοοεοηὰ Ταπιρὶο δά ἴδ6 ΟυΓοἢ οὗ (ται, πΠῸ Ζοοδατίδῃ {Υ]. 12, 18) ϑοϑτιδ ὑο σοηϊγααϊοὶ εἷπι ὈΥ δαδβοτῖν 
ἴᾳ δὲ ἐλ Μοδείβῃ ποιὰ Εἰ πδο 17 Ὀυἱὰ ἐπ Τεπιρὶο οὗ “οπονυδ, δὰ ΜδιδοῦΣ σϑβο το ἰηἴο ζ7..}} ΒΒΣΤΏΟΠΥ ἐπ 660 Βϑοιι πη 
ἀΐδοοσὰδ οὐ (6 Ρτγορμοῖίς ἰγτθὸ ὉΥ ῥτγοάϊοϊδηρ (λιαὶ Φοιόνδῖι νου] ]ὰ οὐσθ ἴο ἰδ Τό Ρ]ο, δηὰ ρωγίν ἐλε 2052 ο7 ἱεοὶ (1}}. 
1-3).. Ὅο κιιθ]οος ἰ6 Ὑότίῃν οΥ̓ ΠΣ σοηππίἀοτειίοη. 

8. ΝΟΘΕΙΥ 8}} ὑο Οοιπτηθη δοΓ τεζαγὰ σῃδρ. ἱ. 88 δου ρυ δον πὶ οὔ ἀϊδοοισεο, [Πα τπδκίος ἴδ 9 ἩΏο]6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἴὸ 
οοηπίδί οὗἩ ἔθους. Το Το] νης οοπείἀοτδιίοηδ νΠ}1 δον ἐμδὶ {16 ρδδδδίο οἤδρ. ἱ. 12-1δ δῃου)ά ἴογπι αὶ βοραγϑίο αἰνβίουι, 
88 εοητδί εἰς ἃ ἀϊδίίηςς δὐάτολβ. (1.) Υογ. 18 βοϑ}δ ἴο ἱηάἰοδίθ ὑπας ἃ ὨΘΨ τηρδδδρθ ΜῸμῸ8 ἀαἸἰτοτοὰ Ὁ Φοθονδ ἰὸ Ἠδρκχαὶ 
(2.) Αψ5 ἴβτ Ἂδ γὙὸσ. 11 ὑπὸ πογάδ οὔ [6 Ῥγορῇθι δῖὸ οὐὐυγχδαίοσυ, ἔθ κἰνης ἃ πο! -ἀοδοοὰ οὨδγδοίεν ἴο ὴ6 ἀΐδοου 
Ἠΐο ποσὰδβ ἴῃ τοῦ. 18 ὀχσρτοδδβ δρργουδὶ δι): ΘΟΏΥΘΥ ϑποουταρβοιηδηξ, [ΠΟΥ τὴσξὲ ΓΠΟΓΣΟΌΤΟ ἴοόστα ἰδ 6 δι σοὶ οὔδ ἀΐδιος σρ68- 
666. Τθ9 τεϑβοῦ οἵ ἴΠο σοηίγαδὶ ἰδ οουουδ. Α οοπιρίοία οὨδηρο (ἀοδοτί θὰ ἴῃ τον. 12) μπδοὰ Ὀδϑῃ οἴοοίθα ἴῃ) 6 ἀϊδροαῖ- 
ὕοη οἵ ἐθς ροορὶθ. Βαοίογο [ΠΟΥ δὰ ὈθΘῺ δραϊποῖΐο δῃὰ σδτοὶθλβ. Βαΐ ΠΟΥ͂ ἐΐο ΓοΌΚεα δηὰ ἀθηπηοίδοηδ οὗ (86 ῬτοΟρΡὨοὲ 
δὰ οχοῤί σὰ 'π ἰδδῖὰ [πδὲ ἔτ ἔδαν οἵὕὁἩ Θοὰ περ ϑασὶϑϑὺ ἔραϊς [6 τορϑοληο9 (οΟΏΡ. γοῦ. 14). ΠΘοΘ9 δ6 ἨΔΔ οομητδβοϊοηδᾶ 
ἰο δδεέῦτο ἐμοῖὰ οἵ Θοά δ τουονοὰ νοῦ. ΤἮδθ ὈΓΟΥ οὗὨἩ ἐμ6 Βιοδδαβο 88 χϑοοτάϑα, ἱπα δοοοιοίθα 00. οὐ ἐδ δδοευϊηρίίου 
(ρσοῦδὉ]9 Ὡροῦ 81} στουπάδ) (μδὲ Ηδρχοΐὶ, ἴῃ δοοοζάδηοο σ. ἢ [6 ΚόΠΟΓΑΙ Ὁδαρο οὗ [6 Ρνυροῖβ, ὴΔ86 αἰ ΤΥ 08 ἃ ἸΏΘΣ6 ΟἿ 
ἰΦ οἵὁἩἉ δῖα δἀάγοϑαβ. 1ὲ 16 ζοῦπθσδ!ν πο] (δ δὲ γοσβ. 12. 16 ἀσὰ ἱπίϑη θὰ τρϑγοὶν ἰο βοῦ ἰοσῖμ ἔμ οἴθοίβ οὐ ἴῃ Νγβί τροθδαβθ. 
Βυί 1 [5 ἰο Ὁ τειοεπιδοτεὰ ἐδπδὶ ἔδο δὶ οὗὁἨ πο Ῥσορῃοὺ ΜΗᾶ8Δἧ ποῦ (0 Ὑχῖϊϑ Ὠἰδίοσυ, δὰ (δὲ πῦϑιι Ὧ9 ΔΡΡΟΔΣΒ ὑὸ ὈΘ ὯὨΔΣ 
τοης, δ 16 αἰπι}]} δῃοπίης [6 οοσιμδίουδ οὗ 18 ἀϊδοοῦγδοθ, ἩΐοδῸ ἀδθι γοῦν ΜΔ8 (16 5010 οὐήοοίϊ οὗἨ [ε[8 χηϊδαίοι. 



6 ἩΔΟΟΘΑΙ͂. 

ἄσθπου ἰμαῖ μαὰ ὑερὰη ἴἰοὸ δῇξοϊ βοιβ οὗ {86 ρϑορῖὶβ, οπ. δοοουηΐ οὗ {π6 ουϊνγαγα 1, ΓΟΥΙΥ 
οὗ 1Ἀ.6 ῥῬγϑδβοηΐ θη ρ]θ, ργθάϊοῖβ ἴῸν 1ῦ 8. ΦἼΟΥΥ ΤᾺΓ γα πβοθηζίησ {πα οὗ 118 ᾿ΓΘαΘΟΘΒΒΟΥ, 510 66 
[86 ὑγοαβυγοβ οὐ 4}1} παίΐοῃβ σοῦ γαὺ ἴο δάόογῃ {μ6 Ουγο ἢ οὗ [ῃ6 Μαββίδι, οὐὁἨ Ὑδιοἢ 1 τᾶ8 
Ὁ τοργοβοηϊϑῖνθ. ὙΠῸ γοισίλ αἰβοοῦγβ (Ομ δρ, 1ἰ. 10--19}), ἴθ. 0168 ἴδῃ}, ἔἴγτοτα {86 ῥυϊποῖ- 
ῬΪαβ οὐ {π6 Οετγοιημοηῖαὶ ἴψᾶνψν, [πδὲ πὸ δπιουηῦ οἔἹ ουδινατὰ τοὶ ἰσίουβ ΟΌβουνδῆσθ οδὴ ΘΟΙΏΠα- 
ποδί ΒΟ  π6 588, ΟΥ ΒοΟΓα δοοορίδησθ ψἱ} αοα δηὰ (μ6 τοβίογδίίοη οὗ ᾿ΐ8 ἴδυουῦ, {π6 νυν ῖἢ- 
ἄγαν] οὗ Ὡς ἢ Πα Ὀ6Θη ξοὸ τηϑηϊΐεϑῦ πῃ ὑπ6 Ὁ ἰδία ρυ Ὁ] ]ς δπὰ ρῥτίναίϊα ἀἰβίσθββυ ΤΠ6 ἡῪ 
αἰβοοῦγδβθ δδβῦγεβϑ {16 βίγησρ]ηδ σοτηπιαηΐΥ οὗὨ {Ποῖγ ῥγοδβογναίίοπ ἴθ [86 τηϊάϑὺ οὗ δοϊηπιο- 
τἰοη8 τ ΐοἢ δῃου]ὰ ἀδβίγου οὐμοῦ Ὠϑίϊου δ, Ὀγου βίης ἴο ἰΐ8 ΧΑ 1] τυ] γβ, ταργοβθηϊθα ὉΥῪ 
ΖουυθΌΔΡ6], [Π6 Βρ6οῖαὶ ργοιοοίίοη οὗ {μοῖὶν Οονθηδηὶ σοά. 

ΤΒ6Β6 οὐ]ῖη68 οἵ ἢἷ8 δά ἀγθβδ5δθβ (86 Ῥγορμοῖ ἢὰ8 διτδησθα ἰπ σόροϊαν ΟΠ ΓΟΠοΪ οσίς 8] ΟΥάΘΓ, 
σδΓΘ ἢ ]γ ἱπαϊοσαίίησ 116 ἀΔἴθ8 οὐ (οἷν τοβρθοιίνα ἀθ νεσγυ. ὙΠΟΥ ἃγὸ ῥγοβθηϊοα ἴῃ 8. βίγ]θ, 
πο ἢ, Του Ἰαοκίησ (1186 ροοίϊοαὶ αυ4}1{168 οὗ τῆδηγ οὗἉ [Π6 ΘΑ υ] ον ρσορθοῖοβ, 15 γαῖ πιᾶγκοα ἰῃ 
ὙΔΙΙΟῚΒ ραββᾶσοθ ΟΥ̓ στολῦ νἰνδοῖΥ δηὰ ἱπιργοϑβίγθηθβϑβ, ἰῸὸ τ] 6, διηοπο ΟἾΠΒΟΓΡ ΟΠ γδοίογ 53{168, 
[86 ἴτοαυθηῦ υ86 οἵ ἰηϊοττοσαίίοη (6. 5.γ ἴῃ ΟἸδρΒ. ἱ. 4, 9; ἰϊ. 8, 12, 18, 19) ᾿Δγροὶν σοηιτῦ- 
υἵθ8. Α δβιγκίηρ ρϑοι αν γ οἵ (μ6 ΡΙΟΡ οὐ 8 βίγ]6 88 6 θη γϑιηαγκεα ἴῃ 1118 Βδθὶῦ οἵ "" υἱΐοῦ- 
ἰησ [86 ταδὶπ μβουσλῦ πὶ σοηοἶβθ πα ἤογνοὺβ γον γ, δίϊου ἃ ἰοπσ δηᾶ νϑυροβα ἱπίγοάυο- 
τἴοῃ "᾽ (οοπιρ. οἰδρ8. ἱ. 2; ἷ. 12; 11. δ; 11. 19). Ιῃ δαάϊθοη [0 1μ688 τότ οὐνίουβ Ἵμδγδοίου- 
ἰϑι168, γγ6 σδῃ αἴβοθγῃ ὈΟΐᾺ τμϑίοσ 8] ἃπαὰ σταπηπιδίϊ αὶ ροου Αγ {1685 παίαγα] ο [86 ἀθοϊϊπίησ 
Ῥοτοά οὗ 186 Ηθῦγονν ἰδησιδσα πα Ἰ᾿ἰτογαίαγθ ΟἿ [86 ἴΌγπιοῦ οἶδ88 8, [Ὁ δχδιυρία, [86 ἴϊ6- 
αυοηῦ ΤΟΟΌΣΓΘΠΟΘ οὗ Ἀν σῖα ρΏΓΑδΒΘα: οὐ (86 ἰδίου 86 βιο 8ποιμδίοιβ σοῃϑίγιοἴ 8 88 810 
ἴουπὰ ἰπ οΒΔ08. ἰ. 4, θ, 8, 9; ἰϊ. 8, 15, 16, 18, ἴο ἰλ6 οτἰ σα] ἀϊδουβείοη οὗ πο (6 τοδὰ δῦ 
8 τοί γοα ἔον ἔᾺ]16Γ ἐχρδηδίίοη. 

8 4. ϑροοῖαϊ ἩοΥκΕ8 ρον Πασφαϊ οΥ ὡροη ἰλε Ῥγορλοίβ 9 ἰλε Ἠεξιοταίζοπι ας α τολοῖδ. 

ὅ. Ρ. ΟἸϊηίου, ΟὈπιπι. ὑρὴπ Ἠασφαὶ, Ἰωοπάοπ, 1660; “. ΡΙΚίπσίοη, 4π Ετροκίϊονι ρον ἰδὲ 
Ῥτορλεὶ Αφσειιδ, Ἰ᾿πάοηῃς 1660: “. Μεγοθγὰβ (ουῦ Μογοῖθυ), ϑολοίία οἱ Κεγβίο αἱ Ῥτορλοίϊαπι 
Παρσαὶ, Ῥατὶδ, 1581; ὅ. ὁ. ἀτνπεουβ, (Ὁπιην. ἰη. Ηασσαιιπι, ἄσπονα, 1681 (ἰταπβὶαιθαὰ ἱπίο Ἐπ- 
αἰ Ὁγ ΟἸγ. Εδαιμογβίοηθ, ᾿οπάοῃ, 1686) ; ΕἾ. Βαϊ υΐη, Οοπιπι. θη Ηαρρ., Ζαεοῆ., εἰ Μαὶ., 

ὙΥΣ θη θογο, 1610; Β. ὙΊΠΕ, Ῥγορλεία Ἠαρσφ., Ζαελ., Μαϊαοὶ., (πιπιεη!ατῖο Πιωκί ται, Βτο- 
ἴθ, 1688; Αὐυρσ. Ὑπεϑη με 1τἰγοιϊσι Ῥνορλοίίσιηπ, δοὼὰ Το Ῥοτϊιξνϊὀγεὶ γορῆεία, 5οἱϊ. Ηαγᾳ. 
Ζαοῖ., εἰ Μαὶ., Ἑεριϊεαιὶ, Βοκίοοϊς, 1662, «πὰ Εἰ χεγοϊίαίΐοποκ θα ἴηι Ῥτορὴ. Ηασσ., Ἐλοϑίοοκ, 
1648; Απάν. ᾿βοιαήδοι, Ἐχογοιαίϊίοπος ἵπ Ῥτορὴὰ. Πασφ., Βταπδνίοϊ, 1692; ὕλη. ῬΙΘησοτ, 
Νοία ἵπ Ῥτορὴ. Ηασσ., Θιταβεθυτῃ, 1108; ΕὙΔηοἱβ Ὑ οΚθη, Αἱ πποίαιίοηες ἘπεσείίδαΣ ἱπ Ρτορλ. 
Παρφ., [,εἰρΖὶν, 1119; Φ. ἃ. Βοβοῖθοϊ, Οὐδοτυαιίίοπεα Οτίσα οἱ Ἐπεσοίϊοα αα Ῥαϊϊοϊνῖα Ηασφαὶ 
ἕο Ῥτοίοσοπιοηῖς, ὙΥταιιειανν, 1822; ΤᾺ Ὑ, Μοοτο, 7Τλὲ Ῥγορλεῖὶς Ἠαρσαὶϊ, Ζεολατίαλ, απά 
Μαϊαολὶ, α ΝΝοιο Τγαποίαίἴοπ, ιυἱϊὰ Νοίε8, ον ὙοΥκ, 1860; Αὐρ. ΟΙον, 1)ὲ6 Ἡεϊβεασιηρεη 
Ἠαρσαὶ 5 εγζί γι, Ἐτατισεη, 1860. ὙΥ. Ῥτθββοὶ, (ὐημιπιθηίαν χὰ ἄθὴὶ ϑελγίεπ ἀεν Ῥγσορλείεπ 
Π]ασφαῖ, ϑασλαν)α ἀπ Μαϊαολὶ, ἀοῖμα, 1810. 

Εὸν ΟΟἸππιοπίδγίο5 ὑροη {16 ΜίποΥ Ῥτορμοῖβ νοὶ ἰηοϊας Ηαρσαὶ, 866 πο (οποσδὶ Ἰηϊτο- 
ἀπουίοη ὕἤο {118 νοϊιπηο. 

ΤῈ6 Μοβδβίαπ!ς ρϑββασε ἰπ Ηδρσσαὶ (Ομ Δρ. ἰΐ. θ6-9) ἰ5. ἀϊκοιβθβοὰ ὈγῪ [86 Ὀ]]ονῖτσ Ὑτί[ογβ: 
νη. Ηλττβ, δ ισοιγεος οὴ 116 δ υϊποίραὶ Ποργεβοηίαί οι οὐ ἰλ6 Δοκείαλ ἐπ ἐκα Οἰὰ Τεκιαπιοηί, 
Ι,οπὰ., 1724: ρ. ΟΙαηά ον, 2δόέποο ὦ Ολγιϑιἰαπὶψ, ἤοπι {λι6 Ῥτγορλοοῖοκ οὗ ἰδ6 Οἰα ΤΈΞ!.» 
Ἰωμοπὰ., 1125, ρΡ. 171-84; ὁ. Η. Υονρεδαΐν, 75 ασφ. τὶ. θ-9, Ἐταποοίκον, 1760, τορτϊ περ ἴῃ Ἀΐβ 
δ εϑογίαἰΐοπος Πλιἰοὶ.-οχϑηοί., 1118. 1ογην, Οὐδοτυαίίοπεβ ϑαονα, Ῥατὶ 111. 818 : Οσίοτία Τειι- 
»ἰὰ Ῥοδίεγιογὶν; Ἠοησβυθηροῦς, Οὐγβιοίοσῳ, ἰΔϊ., ρρ. 26δ--29ὅ (24 εἀ. Επσ]. ΤΥΔη8].) ; Ηοΐηδπη, 
Ἡεϊδδασιπσ ὑπὰ ΕΥ̓ Ιΐωπσ, νοὶ. ἷ., ρρ. 880 ΕἾ ; ὙΒοίυοκ, δὲς γορλείοη ἀπα ἰλγε Ἡείκξα- 
συηρφόη, Ρ. 166; Φ. Ρ. δπνη, δογίρίυτε 1 σίϊπιοτν ἰο (λ6 Μϑοεδδιαὶ (διὰ ο4.), ἴ.. Ρρ. 388 ἢ 



ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΝ ΡΕΒΟΡΗΒΕῚΤ ΒΑΟΟΘΑΙ. 

ΕἸΒΒΤ ΑΡΡΒΈΕΒΞ. 

᾿οδιιζε απὰ ιροείμίαίἑοπ ὁ ἐλς οορίε γον ἐλοὶν Νιοσίδοί 96 ἐἦδε Τοπιρίδ. 

ΟΒΑΡΤΕΚ [. 1-11. 

1 ΙΝ [0 βοοομᾶ γϑᾶγ οὗ ᾿δγίυβ ἷ {π6 Κίηρ,, ἴπ {89 αἰχίῃ ταοπίῃ, ἴῃ ὑμ6 ἢγϑι ἀδΥ οὗὨ 
1η6 ταοηίδ, ὕπο γα τγῶ8 ἃ σογὰ οὗ ΨΦόβονδα, Ὀγ 186 Βαπά οὗἉ Ηασραὶ 186 Ῥτορ!ιοῦ, ἴο 
ΖΟΓΌΌΌΔ4061),2 βοὴ οὗἨ 5'64}{16], ΡΟΥΘ ΓΠΟΓ ὁ οὗ Ψυάδῇ, ἀπᾶὰ ἴο Φοβῆπα, βοὴ οὗὨ .]οβδάβδκ, 

2 186 Ηἰρα Ῥτίδϑι, βαυίηρ : ΤΒὺΒ Βρθα κοί θμονδὴ οὐ Ηοβίβ, βαγίησ: Τὶ ρθορ]θ 
ὃ 884Υ, 10 18 ποῦ (86 {πη ὕο οοταθ,᾿ [86 {ἴτὴθ ἴογ (ἢ ἤουβθ οὗ Φεμπονδὶι ἰὸ Ὀθ θυ}. Απά 
4 ἃ ποτὰ οὗ Φοβουδῇ γγὰβ ΟΥ̓ (Π6 Πδῃᾶ οὗ Ηκαρραὶ [Π6 ῬτΓορβοῖ, βαγίηῃσ: [8 10 [86 ἐἶπλθ 

ἴον γοὺ γουγβοὶνοϑ 0 αὙ76}} ἴπ νγαϊπβοοίβα " ἤοιι868, δηὰ {π1|8 Ηουβα ᾿γὶπρ' νγαβϑὺθ ἢ 
ὅ, 6 Βαϊ οοπιθὶ βαῖι θμονδαῖ οὗ Ηοβίβ, 8δοὺ γοὺγ μϑαγί ἀροη γοῦν νγᾶγ8. Υα δδυθ 

θδθὴ βονίηρσ τηθοῖ δηα Ὀγὶηρίηρ ἴῃ μι6; Θϑίηρ, δηα ἰΐ γγὰβ ποὺ ἰο βδιυϊβίβοιίοῃ ; 
ἀτϊπκίηρ, δηά 1 ΔΒ μοῦ ἴο 1] 688 ; Ἷ οἰοιμιίησ' γοιγβθῖνθβ, ἃπὰ ἰΐ γχ12ὶβ ποῦ ἰ0 ΒΗΥ͂ 
ΟΠ Θ᾽ 5 Ὀοίηρ᾽ ΆΓΙᾺ ; ὃ δΔηα ἢ6 γῖῆο 88 ὈΘΘ᾿ ΘΑ ΓΠῚη σ᾽ γα 68 ἢΔ8 ὈΘΘὴ ΘΑΓΠΐησ (ἤθη Ἰη1Ο 

7, 8 ἃ ἰογῇ μυΓ80.3 ΤΉὰϑ βαΐι ὕθβονβδὴ οὗ Ηοϑίβ, δὲ γοὰν βϑαγί ὑροῃ γοὺῦ 78 γ8. Ὁ 
ἀρ ἴο {86 τιουπίϑϊῃ δηᾶ Ὀτΐηρ' ψγοοά δῃά Ὀ0}}4 {16 Ηουϑβθ, ἀπά [1 ν}}}} {86 Ρ]θαβαγθ ἴῃ 

9 ἴδ, δῃὰ ν}}} 06 Βοπογθᾶ,}᾽ ββῖ ϑβονδῃ. Ὑ8 Βανθ Κϑρύ Ἰοοκίηρ ἔον ταυοῖ,᾿Σ δπὰ Ἰὸ 
(ἰυ σβτη6) ἴο 1116 1 12 αῃὰ γο Ὀγτουρὺ 10 ΠΟΙῚ6 δπα 1 Ὀ]αν ἀροὴ 10. Βδαδαδθ οὐ πῆδι 1} 
88. ἢ} Φοθονδῃ. θοδιβθ οὗ ΤΥ Ηουβθ ΜΙΟΝ 18 ἀθ8ο]αῦθ, νυ 116 γ8 ΓΘ Γυπηϊηρ᾽ ΘΒ Οἢ 

10 ἴῇο δῖβ οσῃ οῦβθ.10 ΤΒοΓΘίΌσα δῦονθ γοὰ αν 6 ἤθλύθηβ γοϑγαὶ πο ὑβθιηβοῖνθδ 
11 ἔγοτα ἄδθν, δῃὰ (ἢ6 θαυ [88 γϑϑίσαϊηθα ΠΟΥ ἰποῖθαβθ.Ό Απα] ἰηγοϊοα αἀδϑβοϊδίϊοη 

ἀροὴ (86 ϑαγίῃ δηα ὑροὴ {Ππ6 πηοιχῃίδίηβ, δηἃ ἀρορ [86 ΘΟ, 8πα ροῦ {Π0 πον- 
846 ψὶπο, δηἃ ρου ([Π6 ο]], δ8ηἃ ὑροῃ 81} ὑπαὺ [80 801} ργοάποθβ, δῃὰ ὑροὴ πῆϑη 
ἀπά ὑροη Ὀδϑβί, ἀπ ἀροη 8}} {π6 Ιᾶροῦ οὗ (68) ἢδῃηάβ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Υον. 1. -- δ ΤΌ. ϑοῦιο Μ53. οἵ Ηδεᾳ., ζϑοῖ., θμηῃ., δηὰ Κἄστα σοδὰ Ὁ (οιχανοδῦ), δοὰ οἴϊποτο, 

δ ΎΥ, ΤΏ οοττοσοΐηθνδ οὗ ἴῃ σοσχπιου τοδάΐης ἰ5 6ΔΌ} 15 ὈΥ ἐδ ἔοττηδ ϑάγναυκεὴ δοὰ άγαψσυμολ, ἰοαηὰ ἴῃ ἐδ 9 
Οαδοϊέοτται Τηκοσίρθοηϑ. ΤῺΘ Ὠδπιὸ ἰ5 Ὧ5.}4}}}7 μοϊὰ ἴἰο Ὀ6 ἀοτίνοα ἔγοϊῃ ἔπο Ζοηάϊΐο αν, ἴο ῬΥΦΕΟΣΎΘ, βδηδκγὶὶ σλαγ, (ἢ 6 
ὨΟΙΩΔΙ δηὰὶ τοοὶ ἴόσιι οὗ ἴδθ τοσὺ ὠλγί. Ἐπ οσχρίδηδιίου οὗ ἢογοάοίας (Υἱ. 98), ἐρξείης, ἐοεγοί 07, ςοπδεγυαίογ, ἰΔ τμοσαΐοτϑ 

 ΒΕΟΟΘΘΔΌΙΪΥ σοττοοῖ. 

4 γε. 1. -- ὮΞΙΞΩΣ Ιδ α βκαιο ἀοτινοά ποῖα ἸἽ κυὰ 2333) (Ὀἰεροτοοὰ (ο ΒΦΌΚΙοΙ), ος ὕτοσι ὩΣ δοὰ “3 }5] 
(Βοξοξίδω ἴπ Βδδυ σα) ΑΒ Ζοτυῦῦβθοὶ νγδ ῬγοῦΌ ]. Ὀοσῃ ἀατίος, ἴθ6 Εχίϊο, ἰε ἰδ ἱπιροεεὶὉ]6 ἰο ἀοίοττοΐηθ ποῖ ἰ8 ΠΑ 
οοετοοῖ οχρίδηαιίοη. ΕΣΕΟΣ οὐγι ο  ΟΧΥ που] οὗ οουϑ δοοουπὶ ἕοσ [9 ἀουθ!ίης οὔ ἰδ ἔτει Βοί). Αγία [8 ἀγτορρϑά 

ἴῃ 180 Ὠδηιδ ὈΌΣ, δοῖὰ δῶ "57. δυὰ δ᾿, 

8 ον. 1. -- ΠΙΠΞ. Το ἀογ γδδου οἵ ἐμ ποτὰ σδῃποῖ ὃ βαϊὰ ἰο ὃ9 γοῦ βοιἐϊϑά. Τὰ ΘΟΙΩΙΩΟΏΙΥ τϑοοῖγϑὰ ϑέγτοι δ 

(ϑυρροοῖοα ὃγ Βο;ΐΥ) ἴτοπι ἰῃ9 δαπακτὶς ραάελα, ἃ οοιμρδπηίου (οὗἩ ἔμο Κίηρ) ἤγοπι ἩπΙσὮ ἔδο τού θΣῺ ἰοτίη Ῥαδλα 16 8190 
Βαρροθϑὰ ἴο Ὁ6 ἀογίγοϑά, ἰ5 αἰδραϊοα Ὁγ ϑρίοκοϊ, οἰ αΠγ οὐ [06 χτουπὰ ἴδδὲ ἴπ6 ποτὰ ἐξ ηοὲ Τουυὰ ἴῃ ἰδ6 ΕγδηΪδο ἰδῃ- 
ἔπλξοθ. Ηο ῥγοροϑοθ ἐὺ ἀογίνο ἔγοτ ἐμ ἴοσι »ᾶταη, ἴγοπι ρὰ. ἴο ἀοζοπιᾶ, Ἡξοδ ΟὐΟΟαΥ ἰὼ Ζοηᾶ δηὰ βδηδικεξ δὶ ἐμθ ϑῃὰ οἵ 

οοαρουπὰδ (6. κ., ἀζλραιγαρᾶυαπ. δαΐταρ, ἃ ἀοίδπάον οὗ ἔῃ Κἰηκάοπι), δὰ ἢ ἐδ Αιεέξία 88 ἃ δοραγαῖο ποσὰ ἴῃ [δ9 οοῦ- 
᾿βοιοά ἴογση ρασαβ. Ηο ἴδϑη σοηὐοοξαχοι ἃ αἰδιφοῖδο γαγδιίου, ραζεαπ, ἴο δοοουῃϊ τοσΟ Ὠδέυτα! !Υ (οσ ον ποσὰ. 

4 γον. 3. -- ἐπ ΕἾ). Το ΟῚ Ριααρίθῖο ἀοίοθηιφο ἴοτ τοδάϊης δδ τ), δυὰ τϑηυδογίπᾳ : [80 εἰπιο Βκ8 πιοὶ σθαι, 84 
Δι! ἐδ δασίθης ἐγβολίδιουθ μδ τὸ ἄοτο, 88 Ὑ6Ὸ]1] δ ποοδὲ οὔ ἴὯ6 ΒΚ δ δηὰ δοῦν Οοο πϑηϊδὶ οχροδίςοσ, ἴ6 ἰδὲ δοοουγάϊης 
ἴο ἴδ τοοοϊγοά τοδάϊης (πο Ἰηδοϊἶνο που]ὰ Ὀ6 πντὶεῖϑη ἀοίφοϊ τοι γ. ἘΠῚ8, ΔΟΉΘΥΟΣ, 15 αὐ σοσιτηοῦ (οοπιρ. ἔχ. ἱ{|. 18 ; 
ἰών. χίν. 48; Νακι. χχχί!ὶ. 9; 1 Κίηξϑ χὶν. 28; 16. χχ 1). Μοοῖο δυὰ Ηδηάοτϑοῦ τοϊδίη ἴδ ἰηΐ, δηὰ γοῖ αἷγο 9 αὐονὸ 
᾿ὑδορίδιίου. Τα ἐδ Ὀο δπυιαουτπιοὶ 86 οοξεθδῖϊ ΟὨΪΥ οἱ ἰδ δυρροεϊίου ἐμδὶ ἔμο ἰηΐ. 16 δορὰ δοδοϊυὐθὶγ δ οαυἰγαϊοωὶ ἴο ἃ 



8 ΒΑΟΘΑΙ. 

Δυϊο γεσῦ. δο μοαϊξέου, ΒοποΥοΡ, ἔμπδὲ δυο ἃ οοπδίτυοσίοη οδὴ Ὀθ δαορίϑα Ὑοῶ ὯῸ δηΐΐϊο Τοσὺ ρῥγοοθάδα ἰῃ ἐδ βδεὺ- 
ὕδηδο, ἰβ ΥΟΙῪ ῬΓΘΟΆΓΙΟΌΝ, ΓΟΔΙῪ τοδιϊηρ ΟὨΪΥ Ὡρο κοί. ἱ. 14 (οοπιρ. ἄτθοη, ᾿εό. Οἷ., 8 268, 1 α, διὰ Ἐπαὶὰ, ᾧ 280 α. 
Βαϊ ἰποῖο [8 ποὺ ἴῃ Ἰοαδὲ Ὡϑοθϑαον οὗ σεθοσγίίηρς (0 ἰξ , ἴοΣ [6 ἰγδηδβιδίξοῃ θγο διορίϑα, δηὰ δ6:4 ὉγΥ πιοσὶ οὗ δα τοοσως 
Θοστηδὴ ὀχροαίίοτα, ἰδ φυϊο Ὡδίυγαὶ δὰ δρύτοθαῦ!ο ἰοὸ 9 οορίοχι. Βὸγ ἰδὸ ςοπείγυςςοη) οὔ [86 ἰΔδὲ οἰδίσο οὗ ἔνε τοζϑς, 
860 ατγεθη, ᾧ 267 ὃ; Επνδὶά, ἃ 287 ες. 

ὃ ον. 4.-- ΓΝ, οὺ εἱς οιαρδδιίο σορο!οο οὐ ἐἰδὸ βοσα. ὑσοῃοῦῃ, βο0 Βναὶά, δ 106 Χ, δῃιὰ δοσβρ. “ασ. "ὶ. 81. 

ὁ Υος. 4. -- ὈΝΣΣΘΌ. ΤΌΙϊο [ὁ οὔο οἵ ἴδ τατο ᾿δδοα ἰῃ πμῖοἢ δὴ δἀ᾽οοῖίνο αὐδιγίης 6 ἀοσδηΐίο δυρείδοίετο (5 πίιπουι. 
ἐδο δεθοϊο. ᾿ 

Ἵ Μόν. 6. --- ΤΏ6 Δθδο]. ἰυ΄. Ὀαίῃς ῬΤΟΡΟΥΙΥ ἃ τουδὶ ποῦῃ, ΝΩΤΤ, δα, οἴο.,) ἀορομὰ ὑροῦ ὩΓΊ Ἶ, δρᾶ δσὸ ἀοίοι- 
τοϊηϑὰ ἴῃ δ6Ώδο ὉΥ ἰτ; 660 Θτοθῦ, ὃ 298) 1. Το Ηΐοταὶ ἰσαδηδϊδιίου ἐπογείοτο ἰΦ : Υο μδγῦθ βοῦπι πιυσῖ, ἀπιὰ (8616 πϑ) 
8. ὈγϊΌσίηρ ἴα οὗὨ ΜΠ {{1|6,. οἴο. 

ἃ Ὑ Ρ. 6, -- 9 ἱπλρ ΓΔ ὶ ΌΤΟΘ οἵ [δ9 8Δ060]. π΄. δῦογο δυργσοαίφὰ ὮὉΥ ἰδο0 οπρὶογτηφαξ ἰδ [6 ἰδοὶ εἶδιδο Ὀπε οὯ οἵ 

τὴν» ἰηδίοαά οἵ ὩΣ, ΜὨοΣ που]ὰ ὃ6 πδία τα} ὀχροοίθα ; 106 ΓΒ} : ἔμοσθ Μ86 ἃ οἰοειίηρ (οἵ οὨδΐ δο]ῦ, διὰ ἰξ ττῶδ οὶ ἴος 
8 Ἡδιτηϊης ἴο Πίπι. 

Ὁ ον. 6. --Ἴη [Π6 Ἰδϑὲ οἶδῦθο τὸ ΠΑ ἃ ὑσγοβηδηΐί οομδίσυοσίου : ΘΑττδ Νδρ66 (πὰ Ῥα(8 ἔδπθπ) ἰωο ἃ ΡΏΣδΟ νε  Ὠο]οα. 

10 γον. 8. -- Τδο Καιὶ ἰδ ΓΤΤΩ ΘΝ), πϑιοὶ 18 δἷδο Τουσὰ ἰῃ δόπιο Μ58. 1 Κοθηίοοίὲε. Ἐῶ φ μασαροφίο ἴω πο “ τοὶ- 
πυπίϊδεῖνο ᾿" ζατατθ ΟΟΟΌΓΣΒ του δε ἴῃ δοαίθοοοσδ ἀοοοίέης ἃ οουδοαύσοοε (πὰ, ὃ 847 α.. Βαξ {ε [6 δβοιυθείπιοα δοῦι 

(οι. Ζϑεἢ. ἱ. 8. πὶ ΜΑ]. 1. 7. [6 ουὐἰδεῖίοα ἰῃ ΓΙ ΧΩ ἀροῖθοα ποίδιης, εἴποο [0 [6 βρροπιδοὰ δας ΤΟΥ τασοὶν ἴὸ τὸ 

γοτὺθ (Οτθϑη, ᾧ 172, 8; ̓ πα!ά, ξ 228 ς.. Ὑδο Ἰοίίον ΓῚ τορτοδουξίως (Δ 9 πῦσοῦδας ὅν, [6 ογοϊϑδίοη μϑσθ 8δ ὈΦθῸ ζῇ. 
κετά σι ὈΥ ἰδίου Τα] 168 48 Ὀοιοκοοίϊης ἐλδὲ (6 βοοοη ὰ ῬουΣρὶο νδ ἀσρεῖνοά οἵ ἔδιο να ο!Πονίης ἰΐοσε : (1) ΤΏ Ατὰ 
οὗ ἐδ Οονθηδος υἱεδι (Π6 ΜΦΓΟΥ 8δθαι διὰ (6 Οδμβοτυθίπι; (2) 16 ϑαοιοὰ ΒἾσο; (ὃ) ΤἼὴο βιοκίηδι ; (4) Το Ηοὶγ Βρέσί! : 
(8) Τδο ὕεῖπι δηὰ Τπτοτΐπ). 

11 Ὑον. 9. -- ἜΝ . ΤΎδο πῇ δῦβ. ὁ Βοο πίουῖ δὴν δαϊϊο γοσὺ ῥγοοοάϊηφ, ππ}[ὸ ἴδ.6 οοπδίσυς οι ἰπ τοῦ. 6. 860 

ἐδθ φγδιρυδιίοδὶ γϑιοδικβ Ὁροῦ δαὶ γοτϑθ. [Ἃὑ [5 ὑμαγαίοτϑ διγίς ν ἃ τοῦδ] ποῦ : (6.0 Μ46) ἃ ἰοοϊκέπα ἕοσ τι υςὮ, εἴς. 
δῆς ἃ ταοῦθ οἵὨ οχρτοδαείοῃ οἴδῃ ᾿παϊοδῦδα ἃ οοζίδ ἀοστθο οἵ οαιοίου, "“ δίτοσς [Ὧ6 υἱοτβηοο οὐ νηοῦ ἐδο οτ ἔπ ΓῪ τοδῦ- 

6. οἵ δροδκίης [6 φβδί!υ τοδαπιοά ἡ (ἕνα]ὰ, ᾧ 823 δ). Αοοονγ"ΘἹΥ ἃ δηϊίο νοσῦ, Ὁ  ΩΓΊ, 16 Ἰουμὰ ἴπ' ἐμο πιοχὲ οἰδῆθε. 

12 ον. 9. --- Βοίοτο ὈΡῸΣ δοίη δ οα. γοσὺ 88 ΓΌΠ ἰδ ἰο Ὀ0 υπάοτχειῖοοά : ([ϊ ὁ5:|6) (ο ςε16. 

12 νας. 9. -- ΤῸ ἿΝ,. ΤῊ ἰ5 οὔο οἵ [86 πυσροσοὺϑ οὐδϑοδ οἰϊδὰ ὉΥ Ἐπαϊά (ξ 183}, 15 πιολ ΓΖ οοουο κε 

ΤῊ πἰθιοσέ δον δροίβτιδὺο σδῦθθ. Ἐδδιοε συξροεὶς ἐμδὲ ἐμ διδιοευ οἵ Γ3), ΓΙΩΘ, ΓΙῸ ὝΣ πιφθς μορείὶγ 
ὀχρίαίῃ ἔδο ὀμδηρο 86 θαίης οοοδαίουϑά ὉΥ 6 ὑτοοοάϊηρ μεϑροαίἐίου. Ὑδὸ ἰδιτε οἵ ΗΘΟΣΟΉ τοοσαὶδαύοα δσο, μόπονος, ἀθ- 

ἐοτταϊοοά ὉΥ ἔδιο ὥζεπη διὰ ποῖ ὉΥ ἰδ6 πιοδαίας οἵ ποτᾶα, αϑὰ ἐδ οχίδίξωοο οἵ βΌΩΒ ββοιββδίρα δ 277) ΓΤ (1 δα. 1. 
14), 5572 ΤΡ ὦ Εἰηκχο 11 7), ποιὰ δοϑῖλ ἰὸ δον ἐπδὲ ἑυσίμον ἰηγοσι κοιίοι ποιὰ 06 Βοραϊοδε. 

ἘΧΡΟΘΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΔΙ, 

ον. 1. Τὰ [86 δοοομὰ γϑϑρ οὗ Ἰασίυδ 189 
ἹΚΊηκ, ἰὰ 106 εἰχίπ τροπίῃ, οα [6 'σοΐ ὧἂδν οὗ 
[8 ταοϊῃ. Τ6 ἀδίοα δθὶχοά ἴο [πὸ ργορῃθοῖθβ 
ἘΡΠΕΙΒΙ οοη δηλ ρίαῖα ἴα ρογροταδίίοῃ οὗὨ ἴΠ6 86γ- 
6ΓᾺ] ὕΟΟΚΒ δπὰ τἴδ τοιμαϊτοπιοηΐβ οὗ τοδάθτβ ἴῃ 4] 
βυςορραΐης τἰπ|ὸ. Ηαρραὶ ἰπάϊοαῖθ8. ΜῈ βρθοῖδὶ 
σατο τῃ6 ργθοῖθα ἀδῖς οὗἨ τῆς ἀ6! νΟΤῪ οὗὨ ΘΔ6 ἢ οΟὗἁἨ ἢ18 
Πιοββᾶροβ. ἔπ δοοογάδησο νἰτ [Π6 Ῥγϑοῖῖσα ὨθΟΟΒ- 
ΒΆΓΠῪ δἀοριοα ὃν τ6 Ο]ά Τοβίαπιοηῖ τί ῦογα δίοΓ 
[Π6 ῬΘΟΡΪ6 οἵ ἀο( τῦϑγὸ βυυ᾽θοϊοά ὈΥ ποδί θη ρον- 
οΥ8, [ῃ6 γοαῦ οὗ ἰδ ργορθθοΐοβ 18 τοσκοπρα ἔτοπὶ 
ἴΠ6 Θοςοββίοῃ οΥ̓͂ [Π6 ἐπὴν ἴο τοτῃ [ἢ 6 νγ5 Ῥ6 ΓΘ 
τἰοπ δι )οοῖ. ὙΠ Παγίαβ ἤθγο πιθηϊ οποὰ ἰ8 Πα- 
γα Ηγβίδδβρεβ, ὙΠῸ δδοοπάο (Π9 τἤγοης οὗἁὨ Ῥοτγεΐα 
Β. 6. 521, δπὰ τῦῖϊοβα τγοδίπιθης οὗ πἰβ Φον δ βαὉ- 
Ἶοοῖβ 'ἰθ τοοογαοὰ ἰπ Εἶχτα ἱν. 234-νὶ. 22. Ἴδε ἰΐ 
οουἹὰ ποῖ ἴᾶνο θη Παγὶυβ Νοῖδιι8 (Β. Ο. 423), 88 
7. Ν. Θοα! ρον πὰ ἃ ἴονν οἵδε ᾶνο τηδίηἰδὶποα, 
ἈΡΡΘΑΓΒ ῥ᾽} Υ ἔγοπι Ἑςἢ.. ἰϊ. 8, ογο οὰγ Ῥτγορβοῖ, 
δοοογαϊηρ ἴο 16 ΟὨΪγ' πδίαγαὶ ἰητογργοϊδιίομ οὗ ἴ[}6 
ΨΟΓΒΟ, δά γοβοβ τπ066 νΠῸ δὰ Ὀ661]4 16 ΕἾἶγει 
Τοιρίο, ψ ὶςἢ ὧν ἀοοϊγογοὰ Β. ο. ὅ88.. ΤῊΘ 
ταοητὰ 18 ἡδηχοά δοοοταϊΐηρ τὸ ἴπ6 δθογθά ογάθγ ἴῃ 
τ Φον δὶ γοαῦ (οοπιρ. ΖΘςἢ. ἱ. 7; νἱϊ. ἵ; νὴ. 19). 
ΤΊ δἰχίμ τπιοπτῃ '8 Εἰ], ἀπδυνογίηρ ΠΟΔΙΪΥ ἴ0 ΟἿΥ 
δοριθια θυ, ΟΥ̓Χ, ΠΊΟΓΘ 5 Υ, οχίθπαάϊης ἔγοπὶ [ἢ 
εἰχίν το [πὸ δουθῃτ ἢ ΠΟῪ τῇοοη ΟΥ̓ [86 γοᾶσ. ΓΘ 
ἤγθτ ἀαγ οὗ τ ταῦτ Μγὰ8 Βρθοία! ]γ δ 18 0]. ἴον 
16 ἀοἰίνογυ οἵ τμ6 Ῥτορ νοι 5 τηεδδᾶρο, 88 Ὀοίηρ᾽ 1Π6 
[βδδύαδυ οὗ (9 Νὸνγ Μοόοου, σοῦ ἢθ που]Ἱὰ ὈΘ 

ΤΏΟΓΟ ᾿Ι ΚΕΙ͂ ἰο δἰίγδος διζοπιίοη (Ηδηρείθη θα ρ). 
ΤΏΘΣΟ 88 ἃ νοσὰ οἵ [89 1οσὰ ὉΓ ἴἤ86 διά οὗ 
Ἡδακοὶ ἰδ9 Ῥτορῃοῖ. Τῆο “ νοτὰ οὗ τς 1,οτά," 
88 ΑΙΎΑΥΒ ἱπ ἴΠ6 Ῥτορίιοῖδ, πα ἰσδῦθβ δ ἔγοράοιῃ 
ἔργο 8}} ἢυπιδη δαπιίχίυγο; τ ὩΪ}6 [6 ἜΧΡΓοββίοῃ, 

ὝΝΞ,, ἱπεϊπιαῦθθ τπδὲ τμ6 Ῥτορἢος Ὠΐπαβ6}  τγϑδ τηοτε- 
Ιγ ἃ τιράϊατα οὗ οοπιηηπηίςδιίοη, {8 ττογὰ δἰ Πρ 
Ρδβδϑίηρ τοῦ ρἢ ἢ18 δηά8. Οη ἴΠπ6 ἤδη δηὰ ρεῖ- 
80ῃ οὗ [16 Ῥτομῆθιὶ 8δο0ὸ ποὰ. 81. Τὸ ὥογον- 
ὍΔΡΦΘΙ, βοὴ οὗ 8 ϑδ οι, Θονόσηοῦρ οὗ ϑυάδῃ, 
δῃρ ἃ ἴο “οδδυδ, δοὰ οὗ Φοδδάδκ, πὸ ἘΠ σ ἢ Ῥσχίϑε. 
Ζογα ΑΕ] 15 σ4116ἀ ἰη Εἶτα ἱ. 8; ν. 14 ὈΥ ἢΐδ5 "εῖ- 
δδῃ Πβῖη6 ΘΠΟΒΉΌΑΖΖαν (οὗὨἨ πποογίδίη ογίη). [π 
1 Οἤγοη. 1. 17, Βῃἢσδ εἶθ] ἀρ 88 ἃ δοῃ οὗ Αϑεὶγ 
δηὰ μταπάβοη οὗ ΨΦοοοῃίδι (Ψ6Π 0 δ. ). ΑΑςοογ- 
ἰπς ἴο 1 ΟἌτοι. 1. 19, Ζοῦι Ὁ ῦθ6] τγὰ8 ἃ δοη οὗ 
Ῥεάδίδι, 6 ὑγοῖμοῦ οἵ ϑῃ|οδ εἶθ]. Ασοοτγάϊης ἴο 
κακὸ ἰἰἰ. 27, ΒΠ ΘΑ] ο᾽ Ἧὃκ86 ἃ βοὴ οἵ Ναεσὶ, δ ἀ6'- 
βοεηάδηῖ οἵ αν Γ[Ὠγουρ δἷδ δου Ναῖμαθ. Τὸ 
θοδὲ πιοιποὰ οὐ δδυιηοπιζίηςς 1.686 δια ΘΠ] Π13 15 
(αἴ δΔἀορίοα Ὀγ ΚΟΘΉΪΟΓ δηὰ ἴζεἷ]. ΤΊ ἰδ ον 5Αγ5: 
“Τθαβο ἵῃτοο ἀἰνογρθηῖς δοοοῦπῖβ ΠΥ ὕ6 Ὀγοῦρει 
ἴηῖο αρζγθοσθηῖ ὮὈΥ τηθδῃ8 οὗ ἴππ6 Ὁ] ον οοπιδὶ- 
ηϑιΐϊοπδ, ἱΓ τὸ Κοορ ἰη τπιϊπὰ Εἶμ ΡΓΟΡΏΘΟΥ οἵ ΦΔετο- 
πιΐδῃ (χχὶϊ. 30), ἔπδῖ Φοοοηΐδῃ του Ἱὰ 6 Τἢ 1688 
δὰ ποῖ Ὀδ δ]οβοοῦ νὴ ἢ δοοῖπρ οὔ οὗ 15 δϑεὰ εἰν. 
εἶς ὑροὴ τπὸ τὔγοπθ οὗ αν δηὰ τι] ηρ᾽ ΟΥετ 
Φυάδῃ. ΤΊΝΒ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ γ1Ὰ8 [Ὁ] ]16Θὰ δοοοσζάιηρ ἴ0 
[μι Κο᾿ 8 σοηοαὶορίοα! (Δ 016, ἱἰπδδιυς ἢ 85 5.8|681}6}᾽ 5 
λιμοῦ ΤΠΟΓΘ ἰδ ἢος Αδδὶγ οὕ εοοῃϊδη, α ἀοδοθηἀδηϊ 
οἵ Ὠανὶά ἴῃ μα ᾿ἰηθ οὗἩ βοϊοϊωου, δῖ Νεσί, δ ὧδ- 
βοοπάβηϊ οὗ Πάνία᾽ Β δοῃ Ναίβδῃ. 1[{ [Ὁ]οὐσα [μογ9. 



ΟΓΟΗΑΡΤΈΕΕ 1. 1-11. 

ἴοτε τπδὲ ποῖ. οὗὨ [Π6 βοῃβ οὔ Φϑοοπίδῃ τηθηϊτοποα 
ἰπ 1 ΟἜτοη. {ἰπΠ. 17, 18 (Ζοα Δ ἢ δπὰ 4.8510), δὰ ἃ 
60Π, Ὀὰῖ τπδὲ [6 ἰδ 6 Γ δὰ ΟὨΪΥ ἃ ἀφ Ποῦ, 80 
τσ οα ἃ τηδῃ οὗὨ ἴΠ6 ΓἈΠῚΪΠΥ οὗ ΒΟΥ (ποτ᾽ {0 6, 
δεοογάϊΐης ἴὸ [6 ἰᾶανν οΥὗἁ Ποίγοεβοϑ (Νυ τη. χχνὶϊ. 8 ; 
ΧΧΧΥ͂Ι. 8, 9), ΠδΙΊΟΙΥ, Νοτί, ῇο Ὀοϊοηροα ἴὸ τ86 
ἐγ οὗ δυάδι) ἐπὰ τῇς ἔβπα]γ οὗ αν. Εἴοῦι 
(5 Ἰηαττίαρο Βυγὰησ Θ᾽ ]6 806], Μαὶκίταμ, 1 δάδ- 
ἰδ, δηὰ οἴπετβ. Ὅλα οἰἀοδ8ῖ οὗὨἨἁ ἴπ686 τοοἱς Ροβ568- 
δίοπ οὗ 86 ῬΓΟΡΘΤΟΥ͂ οὗ [118 Το 8] σγαη τ ῃστ, 
Δη ἃ νν88 Γοραγιϊθα Ἱερὰ ΠΥ 88 ἢἷβ8 ϑοη. Ησηρα ἢθ6 18 
ἀεδεοτιροά ἴῃ 1 Οἤγοη. “1. 17 88. τὴ9 βδοὸῃ οὗὨ Αδϑὶγ (Π6 
Ε0Π οἵ Φεοοοῃίδι, τ ΠΟΥΘΔΒ πη [υΚα ἢ6 ἰβ τοχατάσι, 
δοςοιης; ἴο 8 ἰὴ 64] ἀθδβοθηΐ, 85 16 βοὴ οἱ Νετί. 
Βυι ΘΠ 64} 16] 4180 Δρρδᾶγθ ἴο ἢδνὸ ἀϊοα νἱζπους 
Ῥοβιογίτγ, δὰ ἴο ᾿ἰαύο ἰοἵϊ ΟὨΪΥ ἃ ψίάον, ΜΠ]οἷ π6- 
οοδδίϊδι α ἃ [,δυΐγαῦθ πηδυγίδσθ ΟΝ ἴΠ ματι οὔ οΠ6 οὗ 
1η6 ὈτγΟῖπα 5 (Π)9υῖ. χχνυ. δ, 10; Μεαῖι. χχίὶϊΐ. 24, 28). 
δ᾽} 6 [|6}᾽ 5 δοοοη ἃ ὈγΟῖθ6Γ Ῥοάαΐ ἢ ΡΡΘΑΓΒ ἴὸ ἢδνο 
Ῥουίογπιο [19 ἀπ Υ, ἴο μαγὸ θοροτίθη ΖΟΓΌΌ 866) 
8 πα δηϊπιοὶ ὈΥ {}}15 βἰβίθυ- ἰἢ-ἰὰνγ (1 Οἤτοη. ἐἰΐ. 19), 
πο ἰοττηοῦ οἵὗἨἉ σοπι, ΖογαθδθδὈοὶ, ττᾶ8 ὁπίογοα ἰῃ 
1πὸ (ΠΆΝΥ τορίϑθον οὗ ἴῃς ἀοοραδοὰ πὑποὶθ 568]- 
116], ραβείπηρ. 85 ἢἷβ (1694}} δοῃ δηά ποὶγ, δῃὰ Ἵοοη- 

ἀπαυΐηρ δἷ8 (απ ]γ.᾿ ΤΊΣΙ (““φξονοσποσ ἢ) ἷἰβ ἃ 
δθηΘΓΑΙ ἴογτη ἴου ἃ οἷν] δηα τα Π  ΑΓΥ ΤΥ] Γ οὗὨ ἃ ἀϊ- 
γἱϑίοηῃ οὗ ἃ Κίηράοτῃ, δρρι! θὰ δὲ ἢγϑθε ἴὸ {ῃο56 οὗ 
ι16 Ῥογβία πη ΠΟ ΠΘΓΟΌΥ, δηὰ οχιθηάοα ἴὸ ἴποδ6 οὗ 
ΟἾΒΟΣΒ ἰῃ πγιἰηρ οἵ [Π6 ἰαῖοῦ ροτὶοὰ (1 Κίηρβ χ. 
158). [τ νὰβ Δρριοὰ Ὀοϊῃ ἴοῸ ΒδΊΓαΡ8, δ8 Ταιίηδί 
(Εξτα ν. 3), πα ἴοῸ ἰπΘΥΟΥ ΡΟΥΘΓΠΟΙΒ, 48 Ζογιιὺ- 

, 8806]. ΦΨοβῆνε 18 [6 βΒαῖὴ6 ῬΕΓΒΟῚ 80 ΠΘ]ΙΘΠΙΕΥ 
τοοῃτοηθα ἴῃ [Π6 Βοοῖ οὗ ΖοοΠατγίδῃ, ἀροὴ τ ύτὰ 
ῖμὸ σὰ αἰδιηστίοη νγα8 οοηίετγοα οὐ γαργαβθη τίη; 
186 Μοϑβίδἢ 848 1ἴΠ6 δειῦτο Ῥυίηοθ δπὰ Ῥυϊδδὶ οἵ [8- 
ΓΑΘΙ, ἴῃ. [80 Βυπ 0 0}}08] ἰγαμβοδούοη γϑοογάϑα ἰῃ Ζδϑοϊ. 
ἱ), [εἰν ἴα βεσογάδῃοθ ἢ ἢ τοΐδ ΓΥρίοδὶ πὰποῦοη 
ἴδδῖ1 Φοκίιυδ ἰ6 δαἀάγεβεθὰ ἤοσὸ δἱοιρ τὴ ἢ Ζογαὺ- 
Ὀδ6ῦο], ποῖ ΠΟ ΓΟΙΥ͂ 85 [6 Πίρίιθθι σαργοβθηϊδαῖίνα οὗ 

ΤἝΘΘΟΥ οἶσθ, θυ 4180, ἴο ἃ οδογιδίη 6χ- 
ἰδῶϊ, 88 τα Πρ [86 ῬΘΟΡΙΘ ᾿οἰπῸ}Υ τυ [ἢ Γἢ6 οἷν} ροὸν- 
ἐγηοσ. ὅϑποὶ ἘΠΌΠΤΗΝ νγ88 συ} τηοτγὸ δηὰ 
ΔΟΓΟ δϑβιπιοᾶ ὑγ ἴἢΠ6 ΠΙρΣἢ Ῥ͵οβίδ δἴζου 1Πμ6 αἶδ88ο- 
Ἰαύοη οἵ [πὸ Κίπράοπι πη} [86 ᾿ἩϑηἀσηοΥ συ πιηδῦ- 
εὦ ἴῃ τΠ6 Μαδοεδθεθλῃ ργίηοθβ, ὙΠῸ ΤΌΛΠΔΔ]]Υ απιιοὰ 
[6 ἴγχὸ διησίϊοη8 ἰῃ ΟἿΘ ρεῦβοῃ. ἴτ᾽ "γ88, [Π6γ6- 
ἴοτο, 85. (6 Ἰθβάγε οὔ [6 ρϑορὶα εἰνὶ! δπὰ δος ϑβὶ- 
δδεῖςδι, [πὶ Ζογι 606] δηα Φοβῆ τα ΓΟ ρροδ) θὰ 
1ο. “ ὕροπ τΒθὴλ [Π6 ΤΟΒΡΟΠΟΙ ΟΠ ΕΥ 18 ἰαὰ, 1 τΠ6 
ψοσκ οπ͵οϊπεα Ὁγ ΨΦοιοναῇ 18 ποὶ δοςοιρ δηθὰ 
(Κοολον). ' 

γον. 2. ΤῊΣ πρϑαϊκοίῃ σοβονδὰ οὗὨ Ἐϊοαῖία. 
ΤῊ5 νεπογϑῦϊε ἐογιηα}Δ 18 ΘΠ ρΡΙογοα ἀπ οττα Υ Ὁ 
οὖν Ῥτορμδεῖ ἴο ἰηϊγοάυοθ ἢΪ8 πηοϑδανοθ. Τὲκ ὑ60- 
Ρ6 δ... ὙΠοο 18 ὯὨῸ ὑτοππα [ὉΓ δβϑυπιΐης, 8.8 
ΠΙΔΏΥ ΠαΥθ ἀοπθο, πδὶ ἴἢ6 ποτὰ [18 ἰ8 θγθ τπιβοὰ ἴῃ 
8 Ποπίοτηρίθουϑ ΤΏΔΠΠΘΓ, ᾿ἰκὸ οὗτος δηὰ ἰδία. '“ΓΏΘΓΘ 
ἷκ, ΠΟΥ ΘΥΟΓ, ἃ δεχηϊβοδπορ ἰῃ τῃ6 οἢοῖΐςα οὗ τ1π6 τνογὰ, 
ΓΙδ 968 ἀγὸ ποὺ οἈ]]6ἀ ““ 5.86] ᾿" οΥ “Μγ ρεο- 
Ρἰς,᾽᾽ Ὀαῦ ὈΥ δὴ δεἰγί δα νο ψῃἰςο ἀθποίοβ ἴῃ αἰ τ- 
Θῆοο, δηὰ τπι8 ἰπαάϊσαῖθθ [ἢ6 αἰνίπο ἀϊβρί θα θυ ΓΟ 
δραϊποῦ τποτὰ. Ιὖ [5 οὶ πο ἔτηθ ὕο οοσῇϑθ. Τδδὶ 
(υἷα ἰ5» (Π6 οοτγοοῦ τΓΑΠδἰδιίοη, ἰ8 ῥγονϑὰ “ἢ 186 
τατηπιδείοδὶ ποῖΐθ ΠρΡοΟη Ἐπ 8 νοῦδ6. Τὴ6 βεοοπὰ 
αἰδυϑα : σηϑθ ἴου 89 Ἠουῦδο οὗ Φοβοόονδῃ ἴο Ὀ6 
ὈΌΣΙΣ, ἰδ ὈΟ1)1 ΘΧΡΙ ΠΔΙΟΥΥ οὗὨ [Π6 γϑ᾽ δηα ρδγΆ}}6] 
ῖο ἰε τγουρποις ἴῃ τπουρῆς δηὰ οοηδιπιοιίοη. 
“ Οοπιΐηρ ᾿᾿ πι6δῃὴ8 ρσγορδγίηρ ἴο Ὀαϊϊὰ τη0 Τοπερίο, 
Ὧ8 1π6 δεραγδίς δἴδενα οὗ ρΡγεραγδιίοῃ δπὰ ογθοϊοῃ 
δτὸ αἰδιεϊηρυΐδηοα αἷσοὸ ἰῃ νοῦ. 1... 8.0 τηοεὶ οἵ τἢ6 
Τεοοπὶ αὐ δη ΘΧρΡΟΙΟΥΒ, δεῦ Οεἰδπάον, πηΐπ8, 
Ττεπιο Πἶιι5, αηαὰ (οοςοίυϑ. ὙΠῸ ρϑορὶο δά ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ὈΘΘΠ ὈΓΡΊΠΩ 88 88} ΘΧΟΌ86 [ὉΓ [Ποἱγ ἱπδοιν 

ϑ 

τμαὺ {πεῖν το δου Β τι Ῥαγβία σογῸ ποῖ ἔδυ ογΔὉ}9 
ἴ0 8 Τεδυ προ οὗἨ ψοΥκ ὑροὸη πὸ Τοηρῖ6. Βαὲξ 
118 8 ἃ ΙΏΘΓΘ Ρῥγείοχῦ; ΤῸΣ {ΠΟῪ δὰ πιδὰθ 50 
οἴοτγι ἴο ἀΐβοονον Ὑποῖποῦ ἴ[86 πὸνν δηὰ Ἰορἐἰπηδὺθ 
κίηνς θᾶγῖι8 Ηγϑβίαβροβ ψουἹὰ ποῖ σεραγὰ τἤθμὶ 
«ἢ ἴάνοσ. Ὑποὶν ἰηδοιίοη γγὰ8 ποῖ ([Π6 οομρα]- 
ΒΟΓΥ δηα ραΐη[] τοϑιγαϊηῖ οὗ ζϑϑίοιιϑ ραϊγοιβ δπὰ 
ἈΓΘΩΪ ὙΟΥΒΠΙΡΡΟΓΒ, δι [Π6 ΘΆΞΥ πὰ 586 Η8} πα] - 
ἴδγθποθ 'οἵὔ δὴ πηρταῖθίι} δηὰ ὑπίδ  ππ| ΡΘοΟρίθ. 
506 ὃ ἤΠ|6ῸΓ οδομαία οὗ τοῖν αἰδροδίοη δὲ (18 
τἰἴπ}6 ἴῃ τῃ6 Γητγοαἀαυοιίοη, ὃ 2. 

Μοῖβ. 8,4. Αῃᾶᾶ νοσὰ οὗ οβονδὰ..... Δπὰ 
ὑμἰ8 Ἡουδο Ἰγίῃᾳ ἀοδβοϊδίθ. Τῆς ἀϊδιηχοηποῦ8- 
Πο588 οὗἩ {Π6]γ ρ]68 18 δε! [-ενἀοηΐ, δη ἃ ἰ8 [πογοίουθ 
ΒΙ ΠΙΡῚῪ δββιπιϑα ἰπ [Π6 (Ο]]ονν ηρ; ἀΐϊδοοῦγβα, τ[ῃ6 ἀθ- 
βἷνιι ΟὗἨ ψίς 8 ἢ δυάκοη ἴῃ τἤδη 8 δΒ6η86 Οὗ 
εἰιεῖγ ἱησγαταιάςθ τὸ αοα. [δ [5 τεργόβϑηῃ θα ἴὸ τῆι 
ἴηοϑὲ Πηργοβϑίνο Υ, ὙΠῸ δὴ δ] ϑίοη [Ὁ (Π6 ΥΕΥΥ͂ 
Ἰδησαδρο οὐ {πεὶγ ῥγοίοχὺ, δὲ Π}]6 τον δοϊὰ 
τιοῖγ οὐ 8 Π18 ἀπἃ ονθῃ {Π6}Ὶ Ἰαχαγίθ5 [0 Ὀ6 τηδῦ- 
τεγ8 οὗ ργϑδδίηρ τιοπιθῃϊ, ΤποΥ ΓΠουῦ ΒῺΥ Ὁπ|0 
ΒΌΪΔΟΙΕ τὸ διίθηὰ 1ἴ0ὸ 16 οἰαίτηβ οὗ τῆς Οοά : 
ἐδαῖ νν ῃἶ]6 τηοὶῦ οὐπ Ποίηθ8 δὰ ὈδΟῊ αἰησά, 
ἴΠογ 88 γοῖ Ὧ0 ὨδΌϊ ΔΙΙΟῺ ἴον ἴΠ6 Οοα οἵ ἴ8Γ86] ; 
ταῦ ψχΠἰ16 τπεὶγ ΘΠ ΠΥ ΠΙΘ ΠῚ ὈΘΥΒ τνοτὸ υδηρ {ΠῸ6ῚὉ 
Βαρογἤουβ πηολῃ8 ἴ0 δάοσῃ πὰ ὑὈσαυ τ  ΓΠ6ΙΓ 
ἀννθ! Π β, αοἀ 8. ἀνθ} προ ρΊδοθ 81}}} Ἰὼν ἀ δο] δίθ, 
ἈΡΡΘαΙης ἴῃ ναΐϊῃ ἴοὸ το ΡἱθΥ δη μαι οὐ88), 
Ψ ΠΟΙ πδὰ ὈόρῺ Ονογθοσηθ ΌΥ 565} 688 δηα 580- 
Ρἴποποββ. ὙΠῸ δ] υδίοη, τπογθουοῦ, οου]Ἱὰ ποῖ [1] 
ἴ0 ΘΧΡΟβ6 (86 ᾿ῃβἰ Ποουν οὗἉ ἘΠοἷγ θχοιβοθ. Ηοτιδοῦ 
ὙΑΪΠδοοῖθα τ ἢ} ΟΘΟΔΓ ὑν ΓΘ ἔπ γοοϊάοηςο οὗ Κίηρβ 
(1 Κίῃρϑ νἱΐ. 7; Φεν. χχίϊ. 14), δὰ 1 βοπ)θ οὗ {6 πὶ 
πὰ ποῦν ἴπ8 σοτηπηδπὰ οὗἉ βιοἢ ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ ἃ5 Ομ δυ]οὰ 
Π 610 ἴο ᾿ἶνθ ἱῃ ὑυΠ ΘΙ ΒΡ] πάοτ, μὸν πιὶραῦ 80Ὁ0- 
Ἰγ ΠᾶΥΘ γθδς 8 ροτγείοη ἴον [Π6 γα γθ θη 18 οὗ 
ἴη6 Τορ]9, τ πο 186 ψοτκ οἵ θα ἀὴρ ἰδ βιου]ὰ 
6 ΥοΒαΠΊρα, --- Πτῆδὲ ποτὶς δὰ θδοη ρίνιηρ [6 πὶ 
[6 Ἰοδ8ὲ ΘΟ ςΟτ. Τὴ6 ῬδΥύβοη] ῥτοποῖη 15 Γ- 
τοὰ -- γοῦ γουτποῖνοα --- ἴ[ΥΓἡὁ 106 δΒε|Κὸ οἵ 6ῃ)- 

Ρἢδβὶβ, ἴῃ ὀγάοσ ἰ0 τϑῖκθ τῇΟγΟ Ῥγοσηϊ ηοΠὶ τἢ6 8ῃ- 
ετη 658 Ὀσίνγοθα ποτὶ ἀπ Φομονδ ἢ. ὅ6 ατδιηηχδῖ- 
͵.4] ποῖδ. 

αν. δ. βοῖ γοὺσ Ἀθδῦῦ ὉΡΟῺ ΥΟῸΣ Ὑ8ΒΣ5. 
ὙΤΠὶβ ΘΧργοββίοῃ, 80 ἔγοαιιοας ἴῃ ΟἿ Ῥτορμοῖ (ἰ. 7 ; 
ἱϊ. 15,18), 18. Θαυϊνα]θηΐϊ ἴο : ΘΟ βίο Γ ΥΟῸΓ ΑΥΒ. 
ΑΒ [Π6 ποχῖ γϑῦβο ΒΏΟΝΒ, [8 ῬθΟΡ] νγοῦτο δι ἀθη 
10 σοη! ΟΡ αἴθ {Π6 τ 88}15 οὗ [Ποῖγ ἰαἴ6 οοιγ86. 1} 
[Π656, 88 αἰΒρίαγίπρ ἴθ ορογαύίοη οὗ [Ππ6 ῥγίποὶ- 
ΡΙ65 οὗ αοὐ᾿ 8 πιοταὶ πὰ ψῃϑοσγαο 8) ρουθγη πιοδηϊ, 
ΠῸῪ ταΐρῦ ἀἰβοοῦη ον άθηςθ85 οὗ 8 ἀΐδγορσατά ΟΥ̓ Β18 
ῬίδιηΥ τονολοα ν}]}. ὙΤΉΘΥ γ6γῸ ἴὸ ἱπίογ [μ6 Ὧδ- 
ἴατο οὗὨ τΠοῖν οοπάικιοι ἔτοπὶ 118 ΓΘ} {{8. ᾿ 

γον. 6. 7ἷο βανϑ Ὀθϑθι βουυτῃξ ΣΔῸΘὮ --- ἰηἴΟ 8 
ΤΟΣ ῬΌΣΒΘ. Οτ [Π6 ρεσυ Ὁ οοηβιίγιοιοηϑ ἰὴ (ἢ ΐδ 
ΥΈΓβ6 966 [Π6 βταπαπιδτίς αὶ ποίο. 1 6 συῃδοαθοποοθ 
οΥ̓͂ 1π6 ΡδΟΡΪΘ 8 “ὙὙΔΥ5 "ΔΙῸ ΠΟΥ͂ Βροςϊῆθα Δ8 τῇ Υ 
ΔΡΡΟδγΘα ἱπ ἴῆ6 πηρτγοἀυσδνοηοθϑθ οὗ τποῖγ δον 
δηα [Π6 ὈΠΡΓΙΟΠΙΔΌΪΘ 688 οὗ {Ππ|ὶΓ ἰαθοΥ ρϑπογδ γ. 
ΤΠ νϑγίοιιβ ὀχ ργδϑϑίοηϑ ἀτὰ ἰπτθη ἀθὰ ἴοὸ ἴοΥπὶ ΟὯ6 

ΠΕΓᾺ] ῥἱοῖατο, 8Πη ἃ τὸ δεῖ (ουτἢ ἴπ ἰδηρυδρο ΡΑΥΠΥ 
ἸΟΓΑΪ δηὰ δι ραταιλνο, τῃλῖ ποῖ ΟἿΪἿΥ Μ͵ῶμ 
1πεῖν Ιδῦοῦ ἴὸ ἃ ΥΘΥῪ ἰᾶγχο οχύθηϊς ΡιῸ 689, Ὀπϊ 
ταὶ ὄνθὴ ψῆδί ἱποὶγ 6 48. δἀηὰ {πεὶγ τηδῆθ 4] τοὶ] 
ἀἰὰ ρῥγοάμοες ζανο ἴποπὶ θυ Πἰππ|6 Επ᾽ογτηοπί. ΤῈ6 
ἰδίου τοβα]ς ἀἰά ΠσΟΓΙΑΙ ΠΥ ΠΆρροπ, δηὰ νν88 ἀϊι0, 
ΤΊΟΤΘΟΥΘΓ, ἴο [ἢ6 ᾿Ἡιτῃάγανναὶ οἵ οὐ Β ὈΪΘβδ' ΠρΒ, 88 
ΚΑ μὸν Ρἰδίπὶν ΠῸπι νοῦ. 9. Βυϊ το δββι πὶ ἴμαξ 

ἱ [6 ΟΧΡΓΟΞΒΙΟΠ5 ΔΓ ἴ0 Ρ6 [8 κϑῃ ἴῃ (Πθὶγ αηηπα]- 
ἰΠοὰ ᾿ἐλογα 688, 88 Οδἰ νη, Οδβίδηπάον, Κοθδίον, δηὰ 
ΚαοΙ] 8οθπὶ ἴο πάνθ ἄοῃο, πιαᾷδὲὶ Ὀ6 γτογατάοαὰ ἃ5. δὴ 
ΠΠΥΑΙΤΑ σα 85 ὙΠ] 88 ὉΠΉΘΟΘΒΘΔΤΥ ἱπιογρυθ Δ ῃ. 
ΠῚ τὸ σοπρδῖο ἴπο ρῥτγοάϊςϊίοτ οὗ ἃ εἰπιῖ αν οοπἀϊ- 
εἰοη οὗ ἐμίηχβ ἰῃ [ου. χχυὶ. 26 (860 οἢ χοῦ. 5), νὸ 
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ἢηὰ ταῦ [Π6 ψΟΓὰδ : τὸ 8}}8}} δαΐ πὰ βῃα)} ποῖ ὑς 
δϑιϊϑῆθα, ἱπρΡν, 88 δον ΟΥ̓ ἴπ6 σοπίοχι, ἰπδῖ τὴ 6 
πη μχοῦ τηγοδίδποα ἴῃ οϑϑὸ οὗ αἀϊξοδοάΐοηςς ψγοῦ 
τοδιιτ δἰ ρὶν ἔτοτι [Π δοαγοὶτν οὗ ἔοοιί. [κε 15. παῖ- 
ΓΔ] ἴ0 ΒΌΡΡΟΕΘ [ἢ 81 5᾽ ΠΗ ΔΓ ΟἰΓΟῸ ΠηϑΔΠΟ 68. 8Γ6 ἀ6- 
δογ υοἃ πογὸ ὈΥ {Ππ|ὸ ᾿Κὸ ὀχ ργθϑϑίοηϑ. Βαῖ ἴο πο] ά 
ΚΠ ΓΑΙ Υ τι [Π6 Ὠιιημοῦ πὰ ἐμ ῖγ8ὲ ἀπὰ οοἰἱ νι τς 
ποῖ ἰῇ ΔΗΥ ἄσρτοο τοιηονοϑὰ ὃγ [Ὀ04, δΔηὰα ἀτίηκ, δηΐ 
οἰοτίηρ, ννοι]ὰ ὃς τὸ ροϑβίιϊαῖθ ἃ ταΐγαςϊο αυΐῖα 

ϑἰτποαϊ ποοοβαῖῖν, ΔΝ ΩΤ, τὸ Ὀτίηρς ἰπ, ἰβ [86 ΓΟΥΙη 
ῬΓΌΡΕΥ (0 παγνοβίϊημ (οοιηρ. 2 ὅ8πι. ἰχ. 10, δῃα [Π6 
ἐραγαῖῦνο 86 ΟΥ̓́ΤΠΟ τνογὰ ἴῃ 8. χο. 12). ΤΠ Ἰαϑῖ 
οἰδυδβο, ἢ) ἃ αἰγὶ κῃ ἥματγο, {Ππ|8ιγαῖθβ 1ὴ6. ἰπλα6- 
αιῖδον οὗὨ τῃη68 του πογβίίοη [ῸΓ ἰαθοτγ, ἔγοπι νυ" ]ιΐς ἢ 
Ὑ6 Τὴδν ἰηΐδυ [πᾶ 51 688 ζΌΠΟΓΑΙΪΥ ν 5 δ] τηοϑὶ 
Ρτγοβιγαϊδὰ. 

ΓὮΏΙ5 νοῦβα δπὰ νογβ. 9--ἴ1] ΔΓῸ ποῖ δὶ 8}} ἱποοη- 
δἰϑίθης υγἱ {ἢ νοῦ, 4. ὙΠογα [Π6 χρῦικο ἰ8 ἀϊγθοιοά 

δἰ πδί [16 νυ ΘΑ] ΓΠΙΘΓ ΤΟΙ ὕΘτ", 88 Ὀοίοτο ἱπαϊσατοί. 
ἽΠΠΟΥ, Βανίηρ ργοραθν ὈΟσΟπτὸ ροββοϑβοά οὗ οι 
ῬΙΌΡΕΟΓΙΥ ἰη Βέυγ!οη, 8πιἰ Πανῖπρ' ργοϑροῦρα ἀπείη σ 
ἴπ0 ἢἤνβι ἔδυν γϑᾶγβ οὗ {Π|π||ν Ψενν 8} τοδίάθποο, 51}}] 
᾿ϊνϑαὰ πὶ σουρδγηῖνα ῬΓΟΒΡΟΓΥ, δηα γογα ἐΠΟγοογα 
ἷπ δ ροϑίτίοι τὸ χῖνθ οὔ {ΠῸῚΡ τηθϑη8 δηά τἴπιθ ἴὸ 
186 ψόοτὶς ΤΠῈῪ πε πορ]οοῖϊοα. Τὸ π|η88 οὐ τὸ 
ῬΘΟΟΡΙΟ, που ογ, [ΠΟῸρ ἢ ῬΓΘΘΌΠΊΔΌΪΥ 8150 ὑγοϑρεῖ- 
ουικ δὶ ἤγβι, γα ΠΟῪ ϑιιεσγί ρ το [Π086 [ΘΙ ρΡΟΓΑΙ 
ποτ οη8 νἱβίιθα ἀροπ ἰπεπὶ ὈὉγν αοἀ οη βοοοιηῖ οἴ 
ΓΒ πορίοοῦ οὗ {ποεῖν ρδγβπιοιης ἀυγ τὸ Ηϊιη, 
ΥΒοἢ που] βοοὴ ἱηνοῖνα ἴὴ6 ΘΠΕΓΟ ΘΟΙΏΙΩΙ ΠΥ, 
τίσ πα ροοσ, ἰῃ οοπιρίεῖς ἀδβιϊ το, ἀπ|685 ΠΟΥ 
διοιιϑεά 1Πποιηβοῖγθ 8 ἔγοτα [Ὠοὶν δίη αὶ ᾿ηἀἰ γθηςΘ. 

γεν. 7. ΤῈο δαιῃηοπίτίοη οὐ νϑσ. ὅ 8 γορϑδιοά 
δογα, ὈΟΓΓ 88 δοϊοκοπίηρ τοδίον ὌΣΡΟΠΟΥ, δηὰ 
850 ἴογ [86 ρυγροβα οἵ γοϊηίοστοϊηρ ἴθ δγραυϊηθπηῖ 
οὗ νϑῦβ. 5, 6, ὈΥ 8πονίησ ἰοὸ ψῆδὶ οουτδα 8. σοη- 
βοϊδη του} του ον οὐ 1ἘΠοῖ σοπά ποῖ Βῃου  ἀδίθγτηΐμο 
το. ΤΠον δἤοι!]ὰ 06 ἱπηρο]16α, δ5 15 παχὶ ΒΠΟΎΠ, 
ἴο πιᾶκα ἱπη πη απο ριορδυϑιίοηδ ἔογ [Ἰὸ οομῃρϊείς 
τοδίογαιίοη οὗ ἴῃς Τ᾽ πιρ]δ. 

εν. 8. 6ο υνΡ ἴο [80 χτηοπηΐθαίη δὴὐὰ Ὀτίπα 
ψοοάᾶ, δὰ Ὀυϊ ἃ ἴ.6 Ηοιυδθ. [{ 18 βοιιον δὶ αἰΐ- 

ἤσαϊο ἰο ἀείεγπιῖπα [Π6 ῥγθοῖβα δρρι!οδείοη οὔ ΤΙ 
ἰῃ {π|8 Ῥδβαρο. ἰζδανίηρ ουἱ οὗ νἱοῦγ τὴ 6 δἱῖο- 

ἀπὸῦ πηργουλ 6 ποιίίοη οἵ ατοιίι5, Βοβοηπλε!}- 
ἔς δὰ Νειννοοπῃθ, {πδῖ ἰξ τοίοιβ τὸ Μουηῖ Μουίδὶ 
ἰ186}1, οὐ Ὑ οι τπ6 ΓΓΟΙΏΡ]6 βιοοά, ψὸ διὰ [δῖ 
ψ 116 οὐ νὰ {Π6 ἘΜΟΓΗΥ οἵ πιοάογῃ ΟΧροϑΐτοΥν 
(ς. σ. δ. 1). Μ|ςΠ 8611, Μαιιγοιν, 61], Μοοτο, Εδυβδβοῖ) 
τουδαγὰ ἰδ 85. 8 ΠΟἸ]οσῦῖνο οχργοδδίοῃ (Ὁ 16 ἢ1}} 

ΤΙ5 οἵ Ῥα]οδίῖπο σοποι }Ϊγ, ἰη δοοογάδησθ νῖϊ 
6ἢν, νὴ. 16; Φοβῇ. ἰχ. 1; χὶ. 2, 82, ΔΠΥ ΟΥΠΟΓΒ 

(ε. φ., Οὐοςοίαδ, ἔννα]α, ΗἩοηάδτγβοη) ᾿ἰπηΐς 108 ΔΡΡ]}- 
οϑίοη ἴο Μοιιπὶ [κεῦδιοπ. [0 15 πγοβὺ ργοῦδΌ]ο ἰἢδι 
ῃ0 ἀοἤητθ πηουη δὶ τ᾽88 Τπουσῆῖ οἵ, τη οοπητηδηὰ 
ποῖ ταϑίτοπρ [Π6 δρίθτο οὗἉ ορογϑίίοη θύϑη ἴὸ ΡᾺ]- 
οϑϊπ6 ἰἴ56}{, ὑὰῖ ἀγρίηρ [6 ρΟΟΡΙΘ πὶ σΘΠΘΓΑΙΪ ὕΘΓΤη8 
ἴο ϑθαὶς ὑι} Ἰπρ πιλύΘ ΓΙΑ] ἴῃ {᾿ιο88 ἀϊδιτοῖδ ἰη νυ Πἰο 
ἰς οοι]ὰ Ὀθ8ὲ ὕὑ6 οὐϊαϊποά. [Ὁ 58 ΒΓ ΪΥ τὐῆος ἐμὰν 
ἴο τοπιϊπὰ {6 σοδάοῦ ἴπδὺ ἰδ ὰ8 Ὁροη ἴΠ6 Πρ 
ἰδηὰβ οὔ ἴ[Π0 σου ΠΕΓΥ τἰπ|π8Ὁ [6 πιοϑῖ 88 0]6 Εἰ πὰ. Ὁ 
εν. ΑΒ ἴΠ6γῸ 8 ΠῸ σΟΠλΠΙΑ Πα ὙΠ} γοίδγοποθ ἴο 
δῖοῃθ ἴοτ [86 Μ. 8118, [Π6 Ὁ] ἰπρ οὐὨ νυ θῖν Βα 8]- 
τον ὑοσαη (οἢ. 1. 18; ΕΖγα ἷ. 10; ν. 16), ᾿ξ 8 
Ρἰαΐη παν“ ψοοὰ " 15 ρα ἤθγο ἴογ θυ  αἰπηρ πιδιίθγίαὶ 
ΠΘΠΘΓΑΪΙγ. ΑΔΑΙΨ] ἰακο ὑιϑαδυσθ ἴῃ ἐδ δὰ 
τ] ὍὈ6 Βομλοσϑὰ. όθηϊεῦ δηὰ 61} ἰγϑηβιδῦθ Τὸ- 
βεχίνοϊυ : ΨὙ0.1}}} ρσ]ου ἐγ ππγβοὶ[, τἢδιὲ 8, ἀροη 1Π6 
ΡΟΟΡΪΘ ἢ Ὀ]οβδὶηρ ΕΠ 01}. ἴχαι [818 96η86 ἰ5. ποῖ οὐ- 
γίουθ. 1 15 ὑὈ6βι, ἢ Μδυγοῦ, Μοοῖο, δπὰ οἰ μοῦβ, 
ἴο ἴ8Κ6 ἴ0 πνυοσχὰ ἰῃ 8 ὈΓΠΙΏΔΙΥ ΔρρΙ]ἰςδιίοα. 60 
ΤῬοχῖυδ) ποῖδ. 

ΒΑΟΘΟΘΑΙ. 

γεγβ. 9-11. Τὴ ὀχδογίδιίοη οὗ ἴΠ6 189ὲ τοσϑο ἰδ 
ΠΟΥ͂ τοϊηογορά ἈΥ͂ ἃ ΠΊΟΓΘ ἴγοϑἢ ἀπ ἀ οἰδυογαδαῖδ ῥτο- 
δθῃτδῖοη οἵ ἰῃο86 ἀἰβ,ϑῖ ΤΟ 5 σοΠβοαυθῃςς68 οἵ ἀϊδο- 
Ὀράϊεποο ΜΠ ἢ πδα Ὀθεη ὑγρμοὰ ἴη τοῦ. 6. ΤῊ οοῦ- 
ποούίοη ἢ γογ. 8 πᾶν Ὀὲ οαοὶγ ρΡοτοοῖνοά, Φαδο- 
νἢ Πδὰ {Π6Γ6 ῥγομπηἰδοα το τη πὲ 818 ΔΡΡΓΟΌδιοα 
1 τη6 ροορ]Θ νου ]ὰ γϑῖαση τὺ τοῖν ἀπ γ. ὙΠ (οΓ- 
την οὐ (Πἰ8 τὴ Ὀ6 ονϊάθης ἴὸ τπθιη ; [ὋΣ ν89 
ποῖ τΠοῖτ ἀοηπηοδιὶς ἀϊδιτοϑ8 8 συπϑοαιθηςο οὗἉὨ [ΠΟΙΓ 
πορίεες οὗἁ μὲἷβ οαὶπι5 ἀρομ τοῖν δογνίοε 1 ὍΤΠ6 τε- 
Ἰατίου οὗ [Π688 νϑύϑεβ ἴὸ 4} οὔ τὴθ ἀϊδοοῦγεθ ἰδδὲ 
ῬΓΘοοάΘβ, ὈΘΟΟΙΠ 68 ΟἰθΆΤΟΓ νη 6 ρεγοεῖνθ ᾿μδὶ 
16 ν οἷθ ραδοαν 6, γοῦβ. 5-}}1, 5 ἱπτοπ θὰ ἴοὸ ἔοτοθ 
ἀμοὸῃ ἴΠ6 πιϊπβ οὗ [86 ρευρ]θ εἴ οομδι ἀογδιίος 
τπαῖ ταὶ 18. αὐναΐτι εν [π61, ἈΠῸ 55 ΓΠΘΥ Ρτοσεδα δὲ 
οὔσθ ΜΠ τΠ6 τοθι]ΐηρ οὗὁἩ τς Τρ 6. Ὅλα 
ΠΟΙ Πα ἴῃ νϑῦ. 8 τὨυγοίυγο, τοῦρ ἢ ΦΧ γϑβδίης 
1Π6 ρμγβοιίοαὶ σοπο]ιπίοι τὸ «οὶ το ν᾿ 16. Ὠγ68- 
βῆμα το π45, 18. οὉ τ)6 ἸΙεδαϊῃς δθηῖθιοο ἔπ [86 ἀϊ8- 
οοῦγδρ, Ὀὰϊ 15 ἱπει οὐ πςο ἃς 5ιιὈ5᾽ αἰλιγ ἴὸ 1Π6 πηδίη 
δγσιηθηῖ, γα γ. δ, 8η, ἀμί νοῦ. 7, ἐχβοτς [80 Ρ60- 
νἱ ἴὸ οοῃϑῖ ον οὶγ ψαγϑ. ΥὟοΥ. 8 βίγλονγα [Π6 Ἰογἕα] 
ςοπϑραῦδηοςο8 οὗ οὐεάϊδηοθ. ὙεΓ8β. 9-}} διισσεβῖ, Ὁ 
ἀορίοοηρ [80 Ὀδ]είω] τοβι}}18 οὗ μϑᾶϑβι αἰβοϊκ αἴθηρο, 
11|ὸ οΥ}]5  ποἢ ἴδ οοπιμαδηςοθ οὗὨ βυς ἢ ἃ σΟΌΓΒΘ 
σου] 6η 181}. 

νεγ. 9. Ὑὸο Ἰοοϊκοὰ οΣ ΣΩΟἈ ΄“- ΘΥΟΥΣΎ Τηδὰ [0 
δἰδ οσεὰὰ ἢουθοθΘ. Οπ ἴδο οοῃδιίγιοιίου, 566 Οὐλῃ- 
πιδιῖςαὶ ποῖο. ΤΏ 1 6γᾺ] ἰγαπβιδίύοη οὗ 1Π|6 ἔτει 
εἴδιιβο του ὰ 6: γὸ τυγηρα ἰοναγὰβ τοῦ (Εχ. 
χυὶ. 10). Ἴο αἰ] υβίοη ἰ8 ἴὸ ἃ ἵγεαυαθης ἱπβροοίίοη 
οἵ τὴ8 Ιου ΟΙΌΡ8.. 1 ]ονν ὌΡΟΣ ἐΐ, ἴογ 1860 
Ρύγροϑθα οὗ δεδιεγίησ δηὰ αἰθϑὶ ρδιηρ ἰς. ΤΠ 
511}}} σα Π Υ [δὲ γγ88 ραϊηογοὰ ρῥγοϊιθὰ δα ἰἰτ- 
ι)ἰα, ου. δοοουηῖ οὗὁἩ ἴδ δΌβοηοδ οὐ οὐ 8 δ] δοίην, 
δοοογαϊηρ᾽ ἴὸ ἴῃὴ6 σΘΠΘΓΔΙ ποιίοη ςΟὨΥΟΥΘα ὈΥ ΨΥ. ὅ. 
ὅδε 1Π6 ΤΟΙΏΔΓΚΒ ἀροη ἴῃδὶ νογβο. ὟΥΥ ὃ δαὶ 
ϑθοόονδὰ οὗ Ἡοδίβ, Τδοιρὴ [Π6 Ὀγοόδοηΐὶ οοπαϊ- 
τἰοη οὔ τΐηρχβ σου] ΝΟΥ γγῸ}} ἔνθ Ὀ66 πὶ δοοοπηιοῦ 
ἴοτ ὈΥ̓͂ {π6 ΡοΟρΪθ {ἰἸοπ 86 ]νθβ, Φοπονδ σοποβοεπαδ 
ῖο δχρίαίπ τ τὸ τπρ. ΗἮδ ΗΪ πηβε] Γ 858 [ῃ6 Ἴσδῦϑε, 
δηὰ ρνῖνοβ 1ὴ6 δοϊατίοη ἴο ἩΠὶσἢ τη6 ψο]θ οὔ [ἢ 
ἀἰϑοοῦγβα δὰ Ὀοαη Ἰοαι ἑὴν, -- {πδλ 8116 κῃ εἶν οὐπ 
αἤδιτθ δὶ Ὀδθὴ δυβογυΐϊη ὑμοὶγ ἸΒουρ τδ, δἰ 
οἰαίτηβ παὰ Ὀδοη αἰστοραγάοθα, Βδοδυδο οὗ σοῦ 
Βουδὸ το ἰδ ἀθδβοϊδΐο, διὰ γὸ δ’ ΣΌΪ Σ 
ΘΟΥΟΣΥ ΤΏ8} ἴο ἰδ ΟὟ Ὠου8Β6. ΑΒ ἱἰπ υὑϑγ. 4, [δ 
ἀἰβόγοπιε [δο ηρ8. πιῖῖῖ ΒΊΟΝ 1Π6. ρΘΟρ]ὸ πέτα τὸ- 
σατάπιν Οοα᾿ Β ἤουδο δπα τῃοῖσ οσσὴ Ποῦ 868, δΓδ 
ΒΆΓΡΙΥ οοπγαδῖθὶ, δας ἤθγο 1Π6 ἰδίζοῦ ἀ0 ποῖ βθέτῃ 
το ὃ6 ᾿Πηλἰ θα ἰη ΔρρΙοδιίίοη ἴο [ἢ6 ἀνγε] ]πρυ Γπε- 
Βοῖνθ8, [ῃ6 γννογὰ “ ἤουδ6 ᾿" Ὀοΐῃρς ῬγΟΌΔΌΙΥ οπιρ]ογοῖ 
δ8 16 οὐ το ΟΥ̓ 1μ6 Δο. ὙΠ} τ οἢ ΠΟΥ 8}} ταδηΐ- 
(μδιοὰ ἴῃ ἐποῖγ δδῖθ ἴο δἰϊεπὰ (ὁ [πϑὶγ ουσῃ οοῦ- 
ΠΟΓΏΒ. 

γεγ. 10. 776. οοῃοῦγ σῖ ἢ} 61] ἴῃ [86 ορὶπίου 

ἐπι ἰδ 15 ἐπ ροβϑίθ!ο το ἀδιογπιίπθ ἡ ΠΟΙ ΠΟΥ ἘΞ 
ἰδ ἴο Ὀ6 τΓΒΠδ]αϊοαὰ : ΘΌΟΥΘ γόοῦ, ΟΥ; ΟἹ ΥΟΙΓ δο- 
οὐὰυπῖ, ΚἯὸ ἱπεϊΐπο γαῖποῦ ἴὸ ἴῆ6 ΓΌΓΔΘΣΥ Υἱόν, 
τδούρὶν ἰξ ἰ5 Βιο ΠΥ ορροβοὰ ὃγ Ηἱζίς, Ηεπάογεοη, 
ἃπὰ οἴοῖβ. Α αἰδῆουν ᾿ἰΚουγὶβο πηοοῖδ πα8 ἰπ [86 
τοϑὶ οὗ {{Ἰ0 οεἰδυ86. ΜΝ, ἴπ τὴ6 βοοοῃὰ πηοπδοῦ οἵ 
16 νϑῦϑθ, 8 ἰγβηβιῖνο, ἢ ἃ ἀΐγοος οὔ)οος. Π 
ἰτδηβιἶνο ΠΟΓΘ ἃ͵8ο, γγὸ δχροοῖ δὴ οὐὔ͵δοῖ ὁχ 
οΥἩ ὑυπαετϑίοοά ; θυ ΚΟΉΪΟΓ δηὰ Κεἰ!, 0 ἀδῃΥ δῇ 
ἰη γα η δ᾽ ἶνα ΟΥ Γοἤοχίνο βθ6η86, ἀο ποῖ ἰηίοτπι τ8 
ΜΓ πδι (δὲ οὈ͵οοῖ ἰδ; ἴοὉτ [Π6Ὺ παιδὶ πίδιἢ τίη τὰϊ 

ῬῺΣ 9. ῥτίνδιίνο (ἤοτα ἀ6 17), δπὰ ἱπ ἔδεϊ τ86 ἴῃ 
ΔῊ ἱπιΓΘΉδ᾽οἶνο δο 86 [16 γετὺ τ αἰ οἢ ΠΟῪ ἜΟΡΥ 
ἴῃ τηοῖν ὑγαπβίδιίοη (άαγμικ λαδέπ ὥδεν 
Ηἱἰπιπιοὶ τυγοξρολαίίεη ἄαεε κεῖη Τλαμ εἰ). [{ 

νυ Ῥγίνδινο, (π6 τοβεχῖτα βδοη80 ἸἩγοῦ ἀ φοδ6) 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΕ 1. 1-11. 

ἢ. Ὀ6 πηδνο 0 ]6. Ἑναϊὰ, ὕπιδνοῖῖ, Ἡθηάσδγβοη, γροὰ 
ἴβ5 Κα ταῦ ψυγὶ 88. [06 οὐ͵δοῖ, διιὰ {πᾶὺ ἴπ ἃ μϑγιὶ- 
ἶνα 56ῆ86 : 889 τοβίγαϊ ποιὶ οἵ δῦ ἀθιν, ἃ γθῃ ἀθης 
ὙΠ. ΚΟΠΙΘΥ τἰ ΠΥ ΟΠ θη ἢ8 88 ἴο0 ργοϑβϑίο. 

Μεγ. 1]. Δῃᾶ 1 ἱηνοϊκοαὰ ἀἀθβοϊδίϊοι --- ὉΡΟῚᾺ 
811 1.9 ἸΑΌοΣ οὗἩ (τ 8) "βδηὰβ. ΤὨϊΐβ νόσβα 811} 
ἀοροπαβ προη τῆς “ τΠογοίοτο ᾿ οὗ νοῦ. 10, οοσηρὶοῖ- 
ἴῃ [Π6 ρίοίατο οὗὨ πιϊποσία ηθ δπὰ τῃχοδίοπίηρ γαΐῃ 
ἐνό κοι ὉΥ 16 πηι Γ]} ΠῸ88 οὗἩ τῃ6 Ῥϑορίβ. 8 

τρρηδδίο ΦΌΓῚ ἀδεεοίαίίοα, Ὀθοδαβθ ἰξ ἰδ 1.6. ΟὨΪΥ 
σοτγὰ Ἡν ἰοἢ νν}}} ΔΡΡΙΥ ἴὸ 8}} 16 οΟὈ͵θοῖΒ οἰϊοὰ ἴῃ 
16 σόγβθ.0. 16 ρῃγαδα [88 ΤῊΟΓΘΟΥ͂ΘΥ ὈΘΘη ΘὨΟΒΘη 
ἀδδϊσποάϊγ Ὁ τἢς Ῥτορίιοῖ ἴο ἱπάϊςαῖθ ὈΟΤ} [ἢ6 }08- 
εἰς δηά πὸ ἤϊηο88 οὗὨ ἴπὸ τεοιγὶ διείοη, ὍΠΟΥ δ]- 
Ἰονεὰ Οοα᾽ δ οιιδο ἴο 116 ““ ἀ6β0] ἴθ᾽ (Υ γβ, 4, 9). 
1)ι5δβϑῖον δπά (αἰ γα πα αἰγοδὰν νἱδὶ θα ἘΠοὶν ἢ 148 
δηὰ της ἰδθον οὗ τΠ61}Γ παπᾶβ, δπἃ ὙϑγῪ 500}, ἴἴ 
ΠΟΥ͂ δἰιοι ! ἃ τοπιαΐπ τπιηουθ ἴῃ τποῖν σαν ἱπὰ 1: 
ἴδγοηςς, ἴπ6 δἰ ἢ τπρ ουγθα ἱῃνοκοὰ ὈΥ πεῖν οὗ 
[δπάεὰ ἀοά νουἹὰ [4}} προ τΠθῖὰ ἱπ 115 υητὸ- 
ΒίΓα πο βευθεν, θη (ΠΟΥ ΒΠου]ὰ το }1Ζ6 {Π6 {{}] 
τηδϑηΐης οὗὨ τῆδὲ βεπίθησα δἴτουνγαγὰβ Ῥτγοποιιησρᾶ 
ὕροη τμοῖν οδάυταία δηὰ αηρτγαίθίι! ἀθβοθηάδῃ δ : 
ΒοΒΟ]α ψοιγ ἢοι86 18 ἰοῖς πηῖο γοῦ ἀθβοϊδῖορ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΤΙΟΑΙ, 

Ἰ. πὸ ἴτο γστολῦ οδ]οςί8᾽ οὗἩ ἴπ6 ᾿πϑιϊξαςοη οἴ 
ῬΓοΟΡίΘΟΥ Μαγ ἴὸ αἶγοοῦ 106 πῦον Ἰἰΐ οὐ Οοα᾽ 8 
ῬΕΟρΪς ἱπίο ΠδυΠΊΟΠΥ ἢ {86 ΠΟΙ Πα πα8 δὰ τῃΘ 
δρίγις οὗ τῃ6 [ανν, ἀπὰ τὸ ροΐηϊξ Τογτγαγὰ ἴὸ Ηΐπὰ 
ὙΠῸ νγ͵ὰ8 ἴο {0 {}} ὈοῸΝ ἴπ0 ανν πὰ [6 ῬτΤΟΡΠΘΙ5. 
Ουν Ῥτομῖϊοῖ, 8 ννὸ 5ἢ4}} 866, Τερι 6βαπιθα "οῖὴ οὗ 
686 ἔπποιίοη8. [ἢ {8 οΠδρίοσ μ6 164. οοηοογποά 
πὶ τἢ τ{|ὸ τοὶ σίου σοηάϊτίοη οὗ τὴ 6 ὑ6Ορ]θ ἃ8 6χ- 
Ῥτουϑοὰ δγ {πρὶν διετπἀθ του 8 (ἀοα᾽5. ἔγτιθ γγου- 
δμΐρ. Ὑοῖγ ρμεγβίσιοηι ἀἰδγεραγα οἵ [Π6 οἰαίπηδβ οὗἉ 
{πεῖν Ὠεϊίνογου δπὰ Κη ἱπα!οαῖρα ῥ᾽ ΔΙ Η]Υ ἃ ρτον- 
πῃ Οϑυγβηροπιοηῖ πὰ (ἰδ οΥδ Υ οἵ ποαγ, ὍΤΠο 
Οὐ] οὐἱγ δα τορι ]]οἀ το ἀδνοῖίοη δηῇ ἀατΥ τπτους 
αι τ ϑϑῖμθ οἵ τοῦ κα ἀπὰ νύ πηρ ἔϊοτη οὐ ἐγουρὶ 
δΔῃ ἰπερίγοὰ πηὰ σμοβθη τλοδϑθηροῦ (ςΟΙΏρ. να. 13). 
Απάϑυςἢ αὐτόν ποο8 ΘΓ ΠΔΓΠΓΑΙΥ ἀἰτοσῖοά ἀραὶηδὶ 
[Π6 πιοκῖ ραϊόπίὶ δπὰ αργαπὶ ντἹοϊδιίοπ οὗ {πεῖν τὸ- 
Ἰϊσίοιιβ ἀπτν, --- τμοῖν πορίοος οὗἩ ἴη6 Ηοαϑβο οἵ ἀοά. 
ἘΠ Τορΐο, 45. τῃ6 οοηἴτο οὗ ἴΠ6 “6 »ν]}8ἢ ΟΤΒΒΙΡ, 
16 Ρἴδοο ν]εγὸ ΠΟΥ ἢ Β ῬγΓΌΒΘΠΟ6 ν᾽ 85 ΤηΔη] οϑῖϑα, 
ΨΓ ΠΟΥ πδίίοηαὶ δηά ἱηαϊνι τι] 51η 5. ταῖρσῆϊ 6 οον- 
ογοὶ ονοῦ, δη υν]ογο τῃ0 ἵανοῦ οὗ ἀοἀ την ὃθ 
ἵἱπνόκοιὶ ἀροη [ν18 ΡοΟρ]6, ν'δϑ ἱπά !Βραιδα 6 ἴ0 {16 
ΥΘΓΥ 1 οὐ {᾿ἰὸ πλΈΟΝ 48 ἃ μέορ]ο οἵ ἀοά. Τὸ Ὡερ- 
Ἰοσῖ 1 ννὰ8 ἴὺ ΘΟ ΤΡοΟβΒοὴ ἀραϊππῖ ΗΠ πη, ἴο τὸ- 
Ἴοςς Ηΐτη 85 τποῖγ Οοα δὶ Κίηρ, απὰ τὸ ἰηνῖῦο 
εῖ5. τοὐθοιίοι οὗὨἨ τἰ} Π|. 

2. δυςὴ ἱπι ἴδγθηοο ἴὸ ἴῃ ἀοημηδηᾶβ οὗ αἀοα ἅροη 
116 βογνίοο οὗ 5. ροΟρΪΘ ννἃ8 ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ (ΟἸ]ονγοά 
Ὅν ὨΪ5 Θϑιγαπηροπιοιῖ ἔγοιῃ τἢθλ. ΕΌΥ, 85 ἴΠ6 τῦοῦ- 
ἐΓ ἵπ [Π|6 ῬΩλρΙ]6 βοσαυγοα τΠοἷν δαπ)ϑϑίομ ἴῃ ϊο 
[86 ὙΟΓΥ Ριάόθηςο οὗἩὨ ἀοάα, ἰδ νγὰ8 θοῖἢ ἰῃ ἴγρὸ ἀπὰ 
ΤΟΛΙΠΥ 8 τιδειῖρ ποῖ δ ΠΙΡΙῪ οὗἁὨ τϑοοιο ]διΐοη δὰ 
οἵ οοταϊαὶ {τἰρηαϑρ, ἃ ταποννοα χϑυποδίοη οὗ τ᾿ 
Οονεπδηῖ (σοτρ. Πεν. χχὶ. 8). 4.5 Ἰονΐηρ ΟοὐΒ 
Ἦουδβο ἀπά Ρεΐϊηρ ἀενοιοα ἴο 118 βογνίςθ, οουἹὰ 6 
βειΉρῚΥ 68}} το “ ΜΥ ῬξΟΡΪΘ: ᾿" δπὰ ᾿ξ Βθθ18 πο 
1668 διίησ Δηαἃ ποορδβδιγ ταὶ ἱπα  ἤδγοποθ οὐ ΓΠ 6 ΙΓ 
Ῥαγὶ ἴο ἴ{π6 Ἑἐπ)]ουπιθηϊ οὗ ἢἷβ8 νοῦ δῃὰ ςοηβάδηοσςε 
βου ἃ 4]ϊ1Θι416 ἢ 18 τεραγα, δὲ τοητἰοςτηθ88 ἰη Ηΐτω 
δου ἃ Ὀοσοπηθ ἀγυογϑίοη, ἴπδὲ ἴἢ6 5γϑοὶ οὔ ἀοά 
δου] ὃ6 οοἰάϊν τϑοορ πἰζθα 88 “τ}}8 ρϑορίϑ.᾽ 

3. Βαϊ οἵδοῦ δηὰ τηυτο ρϑίρδθϊθ ΟΠ ΒΟ] ΌΘΠΟΘΒ 
. πγαδὶ ΤΌΠΟΥ 866 ἢ} 8 σοῦγ86 οὗ οοηάποϊ οἡ ἴπ6 ραγὶ 

οἤἡ Οοά δ Ρεορίβθ. 1 ψὰ8 8 ψΆΓΠΪΉΣ τοροδίθα  Υ 
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ὌΡΟΣ ἴποπὶ ΟΥ̓ Μοβεβ ἴῃ τἢ6 1} πδιγαιίοη οὗ 
Ἐπ δὶ ΓΑ νν Ὠἰοἢ νν88 ἴὸ 06 ἴΠ6 συΐαο οὗ {ΠΕἷΓ ἢ 8- 
ιἰοηδὶ ἀπὰ ἱπαϊν μα] "ἴδ; ἰδ νγὰ8 ἃ 6580} ἱπιργεοββθα 
ἀΡΟπ ἴπεπι Ὁ ΤΙΔΏΥ ἃ Ὠδγὰ δχρογίθηοθ οὐ ρῃ]1ς 
Δηὰ φγίναϊθ ἀἰβῖγοδβ δηα οδ πγῖῖν, Οἱ δ ]πρ ἴῃ 
{παὶ ἰοηρ σδρενι ἤτοι Ἡν ἰοἢ τῆον Πα 80 ἰαἴαὶν 
δπχοσνοα, τηδι ([Π6 1068 οὗὁἩἨ ἀοά᾽ε ἴανοῦ ἰηνοῖνοβ ποῖ 
ΤΏΘΓΕΙΥ τοὶ μοι. 11 τηΉΤᾺ] ἐοἰοηογαιίοι, θὰ 10 
ὑῖτπάγαν δὶ οὗ τῆι ργου)άθη 8] σᾶτο τυ ΐο ἢ ΒΘοῦΓοΣ 
ἃ ἀτι6 τοίϊατῃ ἴο ἰπῦουτ, νῖτἢ Γαΐ} βοιβοῃ5 δηΐ 
Ὀου πίθου β Ὠαγνοϑίδ, δηα ὄνθη [Ὸ]]ΟΥ̓5. Τηθη ἴο ΤΠ ΟΙΓ 
Ποπι68, Ἰοδαΐπρ' ΟΥΘΥΥ͂ κοῦ δπα τπουρἢϊ ἴοὸ ἜΠ)ογτηθῆς 
δηά Παρρίπθδ8. ερτίνοα οὗ δ ἢ} σΆΓΘ, ὑπογ, ἰη 
Ἀ}} τῆεὶγ ρανβα 8, τ Ὁ ΟῸΚ δα ἰοοκ σαί ἴοσ 
το ἢ, κι ΛΘ Υ νου] δαγοὶΥ Ὀτίηρ ἴῃ ἢ1||6. 

4. ϑυςἢ ἀθΑ] πρ 8 οἢ τΠ6 ραᾶγὶ οἵ ἀοὰ τονδτγὰϑ 
᾿ἶδ Ῥθορ δ, ̓ ν ῃ1 6 86 επἰπρ [Οσῃ οἰ αΥΪγ 1Π|6 ἀοοῖτί 8 
οἵ γε θατίοι (1)6 ν οἴῖ6}ν ἃ ΓΘ Ποῖ 5᾿ ΠΙΡΙΥ ῥμαηϊοῖνθ : 
ΓΠΘΥ ΔΓῸ 8180 οουγοςῖνο ᾿πηα τοπιθ [4] ἴῃ ἀ βρη δπὰ 
τοπάθηον, ΟἸδογν 86 ῬγοΟΡἤΘΟΥ σοι]ὰ Ὁ ποιμὶπρ' 
ὑαῖ 186 τοροαῖϊθα δηπουιποοπιοηΐ οὗἉἨ δῇ ἱπιροπιϊϊηρ 
ἄοοπι. Οἰδογν 86 (Πθγὸ ου ἃ 6 ὯΟ πηοληΐηρ ἰπ 
10 πηοβϑᾶρο οὗ οὔὖῦγ Ῥγορμοῖ, ῆο, νν} 116 -Πο]αϊπρ 
ουΐ ἴο ιἷἰβ ῥ6ΟΡ]Θ πὸ οἵοῦ ἩΓΟΡΟΕ τπδὴ τοδῖ ΟΥ̓ 
ἀἰδβίγοβθθ δπα ἀθβοϊοη 88 τ γϑβ]ῖ οὗ σοπεπυρᾶ 
ἀἰβονϑάΐθηοθ, Ῥσθβθη δ δἷσοὸ [ἢ 6 ᾿ηϑρί τ ἢν δηὰ αυΐςῖ- 
οπΐηρ νἱδίοῃ οὗ μοῖρ αοἀ πὰ ΚΑὶπρ τοδίογθα ὉΥ͂ 
ἐποῖγ οὐδάϊεηοα ἴὸ τ86 ἀννο! α΄ ρ αοθ Ὑ]ς ἢ [6 
ΔΙῸ ὈΓΡΟΩ ἴ0 Ῥγόρᾶγο ἔογ Ηΐπι, δπὰ Ἰοοκίπρ ἴοσι 
προη το πὶ ἐἤθποθ ἴῃ ἔδνοῦ δηά ἴον (νοῦ. 8). ἴῃ 
(18. 6 18 186 ρτορδοῖ, πο οὗ ἢῖ8 [410}}}658 ΠΟ  ὨΓΤΥ- 
πιθὴ ἃἴοπο, Ὀὰὲ 4180 οἵ ἃ ἀοὐ-οϑρί βίης; γοὶ ποῖ 
αοά αὐυδπάοηδα σοῦ] : πῃ6 81}}} ς4|}18 ουῖϊ ἴἤἴο σωϑῃ 
οὐ Ραμα] οὗ (οἄ : Οὐῃ5:46Γ γοῦγ ὙΔΥΒ. 

ἨΟΜΙΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ψεῖβ. 2ῶ-.4. (“Ὑδὶ8 ᾿ν" Ἰς ̓  ἱηβίοδά οὗ “ΜγΥ 
Ῥοορ θ᾽): ὙΠ6 Ιοββ οὗ «φὌε ςοηῆάθδηοθ: (1) [09 
ΟσΟΑΒΙΟΠΒ; (2) [18 σοΟΠβΘα 616 68.; (8) 1 τοιτῖθναὶ. 
-- ΤΒόγα 5 8 τη ἴον ουϑι της ὙΠ} δὴ ; δῖ 
ΠΥ Βοι]ά σοπδίάον, (1) πο τὲ 18. {παι ΟἾΔ 1π|8 
06} τι δπὰ πιοβδὺ ἀδνυοιβα βογνυΐοο; (2) [Π6 ᾿θμῃ 5 
πὰ ταϑὶ οὐ οὗ δβογνὶηρ Ηἰπιὶ Ὀοβῖ. 

ΟΑΛΕΥΙΝ: Μδϑη 86 ὙΘΕῪ ἱῃωοπίοιιβ, θη (ΠΘΥ͂ 
ἰδῆ τὸ ἰά6 {ποῖν ἀ 6] παι ΘΏ 165. 
Ματτηξν ΕΝΕΥ: ΤΏΘΙΒ ἰ8 8ὴ ΔρΡΙΠΟΒΒ ἴῃ 8 

ἴο πιὶβίπιογργεῖ ργου θη 141) αἰδοουτασοπηοη8. ἰη 
οὐ εἰ, 85 ᾿Γ ΠΟΥ δηιοιπίθα ἴο ἃ ἀϊβοπαιμο ἔγοιῃ 
οὖν ἀπῖγ, ἤθη ΤΏΘΥ ΔΓΘ ΟἿ]Ὺ ἱπιοπάοἀ ἴον ἴΠπ6 ὑτίαὶ 
Δηἀ ἀχογοῖβο οὗ ουὖν σοιγαχζο δηὰ ἔβιτἢ. 11 8 Ὀδὰ 
ἴ0 ποσίδοῖ οὖν ἀν; ὑὕπε 1 18. πΟγΞ6 το νουςἢ ῬΊΟν- 
Ἰάοσπςθ Ὁ ἴὴ6 ραϊτοηϊχίηρ᾽ οὗὨ ουγ πορ]οοῖδ. 
ΟἸΆΜΕΒ: ΤΠ ΔΥῸ ΠΊΒΗΥ τη6η, ὙΠῸ παγο, 

ἢ Ῥ]ΟΙΥ ΟὗὨ ΠΟΠΘΥῪ ὙΠ ΠῈΠ (ΠΟΥ διῸ σχοίηρ τὸ θα ]ὰ 
οῦδ68 [ὉΓ {ποιηβοῖνοϑ, διῖ ἃ ργεδῖ βοδύο γ οὗἉ ἱΐ 
ὙΠΟ ΔΗΥ͂ 18 ΨΔηϊοά [ὉΓ ἙὨΤΟ 68, ΟΥ δα ἢ 0018, ΟΥ̓ 
εὐ ἐὸν αἶβ6 ἴο Ῥγοπ)οῖθ (Οοα᾽ 5 ψίοσυ. 

ΟΟΒΕ : ΤΠ οσαγνοα (οἰ ησὺ 8δπα ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ 8- 
τη [8 Ὑ7}}} Πα νΘ 8 Τοηρθο ἱπ ἴπ6 ἀΑΥ οὗ ἡμαρπηθηῖ. 

ψ ετβ. ὅ, 6. [ἢ οοπβιογηρ Οὐ Ὑ8Υ58, ἯΘ διου]ὰ 
Β66Κ ἴῖὸ ἀἰβοονεν, (1) 06 πηοιῖῖνοβ ἴπαὶ αν υτροὰ 
8; (2) νη ΠΟΥ ΟἿΓ Ῥγοβοηΐ Ὑ8γ8 νοῦ] Ἰοδὰ τά 
δῇ [06 οπὰ οὗὁὨ οὔγ ΘΕΥΓΠΙΥ ΘΟΌΓΒΘ. 
ΟΕΒΙΑΟΗ : ΕὙα 1] 685 ΟΥ̓ ΒΡΟΤΙ ΠΥ ΘΟΠ]68 ἔγοτα 

(οά, ποὲ ἤγοπι ὈΪ πὰ δηὰ ροῦνογ]ο88 Νϑίυσο. ΤῊ]8 
ἷ8 τῃ6 τοδοῃίης οὗὨ [06 δοτίρταυγεβ ἤοπιὶ Ῥαγδα δ 
Δ {πὸ ΕΔ} ἴο 118 6]056. 
ΜΌΟΒΕ : Α σατο] ροπάοτίπρ οὗ αοάἄ᾿ Β ἀδα)η 

ὙΓ ἢ 8. Ὑ1}} οἴϑη ἱπάϊοαιθ ἴο ᾽8 (ἀοα Β ν}}} - 
ἴῃ 18. 

6. 8. Οοὰ ν7}}} ποῖ φοπιὸ ἴο Ὁ]668 [15 Δ8 ΔΏ πῃ- 
ἰηγίϊοὰ αυοδι. Ηΐδ ἔδνοσ Μ1}} 6 ἀἰδρ᾽ αγοὰ ᾿ονγαγὰθ 
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Ὧ6 ΟΠ]Υ ἩΒΘΏ 6 Ὦδγα ργορασοὰ Ηἰπι ἃ ἰθπιρὶο ἴῃ 
ΟἿΓ ΠοΑσῖδ. 

ἨΑΟΟΑΙ. 

ἘΛύβΒΕΥ: Τῇ ὙΘΥΥ ΟΥ̓ ]8 πο τθη τα κ τὸ 
οβσῖρα ΟΥ̓ πορ!οοηρ Οοα᾽ 8 ΟΥΑΙ ΠΔΏΟΕΒ, ΠΟῪ δεῖ. 

Ψογθ. 9-11. ΙηβὶοιοιΒ οὗἩ βυβοτίπρ ὉΥῪ οά ἴῃ] δ}}Ὺ Ὀτγίπρ οη τη πη βοῖνοθ ὈΥ δ ἢ ἀπ 6] ἰοΥΐ 
διΐδ ῥγονυϊάθηοθ ἃγῸ ΔΙ ΎΑΥΒ ομδιροα στῇ ἐ ΒΒΙΌΤΆΓΥ Ἰξος. 5 7 ἘΠΟΘΊΉΘΥΙΩΙ Πρ 

Ἰαββοῃ : ΠΟῪ ἴθ ἃ Ὑδγηΐης ἴ0 ἢ}8 ἀδδρίϑογθ, δηὰ 8 
οοτγζοοϊίοη ἴὸ ἷ8 ΟὨ ἄγοη. 

ΒΕΟΟΝῸ ΑΡΌΡΕΒΕ55. 

Οη ἰδὲ ορεπίαποε 9 ἐλα᾽ Ῥεορῖίε, Οοα᾽ς ἢγόδεηοθ αἀπιοης Τῆοπι ἐς ργονιϊεθά. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 
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1. 12-15. 

Απᾷ Ζοιυῦθαθοὶ, βοη οὗ ὅ3.41{16],} δπᾷ ϑοββαδ, βοὴ οὗἩ Ψοβϑδᾶδλξκ, (6 Ηἰρῃ Ῥσγίοβ, 
ΘΠ 411 (Π6 τοϑῦ οὗ [6 ρϑορὶϑ, ᾿ἰβύθποα ὕο [πὸ σοῖοα οὗ ϑϑβονδὰ ὑποὶν (ἀοά, δπᾶ ἰο 
εἴμ ψογᾶβ οὗ Ηδρραὶ [6 Ῥτορβοῖ, δοοογαϊῃρ' 88 Φϑονδι ὑποὶς (ἀοά μαά βαπί δίμ ; 

138 δηᾶ {π6 ρθορ]θ ἔδβαγοὰ βϑίοτθ ϑῆονδῃ. Ὑμθὴ Ηδρσαὶ ὑπ6 Ῥτορμποὶ οὗ “ϑβουδι 
ΒΡΟΪΚΘ ὕο {μ6 Ρθορὶθ οἱ (86 τηϊββίου οὗ Φθβονδῖι, βαυίπρ: 1 δὰ ψῖ γοῦ, Βα 10} δ6δο- 

14 γὰβ!. Απᾶ ΨΦομουδὰ βττϑα ἀρ [86 8βρὶγὶῦ οὗ ΖθγαὈΑ06], βοη οὗὨ ὅ41168]1, (Ου ΓΟ 
οὗ δυάδι, δῃᾶ (μ6 βρίτὶ! οὗ Φοββυδ, βοῃ οὗ Φοβδάδκ, [π6 Ηἰζῃ Ῥυίθβε, διὰ [86 βρίγις 
οὗ 811 (16 τοβὲ οὗ [86 ρθορ]θ, δῃᾷ {Π6 0 ὀϑαιθ δῃὰ ψοσκοά ἀροῦ (6 Ηουβο οὗ Φ6Ββόονβδὰ 

158 οἵ Ηοβῶ ἐμεῖς αοᾶ, Οἱ ἐμθ ὑπϑηΐγ-ἰουγί ἢ ἀΔΥ οὗὨἨ [86 εἰχίδι τηοηΐι, ᾿ὰ [6 βοοοπὰ 

γοαν οὗ Παγίυβ [π6 Κίηρ 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψος. 12. -- ΘΩ. Το ἄχει δὴ [6 ἀτορρϑᾶ μόσϑ, 88 ἰῃ υὸσ. 14 δυὰ οἷ. ἱ]. 2; δοθ θσθϑῶ, ὃ δ8, 8 α. 

4 ον. 16. --- βοιο ΜΑ8. δηὰ οὐϊιουβ ἰσδηδίον [18 τϑῦϑοὸ (0 ἰδ9 Ὀοσίδοίης οὗ ποχὶ ομβαρίοσ. ΤΏ ογάϊηδευ αἰ τίεϊοι ἰδ 

δλοπη ἐο ὯὈδ οαστθοῖ ὈΥ ἴδ0 ἀϊδιφτοοιηροί οὗ ἀδίοα [η δ σΘΟδΒΙγΟ ΤΟΣΒΘδ, πο ἢ ἴδ οἴδον δζιδηζοιαθης που]Ἱὰ ἰητοίνο. 

ἘΧΡΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ οδδοι οἵ τῆ9 Ῥτορηοι 5 νγογάβ προῖ τΠ6 Ρ60- 
16 γὰ8 βονετία! πὰ δϑυϊάϊηρ, δηὰ ἀρὸπ [Π6 ΥΕΙῪ 

ἤτοι ἱπάϊςσαιίοη οἵ ἃ οἴδπρα ἴῃ τιοῖτ ἀ!ϑροβίτἰοη, ΒΒ 
18 οοτητηϊβεϊοποὰ ἴο τ6}1} ἐθπὶ ἴπδὶ αοα᾽ 5 ἕδνοῦ δὰ 

αἰτοδὰν σοϊτυσποᾶ, δηὰ τἴθδὲ Ηδ που]Ἱὰ δδβοῖϊϑὺ τΠ 6 πὶ 

ἰῃ τοῖν ἰἸαθοσβ. ἘΠῸ τοτῖ ἰ8 τμ6Π ΒρΘ ΠΥ γθοοιῃ- 
τηδπςοᾶ ἀηᾶογ (π6 ἰηθυδποο οὗἩ τπδὲ ποῦν Ζϑδὶ τὶ ἢ 
νι ἰοῦ σοθονδὰ ἰπϑρὶτοβ Ὀοῖι Ἰοβάογ5 ἀπὰ ῬθΟρΪθ. 

γοτῦ. 18. ΤῊ ἀϊδραῖϊα ἀπλοηρ [6 ΘΧΡΟΒίυΟΥΒ 88 

το μοῖρες ὩΘΤῚ ΓΟ ἸΝΝ χαθαπβ : {6 τθιππαπὶ οὗ 
1π6 Ῥϑορῖϑ, ἴβοβθ Ἰοῖυ ἥἄοιῃ ἴπ6 Οδρι νιν, οὐ : [86 

τοϑὲ οἵ 1Π6 ρϑορῖθ, "γου ]ὰ δοϑῖλ ἴο Ὀ6 πρρά!θββ, ἃ5 
ἰς ἰἴβ ΟἿἹΥ τθο86 ψγῆο Ἰἰδίθηοά ἴο 1π6 ῬΤΌΡΟΙ᾿Β ἀ]8- 

σοῦ ΓθοΒ ἐμαὶ τὸ ἀοβογί οὶ Πογο, δῃὰ ὉΠΟΥ͂ ἸΤΕΓΘ 88- 
ΒΌΓΘΑΪΥ ποῦ “811 [Π6 τοηηδῃξ ᾿" οὗ ἴπΠ6 ρθορὶθ. Κὶ 

8 ταῦ τπδῖ τ16 δάἀάτεβθ δὰ Ὀθδϑὴ ἀοὶνογθὰ οα ἃ 

ἴδαβι ἀαν ; Ὀυξ ἤτοπι 1Π6 τολϊ χίοπιβ ομβαγδοῖοσ οὗ [80 

ΘσΟΙΏται ΥΥ δἱ παῖ εἶπιθ, ἯὙΘ οδ μαγὰϊγ ΒΡ 
τα ἐξ ῃδὰ δββοτβ]οὰ ἴῃ 8 ὈΟΑΥ͂ ἰὸ πουβῆρ. ΝΟΥ 

ὁδὴ ἰδ Ὀ6 ἃ Ἰαίοσ οοσαβδίοη (δῦ ἰ8 δυἀοὰ το, πμθῃ 

1Π6} τηΐρ ας θ6 ΔΙ] τοργοϑθηϊθά. [πὸ Ὁ88ὶ 6896 ΥΘ 

που]ὰ πᾶν ἴο ἴδ ΚῈ νϑ0). δῷ τηρϑηΐηρς ἴΠ δὲ ΠΟΥ 

οδεγοᾶ (μα τγοΐοα οὗ [6 ᾿οτὰ. Τποῖγ οὐθάϊθηοθ ἰδ 
ποῖ Θχμἰἱϊτοὰ Βεοίογο υογ5. 14, 1ὅ, δηὰ υνἱῆδὶ [Π9 

τοβθηϊ γογβα πχιδί τηθδη 8, [πδὺ ΠΟΥ γοΓὸ [ἰδίθη- 

ἴηρ; ἴο [86 νγογὰβ δθονυθ τοοογάθά. Φμθ ψοσὰβ οὗ 

1 ΤΏο ρδγαδο “ ταοαδοηρον οὗ οδογδὶι"" 156 ποῖ Δρρ!φϑὰ ἴο 

ῬΓΟρ μοὶ Χο ΔΙ ΤΟΥ ; 806 Μ4]. (1. 7, πθοτο ἰξ ἴ8 οι ρὶογοὰ 

οὗ ἴδο ρῥιίοειδβ. [Ιὲ πῶ ἃ ἰδσῖα ἵβδοῖθ δρργορυίδίο (ὁ ἐδ9 

φεουίσοο οἵ ἐδὸ ἴοσιωθν, Ὀ.}, οδρφοδι!ν ἴῺ ᾿δίος ἐλπιοθ νι} 7 

Ἡδαεδὶ ἴμ6 Ῥσορδοῦ δτῸ, ἀουθε]ο85, ποὶ δὴ δα ἀϊ- 
Κἴοπαὶ αἰϑοοῦγθο οἵ Ηαρραὶ πηγεσογαθα ; ΠΟΥ δΣχΣ- 
Ὀἰδίη, ὈΥ ποπάϊδαγβ, 6 ψοίοϑ οὗὨἩ ὕϑβονδῃ ἰδοῖν 
Οοά, [6 τηθδβδᾶρο ,1ι8ῖ ἀεἰἰνετοα. [τ 8 πη 6069- 

ΒΑΓΥ, τι ἘοΘΏϊον, Καὶ, δὲ αἱ., ἴο τοπάος νχ}: 

Δ, δοοογάΐϊπς ἴο. [τ ἰθ ἴῃ ἴδοι ἀαθϑιϊοπ δῦ ]ο 

ἩΠΘΙΒοΓ 5 ἀπά ὯΨ ἱπάϊοαιο 8ΔΏΥ αἰ γθηο6 ἴῃ ἔπ Δρ- 
Ρ]ϊοατίου οἵ ΙΖ. [π2 Κίωρβ χχ. 18; 26γ. χχίῇ, 
16, ἱγλ"} 18. υϑοά υὲτἢ [ἢ]18 γογὉ ἴῃ [ἢ 6 56η86 οὗἉ 1ϊ8ξδῃ- 

ἴῃς Ὁ. ἽΨΕΝ μιαβ μοτθ Ἵμίϑῆυ δ Ἵδ8ὶ ϑϑῆβδ. 
ΤΊΟΥ ἀἰβοογπεὰ πὶ τι6 πογὰβ οἵ Ηαδρραὶ, [μ6 νοΐϑϑ 
οἵ αοάᾶ, βδηὰ τΠ0γ δύδπθά ἴο ἷ8 δά ἀγθ88 δεσαιιδα ἢ6 
αἰἰοβεεὰ Ὠἰβο τὼ Ὀ6 αοὐ᾿ 8 πλοβϑοηροτ. Απᾶ [Ὡ6 
ῬΘοΟΡ]6 ζϑραγοα Ὀδίοσθ Φϑβονδῃ. Ἐπ οἴδῖθα ἴἢ- 
ἀϊοαῖθα οΠ6 οὗἉ τῆ οδ565 οὗὁ [86 ταρῖ αδἰτοηοη οὗ 
ἴῃ6 ῬΘΟΡΪΘ, 88 Υ76}} 88 118 τηοβὲ τω ρογίδηϊ γοβ]. 

οΓ. 13. 1 δῖὰ Ὑ|ῖ} γου, δαὶ σΦομβονδῆ. ΤῊ 
Ὀτίοῦ πιοββαρο,. ἀδνογθὰ δὲ [ἢ]8 οὐίβίβ, 15. οπδ οἵ 
ετοδὶ βἰρηὶἤσβηςο ἴπ τ06 Ἔχρογίθηοο οὗἉἨ [86 Ρ6Ορ]6 
88 τοβοοϊοὰ ἰπ τΠ6 αἰθοοῦγδοβ οὔ [9 Ῥτγορμδοῖ. 
ἴοι τπαἱ Θοα οοὐ]ὰ ΠΟῪ ῥῬτοιηΐθα δΪ5 ργόβθηοα δηὰ 
δδδδίδηοδ 8 Ῥγοοῦ ἔπαῦ τοῖν 68 Ὺ Ὀεΐοτο Η πὶ γ183 
[ο]]ονγοᾷ ὉΣ βίποοσε γαρθηΐβηςθ [πὸ {μοῖγ ἃ] εἰπλαῖο 
εἰχηΐδοιποθ [6 νγογὰβ (Βοιηϑοῖν 68 σοῃιδίη [86 ΟὨΪΥ͂ 
οΧρίδηδθοη οὗ πὸ ἱπιπηράϊαῖθ ΤΟ Υνα] οὗὨ [86 οὐτη- 
ΤΑ ΪΥ, ΡΟ 04] δηὰ το] ἰοῦ. 

ΡΤΟΡΏΘΟΥ γν)͵ὰδ τοϊξσί:β τοῦσο ἰπῖο ἴδο ὑδοϊκκρτουτ, [ἐ8 κι» 

ἔἰουδ ποῖὸ οἴὔδηι ὩιΌΓΑΙΥ ἐτϑοσδιστοὰ ἴῃ δοῖθθ ΠΘΑΔΉΓΣΟ [0 

ἐδο ἕοσιοοσ, πιο ἐπ Ὀοοδιθ ἐδαοῖγε οὗ 9 μουρίο. Οαπεβ. 

ἨΝτναχείοῖς, Εἰπίεμπρ, 8 196. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΗ 1]. 1-9. 18 

ΨΜοῖ5. 14, 16. ΤῊΝ ῥγοιηβοα ῬΥΘΒΘΠ 66 δη ἃ 8.88]51- 
δος οἵ 6οά, ἱπιτηρα δύο! Υ νοποπβαῖδα, 6 γῸ ταδηὶ- 
ἔδδιοὰ ἴῃ τὸ τοκὶ πάϊθὰ ἀγάον οὗ τῃ6 ἀἰδοουγαροᾶ 
Ἰοδάουβ, ψ πο, 1 [16 γεροπίδηϊ ρουρῖὶθ, ἡνθῦθ ΠΟῪ 
δηϊηπιδιο ἃ τὸ οῆραχο ὙἱὮ ΘΠ ΘΟΥᾺ] δ ΔΟ ΓΙ Υ πη 0} 6 
ποῖ τὸ τῆΐοῖ ΓΠ6Ὺ ἡογὸ δυσητηοηθᾶ. ΑΥΟΥ δῦους 
[το θ κα δραπί ἴῃ Ῥγορδγπρ τηδίοτίαὶ δ ἤοϊθηϊ 
ἴο 5 γ τι6 ἱποοροπ οἵ ἴμ6 σογῖ, [Π6 ν8}}8. οὗ 
τῆς ϑοοοπὰ Τορ]6 Ὀορδὴ δραίη ἴὸ τίϑα ἤΌτη [ἢ 6 
ἔουπ ἀδιίομβ νυ ἰοῦ πὰ Ὀθδη Αἰ ἤϊοοη γϑαγβ ὃ6- 
ἔογο ΌΥ͂ 106 ΒΔ Π16 ὈΘΟΡΪΟ. 

ΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΪΙΟΑΙ, 

Ις ἰδ ἃ ἀοεϊβῖνα πηοτηθῆς ἴῃ ἐπο 118 οὗἨἁ 8Δὴ ἱπαϊνίά- 
τιὁὶ] οἵ οὗ 6 βθορὶθ ὙΠΘη {ΠΟῪ δ΄ὸ ϑἀάἀγοββθα 10} 
ὑτογὰβ οὐὗἩ βοϊδθηη δγηΐηρ, δπαὰ ἀΐβοογῃ ὑμογοὶη 116 
νοΐος οἵ ἀοἄ. Οπη 5 β8οη ΟΥ̓ 14 Πἔδτοηοθ [0 
[Πο96 τνογὰβ 18 βυβροπάοα ΠΟ 68] οὐὁἨ ΨοΘ, {Π6Ι͂Τ 
ΟΊΟΓΥ οὐ ταυῖη. [μεὙ {π6πὰ Ὀαῖ ᾿ἰδίθη τ τ δὲ βαυ- 

ἧωρ ἴεν (ΓΝ ὝΝ, γον. 12} τ μίσιι 18. ποῦ ΒΟρΘ]688 ἴθγ- 
ΤΟΙ, θυΐ ἴῃ τολ  ν τΓΠ6 ὈΓΓΕΒ-ἸὮγΟΘΒ οὗἨ ἃ ΠΟῪ δπὰ 
Ἡνίηρ, Πορο, δπὰ Φεπονϑδὰὴ οὗ Ηοβιβ Ηἰπιβ6] Ομ] 65 
8Ὸὺ δ6 νἱὰ τῆσπὶ; δηᾷ [δὲ ποῖ ΟὨΪΥ (ῸΥ ἰπδρί γδιίοη 
δεῖ 8150 [ῸὉΓ ΠΟΙΡ; [00 οη6 Ὀοΐηρς ἴδ6 οοπάϊίοι οὗ 

811 ΠΟΌΪο οχογίίοη, ἔπ6 οἵδοσ [86 Ββυ1 ρ]οάσο οὗ ἰὼ 
ΠΡ ἢ. 

ἩἨἩΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ον. 12. ϑυσοοβϑίι} ργθδοἤοΥ8 πορᾶ.. ηοΐ Δϑοσῖ 
ἴο {ποιηϑοῖνοϑ ἴΠ6 τηογῖν οὗὁἨ τῃ6 τΤοβα}18 οἵ [Ποὶγ 1ὰ- 
ὈοΟΓΒ. [6 18 1ἴῃ6 νοΐοε οἵ ἀοἀ ν᾽ ϊο ἢ τρΆκο5 {πο ἷγ 
Ὠθαγογὰ ]18ἴθη. --- πολ Οοά ψουϊά πιᾶκα βίτοηρ; 
ἴον ἢΐβ βαγυΐοθ Ηδ ἤγβι βαθάυοβ ἴο ἢ 18 ἴδαγ, 

ΨεΥβ. 13,14. ΤΏΘ φῥσγϑβοηςς οὗ ἀοά ἴῃ ουὔὖ ἰᾶ- 
ὈοτΒ: (1) ΤΠ6 οοπά 0 ἢ8 οἡ ΒΟ ἢ ἰδ ΤῊΔῪ ὃ6 56- 
συγοᾶ; (2) [05 ᾿ηδυθηοθθ ΠΡΟῚ ΟἿ 80.118; (8) [18 
σΟΠΒΘαΌΘΉ(68 ἱΠ ΟἿΓ ΒΟ  ἰΘνΘΠΊΘΉ ἴ8. 
Βυβοκ: “1 δὶ ψἱ ἢ γοὰ : "ἢ Πα 4}} ΤΌΓΠΙΘΓ 

τΠγθαιθηΐηρ 9 τοοϑ] 6, δηὰ 411] ἰόσπιοῦ αἰβορδάϊ- 
Θη66 ογρίνοη : που ἀοά, τῃ6 Ρτίπιο Μονογ, 
τον 68 (Πα Ποατὶ, ὑπο ὕΠ6 ψγοΥκ Ἰηον68 ἐογινατγὰ. 
Ματτηεν ΗΈΝΕΥ: Ἡ Π6ὺ (οὐ ἢ85 ΟΥΚ (0 ἀο, 

Ἧς ν}1}} οἴτπαγ πὰ ΟΥ πιᾶίκο θη ἢϊ ἴο ἀο ἔξ, δὰ 
δι τῆθπλ ἂρ ἴο ἱξ. ΤΉΏΟϑΘ τὲ Πᾶνα ]οϑὺ τἰπ|6 ΠΑΥΘ 
πορα ἴο τοάθὸπι [11|6. 

ΜΟοΟπΕ: Οοά 18 τυδι προ ἴὸ Ὀ6 ρτγϑοίουβ, δηὰ 
Μ{111 ταθοῖῦ ἴπ6 τοϊταχηΐηρ δηάοτγου, ουθη θοίοτο ΐ8 
βαπὰ 85 θερσίη ἴ86 Ἰ᾿ΟΙΪκ οὗὨ ἢιἿ8 ΒΟΥΎΪΟΘ. 

Φ 

ΤΗΙΒΡ ΑΡΌΒΕΘ5. 

ΤΆς Οἴοτῳ 9} ἐδ6 ϑοοομαά Τοηιρίθ. 

ΟΉΑΡΤΕΕ "Π. 1-9. 

1 [ΙἋ}[{ό. [26 βουθῆί (Ἰοπ (8), δηᾶ {16 ὑνοπίγ- ἢγϑὺ (ἀ4γ) οὗ ὑπ σαομὶδ ὑΠπ6 6 τγαᾶϑ ἃ 
2 ποτὰ οὗ Φομονδᾶθ ΟΥ̓ ἐπ μαμὰ οὗ Η ἀραὶ ἴΠ6 Ῥτχορβοῖ, βαυϊηρ: ϑ'ρϑδι!ςο, ποῦν, ἴὸ 

ΖοτυθΌΔΌ6], βοὴ οὗ ϑ'88]016], σρονθσῃοῦ οὗ πάλῃ, ἀπά ἰο δοβῆυδ, βοὸπ οὗ Ψοζϑάδὶς, {π6 
8 Βίρἢ ρῥγὶθβί, δῃα ἰο {μ6 σϑϑί οὗἩ [Π6 ὑθορίθ, βαγίπρ: ὦμο διηοὴρ γου ἰ8 [οἷν ̓  ὑπαὺ [88 

866} {Π18 Βουβα ἱῃ 18 ἔΌΓΤΔΘΣ ρου ἢ Απά ψδὲ 816 βϑοίηρ ἰΐ (00 06) πον [8 ποί 
4 βυσῃἦ (ἃ ὉΠ6) 88 1ὑ |κ ποιμῃίηρ' ἰῃ γΟῸΓ ογοβὺ Βιαΐ ὁοομηθ; Ὀ6 βίγσοῃρ, ΖθγαθΌΔΑΡΕΙ, 

βαῖο δ ομονδὰ ; δῃα 6 βίσοῃρσ όβῆυδ, δοη οὗ Ψοζδάδικ, πἰρῃ ῥγὶθϑὲ ; δῃᾷ Ὀ6 βίγοῃρ, 
811 1Γ66 ρΡθορ]6 οὗὨ [86 Ἰαπα, βαῖ.} θθθόυδ ; [ῸΓ 1 δὰ ἢ} γοῦ, 5810} Φοιονδῇ οὗ Ηοβίβ, 

ὅ Ὑὰ 6 πογὰ ὃ ψο 1 οονομδηθα τῖ γοὰ 6 γοὰ 6 ΓΘ οοτηΐηρ οαἱ οὗ ᾿ργρι; 
ὁ δῃᾷ τὴῦ ϑρὶ τις 18 ΔρΙαἰπρ' 'ῃ ὙΟῺῸΓ τοϊαβί ; ἔδαγ ποὺ. ΕὟὉσ (δ8 βαὶ ἢ: Φθῃονδὴ οὗὨἨ Ἡοβίβ, 

ΟἾοδ ΠΟΙ" ---- 1ὖ 18 ἃ 11{{16 τυ ἢ116 --- δῃᾶ 1 ψ1}} Ὀ6 βμακίηρ [πΠ6 Βθαύθῃβ δῃᾶ [86 ϑδγίὶ, 
7 δρᾷ [Π6 568 δῃὰ {86 αΥΥ Ἰαπᾶ. Απα 1 ν}} βῆ κο ὅ 411 (86 (ἀθῃι]68 ; δπὰ [Π6 ἰγθαβογθϑβ 

οὗ 411 (86 (ἀϑῃτ 168 8}}4}} οοτῃθ; δπᾶὰ 1 8}8}} 411] {μ18 μοιβδθ τχῖδι ΨΊΟΥΣΥ, 88:0} «“6}.0- 
8 νὴ οὗ Ηοεβίβευ Τὴδ βῖνϑὺ 18 ταΐηθ δῃὰ (6 ρο]α 18 ταΐμθ, βαῖ ἢ Φθθονδῃ οὗ Ηοβίϑ. 
9 Το Ἰαῦοῦ ΡἸΟΣΥ οὗὨ {Π18 πουβθ 8841} Ὀ6 στϑαίδγ ὑπ8π [86 ἴογιηθσ, 8810} Φϑθονδα οὗ 

Ἡορίβ ; δπὰ ἴῃ {πὶ8 βουβο 1 ψ1}}1 σὶνθ ρϑβοθ, βαῖἢ} Φϑονδι οὗ Ηοβίβ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΔΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 εν. 8. -- “ΣΤ. Ἴλιο δυεῖοϊο ἰδ οι ρίογοὰ Ποῖ (-- ΤΏΟ δ ἐὴὰφ οὔθ ἐδδὲ 16 ἰοί") Ὀϑοδῦδο ἐμ ὑτοάϊοδίθ [6 τωϑᾶϑ 
ὡσβηί!ο ὈῪ ἔδε δεδοτέρεου προ ΤοΠον (μδὲ μ68 Ὀθμοὶὰ τμ16 Ἠοτφθ, οίο.) ; οοζαρ. 6 Σ. χἹσ. 86, δὰ δο8ὲ Θσθθω, ᾧ 246, 2, 
Βποὶὰ, ἢ 27] α. . 

3. ον. δ. -- ΤΩ (“- σμαίε) δέτϑοα τὲ ἸΓΥΜ δα ἐμο διεσίθαινο οἵ τμο οἰγοοὶ, Ἐπαὶᾶ, ἃ 825 α, «ὦ ἥπετι. Ὑδῖ 

1.86 οἴ 11" (δ δυρροδέϊηρ [6 ομασγδοίον οἵ ἐμ9 οὐήθε() δθοτηβ ἴο ἡπβε γ ἐμο οχρίδωδιίου οἵ ἸΝ Ὁ ὙΓῸΘ δἴπεν ἐἢθ 
διιδίοσυ οἵ 906] ἰ!. 2: 18 ποῖ δυο (8 016) 88 1ξ 85 ὨΟΙης ἴῃ γΟῸΣ ογ66 860 Επδϊὰ, Ἔα ὃ, ἴ. 80 Ἀθοκονσὶ, Μδῦυτοσ, 
Ηϊισίς, Μοοτθ. Τὸ πἰβ ΚΟΘΏ]ΟΣ, δὰ δον πίπι 6}}, οὐὐοοὶ ἐπδὺ ἐπθ ἰὲ που]ά ποῖ Ὀ6 ἴθ Τοιυρίο, Ὀπὲ δοτωοιπίης ΠἰΚο ἐξ 
ἐδδὲ [6 σοπηρδιοὰ ἴο πβοιϊδίηρ, νοι που Ὀ6 ΥΟΥῪ ἴθ. Βυῖΐ ΟΥΟΣΥ οὔθ Κηον ἰμαὶ ἴῃ ΘΧΡΓοδδίοηδ οἵ ἰδὶδ κἰηά "" δΦυοὶ ᾽; 

τοῖντο ἴο ἴπὸ δα υὐοοὶ οἵ ἀϊθοοῦσθο πίτὰ δὴ δ᾽] υκίοη δ ἐδ δᾶσηϑ {ἰσὴθ ἰὸ [ἐδ οβασδοῖοσ. Ηδσο ὙῺΣ (ΞΞ ἃ ἐϑρὶο 11:|κὸ 

Θιῖο) που! !ᾶ πδίο σα! γαίοσ Ὀδοῖ ἰὼ ΤῸ (πὸ τρδὲ βοσχὲ οὔ Τϑρ}]9 7). Ηδηοθδ τὸ Ῥγοαῦοαγ ἐπὶ Υἱ]οὸνν ἴο (ἢ9 ΟἿ ΣΏΟΤΘ δΟΙ- 



14 ΒΑΟΟΑΙ. 

ΤΩΟΏΪΥ δηἰοτίΔί 66, Δοὰ υρμοϊὰ ὈΥ (8680 οὐἱτοδ, ἰμδὺ τὸ ὮΔΥΘ ΠΟΘ δὴ ἰηγογαίοι οἱ ἔπὼ πΔΌΔΙ ογάοσ οἵ (Π6 ρασίίοοο οὗἅὨ 
σοπιραγίδοῦ : [6 ποῖ 88 Ὠοίϊηίης δὸ ἰΐ ἢ τὸ ἴ6 ἰδ οὶ 86 ποϊπίης ; οὐ Ρ. αθῃ. χΥΐὶ. 26 ; χὶίν. 18 (δ Ῥῃδδοῖι δὸ ἰβοῦ). 186 
τοηἀοσχίηρ δἀοριοὰ ὈΥ Βοδδεηπι ον, ἘΠΟΒΉΟΓΗ, εἰ αἰ...) 88 Ἧ6]} 88 Ὁ Ια. Υ. δηὰ πιοεὲ δ ρἸ 6 ἀχροαιίοξο, ἰδ ἰϑΔεξοηεὶ δἷο. 

8 ον. ὅ. -- ὙΦ ΉΓΓΩΝ, 869 [0 ὀχαζοαίθ, πεΐοι ἰωνοϊνοϑα ἴῃ ἐδ 5 ὑραδϑαρὸ δ0 Σῃ ὉΟὮ Κ,λσΩ τ 68] ἀϊδουξείοα ἐπδὶ τῷ 

τοιοΐς (86 Ἰαϊῶος ἰο ἐμαῖς δοςϊϊοῦ. 

4 οτ. 6. -- ΤΙΣ τϑβδουβ ἀθοϊυϊνο δραϊπδὺ [89 ορίηἰσῃ ἐμαὲ ΤΙΝΙ ἰδ ἠοϊυθὰ δ ἃ βυπιοσαὶ δάὐοοϊνο ἰο τ Ὁ διὸ Ω) 

ἐπδὲ ἴῃς Ἰδιϊον ἴ5 ποτοῦ ἰστοϊηΐηθ, δυὰ (2) τμδὲ ἰπ συοῦ 8 οοηπίζυςτοῃ ἴῃ πιπιογὶ δἰ ταὺ8 ἰοἰϊοτσα ἔθο δυθοίιδοῦνο. 8οα 
(6 οχορβοκὶβ, ἤογο οἶμον βτδηχπιδίίοδὶ "Ἔσο 166 οοηϑοίεα πὶ [86 ὑυβαδαίο δο ἀἰϊδουδοοά. 

δ Ὕετ. ἴ. --- ΤΏ Ρογίθε ἴῃ (18 γαγδθ αν (86 ἴοτου οὗ δϊο ἰπίυγο ρῬογίοοϊ δῃὰ ποῖ οὗ (ἢ ρσορῃιοίίο μοσίϑοϊ : 1 κἰλδ 
Βδνὸ δῃδίθω, οἷο. 80 ἴῃ τοσ. 23. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ. ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤΉ του ΚΟΒ δηᾶ παγηΐὶπρβ δη ἃ ΘΠΟΟΠΓΑρΡΟΠΊΘη 8 
οὗἩ τὴς. Ῥτγορῃεῖ Βανίηρ ἴδι1ι5 οχογιοα ἐποῖν ἀπ ἰη- 
βυσηςοο, Ὁ τῆ δοοπὶ 48 ἱ πὸ (ὩΣ ΠΟΥ ΤησΒδαρ6 
ποτα πορορι θὰ. Βυῖ ἃ πὸνν ἀδῆροῦ βδοοῦ [τοαιοποὰ 
ἴο γοιϊαγὰ τ6 Ῥτόρτοβα οὗἉ [Π6 ψΟΥΚ, ἃ τη 651} Δ} 0 ἢ 
οὗ ἀδσεροπάσπου οἡ ἴΠ6 ραγὶ οὗ βοπιθ οὗ [᾿6 Ῥβορΐδ. 
τ νγὰβ πδίῃγαὶ {Ππδὺ τ 56 οὗ {ποι νἢο δα ὈοΠοΙὰ 
τὸ ἔτει “ΓΘ ρ]ο ἴῃ ἰ15 πιαυπίβοοης Ὀοδυῖν, ννου]Ἱά 
ἴδε] βοπηεππαῖ ἀϊΞρ τ 6 δ {86 εἰρῶς οὗ 1π6 ὯΘΝ; 
δἰγυσίαυγα, 50 ἰηΐδιιοσ ἱπ Ουλιναγὰ διιγδο ΟΠ 8, δπὰ 
ΔΈ ΔΚΘΗΪΠ 80 ΙΔΔΗΥ͂ Βυρ ΘΒ. 0η8 οὗ δ 0Π8] ἀθ- 
οἰΐης δηὰ οδ αι τυ, ἀπὰ ἰδὲ τηοΐτ (θ6] 1 ρ8. οὗἉ ἀ6- 
Ἰοειίου σου]ὰ βοοη βργοδα [ῃῆγοῦρΡ ἢ ἃ ἰάγχο ρϑτὶ οὗ 
[πὸ σοτῃπιιηΐϊγ. ΤΊ 686 ΒΥΠΙΡΙΟΙΒΒ, ΟἹ {πο ὶΓ νΕΥῪ 
ἢτας Δρρθδγαποο, σα] θα (οστῖἢ τῃ96 Γἰγτὰ δι ιάγεβ8 οὗ 
τῆς Ῥτογρποῖ, νηΐσἢ, πον οΥ ΟΥ ἴξ Ἰηᾶν 6 ἱπιογρτγοί 
ἰη ἀοῖαὶ!, τηῦδὶ Ὀ6 δαἀτηϊττοὰ ἴο ὕὉ6 8 ΠΟΌΪα ῥγοάᾳοι 
οἵ τΓΠπ6 ροπυΐπα ρτορμοιὶς δρί τὶ, ἀπα οὗ 6 ἢ θδι 
εἰρη ἴσαποθ ἰπ ἴπδὲ γμογοα οὗ τΠοὶΓ Πἰβύουν οἡ 
μι ΒΙοῖ {16 ῬΘΟΡΙΘ ννογα πον δπίογίη. Ὗ 6 τη  οοη- 
δἰάογ ἴτ ἴῃ τῆγου ἀβρϑοίβ δοσογάϊηρς ἴο ἰζ5 ἴἤγεα ἰεδά- 
ἴηρ ἰάθαδ: (1) 88 δά δρίθα ἴο ὁποουγαζα [Π6 ΡΟΟρΪΘ6 
ἴῃ 1π6ῖγ ῥγοδοηὶ ἀο]οοτίοη ; (2) 88 διιρκαβίϊης [Π086 
σμδγαοίοτοιἶς8, το] σίουβ απά τηογαὶ, οὗἩ ἴπΠ6 ΠΟῪ 
ογβ, Ὑ Πίος που] ργονὸ ἰδ ΒΌΡΟΓΙΟΥ ἴο ΔΠΥ (ὈΓΠΊΟΥ 
Ῥοτίοὰ οὗ βγδοὶΒ ϊβίουυ ; (3) 88 ργοάϊοιπρς [06 

ἸΟΥΎ οὗὨἨῚἢ6 τἰπίνογϑαὶ Ομ ατοῦ οἵ αοα, τοργοβοητοὰ 
Ἃ 16 βοοοπὰ Τειρὶθ. ΗΟ (ἢ 686 ἰάθα8 α΄ σ0ῃ- 
ταϊηοὰ ἰη [Π6 δἀάγοββ ΜΠ] ἀρ ροδῦ ἰῃ (ῃς οουγδα οἵ 
ἔϊο οχροδβι θη. 

γεῖβ. 1, 2. Οοπιρατίηρ ἴ[Π6 ἀδο τὴ ἢ [0 [πὶ ἴῃ 
“ΟΣ τη6 ποτ Ὀομδη (1. 15), ἰδ νν1}} Ὀ6 βοθη {Πδῖ 
Τιογο 1Π8ῃ [γα 6 ὑγθο Κ8 δῇ οἰαρϑο, ἐυτίησ ν᾽ ἰςἢ [ἢ 6 
οηἐπιβίαδιη οὗ 1ῃ6 1658 ἀγάσηιν οὗ [6 Ὀυ]]ΔοΓ5 νου ὰ 
δᾶνο Ὀοζιη τὸ ἤαρ. Τὸ τἢΐβ σἴδηρο οὗὨ ἐρεϊϊπρ, 8 
εἰγοιπιβίληςοο νου ]ὰ σοῃ γί Ὀυ6 νν ὨΙΟἢ τ ποι ςοά 
ὈΥ Οοεοεΐι5, {παῖ τἰ6 2151 ἀΔΥ οὗ 1Π6 βανϑητῃ τοπτῇ 
Ὑ858 ἴΠ6 Βογθητῇ δπὰ ἰαδὶ ἀδῪ οἵ τἰ6 Εδαβι οἵ ΤΑὉ- 
ΘΓ 801685, Οἡ ἩΠΙΟὮ οσοδβίομῃ, 85 ᾿ἴ τνᾶβ ἴῃ16 οἾὁ86 οὗ 
[6 ἱπρδιποσίη, [Δ Κ8 ογο ἴὸ ὃ6 τοπάογρα ἴῸγ 
Ὀοπη Ὁ] παγνοβίδ. Α οογίδίη ἀορτοο οἵ ἀδβροηά- 
ΘΏΟΥ͂ του] Ὀ6 χορ ὈΥ 186 τοοο]] δ οιίοη τμδὲὶ 16 
Βαγνεβδὶ οὗ 1ῃ6 Ὀγθβθηῦ ὙΥΘΑΓ πὰ ὕδθεη 80 βΟΒῃΓΥ 
(ςδ. ἐϊ. 9--:1}}. ἔπεητὸ [ΠΟΤῈ τνὰ8 4}1} (Π|8 Ἰηοτὸ υὖ- 
ἔπ οΟσοδοίοῃ ἴοσ βοὴηθ ψοχγὰ οὗὨ Ἧσοτηΐοτί δηα σἤθοΓ, 

6 πιαϑὶ ΤΟΙΘΙ ΑΓ [Πδὲ διιοῖ ἃ δβίαϊε οἵ ἴδε! ἱηρ 
ψοῦ]ὰ ὕ6 αἰ ἀ}}κὸ τπδὲ ροβίαγθ πιδίηταϊποὶ Ὀγ 
(6 Ρϑορ]ς, ψηΐϊςἢ πὰ ονοϊκοὰ ἴΠῸ ἔγβὶ ἀἰβοοῦγεθ. 
ΤΠ δῆ τῆοῖν κα δ ἱπα βότγοησο ἢδὰ ἴἰο ὃ6 τχοῦ ὉΥ͂ 
ΓΟΡΓΟΘΟΝ δηά πναγηΐπρ ; ον [ποτ ἈΠ Πρ’ σοΟυΓΑρΘ 
τασδὶ 6 διιδίαἰ πε δπὰ {ποῖγ (66 Ὁ]6 (810 του νὰ ὈΥ 
Θμοουγαροπιοηῦ δη ἃ ΡῥγΟΙηἾδ6. 

εν. 838. Ὅο ἰδ Ὠ6 ὑμπαῦ ἐκ ον δζθοσιρ γοι 9 
--- Τὸ Ὁ τοῦ ϑυοι (4 ΟΠ. 06) 88 ὑμΐ8 ἡ ΚΘ ποί- 
ἴης ἴῃ γΟῸΣ ογοδΊ Νὰ Βαύθ τὸ ονϊάδηοο ἰπδὶ 
46 ἴσο! πρ οὗ αἰβαρροϊπιτηθηΐ διηοηρ ἴΠ6 ΡΘΟΡΪΘ6 
ὙΓ88 ΟΡΘΠΙΥ͂ ΟΧΡΙΟΒΕΟΩ͂, ΟΥ ἴῃαι ἰΐ νγὰ8 δι δήοίθπι (0 
Ῥτοπιρὶ {Πποπὶ ἴὸ δυβροπά πεῖς Ἰαῦογβ. ΑἹ] [ἢ 6 
Βτοδίου πὰ ποτ οοπβί ογαῖθ 18 8οθὴ ἴ0 6 Φ6Π0- 
ΥὙΔῈ 8 τοϊαγηΐηρ νου. Ηθ σουἹὰ ἢαγο ἴΠποπὶ ποῖ 

. 

ΤΏΘΓΟΪΥ δίοδα(βδι, θὰ 8150 οἰνοογίι! δὰ δοροία! ὅπ 
τοῖν νοῦκ. Ηρ ἢγϑι δα άγοββδοβ ἴῃΠ086 ὙΠῸ τηὰδὲ 
Ἰιᾶνὸ βιιβεγοὰ τηοϑὶ ΚΟΘΩΪΥ ἰῃ τοβοοιὶπρ ὑροη ἐμ 6 
οὐννατὰ δΔρρϑάγδησο οὗ [6 ῥγοϑοηῦ βιγυςίΌΓΕ ---- 
τπο56 ΨΠ0 πὰ 6] 16] 4 ἘΠ 6 Βρίοπίίου οὗ [18 ὑγεάθοδα- 
δοῦ, [τνγδϑ ποῖ αὐ ΒΘΥΘΏΥ ΥΘΑΓΒ δίποα ἴδο εἰς- 
βιίγυοιίοη οἵ τς ΕἾγϑι Το ρ]6, απὰ ποτὰ ηπ58 αι να 
ὈΘΘη ΒοΙΏ6 οὗ ἴΠπο86 81}}} τϑυλδἐ ἴῃ, νυ ο86 τοϑρὲ πὸ ον 
νοΐοοδ δὰ τῃγοῦνη δυο ἢ ἃ σίοομῃ ἀρο [6 ΘΟ Γ6- 
ΠΙΟΏΥ͂ οὗ Ἰαγίηρ ἴΠ6 ἰουπάδιϊοη οὗ τἴδ ρτγεϑδῖις 
Ηοιιδο (Ετγα 11]. 12,18}, ἢ σομχ τῇς Κἰπηράονχα 
οὗ ϑγϑθὶ νγ88 ποῖ ἃ τηδίϊογ οἵ τγϑαϊ τίου ὃυϊ οὗ ροζ- 
ΒΟΠΔΪ ΘΧρΡΟΓ θηο6. [Ὁ ΠΟΥ οουἹὰ 6 οοιαηἰοτι δά, 
ΤΠΟἢ ΤΌΤ ΠἸΚΘΙΥ Μὰ ἰδ ὑπαὶ 1πΠ6 γου ΠΡΟ δια 
ΤΠ ΤῸ δι 8ο  ρΕ016 ροτέοπ νου] Ὀ6 δηεοιταρεὰ δειὰ 
σμρογοά. [τ 18 ποίθιυσιῃυ [Π8ὺ τῃ6 οοηῖγαδὶ δ- 
ὑνθθὴ 86 ὉῸ ἴθι ρ]65 ἰ8 τηδάθ ὉΥῪ Φοβονδῆ ὅδ 
βίτοῃσ, ἃ8 ροΟβ5 016. ΕΘ 566ΠῚ8 ἴο βάπιῖϊ {πὶ (πο ῖσς 
ἀεὐοοῖίοη 88 παίγαὶ, δὰ ΌΥ̓͂ Βῃαγίηρ ἰδεῖγ ἴδ 4]- 
ἱηρ8, 80 ἴο ΒΡΘΆΚ, Ηδ ρἶναϑ ἃ τηοβῖ τιὶηπίηρ δπὰ χὸ- 
ΑΒΒ ΌΤΙ Πρ ον 6 ηο6 οὗ [ι͵8 σοηἀοϑοοηβίοη δὰ βυσω- 
ῬΔΙΠΥ. Οπ (6 οοῃβίγιοιίοη δηὰ ρτοροῦ του οσῖσι 
οὗ ἴα 451 οἶαη86, 8606 τδπηπιδιςδὶ σα, 

Ψαῖβ. 4, 5. Βυΐ οογηα] 6 εἴσχοηρ ΖοΣΌΑΙ͂ΟΣ 
-- ἴϑαν ποῦ. Το ἀεργοεδίπρ ἱθπάθπου οἵ ἴῃ ὑγεδἊ- 
οηΐ εἰγτου Π)ϑίδης 68 γγὰ8 δα πλοὰ  Ὀμῖ τῃ19 τα8 το 
ΤΘΆΒΟῚ ΨὮΥ [Π6 ῬδοΟρΙα Βῃου]ὰ γτορὶπθ. [πιὸ χες 
Ρἶδος, [μον τηΐρῃς ρἰορά ὙΠ ποτ οδε οοπἤάδοπος ἐμ 
πτλϑοϊουμν ΡΙΌπλι86 ΜΓ ὨΪΟΒ πον δα δ ἢ ||6 θείογ δὸ 
ἸΘΥΤΗΙΥ τοςοϊνοα (οἢ. ἰ. 18). Απὰ ἱΓ ἀοἀ Μ85 ἴπ- 
οοὰ ψ 10} τΠ6π|, ποΣ ΟΠ]Υ ννουὰ τὴ6 ροβδβοβδβδίοῃ οὗ 

μι νοῦ δὴ ἃ [86 ὁπ] ΟΥπηθῃΐ οὗ μἷ5 ργεϑέποθ οοτρθαι- 
δδῖ6 [ἴὉΓ 4}1} ρϑδβὶ αἰ βίγεββϑθ, δηὰ δ 411-δυϑδῆεϊοπι ἴον 
186 ποῦ δηὰ πηϊτοαὰ διίατο, θυ1 15 ἢο]ρ, ἷ58 πνιοσῖκ- 
ἴπς τ} {ἸἸὸπὶ, νου] 6818 Ὁ} 15 τῆς ποῦν οΥ̓͂ ιΒεῖς 
Παπά5, αηὰ ἴῃ Πΐ8 βίγεηριι ΤΠῸῪ πνου]ὰ ὃ6 δίγου ;. 
Ης ἀροΐαγοϑ ἴοὸ τὰ Ὀ6δ: 468, ἰῃδὶ, Δβ [η6 σονθηδῃς 
18. 811}} ἴῃ ἕοσοθ, [6 Υ δΓῸ 85 τη ποῇ [Π6 οδ͵]οοῖ οὗ Ὠξα 
ΠΑΙ͂ 88 Ψ ἢοπ ἴπᾶὶ ονοηδης τννᾶβ ἢτϑι γαπῆθα, δνὰ 
{παν πη 1Π6 ΡΟ Γ οὗ ἢἰ8 ϑρίτι τοϑιἀθηὶ πίῃ δα 
διπηοηρ ἴΠοῖη, ὙΠῸ σου] ἃ σΟη ΠΥ ΘΠ)ΟΥ ΐ8 
ῬίθδοποΘ δηᾶ βιρροΤί. 
ϑοἢ ἰ8 [Π6 ζἜΈΠΕΓΔΙ 8686 ΟΥ̓ νΟΓΒ. 4, 5, δηὰ ἱϊ ἧς 

ποῖ τηϑίοτ δ ἷν αἰδοιθα νυν δίονυο Ὀ6 ἔῃ ἔστι ΠΟ ΒΊΤΙλΟ- 
τίοη οὗἩ 186 ἸατοΓ ν γβ6, ΘΟ ποθτηϊηρ τ ΠΟ ἢ ἱποτο ἢδς 
Ὀσοη πιιοὴ αἰ δγοησς οὗ ορἰηΐοη. Τδςε Ἑσἢϊοῖ αἱΣ- 

ΟΌΠΥ 168 ἰπ ἴμ6 διιδί χα γ οὐ ΤΥ ΓΝ. ΤΗΣ 
Βο] οπβΒ ἴμαῖ πᾶνο ὃὕθθ ργοροβθὰ πὰ δῦ {86 βιιρ- 

Ῥοβί οῃ ἐμαὶ ΤΣ δὲ 16. [86 κίρῃ οὗ ἴδ ἀοβηΐία οὔ͵οος 
Μ}1 εγδὶ ὀοτηὴθ ὑπο γ σου. ὅϑότηθ, ποίδοὶγ Επυδ]ὰ 
διὰ Ηδηρβίθηθογρ, βαρροβθ ἰῃδὲ 186 ρογοστίηςν 

ποσὰ (ργοῦ Ὁ ὙΦΕ : τοπποπλθοῦ), δ πη δοτειοοὰ 
αἱ ἴΠ6 ΜΑΑΣ εϑιΣ οΥ̓͂ [86 γτοῦγβο. (Ἐοσποτηθεῦ) εἶν 
ποτὰ πηἱοῇ 1 οονθηδηϊοα τ ἢ γοιυι, ἤθη γοὰ σδσὰθ 
ἰοτὶὰ ἔγοπι Εργρὶ δπὰ ταῦ δρὶ τὴν ἀνγαὶῦ ἴῃ 106 τχΐά ας 
οὔ γοῦ : ἔδδγ ποί. ΒΒ βϑῖάθβ ἴῃ6 οὐυϊουβ οὐ)θοΐος, 
{πᾶ τΓΠ18 οοῃδιγυοῦύοη ἀοοθ8 ποῖ γεδαγ βιρσχοβι ἰϊ- 
861, ἰζ ΤΊΔΥ Ὀ6 τοπιαγκοὰ Πᾶὶ 8 σοίογοηοο ἴὸ ἔχ. 
χΧ, 20, α Ἰ ἢ Ηδη βίη θοῦ Γοραγὰβ 85 Θδιδ Ὁ] 188- 
ἱπσ ἢΪ5 νίονν, βθεπηδ οι οὗ ρίδος, ὩοΪ ΟἹ] ἤγοσῃ ἔἶβα 



ΟΒΑΡΤΕᾺ 1]. 1-9. 

ἐξηρΓΟΌΔὈ Υ ἴῃ σΌΠΟΓΑΙ οὗ δὴ δἰ πδίοη ἴο ἃ οοπι- 
Ῥαγδϊνοϊυ πηϊπιροτίδηῦ ΟΧ ργοϑϑίοι υὐογοὰ 80 ΠΊΔῃ 
δἃε8 Ὀσίοτο, δυὶ 4|5δοὸ ποπι (ἢ6 πίον νδηΐ οἵ 8η8]- 
ΟΕΥ͂ Ὀοΐνοθη [6 ὈγΓδβοῃ Οοἰγοηϑίλη 68 Οὗ [86 Ρ60- 
Ρὶα δπὰ 1:6 βἰθιιδίίοη βαρροβοά ἴὸ ὃδ6 Θοιηραγρά 
στ τὰ ἤθτο. Μογθονοῦ (0 18 ποῦ ἴοο το ἢ ἴο 
5807), οὐ ἐπαΐ βρϑοΐὶβὶ οοσαβίοη (μ6 ϑρίτί: οἵ ἀοἀά 
νγᾺ8 ποὶ τοδιὶηρ προὸπ 186 ῬΘΟῤ]Θ, 85. τποὶγ οοπάποι 
ἐπι π θα δίοΥ τπογεδῖου ΔρυΠἀΔΠΟΥ Ῥγονοδ (Εχ. 
ΧΧΧΙΙ. 7, 8). ΕἾΠ4]1γ, τῆογὸ οι] βοαπὶ ἴ0 Ὀ6 ποὶ 
ΓΑΘΓΟΙΥ 8. οοΥίδ ἢ ἱπΟΟΠΟΤΌΪΠΥ Ὀσίνγοοῃ βυς ἢ ἃ Γοίοτ- 
Θῃσα δηὰ τμ6 τ ο0]6 ἀτι οὐ τῃ6 ἀἰδοοῦγβο, θα [ἢ 6 
ΑἸ] υϑῖοη ᾿γουἹὰ δΌ5Ο αὐ ΘΙ Υ γα κθη τῃ6 Ἰδἰῖοῦ ἴῃ ἐδ 
τγο ]]- δ βία πο δηὰ ἸΟῪ δίρας. ἘΔΌΔΙΥ ἀπ|581}8- 
ΓΒΟΊΟΥΥ ὑροη οχορεῖῖολὶ, του ρἢ ῥσείδγϑ]θ οἱ 
Βτατηπιδίϊοαὶ στουπάϑ, ἰδ [π6 ορ᾿πίοπ (οὗ Αὐθη ΕΖ- 
τα, ἢ). Κίπιοδι, (ὐποϊααρδάϊι5, Ἐοβοηπλα}]6}) ὑπαὶ 

ἽΦΤΓΤ ΓΙ 19 (τὸ οδγ7οοῖ οὐ Ἵ2,.2)), οὐϊπεῖ τερϑϑιοὰ 
ἔγοιῃ τὸνρ δ ΟΥΓ Ὑ10} ἐδ ἰα8ὺ οΟἸδα86 οὗ {πε νϑῦβα 

τι ει ΓΑ] : Ῥουότηλ ἴΠ6 ψογὰ (οονοηδη1) ὙΠΟ 
ςοπο!αάρὰ τἸΝν γοῖ ον νων 6 Ὑ0}}} ΤΥ δρὶγὶϊ 

δϊἀ6 νεῖ} γοὰ. Α8. Ηἰ σὶρ στοιδυκβ, [ΠΟῪ ΤΟΓῸ ποὶ 
τὸ [16]} τὴ6 σοτητηδη δ οἵ ἔδο 1,νν, ὑὰς τὸ Ὀυϊὰ 
το ΤοΌΡΙ6. ΟΥΒΟΙΒ ἀραΐη (Εσοίοτι, Ηἰ Σὶν, Κορἢ- 

Ιοσ, Κεϊ], Ηεδηάθγβοῃ, δπὰ Ῥζσοξββθὶ) ἰδκο ΕΝ α8 106 
““ εἷργπ οὗ ἴ6 ἀοβηΐίο ποιαϊηδίνο οὗ τῃ6 80] 6οῖ.᾽ 
Ις ἴδ ποῖ ἴο ὃ6 ἀοπίεα παῖ ἰῃ βρῖ116 οὗ [Π| οἰδθογαῦθ 
διϊοιιρὶ πδὰρ ὈὉῪ Μϑυγοσ ἴῃ 8 (Οὐοιπιπεπίατῃ ἴοὸ 
τῆγοΥ ἀοα δύ ἀροη ἴπο εχ βίοποθ οὐ {1}}8 σοηβίγιο- 
το, ἰζοτθ 8ΓΘ ἃ ἴδ ιν 8868 ὙΠΟ 566 ἴ0 ΡΙῸΥΘ 
ἐῖϊξ οσοδβίομδὶ που ἢ Τα ΟὐσΌττοηοθ. ΤὮΘ τηοῖἢ- 
οὐδ, μβοινονοῦ, ἰᾶῦ αν θδοη δαρροϑίθα ὈΥ ἰϊδ ἈΠ]65ῖ 
ΒΌΡΡΟΓΙΟΙΒ ἴ0 δοσοιηΐ [ῸΓ 1 ΠΕΓΘ, Υἱ γι} Υ πὰ Κα ἰῦ 
116 βίση οὗ 186 ἀοβηΐϊα ΟὈ]ΘΟοῖ ---- ΔΏΟΙΒΟΓ ἰογιι οὗ 

Γδ6 νἱονν Ἰαβὲ τηοηοποᾶ, [1 18 διιρροδοά οἰὙΠ|6. τμδὶ 

ΩΤ ΣΝ 16. αἰἰγροιοὰ ἰηΐο (Π6 οα88 οὗ ὝΨΗ, 8 
πδᾶρο ὑπ κηοππ ἴὸ ἴῃ6 Ηδῦγον ἰδηρῦδρο, 8 δ Πρ]0 
ΘΧδΊαρ] 6 οὗ ψ οὶ 18 ὙτοηρῚΥ οἰαἰπιοα ἰη ΖΟΟΝ. υἱῇϊ. 
17 (506 ΕΑ], ὃ 277 α), οΥἩ 1π8ὺ (πΠ6 Ῥτοόρμοῖ δὰ 

ἰπιεπάοὰ τὸ ντίτο ὙΤΤΟΝΤΙ ἱπβιοαὰ οἵ ΓΘ 

αἴον ὙΓΤΥῚ, τηακίηρ 411 (μὲ ργεοθάθβ ἴΠ6 οδἤδοι οὗ 
«παῖ νοῦ: ([ δεν θδιδὈ ἰϑηθὰ τπΠ6 ψοτὰ..... 
δηὰ ΤΥ δ χὴν διποὴρ γουῦ). ὮΥ πο βῃου]ὰ ἢανα 
δρδπαοποά [8 οτρῖπαὶ ᾿ηϊθητίοη νὰ ἂτθ ποῖ (ο]ά. 
10 δο παὰ ἀοπϑ 80, [6 "νοι" ργο Δ Ὁ] ΠΥ ογδβϑὰ 

186 ΓΝΕ, 28. δῊΥ ΟἾΒΟΓ πτὶτοῦ που] ὰ ἀο ὑπάον 11Κ6 
αἰγεπηβίδηοοβ. Μόοτγο ργθοδσίουβ δι}}} 18 [86 ποιΐοῃ 
ΟΥ̓ Βε ΥὙΥ εἴτο, ψἴο τοραγὰβ ΓΝ 85 --. ρθε, Δοοογαϊηρ' ἴῸ 
[86 τπηοδηΐηρ πο Οὀβοπίι8 ἢ88 δἰ θαϊοα ἴο τῆδί 
νογὰ δ8 1Π6 ὈΤΙΠΠΔΓΥ οπ6. Ηθ τοηάογδ: [Π]8 πγογά, 
οἴα., τοίεγτίης ἴο {πὸ Ἰα8ὲ οἰατιδα οὔ νοῦ. 4 : 1 πὶ "ἢ 
γου. Μδαγου ἢδ8 Ὀδθη τηοΓ Βα ΘΟΘ55Π] ἰπ σοι θαῖ- 

ἰὴ {8 ΤΏΘΟΥΥ τι τορατὰ τὸ ΓΝ, βίποο πὸ 88 
βῆονσι οἰθαγὶγ ἴπδὶ ἴς πορᾶ πϑύοῦ ὃ6 ἱδκθὴ ἃ8 8 
ἀἰδεϊποιῖΐνο Οὐ ἀδπιοπβίγαδνο ρτοποῦη. ΤΌΠΟΥ, 
Οαὶ]νίη, Εἰομ ποτα, Μδιγοσ, Νονοοῖηθ, ΝΟΥΘΒ, 

Μοοτο, διὰ Εδιιββοὶ τοραγὰ ὙΉΓΤΣ ἸΝΣ 886. (Ὠς 
“ ἀοσυδδίίνο οὔ ἴΠ6 ποτῖῃ οὐ διδπάαγαὰ." 850. ΟἿ 
Ἐ. Ὑιο: δοοοτάϊηρ τὸ 1Π6 ποτὰ, οίς. [ζ τὴδυ ὃ6 
δἀὐπιίειοὰ ταὶ τἴῃ6 τοσιιϑαῖῖνα 8. Βοιῃθ η68 υϑ6α 
ΔΡθοϊαἰοῖὶν πῃ ΗΘΌΓΟΥ ἴ0 ΘΧΡΓΙΌ88 βιιοἢ ἃ ποίίοῃ ; 
αι ἰΓ ἴτ δὰ ΒαΘὰ 8ὸ ϑπιρίογθα πεζὰ, 1 8 Βασάν 

Ἑσοπορίγυ Ὁ ]6 ἐπὶ [86 ΓΝ, «ποῦ τουἹὰ ἤν Ὀθοη 
οογίδι ἢ ἰὸ ὃθ πιϊδιπάοτγείοοα, δηἀ ΤΟΓΘΟΥΘΓ, ΒΌΡΟΙ- 
βαους, ποιὰ παν Ὀθθη ἰηδβογίθά. ΝῸ δχϑηρ]0 
681 ὕὉ6 οιιπὰ οὗὨ 18 ΟσσγΓοηΟΘ ἴῃ δ ἢ ἃ σΟΠΒΙΓΙΟ- 
ἄἕοη. Υα ἃγὸ τῃογοίοσο σοι 6] ἃ ἴο 4850 πι0 (Πδΐ 

ΓᾺΣ ἰς Βοτὸ δ ρῥγοροβίὕοῃ: ννῖτῃ, ἂδῈ Οοοοοίαδ, 

18 

Μαγοίκιυιβ, ὅ. Ὁ. Μ|ςἢδ6118, αἀπὰ ὅτου ἤανθ 4190 
ἄἀοηθ. Τη6 ἤγϑῖ τ πο Υ οὗὨἨ νοῦ. ὅ ψουἹὰ τΠπ8 Ὀ6 
δ δάἀ͵υποῖ οὗἉἩ [06 Ἰδαϑὺ οἶδιιδα οἵ νϑσ. 4, δηὰ 189 
ΒΟΟΟὨα ΣΊΘΙΙΌΘΥ ρΡ6ΓΆ116] 0 ἰϊ. Ὑοτβ. 4, ὅ τηἱϊρῃϊ 
[θη ὃ6 ἴἢτ|8 ᾿ἰεόδη ἐυῤνύνει “Ἐς βίζοηρ, ΠΥ 
ΡΪβθ, ἔον ποποοίουι ἢ! Σ δὶ ἢ γοῦ. [ οΟΙ.6 ᾿ἴηἴὸ 
γοῸΓ πιϊάβε ψυἱἢ τπ6 Οονθηδης ΜΒ ]οὮ 1 τη846 1 
οὔ, θη ἢγεϊ γοιὶ ὈΘΟΘΠῚΘ ΤῺ ΡΘΟΡΙΘ. 1ΦΤΟΠΘῚ 

τ 1} γοῦ πον ἴπδι γοὰ παν τοϊυγηθὰ 0 Μ6: 1 
Ὑ}} ΒΈρρογς δα δ᾽ὰ γοι 88 ἴ πᾶνθ δνοὸῦ ἀοπδ ἴο- 
γα Γἀ8. ἸῺ αἰ ροορ]Θ; ΜΥ βρὶνῖν 15 γοδϑῦ 
προ γοιΐ ; Ὀ6ΠΟ]ά ἰπ τη ΐς τὰν ΓΑ Γ] 6858 πιογαῖ 
ἈΠ ΠΥ ῥγοπἶδα οὗ ποὶρ ἔι1}}}6α.᾽ Τῆδ οπΙΥῪ οὗ- 
)θοοιίοη οὗὁἨ ΔηὴΥ νοῖρμῦ [πδ΄ οδὴ 6 Ὀτουρ αρϑίηδι 
115 Υἱθνν 186. ἔπδὺ [06 ΓορΡο( πο οΥ̓ “νντἢ δ ἴῃ 8 
οἰδῦδο ὙὩ]ο ἢ ͵ 8 ηοὶ Δρροϑβίζίνο νγου]ὰ ογθαῖο ἃ δϑὺ- 
ἰαἴη ἄσρτοο οὗἨ δννΚυ ἈΓΔΉ698 ἱῃ {Π6 βοπίοηςο. ΤῊ 8 
πιῦδὲ ὃὉ8 δαπιλϊτοὰ ; ἀπά γοὶ 1 8 ργοῦδοία ἐπδῖ [6 
ἸΏ8.ΟΓ 88 Ὀθθη τασαγίοα ἴοο τη σἢ δοςοτάϊηρ ἴοὸ 
τη βίαπάεγά οὗ ουἦν ΟὐοϊἀΘῃ 14] ΔΠΔΙΥ Εἰς Ά] ἐπα Ποχὶ- 
016 Ἰαησύδροβ, διὰ {παῖ τΠ6 Ἰοοιοη σου] 6 ᾿θδυ 
οἰϊοηδῖνα ἴοὸ τ ἴαδίς οὐ δὴ δηποίοης Ηρθῦτον. 
ΚΟΘΒΪΟΓ τηδκαβ ([ΒῈ ΟὈ]δοιίοπ, ψ ϊο ἢ ἰβ τοροαϊδα ὃν 

ΚΩΙ], μαι 16 τῃς ΣΝ οὗἁἨ νοῦ. δ μβαὰ Ὀδθη ἃ ργϑρο- 
βἰι(ἰοη, 6 Βῃου! ἃ ἴανο δα ἰῃ νοῦ. 4, ῸΣ τὴ6 Βα κθ 

οὗ ΘΌρμοηΥ, ὩΠΘΘ ἱμβιοδά οἵ ὩΌΓΙΣΝ, Βαὶ ἰπ 
ΒΟ ΟΆ868 88 [[18 ἐϊ 8 ΤΏΘΤΘΙΥ [86 6]086 ΓΘΟΌΓΣΓΘΏΘΘ 
οὗ δἰ αν δου ἀβ {παι οὐἴδηαδ.; π6 ἔδοὶ {πὶ τ86 
ψγΟΓ8. ΔγΓΘ Ἰάθη 64] ἴῃ πιθδηπίηρ ἰ8 απἰῖο ἢ Ποαὶ 
ἰηθαθηςθ. [τ 5 Ὁποσγοίοτο ἃ βυῆοίδηϊ Ἀηβυγοῦ τὸ 
[Π656 δεν πθαν ἴ0 88Υ ἴῃδὺ ἴ[Π6 Οὐῃοχίου βοιιπὰ ἐδ 
τορεδίεα ἢετο, ψ ἤογο, δοοογαϊηρ το (16 οοπβίγιο- 

τἴοπ ΒΕ] 4 ὈΥ {686 ογτῖο8, τὰς ψογτὰ ΣΝ, τορτθ- 
δοητ προ ἴΐ, 8. αὖ Ὀ6δὺ βαρογῆπουθϑ. [ἢ δοοοτάϑῃοθ 
ΜΠ δῦ Π48 Ὀδοη βαϊὰ, 8) 6 τοσζὰ ψὩΙΘῺ 1 οον- 
οδηθα τ γουὺ, οἴς., πηυϑῦ Ὀ6 πηἀογβίοοα 898 
{116 ΡτΌσῖθ86 οὗ (ἀοα᾽ δ οοη ἰπυΐῃν Ρρίσδοηποο δηα ἴδ- 
νοῦ, βδυϑροηἀοά ὕροη ἴδ6 οποαΐθησα οὗἨ [6 ρθορ!]ο, 
γ᾽ ΠΙΘἢ ΘΧΡτοββοα ἢΐ8 ΟὈἸ δῇ οἢ5 ἐν ἢ τοϑρθοῖ ἴο {116 
Οονθηδηϊ τηδὰδ δὺ δίηδὶ, Ὑοϑ6 νδ] αὐ τγὰ8 ὕἢ0 ὉΘ 
ρΡθιφροῖπαι. ὙΤΠδὺ ἴ6 ψογὰβ στῶν ϑρίσὶῦ τοίοῦ ἴο 
ἴπ0 διιβιδίηἰηρ δηά οοτηΐοτιϊηρ ἰπθαοποα οὗἩ ἴδ6 
ΗοΙγ ϑριτῖῦ προπ [06 ρθορ]θ, δπὰ ποῖ ἰο τΠ6 ρίες οὗ 
διιοἢ Βρθοἷ8) αι} βο δ! οη}5 ἴογ [Π6 ργοβϑοηὶ ποσὶ ἃ8 
ΜΟΤῸ ΠηραΓίοα τὸ Β628166] ἀπὰ ἢΪβ δϑβιβιδηίβ, Εχ. 
χχχὶ.  (Οδβίδπάθν, Κοθἣ θυ), ΟΥ ἴο ἔπι οὔ ἴπ6 βρί τὶς 
οὗ ῥτορῆθου (Τύρζαπι, . 1). ΜΙΣΒ Δ ο] 5, ΝΘυγοοπιο, 
ἨΗϑηάἀουοη), 18 ρ᾽αῖη ἱἔ 'γθ οοπϑβιαοσ, (1) τπδὺ (9 
ΘΧΒΟΥΓΙΔΙΟΠΒ 8.6 Δἀ ἀτγοβθθα ἴο [Π6 ὑγῇο]6 ρθορ]ο, δπὰ 
(2) τπᾶῦ ΟἾΪΥ ΤὨγοῦΨἢ 8δῃ ἱπιπηοάϊαῖθ πα ψ] Δ 6} Ὁ 
Βρτϑλὰ ᾿ἰπθποηςο οου]ά τῃοὶν ἰηοϊρίοηῦ ἀοΒθροπάθποΥ 
Ὁ6 τοιπονθα δηά δχοηδηρθα [ὉΓ μοῦ! σουγαρθ. 
ϑ00ἢ ἰηϑρ᾽γδιίίοη τοοοϊνβα δηὰ ορεγαιίηρ, [80 88 ἷξ 
τσ Ὀ6 βουρῆς δηὰ ρῆζβὶ, ψουἹὰ βοοῇ οβτ5θ 
τΠ6ῖ τὸ ἴογσεὶ ἐοἷγ [8116 (ὈΤιη 685, πη τοῖν οθΌτις 
ἴο Βρθοά ἔπ φοπιῖηρ οὗ ἴΠ6 ργοσζηἶβοὰ ὑγαπρ. 
ΤΟΥ πυρῆς οχροοῦ νοῦ ποτα πῃ τἢ8. Νοῖ 

ΟἾΪΥ ψου]Ἱὰ τλ6 1088 οὗὁὨ Ιβϑγ86]᾽8Β Ἀπείθῃηϊ ρΊΟΥΥ ὃ6 
Ἰροθ (ἤδη πιδὰθ ὡρ ἴο 186 [{π||86 ΘΟΙΟΠΥ͂ ὈΥ͂ [Π6 
δΌΪΑΪΠσ’ ΡΓΘΒΘΏΟΘ «πὰ μοῖρ οἵ τποῖς Οονοπδηῖ ἀοά: 
ἴΠ0 ὙΟΥΥ δβιγιοῖατθ οἡ ΜΝ Πἰοἢ ΓΠΟΥ γαγα τῃθ6η 6ῃ- 
σαρσοά, τπουρὰ ἀπρδάοτηθὰ Ὁγ ἴπο σἰ]ἀοὰ τηδρηϊῆ- 
6Θη06 οὗ [86 ἴὈΓΙΏΟΥ ἄτι Ἐς γγου]α γοῖ, ᾿ῃ 1ϊ8 ΡΌΓΟΓ 
ἀπά τηοτο βρ᾽ γἰίπ 4] ΜΟΤΒΠΪΡ, Ῥοδβθ88 ἃ ΡΊΟΥΥ 4]] 118 
οντ, ἴο ὙΠΙΟΙ ἐϊ8 ργΓράΘοΘΒ50 Ὁ ἤδὰ ΠΘΥΘΓ αἰαϊηοά, 
δηὰ ψου]Ἱᾶ ἐπι5 ργϑῆριγο τμδῖ ονογ  ϑϑεῖπρ' ΓΓΘΙΏΡ]6, 
ὙΠ Π0866 ἰγαηβοοπάθην δηὰ δυθυ- ποθ αβῃρ ΡΊΟΥ 
νου] 6 ἀἰϊδρίαγοα π᾿ {116 Ρἱ στίπιαρθ ἈΠ ΓΠΟΥ Ο 
ΜΟΓΒΕΪΡΡΟΙΒ ἔγοπι ΘΥΘΥῪ παιίοη, Ἰδάθη τε ἢ ὉΠΟΙΓ 
οἰιοίςοβὶ οὔδυίηρε, πὰ 8.1}} ποτ ἴῃ 6 αἢΓ͵Ο- 
βιίταϊποά δηὰ οοπιϊπαϊρ ργθβθηςθ οὗἉ [Π6 ἰῃά τ 6}}ηρ; 
ϑρίγις. ὙΠῸ γογδο8 ψμιο οοηςδίῃ [Π6866 ὈΓΟΠκὐθοῶ 
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ΔΙῈ 80 ΟἸΟΒ6ΙΥ σοηηροίοα {παὶ ψὸ τηῦδὶ ὀχρουπά 
[Ποπὶ 85 8 ἡ ἢ0]6. 

γοῖβ. 6-9. ΒῸΣ ἰδυδ δαί Φομουδ οὗ Ἡοοῖδ 
νον ν ΜᾺ] κῖνθ Ῥδϑϑοο, δϑαίῃ Φϑβοόνδὰ οὗ Ἡσοαῖδ. 

ΤῊΘ ρῆγαβο ΔΓ ΘῸ ΓΕ ΤΣ ἴῃ σεν. 6 ἢδ5 
δἰνναγδ ὕσοπ ἴἢ6 Οὐσβπιοη ΟΥ̓͂ ΠΟ ἀΐδριῖο6. ΤαΚ- 
ἴηρ ἃ βγνου οὗ τὸ ἀϊπἝογοηὶ νἱον8, νὸ δηὰ ἴἢδιὶ 
1Π6 χοπαοτγίπρ : 1 [δ γαὶ ἃ ἢΠπ||6 (ν}}}}6}, οὗ το Τατ- 

σαι (ΝΠ ΒΝ Ἢ 15) ὙΠ) δηὰ τι Νυϊχζαῖο 
(αα ἀμο πιιμὶ πιοάίσιιπι ει} ᾿Δ8 ὕθθη δαοριοὰ Ὀγ [υ- 
τον, Οα]νίη, ατγοιίαβ, δὰ ΟΥ̓ ἸδῖοΓ ὀχροβίτοῦβ, ἃ5 
Βυοκονι, Μδυγον, Πρ βοηθοῦν, Εν], {ἱπιῦτοὶι, 

δὰ Μοοτε, ΠἸΓΙΝ θείης τεχαγάοα ΌὈγ τηοϑῖ οὗ “ποτα 
88 τ-- [ἢ 6 ἱπάοἤπη 6 ατιῖςϊα, θαῖ Ὀγ ΗΘ βίο ὕΘΓρ, 88 
ΒΙΓΙΟΙΥ ἃ ΠΟΠΊΘΓΑΙ δα͵οθοῖνο. Ποίδγοηοο 15 τμάθ, 
ἴῃ διιρρογῖ οἔἩἍ (μἷβ νον, ἰῸὸ ἔχ. χνῇ. 4; Κ8. χχχυὶ. 
10; Ποε. ἱ. 4, ῃ ἃ ΟΥΠΟΥ ράϑϑανοθ, ἰπ 41} οὐ νΒ ἢ 

οαβ68, δονενονῦ, Ὁ ἴδ δἰ {Π|οΓ ἀπαοοοπιραηϊεα Ὀγ 

δὴ αἰἰγ δαϊτνα οὐ Ὁ] ὃν ΨΩ, --΄ δὴ θη τγεὶν 
ἀϊετεπι σοηδβίγαοιίοη. [ΙΠΒΌΡΘΟΓΙΌΪΘ ργδαιηπιδιίοδὶ 
αἰ σου εἰσ αἰτοηα τὴ}5 ν]ουν, τυ σον ΟΥ̓ 115 ἀθονο- 
τιθητἰοποὰ πιοὐὶἠεδιίοηβ Ὀ6 δαἀορῖθα, 88 τῇδὺ ὃδ 
δ 6 ἴγοπι ἴπ6 »»Ύδι) της 41] ποῖα οἡ 18 νϑῦβα ; δηά 
1Π6 ἰαννϑ οὗ τὴ Ἰαηστιαρὸ τὲ ὃ6 διιογοά τὸ ἀθ- 
οἷάς δραΐηϑδι ᾿ἴζ. ΤῊῖ8. σοηῃπἀογαῖίοη ἢδ8 Ἰ᾿οὰ {Π6 
ΤΑΔ]ΟΥΓΙ οὗ πιοάογῃ ΘΧροδβίϊογβ [0 τοζαγὰ ἴῃ δθῆ- 

ἴθΏ06 88 πιρθ ᾧρ οἵ ἵψὸ πιραῦοτ ; ΓΙ ΤΡ 

απὰ ΝΟΓΤ ὌΨΏ. Βαὶι διροης ἴΒε80 δρδίη μ6Γὸ ἰβ 

ἃ ἀἰδαρτϑοπιθηϊ ἃ8 ἴο {Π6 τὰ ἴοτος οἵ ΙΝ. 16 
τοδίοῦ πυπιῦεγ (ἱποϊααϊηρ πιοβὲ οὗ [6 ἰδῖετ Αἢ- 
υἱο-Απιοιίοδη δχροβίίοῦϑ, δογ πὸ Ε'. Υ΄., (ὐοοοοῖ- 
.8, Ματγοκίυβ, Κοσιιον, οὶ}, πὰ ῬΊθ8561), (ΟἸ]ΟΝ 

{πὸ ΠΧ Χ. (ἔτι ἅπαξ), »γῖο, πονονον, [οἷ ἘΣΤῚ ὉΘῸ 

ππιγδηβίαιοά, ΤΏΘΥ υπάἀοιοιδηά ὈΥΨ Ξ, τ οι ἰδ 

οδδῃ (διἰηΐηθ, τ ΓΝ, δηὰ τπῆλκο τῃῆ86 ΘΧΡρΓ68-} Τοε 
δἴοῃ Ξξ οὔςθ, ἃ8 ἴη ΕΖ. χχχ. 10; 3 Κίηρβ νἱ. 10; 
ΦοὉ χ]. δ᾽; 708}.. ν. 2. ΤΏΕΥ δοοογα ὨΜ} τγβἢ β]αῖ8 
106 δαηῖθῃοθ: οποδ πιοῖζὸ --- ἰδ 18. ἃ {π||6 Ὑγλ]6, εἴς, 
ἘΠ πιε: Ηοΐϊππδῃη ( Κ᾿ εἰδρασιιπς ὑυπὰ Ενγμίμησ, ἱ. 
880), 1) 6] 1Ζϑςἢ (ὗπιπι. ξζαπι διίοίε απ ἀἰς Ηεὀγἄετ, 

οἷν. χὶϊ. 26), υπἀογβιδηὰ [Ὁ ἱπειοδά οἵ Ὁ) 5, δπὰ 
ΓοηάοΓ : οὔθ ρογίοὰ "οῦγο -- ἃ γιοῦ οὐδ 18 1ϊ, οἷο. 
ΤῊ Ρτιορδοῖ 18 τπ6η διιρροβθὰ ἴο ἴδᾶνε ἀοοϊαγοὰ (1) 
“δι τ1Π6 ρμογοα Ὀούνσθοη τη6 ργεδθηῖς δηὰ (86 ργϑ- 
ἀἰειοὰ σύεδι σδημα οὗὨ τῃς νου! ὰ, ννῖ}} ὕὉ6 θα ΟΠ 6 
Ρεγιοά, ἐ. δ., 956 ὑπ ογῖα δροςῖ, πὰ (2) τ δὲ τ[ϊδ 
ΘΡροο Μ}] ὕ6 8 Ὀγίϑε πο (6236). Βαῖ ἰΐ 
οσὐπηοι "Ὲ βΒῆονγῃ Ὑἱέμοιιῦ ονουυγογκὶης [ἢ6 Ὀϑβδαρθ 
τμᾶῸ τ}8. ἰάοα ρΟδΒΟβ808 ΒΠΥ ῬΟΓΓΙΏΘΠΟΥ ἴ0 [Ὠ68 
Ῥγορίιοῖ᾽ κα ἀοϑί ρα ; δ 60 Πὶ5 βίγϑηρο ἴπ τ ΟΠ ΦΟ- 
ιἰἰοη. [18 διἰνοσδῖθϑθ δἰ50 ἰζποτγὸ ἴπε ἀἰδιϊποῦοη ὑ6- 
ἔνθ ΡΓΟΡΠΘΟΥ δηὰ Ὠἰβίοῦυ. [{ πχαδῖ τμογοίοσο ὃ6 

ἀροίἀοά ται ΡΒ ἰδ 16 νοτὰ το 6 δυρρίϊοὰ; 

ἡ Ὠ ἢ ἰ5 αἰθήρ ῃοα ἔγοτα ΤΠ Ὁ 48 οοσαδίοη ἰδ ἔγοτη 
Ῥετίοά, δὰ τπᾶς 116 ῬΙΌΡΕΡ τοπάογίηρ 8: ΟἿσο 
ΤΟ --- ἴτ ἰδ ἃ {{π||6 (ν 8116) τὶ δηὰ, οἵο. ὍΤΠθ υ86 

οὗ ἢ τὸ πιδγκ 188 οοπϑοαιθης οἶδι86 οὗἨ [6 δθπίεποῦδ 
Δίϊεγ ἃ βίδιθιιθης οὗ ἴηι ἰδ ἰπ δοοογάβπος ὙΠ Ὁἢ 

Ἡδῦγον αϑάρο; 866 Ογθθῃ, ὃ 387,8. ΝΝῪΤ π΄ ας 
Ῥαγθητοιίςα! οἴδιδα 'δ (Π6 οορυ]8 (τθοη, ὃ 258, 2) 
ἀπὰ ποῖ [6 ρῥγοάΐοαϊο, ἃα όθῆ]ον ἀββογθ. [0 18 

οσοηίοτιπαὰ ἴῃ σοηάογ τὸ ΣΙΝΑ, νι μἰς δ τ τοργοβοη 8. 

Τι ἰΒ παι γα] ἴῸ βββίπια ἴπδὲ ὙΌ Ῥγθβοῦνθϑ ΠΟΤ ἰΐβ 
υδυ8] 561150: γαῖ, δζδίη, ποτ. Βλοθ 6 Γ, ΠΟΥΓΘΥ͂ΘΓ, 

ἨΑΛΟΟΑΙ. 

Δ Κο59 ἰξ ἴῸ πιϑῆῃ : ποησοίοτίν, ἰῃ 6 {πἴυτο, δηὰ 
τ86 τ οΐο ϑοηΐδηοο 88 δπηουηοΐηρ, Εἶἰιδι ἴτοιῃ [δὶς 
τ6 ἰογιναγὰ τη ποτὶ ὰ νου]ὰ Ὀ6 ΒΔ ΚΘη οηςθ, δὶ 
ΟἾΪγ οἶος. ΤῊΐ8 πὲ ἀοεβ τοὶ σεϑὲ α ἱηριτίκῶς 
Βτοιπάβ, τοίοστί πε, δα ἣἢς ἀοσ5, ἴο 3 ἔμ. χὶχ. 86; 
2 Οἴγοῃ. χυὶϊ. 6, οὔΪΥ ἴο δον (δὲ πο πιοδηίην 
ΡΙΟΡοβθα ἰβ διϊπηϊββ Ὁ]6. Νονν, νη ποῦς τρδπίαίη- 
Ἰηρ; [86 ἀπιίοθαῦ!ο ροβί ἤοη (848 τθ (Βἰηἰς 11) οἵ Κεὶ!, 
τπαῖ ὙΦ ἰδ 8 τοῖδίπβ ἰϊδ ὈΓΓΙΔΙῪ δθῆϑα οἵ γὲρ- 
οἰἰτίοη οὐ γοΐατπ, ᾿ξ 18. γοῖ ἀπαδηΐδὺϊθ {πὲ ἴτ ἰηνα- 
ΤἸΔΌΪΥ ῬΓΌΒΟΓΥ 68 806} ἃ [ὍΓΟΘ ὙὮ6η σοηηροιθ νι "ἢ 

ἃ. ἸΘΙΠΡΟΓΑΪ ἰῈΓΠὶ ΟΥ ῬἤγΑδ6, Ββι0 ἢ 45 ΓΤ Π85 ὕθεῃ 
δον ἴο Ὀὸ 1 ΟἿ μὲ ζο ἢ ]οῦ ὑ8565 [8 
ορἱπίοη ἀροῦ ἴΠ6 ποϊίοη ἴπδί τεροι πο σϑπηοῖ ὃς 
ἱπιρ θὰ Πογο, Ὀθοδα8θ 0 δίς σοΙΔΟἤοηβ οὗὨ ἢδ- 
ἴυ 6 ἃ8 ΔΓ ἴδγα ργοαϊοιοὰ μαὰ ον ὁσσυττθα θοίοτε 
(818 πι6, ποῖ θύβὴ ἀυσίης τῃ6 ἀο] νοῦ οἵ 180 [δ Κ 
δῖ δίηδι, το 9 ἀΒΌΔΙΥ ϑαρροθοὰ ἴο δὲ αἰϊπἀοὰ 
ἴὸ ἱπ (Π6 ραδβϑβᾶρθ. [Ι1ἢ ἀϊβργουϊηρ [16 βιδιθιησηι 
{86 Γ 8 ΠῸ ΠΘΟΟΒΒΙΥ οὗ τοίδιτίηρ ἴὸ τΠ6 8699 οἵ Ὑἢ9 
88 παεγβιοοά ὈΥ ἔπ διῖπον οἵἉ ([Π6 ΕΡί5:16 ἴο τε 
Ηοῦτονβ (οἢ. ΧΙ, 96, 27) οὐ ἀνε ἴ0 [ἢ ἱῃπίογεποδ 
γΥοἢ ἢ6 τᾶν 8 ἤζοιῃ ἴΠ6 σογὰβ “ ΟΠΟ6 σηοτὸ ἢ οἵ 
οὐἵ Ῥτορθθί; (ὉΓΣ το γ6 ννὲ πᾶν δἰ τηρὶγ τΠ6 δυΐδοτ- 
᾿γ οὔτ ΟΧΧ. τ π ἢ '5 αυοίοα δηαὰ Δρρ] ἱρὰ δῇεγ 
16 συϑίοιι οὗὁὨ ἴὸ ον Ἰοδίδιιθηὶ τυ πῖετθ. ἢ ςὲ 
ΔΎ, ΠΟΉΘΥΟΣ, οἰϊθ 16 ορὶπίοη οΥ̓͂ ἴῃαι ἰηδρίγεὰ 
ὙΥΤλΘΡ, ταὶ ὁ τγ88 ὑπ6 δῃδκίηρ οὗ δίηδὶ τμαῖ ἰ᾿ 
Ῥγόρβοὶ δὰ ἴῃ ταϊπὰ --- δῇ Ορί που ϑυλάθηογ μεὶὰ 
αἱ τοῦς [86 ἰθα8ι τοίογθησα ἴο δη6 ἰηξογργοϊδθου οἵ 

ΓΙ ΤῊΣ, ὁπο, ἰπ ἔδοϊ, δοϑατηθα ὉΥ Ἠΐτη 88 υῃ- 
ηαρβιίοηοὰ. ΤὨΪΒ ΔΗΥ͂ 0Π6 ὙΠ ραγοοῖνθ οἡ δε 
(6 πηοϑῖ βυρογῆςϊα)] Θχδηιϊπδιῖοη οὗ τῃ6 
Ηοῦ. χὶϊ. 18-.29. Κορῦ]ον δϑβογῖβ [Πδἴ [Π6 5βακίησ 
οὗ δίπδὶ οἀπηοῦ ὃὉ6 δι υδοὰ ἴο Πότ, Ὀοθοδῦβο {δ 
σοτηπηοίίοηβ Βόγο [γι ο]α σοῦ ἴο δῇϊξοςξ 4}} πδίῃ το, 
8116 τῃ6 ἀσεογρείοηβ οὗ [Π6 αἰνίηρ οὗ [6 [δὲν ἀὺ 
ποῖ ΤΟΙῸΓ ἴοὸ δὴν αἰδιαγθδηοο Ὀεγοπὰ ἐπθ δὶπαι ἧς 

ἴοῃ. Βιῖ δυςὶ ραβϑαροδ 88 διᾶροδ νυ. 4, 5; δ. 
ἰχυΐὶ. 8,9 ; ΗδΌ. 11). 6, ΓΟΡΥΟΘΘῺῦ 81} πδῖατθ 85 ἢδγ- 
ἱηρ Ὀδοη ἴΠ6η πιογϑὰ δι ἴπὸ σοπιηρ᾽ οὗ ἀοά. [[Ὶ; 
διου]ὰ 06 πγρϑά τθδὶ δ σἢ Ρορεῖσα] σΟΠΟΟΡΤ ΟΠ δῖ 
ἰαγμοὶγ δρυνγαῖνο, ἰδ ΠΙΔῪ Ὅδ τορ! θα ἐμαὶ {86 οου- 
νυ ]δίοπΒ ἤστο δ μἀδὰ το ΔΓ ὑποιβο νθ8 Ἰαγροείν ἤξ- 
πγϑτϊνο, 88 ὙὙ}}} 06 ῬΓΘΒΘΏΥ͂ δον. ΤῈ ἔοτοο οἵ 
1.6 Ῥτορἢμοι᾽Β δ᾽} υδίο ἰ0 τ} ῬῃΘπΟπΊθηδ δἱ ϑ᾽η8] 
νγ6 οοποσῖνο ἴ0 ὃ 1Π8; Ηδ ἱδ πονν ΒοΙ ἀϊηρ ουἱ 10 
16 ἔδ! 1 οὗὨἨἁ ἢἾ8 ἀεβροπάϊηρ ῬθῸΡΙ5 106 Ῥτοβροτὶ οἵ 
δ ΠΟῪ ΕΓ, ὙΠῚ0 ἢ Ὑ͵δὲ [0 τοβρτγθα ὉΥ {πε 
Ὀγθβοηὶ Τρ. Τῇ ἔογιρογ αἰβροηϑδὅοη, ουἱ οἵ 
ΜὨϊς ἢ ΤΠΘΥ ὝΟΓΘ δοοὴ ἴο Ρ888, δῃὰ οὗ πἰΐοι δὲ 
ἴοττηοῦ ΤΟ ρΙθ τγϑ8 τῇ8 ΒΥ 00} δηὰ στόν, μοὶ 
θοθη δηηουηοοὰ δηὰ ργοραγοά ὉΥ ἴῃ δμδκίπρ οἵ 
Βηκὶ δηὰ τπ6 οὐδοῦ σοπάογα τοῦ ρἣξ ἴῃ τΠ6 τοδί πὶ 
οὗ πδίανο ἀυγίπς ἴ6 αἰδο! "] ἸΑΓΥ Ἔχ ρογθησε 
ἐποῖγ ἔλῖμοτβ ργενίουβ ἴο ἱπεὶς θπίγαηςς ἱπο τὲ 
Ῥτοιηϊβοὰ [πὰ. ΤῊΪ8 βοοοηά, ἢπαὶ ἀϊδροπεδίίοη 
Ὑγ88 8130 10 Ὀ6 ἀϑμογοᾶ ἴῃ ὈΥ κπδκίήσβ ἀπά οοπναὶ- 
εἰοηβ. ΤΊ686, ἴῃ δοοογάδποο τ ἢ [Π6 τοοτο βρί ττυλὶ 
ΟἤΑΓδοῖοΓ οὗ [ἢ 6 ΠΟῪ 6Γδ, Ὑ6ΓΘ ἴο ΟὐσΥ ποὲ 50 Ππυ (ἢ 
ἴῃ [Π6 ΡΠ γϑιοδὶ 5 ἱπ [06 ΙΏΟΤᾺ] ΒρἤδΓγο, ὅμ6 ἴοττπεῦ 
ς]488, ῃοννδυοσ, ποῖ ἴο Ὀ6 ὀχοϊαἀθα. [Ι͂η δοοογάδῃοἑ 
ΜΠ 16 ΜΟΥ ἐδ Αὐβρϑταν οἵ τὴ πον ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, 18 
ΡοΓίθῃῖβ, 80 ᾺΓ 88 ΤΠΘΥ ἡγοῦθ ἴ0 οοσατῦ ἴῃ {πὸ ΕΧΡΕΙ- 
η8] ποσὶ, σοι]Ἱὰ αϑθοι 4}} παίασε, 80 ἴδγ 88 1867 
616 (0 αὔοος ἢυτδῃ 1πουχὰϊ δηα ΔΟΙΟΏ, Ὑγογὸ ἴ0 
αϑῶοος 411} παζώοπβ. [{ γεπιδίηϑβ ἴὸ δ6 ϑϑθη ἤον [818 
πηΐν ταὶ βηακὶπς; 5 οἰδβοιοὰ. ὙΤμδὶ τμ6 πογώδ: 
1 νῖὶ Ὀ6 δμδκίηρ ἐδ μβοανϑδ διὰ ἐδ ϑασίδ 
δρᾶ ἐμο 5086 δηὰ ὑ86 τὺ ἰδῃὰ, μδυθ οἰ ΕΗ α ἢς- 
ἀγϑιΐνο δρρ σδιοη, ὈΘοΟμ68 ΟἾΘΑΓ γος ἃ ΠΟΠΙΡΑΙ͂- 
δοῃ πὶ βιο ρϑδϑαμεδ δὲ 6. ἰχ. 3; Συύΐ!. 7518; 
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15. χὶ!. 18; Ἰχὶν. 1-8᾽ σβογο (οὐ 8 ἡπᾶρπηοηςβ ὩΓῸ 
τορτοβοηΐϊρα τ ἀ6 Ὁ ἢ 568 ἄγαν ἴτοτῃ [116 ΡΠ Θηοτη- 
ΘΌ8 οὗ Ππαίιιγα ; 4150 ΠῸΠι ΟΥΠΟΥΒ 5116 ἢ 88 [5. ἰχυ. 17 
(ςοτὰρ ᾿ἰχνὶ 32, δηὰ νυῖο}} {Π 1810 6 ῬνΟΥ 8 “ΟΠ (6 ΤΊΟΓΤΟ ἢ 
ἴῃ Οἵἷν γο 156), ἴπ ΠΟ ἢ, 48 ἴΠ6 σοηϊοχί 5Πο 8, (Π6 
Ὀ] 586 τοϑα 8 ΡΟΩ δι ΠΥ ἈΓ6 σΟΙηρΑΓοὰ ἴο ἃ 
ον Ποάνοη δπὰ ἃ ποὶν οαγτίῃ. Υἣθ ἀο ποῖ ὄνοι 
ποοὰ τὸ ρὸ δογοπά οὐἵὖἦ ον δοοῖς (ῸΥ {ΠΠπειτγαιοη. 
Ϊπ εἰν. "1. 21 ψθ αν ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ8 51 ΤΉ ΠΥ ἴ0 ΤΠ 860 
Πότ δ ρ]οΥ ὁ, νΠ]ΟὮ τηιδὺ ἤανΘ ἸΑΓΡΟΪΥ ἃ ἤρττα- 
εἶνε 5 ηΙἤέδησο, βδίποθ τπ6 ονογίῆτον οὗ ἴΠ60 58ι1- 
τουη ἀϊησ Πδ[]0η5 Μ'88 8} πᾶ} τ6 οσοὴΐνυ ϑίοη8 
ΓΠοΥ 6 ρῥτγραϊοῦοα ννόγὸ ἴο ἈσΟΟΠλΡ] 8}, ἃ8 ΟἿ ΟΧΌρ 818 
οὗ τ6 ράβδαρο Ὑ}}} δ'ιον. ὟΝ ΥΔΙοι 8 ἀθρατί- 
ἸΏ6Π 18 ΟὗἨ ΠαῖΌΓΟ δτῸ ΡΑΥ ΓΟ] ΔΥΙχοα 80 ἃ8 ἴ0 ργοβοηῦ 
ἃ νἰνιὰ ρίσίαγα οὗ [Π6 ἀπίνογβΆ} οΟΙΤ ΟἰἷοΠ 5 ἀηα οὗ 
τπς σοπεοαποηΐ ἐγληϑογιηδλιίίοι οὔ τὰ6 ψγουνἹά. Πα 
Ῥτγοάϊοιοη ἢΔ8 ἰζ5 ἰογα] 18} πθὴξ 180, ἰπ 80 ἔδυ 
Ἀ5 Γοτ Ὑ Κα Ὁ]86. ΠΑΙΌΓΑΙ ΡῃοΠποιποηδ ἢδνα ἃ ροτίθη- 
[6.5 εἰσηϊἤοόρηςο, ἴῃ το αἰνῖπο ἀθα] η 5 ἢ ἢϊδη, 
--- Α ᾿τὐτἢ τοσορηϊζοά οι ὃν 1Π6 δει!ρίαγοβ ἂπὰ 
ὃν γγοίδπο ψγίτονβ. )6 πηιδὺ Το Ἐπ ΘΓ, ΠΟνοΥΘΥ, 
1 παῖ 1ῃ6 γεργοθοηϊδιίοη 18 ΠονῸ ΟΥ̓ 8 ΥΘΙΥ͂ βΈΠΕΙ ΑΙ 
πδῖαστο. τ τ 656 σΟΠΟΙ 5] 0 ἢ5. ἴῃ Υἱόν ἴς γ0}}} 
ἈΡΡοδι ἰδ νοῦβ. 6, 7 ἀδϑογῖθθ τΠ6 νοτκίηρ οὗἩ ἀοὐ 
νεῖ ἢ [15 τοβα ἢ σ᾽ τηλγύοίοι 8 οὔδησο ἴῃ τΠ6 ἀβροοὶ 
οὔ εἶα νψου]Ἱὰ ἴῃ ρϑπογαὶ, δηα το ΘΒΡΘΟΙΔΠΪΥ ἴῃ 115 
ἱπῆήποποα προὸπ τηλῃ ΚΙ ὦ παΓΟΉΔΠΪΥ δπὰ ἱπαϊν- 
παὶϊγ,1 ργορατίησ [Π6 πὶ ΤῸΓ ἴΠ6 αηΐνθ 54] Το ρΡιοη 
οὗἩ τῆς Ὀϊεδεῖπυ5 οὗ τΠ6 μγοπιβοὰ σροοῖ. Το αἸ]ὰ- 
αἴοη πηδὺ τῃογοίοτε 06 ἴο 811 τῃοναπιοιιῖβ ἴῃ {Π|6 
Πἰβῖουνυ οὐἨ ΠαπΙ ΠΥ, οἰ ποῦ Ὀαίοτα ΟΥ̓ Ἀ βίποα 1Π6 
ςοπκῖηρ ΟΥ̓ ΟἸιτοῦ, νυ ἢ ϊοἢ ἤανς αἰθροβοά πλθῃ ἴο 
οσσιι Οἰνῖθο 45. {ιοὶν [τὰ πὰ ϑανίοισ, Απὰ οἔὗ 
ἘΠ656 ἴτ ἰ5 τιοϑῦ παζιιτα] ἴ0 ΘΟΠ 516 Γ ἃ8 τη τ ἱπητηο- 
ἀἰδίοιΥ ἱπτοημαοά, [Π086 νατίοιιβ ΡΟ ἢ 108] σοπνα]- 
β'ουβ ψΠΐοὶ σπαησοά οἶα αβροοῖ οὗ τΓΠ6 εἰν} } 264 
Ὑγ γα πὰ δι) 1{Π6 ΠΔΈΪΟΙ 5 [ὉΓ {Π6 τοδὰγ τοσορ- 
εἴοη πὰ τα} 1 Βρτγοδαὰ οὔ τἰ6 (05Ρ0] ---- [η6 σοπα 513 
οὗ ΑἸ]οχαηάοι,, δηαὶ εἴὰ νὰ γβ οὐἁ ἢ13 5ποσοοϑοῦθ, ΜὙΠῈ 
1Πεῖτ τε ἀΟΠΟΥ͂ ἴὸ οοτ ἷηο πὰ θη 118}1Ζ. {86 ἡ δι η8 
ἰηνοῖνοά, 4 το ΘΆΚΟΠ [Π6 Βρ γ οὐ Δί οΠ 4] ἐχ- 
Ἑἰπιπί νοΠ 658, [0 Ῥγοιηοῖ τγῖπ4] ᾿ητοτγοοιῦτβ6 τὰ ἢ 
τῆ πιράϊιι) οὗ ἃ ἐομημηοη ἰδηρῦασα, ἰπ ] ἢ αἱ 
ἤγος τὰς Οὰ “᾿οκταπηοπὶ δηά δὲ ἰαδῦ ἰῃ6 Νίοιν ὑυϑῦα 
μίνοη τὸ τπῸ τνον ; [ΟΠ] ον α Ὁ. 186 ρσγαάμαὶ θὰϊ 
ἐγτασ βιῖ }]6 ΡΥ τον ΟὗἩἮ Ποιπᾶῃ ΒΟΡΓΟΙΏΔΟΥ τηϊην 
ιτῃ6 ποῦ απὰ τἰϊρ ήοδῖ, ἀπα. τοβιϊἶπρ, οη τἢ6 Οἢ6 
πδηά, ἰπ τη6 ἀκα] ης ΟΥ̓ ραραηῖθηλ οὐ Πα ΓΠΟΠ Ὁ] ΓΟ- 
᾿ἰσίοη, πὰ οὐ {6 οὐποῦ, ἵπ ἴπ6 ργούϑίθηςα οὗ ἃ 
Ἰοῦς πὰ πηίνονβα φοδοο, 850 ἔδνογηα]θ ἴὸ τς 
βργεϑα οἵ τι6 στο! κίοη οὔ τπδὴ Κἰ πα, --α ϑ ἢ τναϑ [ἢ 6 
πη οάϊεῖα {Ὁ} ΠΠ᾿Ππγοπν ΟὗὨ τπὸ ρεοάϊοτίοη. Βαϊ γα 
ΔΓ οῖ Ὑγαιτληῖοὰ 1η διορρίηρ όγθ. [Ι͂ἢ δοοογὰ- 
δῆσο Ὑν1{}} τὴ 6 ττ6 ἱπιεγρτοιδοη οὗὁὨ τὴ6 βοοοπὰ 
εἰαιιϑο οὗἩἨ νον. 7 (το ὕς κίνοη ργοβο ΠΥ}, νγα Παιδὶ 

ἀγὰ τὴ6. σοην]ϑίο 8 88 οοοχίρηϑίνο ψἰ τ ὉΠΕΙΓ 
ἰηῆθποο. ΑἹ] παιοη8 ψογΘ ἰοὸ οοπιγίθι6 τὸ τῃ6 
Κἰοσν οὐ το Οπυτγοῖ οὗὁἨ ΟὨ τϑῖ, αινὰ νυ μδίανου οχου- 
εἶδα οὗ τ1πῸ αἰνίηο ρόνγοῦ ἰὰ [Ππ6 Θχίογπὰα! νου] ἃ οὐ 
ἴῃ [86 δρίγι 8} Ξρῆθτο, βδῃοι ἃ ἀΐϑροβα τάϑη ἴοὸ 1116 
ϑογυῖσο οἵ Φοῃονδῇ, πηιιϑὺὴ ὕ6 ἱπο άἀοα ἴῃ τπαὶ τηον- 
ἴῃς οὗ [6 νου] νυ πο 8ηοι] ἃ ρα ἴὸ ἰζ8 ἰγδη8- 
(ογηδιίΐοη. Ηδποο ννὸ περ ποῖ τγοϑίγίος (6 [1}{{}}- 
τηοπὶ οὗ τς ῥτγοάϊειοπ ἴο {Π6 ΡΟ Πἶἰς4] ἤδη ρ68 
νι ἢ Ῥτοραγοῦ [Π6 Ψὰν [ὉΥΓ ἴδ γτεοορίίοη οὗ ΟΠ} γ]8- 
Δ ΠΙΓν, 85 ἢδ8 ὈΒΌΔΙΥ ὑδοη ἄοηο, θὰ τᾶν ὑθῃο]ὰ 
ἧς αἶβο ἐπ ἴποϑβα δι υβοαιοηδ ον οπ 8 ἴῃ {6 ἡγοτ 5 
εἰδίοτυ, ρο εἶτα], δοοΐα], ΟΥΎ Το], ψ Ὠΐοῖ ἢδνα 
δι Ὀδειτοὰ (ἀπ ΠΘΥΟΥ ΠΟΤῈ ΘΟὨΒΡΙΟΙΟΌΒΙΥ {π8η ἴῃ 

1 Νειίοῃαβ δῖὸ πδιηδοὰ ἤΠΟΙῸ ἴῃ δοοογάδηο ἘΠῚ (Ὦ9 
ξυλτάεοα διὰ ρῥδει(8] σοργεδοηἰδβιίοη οὗ ἴῃ βαϊγαιἊοη οὗ ἴδ 
Θοητ ες ρεσυ) δε ἴο ἔπο Οἱὰ Τοείδπιθηῖ. Βυΐξ ἰοάἰνίἀτδὶα 
δῖο οὶ ἰποτγείοσο οχοϊυάοθα: ΠΟΥ Δ1Ὸ τίορ ὈἸΔΙΏΥ δοὰ 
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Οἵ οὐγη ἀΔΥ) {πὸ στον δηὰ ρίουυ οὗ ἔμ6 ΟἸυγοῖ 
οὗ Οὐγίδ. νῇς πιὰν ὀνοη δαπηῖῦ [86 ραγιία] 6οι- 
γϑοῖη 685 οὗἩἨἁ ΟδΙ νη 8 ὀχ ρίδηδιίοη, ἐπδὺ [6 58 Κίηρ; 
ἀθηοίθ8 τΠδῦὺ τη γν 8. δ ροΓ παῖ γα] πὰ νἱο]θηὶ 
᾿πη ΡῈ }58 ὃν ν ἢ οἢ Οὐ σΟΠΊΡ6]8 ᾿νἴ5 ρϑορίθ ἴὸ ὑοίακο 
1ΠΟΙΒΕΪνο 8. ἴὸ το (ο]ὰ οὗ ΟΠ τῖϑι. 6 υἱενν οἔ 
Ηρ βίθη θοῦ πα 61}, δὲ 41} ουβῃῖβ, 18. 6514 6 [ῃ6 
ΤΠΆΥΚ, ΠΟ βιρροϑα τηδὺ {Π6 δῃαΚίηρ Οὗ γη6 πδτοη 8 
5. Ἰητοηἀοἀά ἴο βἐεῖ ἴοστῃ (πὰ ρυηἰ εἶν ἡπάρπηθηῖ5 οὗ 
ἀοὰ τπρὸπ ἴπῸ ᾿ιοατηθη, 88 Ἰθδαάϊηρ {Π|6πὶ το 5ιἰπλΐξ 
{πο Π δα νοβ ἴὸ 5 Χ1]6, ΑΒ αὶ τηδίτου οὐ ἔλοῖ, τ νυ 8 
Ποῦ, ἴο δὴν ργδὰῦ οχίοπῦ, [π6 Ἰπάσιποηῖ5 οὗἩ αοἀὐ 
τπδὺ 16 {6 Ὠοαῖῃοπ ἴο δοσαρῦ τ ἀὐ8ρο]. ΜΠ οη, 
τΠετοίοσο, Η θη βίη ΡΟΓρ δἰτοιηρίβ ἴ0 ΔΡΡΙΥ ιἷ8 τ86- 
Ὁ ἴο ΓΠ6 ργΘραγα ἤοη ον ΟἿ ΓΙ505 ΠΟΙ τ, ΒΘ πδία- 
ταὶ γ (4115. ΑΡρθδὶ] ἰδ πιο ἴο νϑῦβ. 21--98, ΠΟΤ 
ἃ ἰϊακίησ οὗἉ Βοινθῃ πα δαυτῃ 18 ργϑαϊοιοα ἴῃ σοη- 
πθοῖίοι ἢ [6 ονογίγον οὔ δαγγουπάϊησ παιίοηϑ. 
Βιτ τ ραβθαρῈβ ἄγ ποῖ Ῥϑγα] οὶ. Ὑο 8. 2]1-28 
ΔΓῸ ποῦ ἴῃ 16 8[11ὁἱ 56η80 Μιοββίδηϊο ἢ ΘΓ ραββαᾶρθ 
ἷ8ιἩ 1716 8 0)οοΣῦ ΤΠ6γῸ 8. 1π6 ομροϑίτἴοιλ ὑδίνθθη 
[6 Βοδίβθη απ (οὐ Β ροορία; δῃὰ τὸ πΐπὶ ἰβ 
σίνοη οἵ ἴῃ σοηνογβίοη οὗ {{|ὸ ογηθῦ. ὍὕΤἢΠα βιι- 
)θ.ῖ Ποιδ δ 116 Βοποῦ τὸ Ὁ6 ρυῦ ὑροη ἴπο ΟΠΌγΟΣ 
οἱ Ομγῖβε (τεργοβοηιοα Ὀγ τῆ δεοοπα θη }}6) ὃν 
118 τοσορεοη οὗἉ ΟΡ ΡΟΓΒ [πὶ 1} πατίοπβ. ΤῈ 
ποίίοη οὗ 1Π6 ρει πἰβπηεηῦ ΟΥ̓ 116 Ποατ 6 ἢ 185 Γθηχοῖθ 
ἴτοτῃ ἴ.6 ἰάθᾶ οὗ 1Ἐπ6 Ῥτγοπῖϑο ἀπ ἰγγεϊθύδηῦ [0 [ῃ9 
αἰβοοιι το 88 ἃ ΜΠ ΠΟ]. 

ΤΠ σοηϑθάποηοθ οὗ [μΐ8 ἀϊνίηθ ἰηἤιθηοο ἀροη 

τη ΔῈ ΚΙ πὴ 5 ποχὺ ρίνοῃ : ὈΣΔΓΙὉ9 ΓΤΏΓῚ ἸΝΞᾺ, 

Βαϊ ψῆδὲ ἰ8 πιοδὴς Ὁγ ὩΥΔΓΙ ΓΥΤΟΓῚ ἢ ὙΒο τϑη- 
ἀογίην ΟΥ̓ ἢπ6 ΕΣ. Υ΄. : Το ἀσϑῖτο οὔ 4}} παι: οη 8, 8δ0- 
οογάἀϊης το το τη6 Μοββία]ὶ 18 τοίουτεα ἴὸ ἃ 8 18 
οὔήοος τπαὺ δῃοῦ α δβ5}γ 116 πηΐϊνοῦβαὶ Ἰοπυΐηρ 8 
οἵ πιοῃ, 5 ΔΙ ΥΑΥ5 Ὀ66η ἃ λυ υ ἴθ ἱπιδγριοίϊδιὶοῃ. 
ΓΩ6 ἰγαηβἰδίίοη οὗ ἴῃ6 Νυϊσαῖο ννὰβ: “οἰ. υδηϊΐ 
αἐκιἀφγαίια οποία γοπίϊδιιδ,᾽ διὰ {Πι18 νναβ (Ο]]οννοὰ 
ὈΥ τη6 οίοιτηοῦε (οχοθρὶ (ἰαἰνὶπ), ὈΥῪ (6 οἱάδν 
οτπῃοάοχ (πη οπύδίοσβ ρΘΠΘΓΪΥ, ἀπὰ δπλοηρ, 
Ἐπρ] ]8ὴ Εχροβίιοτθ, ἰαϑὲ ὉΥῪ Εδαββοῖ. δο Ἵσοπῆ- 
ἄδην μα8 τποὶς ορί πίοι Ὀθθη μα], τῆαὶ ΙἰΊ όσα 
δαβροςιοα 6 ἰδοῦ 6 }}8 οἵ πανίπρ οουταρίοα τῃ6 
ρᾶϑδαρμθ ΕΥ̓͂ ΟΠδηρίπ ἃ δβἴησυ δῦ νογὺ Ἰηϊὸ τι 

ΡΙΌγαΙ (ΔΝ), τ τη6 ἀδεῖρη οὗ (Ὠγοννὶπο ΑἸ. 
σου ὲ65. ἴῃ [6 ὙΔΥ οὗ ἴΠ|6 ἴσιο ᾿πογργοιδίίοθ. [ 
88 Ὀθθ δοοδρίοα 80 Ὑ]ΟΙΥ ὈγΥ τ6 ΟἸεἸ στ λη 
Ομαγοὶ ἀὐοακῃ εἶα πθαοηςα οὗὨ ἴΠ6 νατῖοιβ Ν' 6Γ- 
δίομβ {πᾶῦ ἰῦ ἰ5. 81}}} ὀνογγ ν ἤόγο ἀλιγ Ποανὰ ἴῃ τποῖγ 
Ἀν 8 πὰ ᾿γΆνοΓΒ. [Ὁ 16. ὩΔΓΙΓΆ], ΤΔΟΥΘΟΥΟΓ, παῖ 
ἸΏΔΗΥ͂ 5Πο] ἃ ἤᾶνο Ὀέθη ἀν Πρ ἴὸ ρον υρ 8 
ὑγβαιοιοη ψπϊοὶι ϑοοιηθα ἰὼ ΘΙ ΌΟΟΥ δας! ἃ ρτοδῖ 
δηὰ ἱπδρίτπρ τὰ. Βιι βις ἢ δὴ ἱπτοΥργοΙ Δτοἢ 
οἀπηοῦ 8ϊδι)α ἴδιο ἴοϑὲ οὗ σοτγγοςῖ οὐ τἰςῖθπη. [ἢ 186 
ἤγβι ρ]866, νὰ Ἰηπδὲ πᾶν ΓΟσΑΓ ἴο 1116 τὴ οὗὨ [Π6 
ἀἰδοοιγοα. ἰΒ6 δποουγαροιηθηῦ οὗ 10 Ῥ6Ο0]6 ἴῃ 
Ὀυμάΐϊηρσ τὉΠ6 Τοπιρ]α, ὈΥ αϑϑυνΐηρ 16 πὶ τῃδὶ 18 
ρἷοτν νου] γοῖῦ Ὀ6 σγεαῖ. 715 οὔ͵οοῦ νου ἃ ποὶ 
δανᾳ Ὀδθη βιιρβεγυοὰ ὉΥ (γείθ! πο τπ6 σοπιλίηρ; οὗἁ 
ἃ Ῥαγβοι) ἴογ ἡ Βοπὶ 81} (ἢ ἀση1}168 ΘΓ ἸοηρΊηρ. 
ϑιιοῖ ἃ ῥγοπλῖδο νοι ὰ σίν Ὧ0 βρθοίΐδὶ οοπιίοτί ἴο 
τ6 Φον8. ΓΘ. ΟἾΪΥ τϑαβοη ὙΧΠΥ (ἢ 6 “ παιῖοη8᾽} 
6, ΓΟίοττοα [0 τηπδῖ παν Ὀθθη ἰδὲ (ΠΟῪ τ 6πὶ- 
βοῖνϑδ ὑγοι]ὰ σοπηγ Ὀπ:6 τὸ {πΠ0 [πτᾶτ Ρ]ΟΣΥ. ὅ'6δ- 
ΟΠάΪγ, ἴτ 8. ἱτα ροββι Ὁ]6 ἴο 566 Ῥῃμαὶ σοπηοοιίοῃ [ἢ 
Βῖϊνοῦ δπὰ τῃὸ ροϊὰ ΟΥ̓ νοτ. 8 ἐπ ἤᾶνθ ὙΠῸ [6 
οοπης οἵ (6 Μαπβίδ!, τορι (μδ΄ νΌΓΒ6 18. ονΐ- 
ἀθηογ ἱπιγοάυοοα 848 σοπῆτγιματοτυ οὗὨ 118. Βαϊ, 

δρϑοΐδ! τοχετὰϑα : 70. (86 οοπδέγαίηἴης ἴογοα [5 Ὁ] Εἰ πιδ δι 
ποὲ οὐαϊπαχὰ οοπιραϊδίοη, ὈὰὉ ἔμο ἰοἤυσθοο οὗ [86 βρεῖς 
ὍΡΟΣ; ἰδο ποσί, 88 [86 ἀϊϑοοῦζδο ἰἰδοὶΓ ἰταρ οα. 
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ἤπα!γ, τπ6 νἱονν ἴῃ αποδίίοη ἰδ ὩπίδηΔ Ὁ]6 ρτδτη- 

τηδ τ Αγ. ΝΞ 19 ῥ᾽ αταὶ, παῖ ἴα δα ήγεοι ΓΑΙ ΟΓῚ 
15 βίῃρυϊαγ. ἼΠδὲ δι )οοῖ, ἱπογοίογο, σαπποὶ ὃ ἃ 
Ρετεοη. [1 ἴβ ἱπηροεβὶ]ς ἰο δνδὰς τῆ ἴογοθ οὐ (Π 18 
ἀγρυμπιοηῖ; ἀηὰ ψἤθη πὸ αἰδοονοῦ ἴμδὶ 800} 6Χ- 
Ρεοαΐϊεηῖθ δύ ὑθοὴ δάἀορίοα 85 ἴο δϑϑιη (δδὶ 
ΟἸὨ γι 5 ἴννοὸ Ναίογον ἀγα σοίεστοαὰ ἴο, [06 Πορο]685- 
Π658 ΟὗὨἨ 1π6 αἰἰοπιρὶ Ὀεσοπη68 ονϊάθηι. [τ [85 ἰῃ- 
ἀϑβὰ ὕθεη πγρϑὰ ἔδει ἩΠΘῃ 8 Ρυγαὶ ποπη ἀοροπα8 
ὌΡοη δηὰ (ΟἸ]ονγ8 ἃ δ'ηρσαϊαγ, [Ππ6 νου ΤΥ ἰπ Ηε- 
ὈτΟῪ ἀσγοο πὶ τΠ6 ρ᾽αυγα!. ὙΤὨΐδ ἰ8 ἔγαα ἰπ οοΓ- 
τΑΪΠ οὐ568, ΠαΘΙΥ, ὙΠΟ [06 ῥτοάϊοαῖθ ΤΏΔΥ πδί- 
ἜΓΆΠῪ θ6 Γαίοιτοά ἴὸ ἰΠ6 ρονεγηθὰ νγόοσγὰ ἃ8 Ἵοῆ- 
ταϊ ἴῃ 016 σοπίτο Πἶπρ ἰά68 οὗ 1Π6 βοηίοποα (ΘΟΠΡ. 
ὕτερη, ὃ 277). ΤΪδ 18 οὗ Θοῦγ86 ηοΐ ἴῃς οἈ86 [το γα. 
τ ἰδ ποῖ ἴὴ6 πδίϊοηϑ ὑποιβοῖνοβ ΠΟ ἈΓΘ ΓΟρΡτΓο- 

δβοηιθὰ δβ οοιηΐηρ, δὰ: τιον ΓΤΩΓΊ, Μοτε δαπιΐ8- 
δῖ 0]6 ργαπητη δ 1 8}}}7 8 [Π6 τῃοἀϊβοδιίίοη Ῥιοροβοὰ 
ΌΥ (Οὐοεςοίι8, γὴ0 ἰγϑῃδ]δῖθβ : 1 Ὑ11}} 5 θ 8}} η8- 
τἰοπδ, {παῖ ἸΠΘΥ ΤΙΔῪ οΟπ6 ἴο [86 ἀο5ῖγ οὗ 8]} πα- 
κἰοη 5.) Βα τῆ6 ἤγβὲ ἀγρυπιθης δἀἀπορὰ ἀραίϊηβι 
ἴ.6 ρῥγοοοάϊηρ υἱοῦ 8 ἀδοίβῖνθ 4180 δραϊπβδὶ τἰ8. 

ΤῈ ΟΠ]Υ ταπιαΐπϑ ταὶ να ἴακο ΓΙΤΩΓΙ͂ ὡς ἃ οοἰ]6ο- 
ἔνα, --- ἩΠΊΟΝ 118 οἱ  ΠΔ}}Υ δοβίγαςϊ βοῆ86 ὕπο 
Ὠδίυτοϊ!, δηἃ 85 1Π6 Ρ΄υΓγΑ] νοῦῦ ἀοιηληβ.: Τα 
ἔτιις βοηξο οἵ ΣΑΤΩΓΙΤ ΠοΙΘ τη δὺ ὍΘ τεδα γ ἀοράποοα 

ἔτοτη [Π6 δῶρο οὗὨ ἰἴ86 ὑτγὶ πηι ἶνο ὙΤΏΩΓΊ: ἴο ἀθοΐγο, 
ἴο ἴ8Κὸ ἀεί σῆς 'πΠ. ὙΤὴθ ἀοτγνδιοη πιολῃβ, ἢγβί, 
{89 ἐπιοιίοη οὗ ρμίδββατο, δπὰ ποχί, δὴ οδ᾽εεὶ οὗ ἀο- 
ΓΘ ΟΥ̓ ἀοϊίχῆς (1 ὅδ. ἰχ. 20; Πδῃ. χὶ. 87). ὙΥῪὲε 
αν ΠΟῪ ΟἾ]Υ ἴο ἀφοίάθ τ ΠΟΙΒΟΓ ΐ το αἴθ8 ἴ0 Ῥ6Γ- 
ΒΟΠΒ ΟΥ̓ ἴο Τῃϊρ8. ΤΠ ΓΌΓΤΩΘΥ 8656 ΥὙγ1{}} [6 6Χ- 
ἀρ ιρϑα : Μηδι ἰδ γ᾽ 88 0]6 ΟΥ ΟΣ ΏΥ διθοην {πὸ 
ΘΔ 6Ὴ --- ἰ, 6., [86 δοδὲ οὗ [Π6 (φη 1168 ---- Πὰ5 Ὀθοη 

δἀορίεα ὈγΥ ὙΤῬμποοάοτο οἵ Μορδβῃδϑεῖα, Οδρρο]]8, 
Πάοκογι, Ηἰιζίρ, Ὁπιῦτοῖς, απὰ Εδγδι (ἴπ 18. Η )δ᾽- 
ἰογὐιιε). Βυς Ποῖο, δ]50, 4}} οοπποοιίοη ὑν ἢ νον. 
ὃ [118 18. ΤἢΘ ΟἿ]Υ τμοδηῖης ὙΠΟ ἢ δα ι8ῇ 65 4} 
ἴ6 οοπαπίοπβ οὗ [1ῃ6 μῬαβδαρ ἰβ: [6 ἀςδίγαῦ]θ 
τπΐπρϑ οὗὨ τ1Π6 πδίίοῃβ; ηοΐ : [π6 ἐπΐπρ8 ἀδδίγοὰ ὈΥ 
16 πδῖοἢ 8 Τοδ] ἰζοὰ ἴῃ {[ὸ Ὀ]εββὶπρβ οὗ τΠ6 Με8- 
514} 8 ΓΘ, 848 ΗΠ οη ἀογβοη ἢ0]48, --- ΔῊ ΟΧΡΙ απ δ Οἢ 
πῃ ἢ Εἰ ΤΠ086 ΡΓΘΥΪΘΌΞΙΥ ποιϊερά βῃου ἃ Ρ6 αἷδ- 
οσαγαάοὰ Ὀοοδυδο οὗ 8 δ οἵ οοπποοιΐυῃ τνῖ ἢ [Π6 
οοπίοχῖ, Ἀηα ἐϊ8 ἱγγοϊ ον οὐ ἴὸ [πὸ ἀἰβοοῦγδα 8 8 
ἍΠ016. 6 Δοοογαϊηρ!) ἰγαποὶαῖο : ἴπΠ0 ἀεδί γα Ὁ] 6 
ΟΓ ῥτϑοίουβ {Ππἰῆρ8, 1Π6 ἰγθαδβιιγοβ οὗ [ῃ6 Πδ(101)8, ἃ8 
τοϑὲ οὗ 1Π6 Ἰδίϑυ Οοπηπιοηίδθοτβ ἤδνα ἀοπ6. ὅ0 
16 ΩΧΧἧὄ ΔΡΡοΔΥ ἴὸ παν υηάογείοοά ἰδ (ἥξει τὰ 
ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν, ποῖ ἥξουσι, οΪ ῬΟΓΒΟῺΒ 
Ὀὰῖ τἶημ8). ὙΠοὶγ ΟΧΡΙδδοι νγὰ5 δαορίθα ἰῃ 
16 1414 δὰ νυϊγζαίθ, πὰ ὉΥ Είπις δ, δὰ νγδδ 
ἘΟΠΙΡΙοΙο οΒΙ8 0] 186 ὉγΥ Οαὶνίη, 1116 ἐἰλμν τθοι: 
εἷοιβ πὰ μοποιγαείηρ οὗ Οοιημπηεπίαϊοτθ. δίποθ 
τῆς ᾿ξοογπιδιίοη ἴ ἢδ5 ὑθοη Π6]4, απιοπρ ΟΥΠΟΥ5 ὮΥ 
1) γιβίαβ δηὰ Ὑ]γηρα, ὈῪ Βοπεϑηση θεν, Μαιιγοῦ, 
Π|ςπρδίοηθοῦρ, Ηοΐπηδηπ, ζοοῆ!οῦ, Κα}, Εν δ] ὰ,} 
Ἀηἀ διηοηρ ᾿ὑπρ] 5 ἢ Εἰχροβίτογβ, Ὁ Αἀδπὶ ΟἼάγΚα, 
Νονοοπιθ, Νουεβ, Μοογθ, δηα ον ο8. Ἠοηρείοη- 
Ὀοῦς, ἰηάορα, [ΟἸ]]οννοὰ ὉΥ Μοοζθ, δββιπιος υπίθη- 

1 Βνϑὴ ἰὴ Ῥε. οχίχ. 108 ἰδο συθίοοι [6 οοἰἸφοῦνο : [ἢ 96Σ. 
χί. 84 ἴἰ 16 ἀϊδιτὶ ὈΓ|79. 

8 να) α, ΠΟ ΤΌΣΙΘΘΕΙ͂Υ (πὶ ἷ5 Οοίπ.) τρδ οἰδίηθαὰ ἰῃδὲ 
ἐῶ "᾿ ςοἷς6 (ρευδοιθ) οὗ ἰδ δυο. 8 τοῦθ τροδηΐ (860 
ΒΌΟΥΘ), ὩὨΟῊ δ6ΘΙῺ ἴο αἰ (88 ορἱηο. [15 ἢἰκ 
ϑργαελίελτε (ἃ 817 δ), 6 οχρίδίπβ ἴ8ὸ ποζὰά ὈΥ Κοσίδαγκεῖίον. 

8 ΟοΙρατο (Ὁ ἴῃο ἰάοα οὗ καίουν ἱπροτίϑα ὈΥ πηδίονίδὶ 
οαδυσοα, Νδυπι "ἢ. 10 (9). 

4 Τὸ 26 Ὀθθοι πΒοἰὰ ἰμδὲ Ἡφροὰ ΣΙ οεθοϊοὰ ἃ ἐμπἰγὰ 
Τοϊρὶο Ἰπδιρδὰ οὗ τοραϊγίπα ἐῆο δϑυοουά. Βυὲ ἐμ} πιοΐο οὗ 
ΦΣΡτοδδίου ἘΠΟΝΒ ἃ δὴ οὗ Ῥοσοορίου οὗ ἴδ6 ἀϊνίηθ διὰ 

Φ 
ΔΌΪγ τμδὲ ΓΤ ρτορ ΠΥ τηθϑπ8 Βαϑαιγ, δαῖ δοιὰ 
ὙΓΓΙΟΓΒ δορὶ τΠ6 πδι.681] Ἔχ απαιίοι ἴῃ (Πεὶγ οχ- 
Ροπϊοη. ΕἾοπη δῖον ῦ διδπα-ροὶπιὶ πὸ τορατὶ 
[8 ἱπίογργοίδιίοη, ᾿ϊ8 σογγεοίηθββ θΘΟΟΠΊ68. ΔρμᾶΓ- 
εηῖ. Ετγϑπιτηδιί σα ΠΥ 1ΐ 16 ἀπ} 5584 Ὁ]6. [ τα τε: 
γαγὶ ἴο ἴΠ6 οὐςαϑίοῃ οἵ ἴΠπ6 ἀΐδοουγδο, πὰ Βηὰ ιἱδῖ 
ἦτ σοπίδίπηβ 186 ὙΟΥΥ σιουπα οὗ Θποοιγασοπιοηι 
ὙΠ ἢ [6 ἀοβροπάϊηρ ρεορὶθ τοαυϊγοὰ, ΤΏΕΥ μά 
Ὧ0 πρρὰ ἴΟ δ6 αἰδιῃιοαγίοηρὰ Ὀδοδυβα οἵ [ΠῸ ῥγθθδηι 
οοπαϊτίου. οὗ τ1π6 Τοιηρ]6. Τῇδ ουϊναγὰ δάοσι- 
τη η(8 Ἡ ΠΙΕΝ Ἰιαὰ τοπογοὰ [Π6 ΤΌΓΠΊΘΓ διγιοζατε 80 
διγαςιῖνο ψότο ἱπάοεα δθϑοης, δας τΠ 656 ποιϊ]ὰ ὃς 
ἸηοΓΘ {Π8Π βΒαγραβεοὶ ἰη δρὶοπάογ ὈΥ εἰ16 ῥτροίους 
δ᾽ 18. σι οἢ 4}} πδιίοπϑ 5ιοι ἃ γοῖ Ὀτίηρ, ἴο τῆακε 
σἰουίουβ ΠΟ ΠΟΥ Δἢ Β ἀν ρ-ῬΙδο6. 1 τὸ τοραηὶ 
1Π6 Ἰπηπιοάϊαϊα οοηϊοχῖ, [Π6 Ἰπτεγργοϊδιίοη ὈθοπιοΣ 
δε Γονιάθης. Τα αἰδρίᾶν οὗὁὨ [ἢ6 Ῥχοοίουβ πιϑῖδὶα 
ἴῃ ἴ6 ἤγδτ ΤορΡ]6 88 τοῦτ ΓᾺ}}}Κ Τοπειηθετοὰ 
ὈΥ τῆ ροορίο ἴῃ τποῖν ρον. αὶ (16 δϊγδγ δπά 
Βοϊ]ὰ οἵ τ1Π6 νοΐ δα γα Οοα᾿ 5, τπιθεΐ πηοτὲ 
σ]ογίοιιβ νουα]ὰ ὃὈ6 {πὶ Τοιαρίο νυν ῆϊοἢ δηου]ὰ ὃκ 
Δαοττιοα ὃγ [ἢ ἐγοαβογο5 οὗ 8}} πδιί!οηδ Ὑ ΒΟ Ηθ 
βοι ἃ ἀΐβροβο ἴο πἷ5 ΟΥΒ ἢ ρ 8πὰ ϑβογυῖςθ. 

ὟὟε Βᾶνθ πεχὺ ἴο ἱπααῖτα ᾿πῖο 186 μι αι πεηὶ οἱ 
(18 τοτη γΚ80]8 ργοάϊςοπ. Απὰ {86 αὐεϑιίοη ἤμι 
βυρ αδῖ8 [56]: 15 [Π6 μγοπιΐδβα ἴο 6 ἢ] 8]16ἀ ἷπ ἃ 
Ἰΐτογαὶ οὐ ἱπ ἃ βριγβαῖῖνα β6η86, οὐ ἴῃ Ῥοϊὰ δ Τὰκ 
ΒΔΏΒΥΘΙ 111} γον δα αἰ τομαὶ μηδ 4180 ὑρὸπ τῃὲ 
φοΟπο]αἀΐπρ ννοτὰδ οὔ νοῦ. 7 : 1 ΨἘΠ 81} 818 Βουϑο 
σὰ αἸοτγ Ἰρρι 8 ηον 566 ἴ0 ὙΠιαὶ οχῖδης ἴθ 
Ορητ]εβ ἀϊὰ Ὀγὶπς οὗ τποὶτ ἰγοαβγε8 ἴο [86 86: 
οπᾶ Τορ]6, μὲ οοτῃηπιδηὰ οὗ 1» 1.9 Ηγδβίβϑρεξ, 
δἴνεῃ εοοὴ δῇογ, πὶ ἀϑαπάδιι Βα ρΡ 68 διιουϊά δὲ 
ΑἸ]οννοὰ {μ6 ψεν)χ28 ἴἢὸ ἔοσυνατὰ (Ποὶγ ἰαθοῦθ, σδηποὶ 
ΡΓΌΡΕΓΙΥ σομλθ ἰηΐο οοπαίἀθγαιΐοη Β6γθ, ὈθοδΠ656 1: 
88 ποῖ ἃ ΘΟΠΒΘΑΠΟΠΘΒ Οὗ ΔΗΥ͂ 500ἢ Ξῃδιεῖηρ οἵ ἴδε 
ΠΑΙΟΠΒ 88 [Πδὺ ἦμδι ῥγοάϊοιϊοά. Τ6 ΒΆ4Π16 γεπραγκ 
ΒΡΡΙΪο8. τὸ [Π6. ρτοϑθηῖβ οὐ Ατίμχουχοβ [ηρΊΔηε 
Δα ᾿ιἶδ σουῃς  Πογθ τῃγοιρὴ Εσγα. ΥΊ α τυυλὶ ἰοοὶ 
Βογοπά τΠπ6 ταὶρ ΠΡΟ τοαὶ σοπνῃ]βῖοπ8. οἵ [δε 
δζο ΟΥ̓ ΑἸοχδηάοῦ ἀπά [͵8 βυιοοθββουβ, ἴῃ ὙγΠ]ςἢ, 86 
6 ΔΎΟ 566, ἴΠ6 βῃακίηρ οὗἩἨ τῃ6 παιίοπϑς ἤγδὶ δ: 
[Δ}}Υ θερδῆ. Απὰ Βοῖο, δ58 Οδ]νίῃ [88 ΒΒ ΜΉ, 
δηὰ Ἠοπρϑίοηθεῦς τηότο {Ὰ}}γ, τ 6 τϑηθναὶ οἵ τ 
βοοοηὰ ΤΌΠΙρΙ6 ὉΥ Ηετοά τυβὲ δὼ οχοϊυάεὰ ἴτοιι 
ΘΟΠδΙ ἀογδτῖοι!. Ηοτοὰ ὙΓᾺ8 ἃ [ὈΤορηον, ἐς ἰ8 ἵππιον 
θυΐ πἷ8 ἸΙΒθΟΥΒ ψγοτα ποῖ ργοϊωρίθα ΟΥ̓ σούθγεηοε [0Γ 
Φοπονδῖ, θα ὈΥ ἩΟΥ]ΑἸΥ ροὶ ον. Βαῖ [86 οΔ56 Μὰ 
αἀἰβδγοης τὶ ἀπ οβδυηρ οὗ ἴΠο86 ἡμμὸ μεν 
Ψ ΠΟ, ἰη [16 ἀεο]η6 οὗ ρο]γ (ἢ ἴβτα δουρὰϊ [0 δβΐ- 
ἰϑῖγ τοῖς τοὶ ρίουβ δϑρι γα τ 05 Ὁ μαγίης (μεὶγ 
Βοπιᾶρθ ἴο [6 ὁη6 ἴτὰϑ αοἀ ἴῃ εἷ8 ΤεΙρΙ6. Τμοϑε 
εἶδιθ, πουγονοῦ, γγεγα 1{|16 τοοτο ἔμ8ὴ ἃ ρ]εῦρε οἵ 
[6 Βίοτ, ποτα αἱογίοιιβ ἔμ] ]]πιοπῖ. Οεγπθὲ 
056 ῬΓΟΡΠΘΟΥ πουὰ Βαν στοιηδὶποά πηΠι} Ε]]6ί. 
ΤῊΘ Ἰποαρίο (ἐπ 118 ἴσα ἰάθα δὰ αἰνίπο ρυγρορε) 
τὲ 6 πιρογροὰ ἱπίο τ86 Ομυσοι οὗ ΟἸτίβι, ἴδε 
οἴδεντίηρβ οὐ ψῆοδθ Ουβῃΐρροῦθ τδὲ ματο {μὲ 
ΡΓθ πη ΠΑΠΟΥ δρί για! οπαγαςῖοῦ. π μοι διιοαὶό 
πιᾶτκ (6 Μοδβδίδηΐς {πιο5. (1.) Βοοδιϑθ [δ6 [1 
αἰςιίοη 18 ρίνϑη 88 ἃ γονοϊδιίοῃ ἴτομα αοά. [18 ὅν 
Ἀ]]πλοπς ἰβ οογίδίη. δ᾽ Α ϊαγαὶ (8 ]]ππεπὶ 888 ὑθὲπ 

Ρτορῃοῖίο ἰάδα οἵ πὸ ᾿πδεϊξυοῃ. Ἠοτοὰ 6 Τειωρὶθ βοασὶ 

81}}} Ὁ6 τεχαγάθα δ ἔμο δοοοῦά, οὐϑὴ ἱβουξὰ ἴὲ ὕ6 οοποούσα 

(δδὶ Ὧ6 οτγϑοῖθα ἃ ὯΦῊ δίσιιοῖασο. Α "ὩοῪ Ταωρίο τουδὲ [8- 

ἐγοδθσο ἃ ΠΟΥ οἴ. 
δ βοπιο οὗ ἰδο 7ονίδι Οοιαϊοσηίδίοεα που Ὡοὶ ταϑὶ!} 

ἀκτοῦ πῆι ἐδΐ2. ΡΒ ΐρρδου (1εγαεί ἐδοῖα Βιδοὶ, 11. 1489), 
οἴνου κβοπίως ἰμδὲ Ποτοά 6 Τοπιρὶθ, προ δα ΓἸΚΒΓΙΥ το 

ἴαμα ἴο τορδσὰ ὃ ἃ ἰμἰγά Τοιορὶο, νδδ τ ἢ 4}} ἰ δρίσοδος 

841} ἰωΐασίοσ ὑο ϑοϊοιωου" β, δῃὰ δἷϊεν νάπης ἐμδὲ τεσ. 7, 
πο δο τοιάοσα σοϊτοςυ, μα οὺ ὅθδ ᾿ΠΊοσα}}ν γα δ]1θὰ, 
Τριχδικ 85 ἕοϊϊοτο: π ΤΏΘ Ῥχορθο εἶνο Ῥχοκηΐφοο ἴθ ἔθ 
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δον ἴο δ6 πηΐθηὉ]6 ; το ἤδΥ ἐΒοΤΟίΌΓΘ ἴ0 δθοκ 
ἃ δρί γί] οθθ. (2.) ΤῊ 5 ργοπηῖδα 18 θὰ ὁπ οὗ 
ἴαγῃα οἶδ 88 οὐ δ᾽ πκὐίατ ργοά!οἰἱοη 5 ἴπ (Π6 ΟἹἃ Τοβία- 
τπϑηΐ 1056 Βρ͵Γ[ 1.8] ΤΟΆΠΣΘΙΊΟη ἰ8 Αβδυγοὰ ὈΥ [Π6 
Νεν. Οὐοπιρ. 18. Ἰχ. δ, 9-1}; Μίοδὴ χ. 18; Ζεςοῆ. 
χὶν. 14, σι Ἴ ἢ πον. χχὶ. 324-26, Τῆθ ΠΑΓΊΠΟΙΥ δπὰ 
ΘΟΠΠΘΟΙ ΟΠ. ΟΥ̓ ΟΌΓ ῥδβδαρθ ὙΠῸὴῃ {Π 686 8 οοηνὶπη- 
εἶπρ. (3.) Αὐτοῦ Ὑπὸ τοϑιογαίοη [π6 οποναγὰ βρίθη- 
ἀοτ οὗ πὸ ΓΓΟΤΡ]Ὲ νγα8 ΠΘΥ͂ΟΓ ἃ πιδίτου οἵ Πινῖπο 
ςορπίζαποο. ΤΉΘ τοῦ Κα8 οὗ τὴ6 ρτορδοιβ ἀἰγοοϊοα 
σαϊηδὶ [6 ῬΘΟΡΪΘ ὙγῸΓΘ ποῖ ἀϊ6 ἴ0 δὴν ΤΑῚ ΓΘ 
οὐ {ποῖγ ρατὶ ἴοὁ σΠάπΠοΘ 1ἴ8 ΟΧΊΘΓΠΑΙ ρίοτγ. [η- 
ἄθεοι ννὸ ἔπτὸ ποοά γοᾶδβοι ἴο (ἰπὶκ μα ΠΟΥ ὙΟΓΘ 
σῃοοιγασοὶ 10 ΠηΆκθ [ἰ}8 οὗἁἨ [ἰππ{|6 δοοουηῖ. [0 ἰδ 
αἱ ἰοδϑῖ οογίαἷὶπ (μπὲ [Π6 ϑρ᾽ῖ σΠογϑ δὰ Ὁν ἴῃ 
ον 8, ἢ αἱ ἰπχλίο!Υ Ἰοα το {ΠῸ6ῚΡ γοὐθεϊίοπ, ἀπά 
ἢ τῆς ἀδβιγποίίοη οὔ τη Τοπιρὶ6, νγα5 [6 δθητ- 
τοθὶ τπαϊ Ἰοιιπὰ Ἔχργοββίοη ἰῇ ἴΠ8 ΓΟνούθ πο [ῸΓ 
16 ρμοϊά οὗἩ τΠ6 Ταπιρὶο, της σα] [Οτ ἢ 80 
βοδι δ ΐηρ ἃ ἀοπιποϊδιίοη ἔτοπὶ ἴπ6 [105 οὐ φΦεδιι8, 
δά {πδᾶϊ, ἴῃ 5 ΓΟ 1841 ὑο δάτηΐγα [Π6 σγϑηάθιτ οὗἉ 
τθδὶ βίγυσῖαγο, ΗΘ γ88 τπηιονθὰ ΟΥ̓ βουλθι ίπρ' ΤΏ ΠΟΘ 
(ἴλη ἴ[Π6 τηογο Ῥγουϊϑίοη οὗ ᾿ἴ5 σοπληρ τιΠη, ΤΠ δὶ 
Ηε τεοορηϊζεά ἴῃ {παᾶὺ ἰεγγί 016 οα]διηΠΥ [Π6 ἀἰνὶπ6- 
'γ 75: τοϑυὶς οὗἁὨ [Π6 1088 οὗἉἨ Βρ᾽ [4] τοτβἢῃρ πὶ ἢ 
ΠΠΙνΟΥΒΑἢΪΥ Ῥτοναὶϊθά. Απά 17 1Π6 ἰαίϊατα ἰοὸ ἀϊ8- 
σοτ ἴδαῖ τΠ6 ΤοΠΊΡ]6 ΜΔ ΟἾΪΥ 16 οπιδοαϊτηρης 
δηὰ βυτηδοὶ οὗ βρι ὐζυ δὶ γα Ὦ9 πιατκοὰ [ἢ6 ἀφο! πὸ 
δηὰ (Ἀ}} οἵὗὁἨ Φυάεαΐδι, 1 ΨΑ8 ὨΘΟΟΒΒΑΤῪ {πα [Π6 
ΟἩσΒΟΗ ΟΡ ΟΡ, ἴΠ6 τὰ Τοπιρὶ6 Ὀαποδίῃ {Π6 
ξοϊὰ, απὰ ουϊνατά ὙΠΟ ΠΉ πεν, διιου ἃ ψτποὰὺῖ 105- 
ἴῃς ἴ5. ἰάοπεῖν, ἀϊνοβὺ 1186} οὗὅὨἨ ΘΧΊ(ΟΓΠΔ] ἰὈΥΠΣ, ἴο 
αν δ δηὰ τοροῖνο βρίτῖτ 4] νου δίρροῦβ ΠῸΠι 41] 
ῃδίίοη8. ὕὈγοηῃ ἴπ 686 στοππαάϑ νγ6 οἰδιπλ ἔἶο ἢ 658 
Δηὰ ΠΟΟΟΒΒΙΥ Οὗἁ ἃ Βρ᾿ 4] ΓΗ] πηοηΐ οὗ 115 ῥτο- 
αἰειίοη. δῦ 1Π6 ΓΓΘΑΒΌΓΟΒ ἈΓῸ τ εἰς, 811 ΠΑ ]ΟΠ 5 
ὙΕΤῸ ἴ0 Ὀγίπρ ἴο τὴ6 ΟἸπατο ἢ οὗ αοα ͵ἴβ8 ποὶ ἴὰγ ἴο 
δεεῖς. ΑΙ πικαίογί αὶ οδγίποβ Ῥγοβθηϊθα δίποθ [6 
ἐδ Δ Ὁ] μας οὗ ΟΠ 8᾽᾽ 5 Κἰηρύομι, ἴοΥ τπ6 ρῃΐ- 
ΡΟΞΘ οὗ δάναποίηρ 118 Ἔχίθπβίοη οὐ ἰηνγατὰ στόν, 
δὰ οἵ οοιγδα ἱποϊἀςά. Βυΐϊ ἴΠ0 οὔετγίηρβ οὗὨἩ [6 
μραῦὶ -- [86 ῬΥΔΥΘΓΒ ΘΠ ᾿ΓαΪ8685 οὗἩἨ [Π6 πη] 668 
ἰδὲ τπγοπρ ἴπογα δπὰ ποῦ δδουϊς [Π6 ρσβῖοβ οὗ 
Ζίοῃ, 88 106 πιο δ΄θ Βῆδ κθῇ ΠΊΟΓΘ δη ἃ τηοτὸ ὈΥ͂ 
ἴοτοοβ οὗ [6 ϑρί το 5 τπηονίπρ, δπὰ τῇοὶτ βο] εγο- 
ποιηοίησ ἀστνοιίοη οἵ 800} δπὰ 16 ἴο Π6Ι βογνΐςο, 
-- πηδίη]γ οοπϑαἴὸ τπ6 ρογροῖθδ) ἀπά ρῥτορτεβεῖνο 
ΔΙ] ΒΠ τοὶ οὗὁἩ [86 ργθα ϊςτίοη. Απὰ ἴῃ 1Π|6 Ῥγθβθῆςα 
οἵ ἀοἀ ἀπηοπρ 58 δάογίηρ ρῬεορὶθ ψγὸ πάνθ ἴδ 
ἰάοα, ἐπιδοάϊεα 1η τπ6 ἀποίοηϊ 1 οἴ ρ᾽ο τ δ} }Ζοὰ, δπὰ 
1Π6 σγον ἢ Πρ ὈΓΟΠΙ1868 οὗὨ 118 ῬγοΟρὮΏΘΟΥ [Ὁ] 6]6« : 
Ινψἢ}} Δ1}1 1815 Ηουδο ΨἱῸ ρΊοΟΥν. .. . Τὰ [8 
Οἶδο 1 ψΠῚ αἷνο ρϑθοθ. [ἐ 18 [Π6 ῥγβθεῆςθ οὗ 
Φεθονδὴ τπαῦ δῃοαβ ῥἹΟΤΥ ὑροη τπ6 Οἰαγοῖ, ἢΐδ 
Τεπιρία πὰ ἀννο}}}ηρ-ΡΊδοθ, Γπαῦ πραγ ἰηνσαγα 
Ρόδε6 πὰ ἸοΥυ, δῃηὰ οιἍδναγὰ ρβεβὸθ δῃὰ Ῥγοβρουῖον 

(9) ἴο ἐϊδ το Ὀ γΒ ἴῃ δυο. πογεαδίηρ; τηθδ8- 
ΓΟ; Ὀπι| {πὶ Ῥ͵ΓΘΟΒΘΠΟΘ 18 νου ἢ δϑίθα ἴὸ τηθοῖ δηὰ 
τοσασὰ [86 8} ΠΠχϊξδίοη πὰ βογνίοθ οὗ ᾿ἰα Ῥ6Ορ]6, 
ξαϊπογοὰ ἔγοπι ὄνοτν πδίίοη ἀπο ν Πδανεη. 

ὙΒΟΓΘ 8 ΔΠΟΙΠοΓ ἱπιροτγίδης ροΐῃης ἱπ οοππθοτίοη 
ψἰἢ (ἢ 18. δυῦ γος τ μοἢ ποοὰβ ἴὸ Ὁ6 ἀϊδβοιδββοά. 
ΤΙ ἔδει {Πδῖ 4}} (Π686 ργοπιῖδοβ δῦα δρρ) θα ἀΐγεοῖ- 
ἰγ τὸ “τηῖθ μουες,᾽ δῃὰ τηϑῖ, 88 16 βαῦ͵οςς οἵ 
δυο ἢ ρ]ογίουβ Ῥγοαϊοιίοηβ ἴπ6 βοοοπὰ Τ᾽ δ ρ]6 ἰ8 
δΙΙΑΓΡΙΥ οοὴ ὑγαβιοὰ ἢ} {Π6 Βτεῖ, ργονθ8 ἴπδὲ {πο Γο 

[αἴατο, δοξ ἴῃ οτάοσ ἴο ὑτοάϊοὶ, Ὀπὸ ἴὰ οὐῶον ἰο δεποϊϊοταὺο 
ἴδο ῥγοδοηῖ δοὰ ἰο ἰπεοϊίϑ ἴο ΠΟΙ δεϊίοῃθ. 1δγδοὶ θα ἢδνθ 
ἰδοιωβοῖγεθ τηδὰθ ἔπ ζω δ᾽ σπϑὴὶ οὐὨ ἐξιοϑο Ῥτορῃφοίεα ᾿πιροῦ- 
4016 Ὀγ τοίακίης ἴο τἶδο ἴο ἐποδὸ Ὠἰρῃον οοοἀ! ουδ ἰἢ ἩΠΙοΌ 
Δίου, δεοοζάϊης ἰο ἰ; 6 ἀδοϊαταείοοια οὐὁἁἨ ἐπ Ῥσορμοὶδ τἴϑιη- 
Φοίνεα, (ἢ Ῥτγοπιΐϑοθ πουἹὰ ὃὈ6 92.1Δ|1.οα.) Οοωρ. Ρ. 922. 
Τα [6 ἰμο Ἰοφὶς4) τεοδυὶὶ οὗἩ ἐμ) 7οπίὶδα ἐΒΦΟΣῪ ; ζοε που 
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Ιηυδὲὴ δνθ Ὀδθῃ δβοπιοιῆίηρ οοηποοίοα ὙΠ} [16 
[οττηοῦ, 85 οοπιραγοὰ νἱτἢ ἴἢ6 ἰαίῖογ, οοηδβιε πη 
ἷξ ἃ Ἰῶοτο ἢλϊ γΓοργοϑοηϊαιίνο οὗ τ80 ΟἸατε οὗ 
ΟἸτῖδο. ΤῊ ἰδδίυγο οὔ τῆς ἀϊβοοῦγβο 18 ἡ ουτῆν 
οὗ ἃ ταῦθ {ΠῚ ἰγοαίπιθης τη8ὴ 8 Π6Γδ φγβοῖὶ- 
οϑΌ]6. 6 ΟΠΙΨ γα Κ δ᾽ Ῥγοδοηὶ ἰδὲ 106 σδτ- 
ἀΐπα)] ἀϊβεὶποιίοη τησδὲ ἤᾶνα σΟηδίβιθα ἰῃ ἴπ6 ΠΊΟΓΘ 
ΤΩΙ Ἑ“Πδιβοῖου  ] οἢ 16, ἀηα (Δ, δη ἃ ννοῖ- 
8Π[10 ἀδϑατηοὰ ἰῇ (6 Ὀοδί τπ|66 οὗ δυάαΐδηι δἴιο 
τη6 Εοδτογβιίοη, ἴπ6 Τορ]Ὲ Ὀοΐπρ οὗ οουγβο ὑῃ- 
ἰογβίοοά ἴοὸ τοργοδοηΐ τῃθη, 88 οὗἉ οἹὰ, {π6 ᾿1ῃδοοστγδῖ- 
ὶἸς ΟΠ ΠΥ οὐὗ ὙΠ ἢ 10 γγ88 ἴῃ οορηῖτο. ΕΪΓ68 
δ.η ἃ σΟΓΘΙΠΟΏΪ65 ΓΟΙΓΟα ΠΊΟΓΘ ἰη10 ἴἢ6 Ὀδοεκρτουπηὰ : 
δηἃ ρύδυοῦ Ὀαρδπ ἴο0 Ἀβϑιιπιθ ἐδ γα οἶδοο πῃ ρΡυῦ- 
᾿ὶς ψογβῖρ. ὍΘ τοϊρίοιιϑ Κπον)θᾶρσο, οὗ [ἢ6 ρθ0- 
Ὀἷο τνὰ8 Κορὶ Ἂρ {πγουρῊ [Π6 τορτ ΔΓ ρα] ὶς τοϑὰ- 
ἴῃς δηᾷ ἀἰβιγιδαςτίοη οὗ ἴἢ0 δογίρίυγΓαβ, τ ἢ ἢ το γΘ 
ΘΑΥΪῪ οοἸοοῖρά ἱπῖο {πεῖν ρύθβθηϊ σδηοηΐοδὶ ΌΤΙ. 
ΘΥΠΑΡΟΡΌΘ85 ὙγοΙῈ ΘΒ. ΔΌ]Π5Π64, [6 φῬδορ]α δανίηρ 
ἰορατηῖ δὲ Βαδυΐίοπ παῖ οὐδ ρτθβέποα τηΐσῃς ἢ6 
Θπ͵ογοα ἴπ {Π|610 Δ686.} Ὁ}168 π᾿ ΔΏΥ ΡΪδοθ ΟΥ̓οἰγοῦτη- 
Βίδηῃςθβ. Τμὰβ ἰΠοῖῸ τνὰ8 Κορὲ αἰΐϊνα ὑβγτουρῃους 
(6 παίϊοῃ 8 πίσιοῦ πὰ ῬΌΤΟΓ ἰὑγρθ οὗ χοἰ ρίοη 
τη ἴὸ πδά Κπονη ἰπ [Π0 ἄδγβ πθθη (Π6 γδθὲ 
Τορ]6 ἢ 115 οὔδυιναγὰ Βρίο ποῦ πη ρΟΙΖΘΟῺΒ 
τἰτιδὶ ὀχοϊοα τῃ6 δαἀπικίγατίοη οὗ {Π6 ρϑορῖδ, Ὀὰὲ ἴοο 
86] άοπι Ἰοα [δεῖν του 8. ἴο [6 οοπιοιιρίιίοη οἴ 
(Π6 ἐγαῖ)5 ἰξ οχργοβδοὰ δηὰ ὑτοῆρητοά. ΤΠ 686 
Ὑ6 ΤΟρΡδΥὰ 88 δοπὶα οὗ [6 σμδγδοίογ ϑιῖςβ οὐἩ {ΠῸ 
δοοοπὰ ΤοΊρ]6, τ ἢἷσἢ οα τη6 ὁπ6 Ὠδηά οχα]ίϑὰ ἱξ 
ΔΌΟΥΟ [ἴ8 ῬΓοάθοοββου, δηὰ οἡ [6 ΟΙΠΟΥ δδβϑί πιϊαἰϑὰ 
ἷς το 6 παστοῦ οὐ ΟὨγίδι, οὗ νυ ῃϊοὴ ἰδ τ18 ὃ6- 
ςΔπ|6 {Π6 ᾿ξ τεργ βοηθοῦντα ἴῃ 1ἢ6 Ὠ νῖπ6 ΡγΟΓηΐβ68. 
ΤῊ 8 γγ͵88 τΠ6 ἴγπ6 σ οῦΥν οὗὨἩ ἔ8Π0 ϑεοοηὰ Τοιηρ]ο. 
ΤΠ ᾳπεδοη ΗΠ ΠΔΙΥ δυρροβίβ ἐι861{: 0 τῊ 8 6Χ- 
5᾽ τἰοπ Ὀ6 οογγοοῦ, ὙΠῪ ΜΓΟΓΘ [686 ρΓΟΠΊ 868 γοϊ]οὰ 

ἸΏ ΒΌΓΝ ἃ Πηδίεγ] ἴοσπι ἢ 70 βδιηὰ αἰ ΒΊοα ΠΥ 
τοῦβὺ 06 ἐαπα]ν ζδὶς ἰπ τ 6 σοηῃδίἀδγαιΐοη οὗ 106 
δἰ τα δῦ ράββασοβ ἰῃ 16 ῬΙΟΡΒΟΙΒ αἰγοδαγ οἰϊοὰ. ΙΣ 
8 Ποῖ ἃ δι ηοϊ ες ΔΏΒΙΟΓ ἴοὼ δδὺ [πδὲ βυοἢ 6 [00 
ὈΠΙΐοττα ἀΓΆΡΟΓΥ ἱπ Ἡδὶοἢ Ῥγορηθες ρῥγοπιΐῖβθ ἰβ 
οἰοῖμβοά. Ὅλα δῆβυγοῦ το Ἔχ ἢ ΟἿ 5 16 ἱπποῦ ἢτ- 
Π688 8δη ὨΟΟΟΒΕΙΥ οὗ [6 πιοᾶο οὗὅὨ σοπιτηπηϊοδτίοῦ, 
8 (παῖ δυςἢ ἃ ἴὌττη τνὰ8 ἴῃ6 ΟΠ]Υ ὁΠπ6 βαϊϊοαὰ ἴο [6 
ςοπαϊίοπ8 ἀπᾶοὺ τγῃΐο Π6 ῥγοπιΐβθ τπτὰ8 ρσἰνθ. 
[18 τοσϊρίβηϊβ σγοι]ὰ αν Ὀδοη αἰβ8δτ5ῆ θα τυΐ τ τ 6 
α}} ἀπά εἶθαγ τονε δίίοη 88 ποὺ τηροιίπο τηοὶν ἱτ- 
τηράϊαῖα προᾶβ, δὰ τρογοοτοῦ οουἶὰ ποΐτμοῦ αν 

Ροὰ 8 τηϑαπίηρ ὯῸΓ δρρτγοοίϊαίοα 115 ΠΟΙ. 
ΠΟΥ͂ ΟΙῈ ποῖ 88 γοῖ ργοραγθά (ο σεοαεῖνο [6 ἀοο- 
{τ οὗ δὴ ἰην 51 016 Το Ρ]6 δ ἃ πηΐνογβαὶ ΟΠ σοὶ, 
ἃ5 ἴΠ6 ΠΑιΪΟΠΒ {ΠΟΙ Β6]γ 95 ψαῸ Ποΐ μγορατθὰ [Ὁτ 
τῆς σοπηῖπρ δ τείρη οὗ τηοῖγ οοῃοη Ἐξοάθθ μη σ. 
Ηδσποβ ἰδ ννα8 δοδὲὶ [Πδὺ {Π6 ρσίοτίοβ οὐ πὶβ κί πρ ἄοϊῃ 
8ῃοπ] ἃ "6 ἀοβογ δεὰ ἰπ ψγογὰϑ βυϊοα το {πεῖν ΔΡΡτδ 
Ποηβίοηβ δηὰ εἰγοιηθηῖ8. Ἦοσ «4130, ἤθη Ηθ 
ς8πι|6, ἴῃ ἷβ ργεαϊςτἶοπ Ἀ8 γὉ}} 848 ἰπ ἨΪ5 Οἵ Π6Ρ ἰῃ- 
δίγι 08, ἸΔΌρ ἢ 45 ἷ8 ΠΘΆΓΕΓΒ 6Γ6 δὔΐθ ἴ0 ὉΘΔΓ 
1πο. Απά ονοῆ γὰὰ δγ6 Ὁπάᾶδγὺ {[Π6 δαπ|6 ἱαἰεἶασο 
αὐ Τταδροοῖ [0 [6 πιγβίογίοβ οὗἩ 16 Νέον Δογα- 
ΒΙΘΠῚ ; ὉΓ 6 γοδὰ (πδὶί ἰδ ἢα8 118 Τοπιρ]6 ἴοο 
(Εν. νἱῖ. 15), ἀῃὰ γοῖ νγὸ δἃζὸ [οἱὰ παῖ 1ξ ἢ88 0 
Τρ] (τν. χχὶ. 22); δαπὰ ἴΠ9 δηποιποοπιδῆξ 
οὗ ἴΠῸ πα] δπὰ οοτηρίοῖθ [ι]8}] πηθης οὗἨἁ ΟὟΓ ῥγορἢ- 
ΘΟΥ (Ἰΐον. χχὶ. 394-926) 15. ἢ π||6 πιοτὸ τΔῃ ἃ ταροῖ- 
ἰἰοη οὗὨ {Π6 ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ 1ἰδ6 1 ἴῃ 8 πιδίογιαὶ ἔοττῃ ἰ θη- 
εἰσ! ν τΠ 6 58 Π16. 

δοῖθ οὗ ἰδεῖς σοιηπιθηϊδίοτ (6. ζ..) Ἰδδβκί, ΑὈανῦδηθ}) ἰπ- 
ἴοτργοῖ ἔπ 6 Ῥμϑδαβθ 88 ργοάϊοϊηρ ἃ ἔσέυτο Ταπιρία, ΘοΠΊΡαΣ- 
ἴως Κεεῖκ. ΧΙ. οἵο., γοὶ 8 ἐμἷδ Υἱὸν 8 ἴο μἱδίω οουῃισϑϊο- 
εἴοῦ οὗ ἐπα Ῥτγορῃοῖ δ δηβουποοιησηὲ οὗ δροοαγν Δ! ]Πποϑῶὶ, 
οἴμοτδ ἃζο, ἰη οοιδίοίθοογ, ἀείγο ἰῸ τοοοθποθ ἔδο ἰάώφα οἵ 
8ΏΥ Συο ΔΙ δΙ|πστὲ Ἡδδίονοε. 
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ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝ ΕΤΉΙΟΑΙ, 

Ἰ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ ἢορα οὗ ἴ86 Οατοἢ οὗ Οοά 1168 ἴῃ 
᾿ΐ5 ίανοσ. [1ΠῸ δῇ ΔῊΥ {ἰπ|6 ᾿ζ 15 ν΄ Κ δηὰ ᾿ἰδηρυϊδὶ- 
ἱηρ;, ἰῖ8. 584 σοπάϊτίοη 18 ἀἰγθοι ἀψὸ ἴο τῆ ψῖἢ- 
ἄτανγαί οἵ (οι 8 Ῥγθβεῆοθ. βαῖ ἢΪ8 αιταο ἴο- 
ΔΓ 8. ἢΪ8 ΡΘΟρ]Θ 8 ποῖ τῇ6 τοβ]} οὗ σαρτίςο οἱ οὗ 
σἤδηρο οὗὨ ριγροβθο. Ης 15 Ὀουπὰ ἴο ἴἢδπὶ ὉΥ͂ ἃ 
Οονθηδηΐ (νογ. 5) ἴο ψ δ ΗΘ ἀν Γ σοπγαὶπ8 [Δ ἢ- 
ἴω]. [τ 5 1Ἐπ61Ὁ ἀη Ἀ1 ἢ 111 Π 6858 ταὶ ὈδπΐΑ 68 Η πὶ 
ἔγοπι δπιοηρ ἴποπὶ, δπἃ ἃ τοίασῃ ἴ0 Οὐθάϊΐδθηςε {πὰ 
γοβίογοβ ἢΪ8 νου δηὰ μεὶρ. Το Ἰαῦῖου σθθ.}}} 15. ἃ 
ΔΕΒ ΓΟ 45. [Π6 ΤΟΥΓΠΊΟΥ (ΟΟΙΏΡ. γ6Γ5. 4, 5, σι} ἱ, 12, 
18). ἽΓΊιοβ6 {τὰ 8 ΤΠ ΓΠΊΒἢ δ δητάοίο ἴὸ ἀδοροπά- 
ΘΠΟΥ͂, δὰ ἃ στουηά οὗἩ σοηἤοηοθ 88 Ὑ06}] 88 ἃ 1η0- 
εἶνα ἴο τον α σοΟὨδθογαιἴοῃ. 

2. ΤΉ οΥ]ὰ 5 τπὴ6 ττἰδαίδγν, πὰ [Π6 πιϊηἰβῦον 
οὔ ἴ86 Ομ υσο ΒΒ. ΑἹ] τανοϊιτοηβ, ΡΟ] 1 Α], βοοΐα!, ΟΥ 
ΤΩΟΓΆΪ, {παῖ δῇδος (Π6 πειοηΒ, ατὸ ΒΑΓΌΙ Πρ 5 δηὰ 
ΓΟΡδιδιοἢΒ οὗ τΠδὺ βρὶ τα] πὰ ἱηνγαγὰ Ὀαϊ Ο 
688 ρον} ᾿πβιιοηος τ ἢ 5 το ἱπὴρ6ὶ {Π6πΠ} 
αἰτϊη (ἢ6 θου πη Αγ165 οὗἉὨ τὰς Κἰηρσάοιμῃι οΥ̓ ΟΠ τῖβι. 
Απὰ τἢθ ττλθαβῖγο8. οὗ [π6 Πδίοη8β, 81} [Π81 ἰ5 ἀ6- 
δἰ ΓΑ ]6 δὴ ἃ νυ] 8 Ὁ]6 ἴῃ 6 ΔΟΒ οΥΘπ θη 18 οὗ Πα Τηλη 
Ιαθου, 4}} τῃ6 δοοιυπηυϊαιῖοα νυ ἱϑάοπι δηα Κηον]ραρο 
οὗ 106 Δρὲβ, δηὰ 4}}] ἰῃδὶ 18 ρῦυγε απᾶὰ ἸΟῪ ἴῃ 
Βυϊηλῃ τηοϊῖνο5 δηἃ ΡΌΓΡΟΞΘΒ, δῖ ἴΠ6 ΟΒογίηρ98 
ὙΠ|ΙΟἢ τὴ6 νον] ἃ 1148 Ὀγοπρϊ, ΟΥ̓ 8 γαῖ ἴο Ὀτίην 
ἴο ἴπο ΟΠΌΓΟΣΝ --ς  1Π6 σἼΟΥΥ ἀηα ΠΟΙΟΥ͂ οἵ [6 6η- 
165 " ρμτοβθηϊτθὰ ἴῃ πο οοιτίβ οὗ Ζίοη (ον. χχί. 
46). 
᾿ ΤΠ ἀρνοὶορπιοπὶ πα ρτόρτοῖβ οὗ ἴπΠ6 ΟΠ τοὶ 

οὗ ἀοὰά δζΓδ ποῖ τπᾶυκοα ὈΥ δ ἱποῦθαβα οὗ δχίθγη δ) 
ΒρΙεπάου. [18 {τις ΨΊΟΤΥ ἦἄοοβ ἢοΐ σοῃβίδῃ ἴῃ ἴΠ6 
τιλρηϊἤοσοηςο ΟΥ̓ 118 Ποιιδ68 ΟΥ̓ ΤΟΙ Βῃΐρ, ΟΥ ἴῃ [6 
Ροπλρ δηὰ ἱιηργοββίνθηθδθ οὗ 15 σογοιηοπῖο8 δηὰ 
τἰϊυα18. ΤΠ6 [γαῖ ΤΘΙΏΡ]6 τνῖ8 ἀὐδεϊηρσι δῃοα ὈΥ 
1686 οαὐινεγαὰ διγδοῖοηϑ., Ὀθαϊ τῆ ϑοοοηᾷ “Ποπιρὶς 
ἴῃ ΙΟἢ ΠΟΥ ΟΙΘ 50 πίθου οσ, 18 ὉῪῚ τῃ0 Ῥτορδοὶ 
οοητγαϑίοὰ ἢ ἴΠ6 ἰΟΤΙΊΟΥ, απὰ σποόοβοὴ 885 6 ἢϊ 
τοργοβοηϊαιΐνθ, ὩΔῪ ΟΥ̓Θη 88 τ 6 ῬδγιᾺ] γοδ] Ζαιίοη 
οὗ τὴ γῬγογηΐδοὶ Οματγοῦ οἵ Οἰγίδι. ΟἸγίδι ἢ 8 
ΚΟΥ, 85 ἴΠπΠ6 ῥίοιιβ ΟΠ ΡΡΟΥΒ ἴῃ ἴἢ6 5βοοοηὰ 
Τοπιρίδ γογ ἰδυρηῦ, τπλς [Π6 ΡΊΟΥΥ οὔ τἢ6 ΟἼἾατΟἢ 
8 ἀεγίνοα ἔγοτα ἴΠ6 ΡΤ οἵ ποὺ του βῃρ, ἴΠ6 ἀο- 
γοϊίΐοηῃ οὗἨὨἁ δοΥ οὐδε ποθ πὶ ΠΣ ΤΠΘΠΊΌΘΙΒ, δηα (ἢ6 
δὐυϊάἀϊης ργοβθηοο οὗ ἀοἀ ᾿ἤτοιρὶ [8 ϑρίττ. Ενθη 
ἴ86. 5.6 Κἰ δ νγα8 ν᾽ δητηρ ἴῃ τἢ6 βοοομα Το Ώρὶθ ; 
δυῖ (6 {Ὰ1}|{π|} τνοτϑῃ ρΡΟΥΒ {πόγθ, Κὰ τΠπο86 πο 
ΠΟΥ͂ ἰῃ ΘΥΟΓῪ Πδίϊοη τνουϑ πὶ οὐ ἰῃ ὀρίγιξ δῃὰ ἰπ 
ἰγαῖ, οου]ά τεὐοῖςο ἴλαῖ ὑΠοΥ αἰ οὶ πορὰ διμοης 
ἔοπὶ ἷδ Υἱ81 0]6 σΊΟΓΥ, 116 18. Ῥύθθθηοθ γγ88 ἴδ]ώ 
ἰηῃ 16] ὨοΑΓί8. ' 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ον. 8 (οοτρ. τυῖ ἢ νϑυ. 9). Ἰοπα 1" 86. ἃ Ὁ1688- 
ἐπα δηὰ Παρρίπθϑβ ἴ0 ἃ βουύδηῖ οὗ Οοά, ἰΓ δἱ 118 
Οἷοδ6 Ἠ8 ἰ8 ροτηὶ ἰοα το ὈΕΠΟΪἃ (Π6 τονῖναὶ οὗ Οοα᾽ 8 
Κιηράομῃ δηὰ ἱῃογεδβίηρ δὶ ση8 οὗ 118 ΤΘΙΠΕ σἸοτΥ. 

618. 4, ὅ. Ο06᾽ 8 ροορίε εουὰ ἀνθ]! τους ἢ 
προῖ [Ὠοἷν ῥμϑδὲ ᾿ἰἰϑίοσγ. ΤΏΘΥ ΜΠ ἰἢὰ5 ἢπὰ ταὶ 

ΒΑΟΘΟΘΑΙ. 

ὙΥΠΔΙΘΥΟΥ ΟΠΘΟΚΑ αηὰ ἀἰδίγοββεβ ΠΟΥ ὮΑΥΘ Ἔχροτ- 
Θηοο ψογα ἀὰθ ἰ0 τποῖγ οὐνπ πης8} 1 1] 688, δηὰ 
ταὶ Οοὰ πονοῦ ἔβη]θα τὸ ἢι|6}} 818 ρασὶ ἴῃ {6 
Οονοηδπῖ, Ποῖον Ηδ σπαβιίοποα οὐ Ὀ]οθθοά. [Ιὴ 
{πὸ δανογϑι 168 ΟΥἨ Τὴ 6 Ῥηδβοην [ΠΟΥ ΤΔΥ Ὀ6 88δυΓοὶ 
τὺ 1Π6ῖ Ὁ [ΓΘ ΠΟρΘ 1168 π᾿ [6 ῬΥΘΒΘΠ δ ἃπὰ ΡΟΥΤΟΓ 
οὔ τὸ ϑγ 1, πὸ ἀν ο}}8 τ ΤΠ πὶ δοσογαάϊηρ᾽ 88 
ΤΠ6Υ [16}} (Ποῦ ρᾶγὶ πὶ τ[π6 Οονθηδηϊῖ. 

ΑΙΥΙΝ : αοα 18 Ῥγοβθηῖ νχὶτἢ ἢΪ8 οὕσῃ ἴῃ υδη- 
Οὐ8 ΜΦΥΒ; ὃδυῖ Ηθ ΟΒΡΘΟΙΑΙΥ 5ἤον 8 ἴπδὲ Ηδ ἰ5 
ΡΓΘδθη' ἤθη, ὈΥ δἷ8δ ὥϑρίτγιῦ, Ης σον βγπιβ τολκ 
τα ηα8. 

γοι8. 6, 7. [η τἘΠ6 πιϊάδβε οἵἩ τπ6 σΠΔΏρ65, ρ0]]1- 
ἰσαὶ, βοοῖδὶ, πὰ τηογα], ταὶ αὔἴδοὶ [6 παιοηβ, ὃΥ 
ὙνΠδὺ τοῖο β τᾶν Οὐ 5 ρϑορὶθ ὕεβδὶ 56οῖκ [Ὁ δί- 
ἴγϑοῦ ἴΠ6πὶ ἢ ὉΠ Γ ΡΓΘ6]685 ἐΓΘΑΒΌ ΓΕΒ ΠΝ} δὲ 
Οδαγοῇ οὗἨ ΟΠ γι 1 
Ηνκὺυ : Το βμακίηρ ΟΥὗὁὨ [86 παιίοπβ 8 οἴϊοῃ ἴῃ 

ΟΥ̓ΟΣ [0 {Π6 δι! πρ οὐἩ τὴ6 ΟΒΌτοἢ πα τῃ6 οδἰδῦ- 
᾿ἰβιἷπρ οὗὁἨ τὴς τη πρ9 τη διῇ σαπηοῖ δὲ 5 Και. 
Μοοκε: Τῖῇθ Κἰησαάογῃβ οἵ ἴῃς νυου]ὰ αγὸ δαὶ 

116 Βοδο  ἀἷπρ ἴον Οοά 8 βρί γίξυδὶι “ΓΘ ρΙα, τὸ ὃ 
(Ὠγοῦη ἀονγ ΒΘ τΠοῖγ ρΡΌΓΡΟΒΘ 18 ΘΟσΟΡ ᾿ἰ5μοά, 
- ΤῊ υποογίδι 1 δηα ΓΔΒ: ΓΟΥῚΠ 658 οὗ ἰΐ ἴηι ἰ5 
ΘΆΓΙὮΪΥ Βῃου α 684 τηθῃ ἴο βϑϑὶς Γθροϑβθ ἴῃ τὴ δὄνοτ- 
Ἰαβίίηρ Κἰησάοτῃ οὗ οὔν [ωοτὰ Ζοδιι5 (ἢ γίδια, - ΤΊ 
ΒΊΟΥΥ οἵ τ86 Νβιν Τοβίαπιθης ἀϊθροηβδίου 15 ἴδε 
ΟὨγΟΥΒΊο οὗ ἴ.6 Ὠρδιῃθη. 

νος. 8. δ΄ποθ [π6 οαΥτ δηὰ ἰζ8. ΓΔ] 688 ἀτὸ ἴδε 
Το] 8, ἢἰ5 ρΡεορὶα πθοὰ πονοῦ [δ 8. οἰ Π6Γ {Πἱ {ΠΕΥ 
Ὑ}} 6 Ἰοῖς ἀσβετιῖθ, οὐ τῆδὲὶ [ἢ 6. “το 68 οἵ 186 
(ἀθητ}ὸ5 τ Μψ}1}} οὶ 6 ουπνογιθὰ ἴοὸ [π6 86 οἵ δὲ5 
Ομυτοῇ. Φ 
ΠΈΝΕΥ : ΕἸΘΤΥ ῬΘΠΠΥ͂ 6815 (Οὐ 58 8: ροΎ30ρ- 

[0 88 Ἴἶ7“6}} 85 ξεβϑδυβ. 
ΜΟΟΒΕ: Ὁ σοπιραγαῖῖνθ ῬΟνΟΓΥ οἵ (δὲ 

ΟΒατΟἢ 18 ποῖ Ὀδοδιβα Οοα σαπποῖ Ὀοβίον ΓΟ δ 
ὍΡΟΙ ἰοῦ, θαῦ Ὀοσδιιδο ἴΠπογῸ ΔΙῸ Ὀαέϊον δ] ςβίηρ 
τη σγοϑ ἢ τΠΔὺ ἀσὸ οἴτθη ἱβοοσα δι ]9 ψ1 ἰῷ 
ῬΟΒΒΟββίοῃ. 

γεν. 9. ΟΑΥΨΙΝ : ΤΒΟΌΡὮ {ΠΟΥ Βῃουϊὰ ραῖμοῖ 
1π6 ὑγολϑιισοϑ οὗ ἃ ἐποτιϑαπαὰ νοῦ] 8 ἰηϊο ΟΠ6 ὨΙΆ88, 
δας ἢ ἃ ΟἼΟΥΥ τνου]Ἱὰ 81}}} 6 ῥοῦ δ ]α. 
Μοοκε: Τὴ Νοιν Τοβιαπηοης ἰπ 411 [18 οὔν 

τγαγὰ ον 658 ΠᾺΒ ἃ ΕἾΟΥΥ ἴῃ 118 Ῥοκβαβϑίοη οἱ 8 
οομμῃρ εἰεὰ βαἸναῖίοη, ἊΣ δῦονθ 4}} (πὸ ουϊπαπὶ 
τηιρηίβοθποο οὗ 116 Μοβαὶς ἀἰβρθηβϑιίοη. --- Τὸ 
Κίηράοπι οὗ Ο γτῖβυ τπηὰκο8 ρϑϑοα Ὀδίνγοοπ Οοὰ δὰ 
Ὥ8Π, δηὰ ἴῃ 1185 υ] {ἰπᾶῦρ γ6 5} 5 νν}}} τηδκο ρθδ0δ 
Ὀθίννθοη τη Ἀπά τηδῃ, δηὰ ἀαδίγου 811 1ῃδῖ ῥτὸ- 
ἀιιοο8 αἰβοογά δπὰ οοηϊαδίοη, γὰσ δηὰ Ὀϊοοάϑμαὶ 
οἡ (ἢ δδγίῃ. 
ῬΆΕΒΒΕΙ, : ΕὙΘΙΥ ΠΟῦΒ6 οἵ ἀοᾷ 15 ἃ ΡΙ]δος τ ΒΕΓ 

ἀοὰ μῖνεδβ ρθᾶςθ, Βηὰ ΘΥΘΓΥ Ρ]Δοθ οἵ ρϑϑοδ 8 4130 
ὃ πουδα οἵ ἀοά. 
-- Οπ τὸ ψ οΐο ἀϊδοοῦγεο: ΤῊΘ ροτυ οἵ Οοέϊ 
κίπράοιι : (1.) [08 σοπά ΟΠ 8 --- [86 πὶ ἀνία! πεῖν οἵ 
᾿ΐ8 Ῥϑορὶα ἴο δὶ! (ποῖ σονεπαπὶ Οὐ] ραῖοπθ δδὰ 
ἀυείαδ, ἐμοῖς οὐδάΐοηοο, τποῖγ (Ἀπ, δπαὰ (Ποὶγ οὐαῖ- 
δψθ, βου σίηρ, 8 ἕδυου δῃὰ μ6]ρ. (3.) 1{5 παίῃΓδ 
- [ῃ6 οοπδίδηϊ τϑοθριίοη οὗ ἱποτϑαβῖπρ τη! τυ 669 
οὗ “ Αδηκ 65 νεῖ ΤῊ Ὁ “ τε βΏτοβ ") οἵ ἀονοῦοῦ 
δηὰ βογνυίόα; δηὰ ἴδ δυϊιάϊπρ ργεδϑθῆοο οἵ Οοὐ᾿ 
ϑρίτι αἰδιδίηρν Ῥοδοὺ δηὰ ἰογ. 



ΟΗΑΡΤΈΒ ΗΠΙ. 10-19. 9] 

ΒΟ ΕΒΤΗ ΑΡΡΒΕΒ8. 

Ραεὶ Οαἰαπιίδίοεςα ἀασσοιπθα ΚὉΥ ; απὰ ἤηπιοάϊαίς γοβρογίίῃ απποιηοδά. 

Οβάρτεε 11. 10- 19. 

10 Οἱ {πὸ ὑπδηϊγ- ΟΣ ἢ (440) οὗἨὨ (86 πἰπίῃ (τλοπί}) ἴῃ (86 βϑοομᾶ Ὑϑᾶγ οὗ 1λαγὶυβ, 
11 (δῦ γγὰ8 ἃ πογὰ οὗ Φϑῃονδῇ ὈΥ {π6 μβαπᾶ οὗ Ηδρραὶ (86 Ῥτγορβοῦ, βαγίηρ: ΤὰΒ 
12 βα ἢ Φομονδὴ οὗ Ηοβίβ: Αβὶς, 1 ὑγᾷὺ γοὺ, [86 ῬΙϊοβίβ  Ὸγ ἰῃηβίγυοίίοη, βαγίπν: 128 
Δ 80.4}} ὈδΑΓ ΒΟΙΥ ἤδθβῃ ἴῃ (Π6 ἱαρροί οὗ ἷ8. σατταθηΐ, δῃᾶὰ ἰουοῖὶ τι ἢ [15 Ἱαρροῦ 
ὌΡΟΩ ὈΓΘΔα, ΟΥ ΡΟ μοΐίαρθ, ΟΣ ὍΡΟΙ ὝΠ]ΠΘ, ΟΥ ὉΡΟῺ Οἱ], ΟΥ ὍΡΟΙ ΔΏΥ͂ ἴοοῦ, 5}8}} 10 

18 Ῥοοοῖὴθ ΠΟΙΥ ; δὰ {πη6 Ῥυίθβὺβϑ δηβνγογθα δηᾶ βαϊα : Νο. Απᾶ Ηδρραὶ βαϊα : 1 ὁμ6 
ἀοδ]6α ὅ {πγουρὴ 84 (4644) ρϑύβοῃ Τοῦ ΔΗΥ οὗ {Πι686, 8}4}} 6 Ὀ6 ὑποίθιῃ ; δηᾶ [6 

14 Ῥυίθδίβ δηβινογθα δπὰ βδϊὰ : [ὑ 8}8}} θ6 ἀποίθδῃ. Ὑπθη Ηδρραὶ Δηβυγογθα δμῃά βϑ]ὰ : 
80 18 (18 Ρ6ΟΡ]6, ἃπα 80 18 {Π18 πδίΐοῃ Ὀθίογθ τη6, βαῖ ἢ Φοηονδῃ, δηα 80 18 ΘΥΘΥΥ͂ 
ΜΟΓΚ ΟΥ̓ (Ποῖ Βαμα; δπα ψῃδίθνον μον οὔθνυ ἴπθτο [αὖ 086 8]08γ] 18 ὑποϊθδῃ. 

1 Απά ποῦ, 1 γὑγδῦ γοὺ ἀϊγθοῖ γοὺγ μοαγὺ ἔγοτα (ῃ18 ἀδὺ δῃηὰ Ὀδοκναγα, ϑέοσθ (Π6 
10 ρ]δοίηρ οὗἁὨ βίοῃθ Ὁροὰ βίομπθ ἴῃ π6 δουβο οὗ Φθβονδῃ. δϑίποθ βυοῖ ἐμῖηρβ ψογο,} 

ὁπ6 88 Ὀθθη ροϊηρ ̓  [0 ἃ ἔθδρ οὗ βίθανθ οὗ ΗΝΥ (πιθαϑυγ68), ἀπά ἔμοσο ογο (θαΐ 
ἴθ ; 6 ἢ88 Ὀθθὴ ρσοΐηρ ἴο {86 ψίηθ-γαῦ (0 ἀγα ουΐ ΗΓΥ ρ4118, ἀπ ὑΠπογα σογὸ (θα 

17 ὑπϑηΐγ. [αν βιμι θη γοὺ τ Ὁ} ὈΠΡΉΟ, ἀπα νυ ἢ ταὶ] άθνν, απᾶ τ [ἢ ἢὨ8]] ---- 411 (86 
18 νογκβθ οὗ γους Βαηὰβ; γοῦ γο (γϑίιασπθα) πού τὸ πλθ, βδι (ἢ 96 ἤονδῃ. Ὀίγοος, 1 

ῬΓΔΥ γοῦ, γοῦν Πδαγίβ ἔγοπι [Π18 ΠΥ δπα ὑὈδοϊζναγά, ἔγοια (6 ὑνγθπίυ-οαγίἢ ἀΔΥ οὗ 
{Π6 πη (πο π[8)., ἰο (Π6 ἀΔΥ οὐ ψἈ]ΟΝ ὑπΠ6 Τοιρ16 οὗ Φομῃονδὴ νγ88 ἰουηάθᾶ ; αἰτθοὶ 

19 γοὺῦγ ῃϑασῦ. [8 1786 σταίη γϑὺ ἴῃ (6 ᾶτῃ ἢᾧ Αμά 88 ἴο {86 νἷῃθ δῃά (ἢ6 ἢρ' {{66, 
διά {16 Ροιαθριδηδίθ δηᾶ οἱΐγθ ἰγ66, ὑΠ6 0 αν ποὺ Ῥοσηθδ ΕἼΟΙΩ {μ18 ἄδγ 1 ψ1}} 
1688. 

ἘΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψον. 11. -- ὉΣΤΙΞΙΤΩΝ (8 ἴηο ἀΐτοοῖ δηὰ μμλ}0. ἔδς ἱπάϊτϑοὶ οὐἦοοξ. 

ἃ ον. 12. --- ΤῊ τοσϑο οοπ δίῃ ἃ θουΐδηοθ Υἱγί8}}} οοηάϊιίοηδ), οὗ ποθ ὩΤΠΤΊ. ἦς ἴπο δροάοκίδ, δῃηὰ δ}} ἐμιδὲ ὑσο 

οϑάθε ἐ9 ῥγοίδαίϑ. Βα δ ΓἾ ἰδ ῬτορουΥ δὴ ἱπίεεο οι (89 βέσίοὐ ἐσατιδίδιίου που]ὰ ὍΘ: Βοιιοὶά, ἰϑὲ ΔΩΥ͂ οὔθ ΘΔ, οἷο. 

δοιδο οἵ [πο ατίΐοοα οὔ ἔοοά πογὸ ταϑοιἰοηθὰ δΓῖο τολὰθ ἀσδαϊίο, υοίοις οομδίἀοτθὰ ΦΟΥΟΓΑΙΥ 88 ΤΟσπιΐηξ 6 αἀἰδεϊποῖ οἶδδβ. 
δι γοθῃ, ὃ 245 α. 

ἃ Υετ. 18. --- Εοτ (μ6 οοηδιταοσου οὗ Ὁ) ΝΘ 566 (16 οχειζααίδ. 

4 ον. 16. --- ὩΓΊΎΤΌ. 860 τοϑοι, ὃ 267 ὦ, δηά ὀοηρασο ἔπ οχοροαίδ. " 

δ ας. 16.-- ΒᾺ.... ΒΞ το υϑοὰ ἱπιρατθοῦ δι! : 9Πη9 οϑιπθ, οὐδ, Το δα θθΏοδδ τὸ ΥἼσύΑ]}ν οοπάϊε!οπαὶ, ἢ 

τηλεκίηρ ἴῃ δροάοακίβ 'π δδοῖ ο886. ᾿ 

6 εν. 17. --- ΓΟ 9 ΓΝ. ΤΌ οἰδίβο [8 ἰὼ δρροαϊξΐου ἠὸ (μ9 οὐ)οοὶ οἵ ἐμθ νεσὺ ἴῃ [86 οῃϑ Ὀγϑοδάϊηξ. 

ἾΥΕτ. 17. -- Ὁ2Ω͂Ν 1 Ὁ. 869 ἴὨ6 δχαρεβίβ. 

8 Ὗον 109. --- ΜΙ) ἩΒΗΝ πίί (ὁ ποδιϑοῦ δυδίοοι δοὰ 18 Ὁπδογείοοα ψ ἢ ἐδ ΟἸΏΘΙΆ. --- 

9 εν. 19. -- ΠΝ ἰδ Π6ΤΘ ιϑοὰ δοβοϊ αἰθὶ 7. ΤΏΙ ἴδ ΠΟ ποϑὰ οὗἩ δαρρΙ γε δὴ οὐὐοθοῖ, 

ει. 10. Τη6 τρθββᾶρθ πῃ οι ΤΌ]ΠΙΟ8 τγὰ8 ἀ6- 
ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, Ἰἰνοτεα δϑοῦϊ γΧχὸ πηοπῖίἢ5 δον [ἢ 6 Ῥγθοθαϊηρ, νυ δ 116 

[6 ΡΘΟρ]6 6 ΓΘ 5111} 166] ηρ, ῬγοῦΘΌΪΥ, ἰῇ δὴ ἰπ- 
ΤῊ πιΐηἰβῖγυ οὐ τπ6 Ῥιορ μοὶ ἢδά δὲ 1αβὲ δοιιϊἰονϑᾶ 1 το βὰ ἄορστθοο, {6 ῥγαββιιγο οἵ [06 του ρογαὶ ἀΐδ8- 

15 τηοϑί ἱπιροτίδηϊ οὐ)εςῖ, ἀπά ννἱἢ 1ῃ6. δοςο885 Οὗ} ἴΓ6 85 τη θοῦ 8 ἀθβογθοα ἱπ τΠ6 ἢγβι αἰβοοιιγβο. 
ΠΟῪ Ζ64] Δηἃ ἀονοιίοη ἴὸ ΘΟ Β βογνῖίοθ διηοηρ {π6} 10 ῬΆ8 Δ ΟσΟΑπΟ ῬΘΟΌ  ΑΥΪΥ 8614 016 ἴον [Π6 οοτὰ- 
Ρθορίβ, ἃ Ῥουγογίι] ᾿Ἰτὰ ρ}586 μδὰ θδοπ ρίναπ τὸ τῃοῖγ  πιιπϊοδιίοπ οἵ βοἢ} ἃ τποββᾶσε. [Ὁ ἷαῸ8 [Π6 ΠἰπΙΒ 
ΠΘ[]ΟΏΔ] διὰ τοὶ ρίοιβ 6. ΑΠοΙΠΟΓ τηοϑβαρα νγ85 πότ (ΟΠ 5]6α, Νονοπιθου- Ἰθοοτα Ὁ6γ) ἤθη [}6 
ΠΟΥ͂ ΔΡΡγορσγίδίο, πὰ τπδι [Ὁ [ἢ Δοςοπιρ] 18 πιθηϊ ΘΙ ταῖθ ᾿νὰ8 δχροοϊοα ἴὸ γϑῖοῦ [ἴΠ6 πον] γ-βοση 
οἵ ἴχὸ οπάϑ : ὅγει, (πδὲ [6 ρϑορ]α ταϊρηῦ 6 ἴοτο- οΤΌΡ8. Ὑδεὶγ ἤοὶἀ8. Ππαλά Ἰαύοὶγ (οἢ. ἱ. 6) Ὀδδη ρὶν- 
ὙΔΓΠΘ δαὶ π8ὲὶ ἃ. οοιιγβα οὗ οοπαάποῖ, ψ ηϊοῖ νου] πο ἃ ὙΘΕΥ͂ ΒΟΔΗΪΥ Παγνοβῖ, δηὰ ἴἤογο ψόουὰ ἢδὺ- 
ἀζϑίη 816 πδίς ἔπ [Άνου οὗ ἀοὰ ; βοοοηῃᾷ, [παῖ {ΠΟῪ [ὉΓΑΠῪ θ6 πλποἢ Δ χίοιν δθους [6 ταβι}18 οὗ (86 
τὐἰρῆς Ὀ6 ΤαΓΊΒΟΥ βοσιγοὰ ἀραίϊηβὲ ἀθθροπάθπου ὃν [Ἰδδοτγ οὗ [Π6 τ ν Β6ΆΒΟῊ ; Ἀπὰ στολαὶ το)οϊοἰης 
Π6 ῥγοβροςῖ οὗ τἰο ἢ δηὰ βροθᾶυ ὈΪοββίπρθ, ἃ85 1η6. δὲ [Π}6 Τϑοθίναὶ οὔ δὴ αββϑύτγϑῃσθ οὗ 8 δι ΘΟΘ88. 
ςΟΠΒΘα]ΌΘΏςΘ ΟΥ̓͂ {Ποῖ τορθηΐϑηοο δπὰ οὐθαΐθηοθ. ον. 1]. 76 ἀρτθὸ 18 Εππ8]4, Κοθμ]οσ, Καὶ, 
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εἰ αἰ. ἰπ τορατάϊηρς ΤΥΤΠΓ Πογο δὲ πιεδηΐπς ποῖ 
(6 ἴὰνν Ὀπδ ἱπβιγυσίίοη, Ι{ (Π6 ΤΌταιον μα ὈδΟΝ 
ἱπτοπάθ, τη6 δγιὶοϊθ πνοῦ]ά ἤν Ὀθθη μιδβοηί. 
ΤΙδῦ [16 ΔΏΒΥΓΟΥ ἴοὸ [Π6 ἸηΔυΐγΥ που]ὰ δ6 οὐναἰ οὰ 
ἔγοπι ἴπ6 ᾿ὰνγ ἀ068 ποῖ οὗἁ οουγδοὸ δῇθος τὸ 4υι8- 
Όοη. 

γεν. 12. Ιὄ ἃ τρϑῃ 5881} θδὰσ.... δὰ ἰδ9 
Ῥυίοεῖβ διυδνοχοᾶ: ΝΟ. ΓῺθ ρυΐοϑῖβ δηδυγογοα 
ΠΟΥΤΘΟΙΥ ἂπιὶ Ἀςοογαϊηρ ἰὼ ἃ παῖυγαὶ δηὰ ἀἰνῖ πον 
ΒΑΠΟΙΟηοα ἱπίδγοποθ ΠῸπὶ ἴχεν. νἱὶ. 20 (27). [1π 
[πδὺ ράϑϑαρὸ [ῃ60 ἤοβὴ οὗὨἨ [Π6 δηΐ)4)] βησγὶ ἤοοὰ 13 

85] ἴο τοὺ ϑδογοὰ δῺγ οὐ͵οοὶ “Ὁ. ὯΞ τβοτο 
ῬΓΟΔΌΪ τοΐδιβ ὈΟΓΒ ἴὸ ροῦβοπϑ δηὰ ἴο ἰὨΐηρ5) 
ὙΠ ὙΥ ΠΟ ἐϊ ΤΩΔΥῪ οοῖπθ ἰῃ σοπῖδοϊ, ἃ ραιτηθηῖ 
δΡΓΪΠΚΙοὰ νυ 1ἴ8 Ὀϊοοα Ὀεῖπςς Ραγιουϊαγιζοά. [Ις 
ἰδ Ὡοῖ βαϊαὰ εαὶ [86 σΠπαγδοῖοῦ οὗἨ ἰ6ρ8] βΒδογοῃ 688 
8 οομητηπηϊςαἰοα ἐπα οἤηϊεῖγ. ΤΠ6 οπυϊηογαιίοη 
ἴῃ ΟἿ ῬΑΒΒΑρΡῸ οὗ [6 τηοϑὲ ΠΟΙΏΠΊΟΩ Δηἃἀ ΠΕΟΟΒΒΑΓΥ͂ 
ΔΙΓΟΪοΒ οὗ ἰὈοἀ 15 ἰῇ δοσογάδηοε ὙΠῸ [ἢ [6580} ἴὸ 
06 οηΐοτεδὰ ; 566 Οἡ γοΓ, 14. 

γον. 13. Απδὰ Ηδρκαὶ βαίϊἃὰ..... Ἀ9 ἢ} ὍΘ 
ὈΠΟΙθδΏ. ΟΟΙρδιίηρ ΟὟΥ γογ86 Ἡ1ἢ [6 ν΄. χχὶϊ. 4, 
δηὰ τμδὲ ρϑβϑβδδρὸ ἡ ΝΌΙΩ, Υ. 2; ἰχ. 6, 7, 10, τῆς 

πὰ τπδὲ τῃ6 ρίιγαδο ΡῈ ΜΘ ΞΞ τ Ἐ2Ὁ ΝΘ Ό. 

ἀεβ]εὰ τῦῦτϊι τεϑρθοὶ ἴο ἃ ρογβοῆ. Οοιῃρασηρ αρ δίῃ 

ψτἢ [,ον. χχὶ. 11; Νυπ νἱ. 6, γὸ Βπὰ ταὶ ΓὩ 
δ ἴο Ὁ6 υπάογείοοά ἰπ [ἢ ἸΑττοΓ ἐχρτγοβδίοη, Ὑ Ὠϊςἢ 
ἘΠΒΟΥΘίογΘ πηθδῃ8 : 110] 6 8Π οπ δοοουηὶ οὗ ἃ ἀδδα 
Ρνεγϑοῆ. Το 6} }ρ818 ἰ8 δα ἴὸ Ὀ6 παῖιΓΑ], ἡ Π θη 
νγ6 ΓΟΙΏΘΙΏΡΕΙ ἴῃαὶ ἀκῇ]οπιοςϊ οοσδϑίοηθα ὈΥ̓ Ρ6Γ- 
Β0Π4] οοπῖίδος τ|δι14}}γ ργοςδθοάοα ἔγοπι σοηϊδοῖ ἢ 
ἃ ἀοδὰ ὑὈοαΥ, δπὰ ἰδδὺ (18 δρεςΐε8 οὗ ἀδῇῆ]θπηθηϊ 
Ὑ88 ΟἿΘ Οὗ [6 ἀδορεϑδὲ (866 Νιυϊη. χίχ. 11--16)]. 
ΚΟ] ἰγδηδίδῖθβ : ἀδῆδαά οὐ οὐ τῃγουρὴ ἴΠ6 δοα] οὗ 
8 ἀδδὰ τηδῆ, ἃ τοηἀδτγίηρ γἢοδο οογγθοίποϑϑ ἢς [116 
ἴο Ῥτονθ ὈΟΓΠ Παγὸ ἀπά ἰῃ ἷ8 ὀχροβίτίοη οὗὨ ἴον. 
χῖχ. 28. Βορβίἀεβ γσίνί πορ ἃ σοῃ ΓΔ ΟΟΓΥ ΟΧΡΪδπδ- 
τἰοη, 6 ψου]ὰ τγοῦι86 ἴὸ γοσοχζη 26 Οη6 οὗὨ [}16 τηοϑὶ 

ΘΟΙΏΤΔΟΙ τηοδηΐηρδ οὗ εὖ, τιδὲ οὗἩἨ Ῥδύξοῃ ἰγβἢδ- 
ογτθὰ ἴὸ (86 86η86 οὗ Ὀοᾶγ. ΤΘ οχρίδπαίίοη οὗ 
ΚΟΘΏΙΟΣ 18. σου ἢ αυοῖπρ. Ηδ ἰδκοβ πορλεεὴ ἴῃ 18 
ῬΓΪΠΙΆΓΥ 56η56 οὗὨ Ὀγθαῖῃ, δηὰ {π|πΠΚ8 τμδὲὶ ΟὯο ὙΠῸ 
ΘΟΠΊ68 1ῃ σοπῖδοὶ Μ11}} [Ππ6 ὈΓΟΒ1 οὗὨ ἃ ἀ6δα πιδῇ 18 
τοίοιτοά ἴοό. 7}1}5 Βα ἀο68 ποῖ βοεῖκ ἴΦ θβί δ Ὁ} 18} οἡ 
[86 ἐμομϑ α ποη ἰμοεπο Ῥτὶμεὶ ρὶθ, 85 τσ ς 6 6χ- 
Ῥοεϊοά, δυῖ ὈΥ 186 διδιοιηοηῖ {Πδὶ “΄ 88 Ἰ0Π 0 845 [ἢ6 
τα μὴ 8 ποῦ σοτῃρ εἴθ σοηδιπιοαά, θνοη ἱ 1]16 
δκεϊοίοι ΟὨΪΥ ἰ8 οἵ, 8 τοσχπδηΐ οὗἩὨ [Π6 Ὀτγεδίἢ οὗ 
᾿ϊ6 811}} γοιηδὶῃ8 βοοκίην τὸ δχιγιοαία 1056] 80 8.94 ἴο 
ἰθανθ [Π6 ὈΟῸΥῪ το ρογβἢ ατ(εὐ]ν.᾽"-- ΤΠ ἢ6η ΓΟ]]ονν8 τ 6 
ΔΡΡ Ιοδιίοη ἴο 1})6 οἰΓοῸ Ππηδίδ 068 Οὗ [Π6 ΡΪε οὗ 
[8686 ρῥγίης! 0168 οἵ τὴ6 Οὀγο πη οη14] 8ῃν. 11 νν}}} Ὁ 
Ὠοιορὰ {πὲ ἔπ ργίοβιϑ ἀπὰ τ ῥτορμοῖ δοῖ ἴῃ 8ο- 
οογάδηςα ὙὙἱ ἢ ὉΠοΓ ῬΓΟΡΟΥ ΠιποῖοΠ8 : ἘΠ6 ΓΟΥΤΩΟΓ 
ἀθοίατο οὐ ἰηἰογργοῖ [Π6 ργοοαρίβ οὗ [Π6 [ζδυν; 16 
ἰδιῖοῦ ΔρΡ 65 τῇ ΘΠ. 

γεν. 11. Διὰ Ἡδεακαὶ διδινοσοᾶ δὰ δαοὶὰ... 
ἐα ὉΏο]θδ. Νὸ ἀἰδβεϊπειΐοη 15 Ἰηϊοπάρα ἴοὸ 06 6χ- 
τοοβοὰ Ῥοΐπσδοη ““πδιίοη ᾿᾿ δηὰ “ρϑορὶθ᾿ ΠθΓα. 
ἴθ τοροι το ἰ8 ἃ Βεῦγαθπι; στρ. ΖΟΡἢΙ. 1Ϊ, 9. 

Βο ἰδ τ᾿ ΐᾳ Ῥ6ΟΡ]6θ, οἷς. ξξξ ὅο 18 ἔς νυἱτὴ (ἢ 8 ξόΡιο. 
Βοίοσθ σὴ ΤηΘΔη8: ἰπ ΤῊΥ̓ ῬΙΓΈΒΟΠΟΘ 88 ΠΌΪοΣ ἀπά 
ΦΔΦυάρε. ΤΠ Καν τὸ ἴπ6 σοττθοῖ Δρρ σδιίοη οὗ [ῃ6 
σογομ ΟἾΔ] ρῥγθοορθῖβ, ἡν ἢ ἢ πάνθ οσοδδίοπηοα ἀἰΠἢ- 
ου}ν ἴο δοπῖθ ἡπιυγργοίουβ, 18 ἰουιηὰ πὶ 186 ]αδὶ 

εἰδιϑα οὗὨ (ἢ νϑῦϑο, ἐδ κίηρ πο δοοουηὶ [ἢδὲ ἘΦ 

Ξε: δἱ {πῸ Δ] αν (ζγα ἱἰϊ. 8). ΤΠ ρθορὶο, βυδετπρ 
ἔτοπι δοδγοῖ οὗὨἩ Το οσοπδοημποηῖ Ὅροη ἴΠ6 ζαἰ τὸ 
οἵ τιοἷνς ογορβ, δά, ἱξ βεϑῖηϑ, Ὀθθῃ οοηἰπαΐης ἴῃ 

ΠΑΘΟΘΑΙ 

ΒΟΙΔΘ ἸΠΟΆδΊΓΟ ΤΏΘΙΓ ΓΟΡΌΪΙΣ βδογ βοῖδὶ οβδσίηρο, 
του ἀπ Ἰνδὰ ὈΘΘη ἘΞΕΊΟ ΝΣ τὸ Ὀαϊάϊης οἵ 
τ6 Τρ]. ὙΠ 686 ΟὈ]ΔἤοἢΒ ποῖ θΟδἢ δο- 
σορίοΐ, 8 1Π6 0 ταϊρὶνν ἤδνο ἰη οστοα ἔγοτλ τ 6 τε 1ἢ- 
Ἰιο!άϊης οἵ τ1πὸ αἰνὶπθ δ]εβδίηρς, [Π6 ἴσια οδιιϑα οἵ 
Ὑ ΠΙΘἢ 19. Ποὺ ἱπιργοβδίν οὶ {ΠΠπϑιγαϊθά. Α5 ἢβ πῦυ 
γᾺ5 σΟΓΟ ΟΠ ἾΦΙ ΠΟΙ ἰαἰη θα θυϑιγ τ ΐπρ ὑεῖ 
ὙΥΠἶς ἢ ἢΟ σΘΠλΟ ἴῃ οοηΐδοῖ, Β0 8ϑὲ {δμογ, δυξευηρ 
ἔγοιπι (ἀοἡ 5 ἀἰδρίθαϑυγα οὐ δοοουηςϊ οὗ ἰῃοὶν ἀἶδτο- 
πατὰ ΟΥ̓ ἢἰβ οἰ αἰπιβ, οοτητηπηϊοδιοὰ ἔμ οδτοῖδ οὗ 
ει Οἰδρ! ΔΕ ΌΓο [0 411} 106 ΙΔΌΟΓ οὗ τ{Πεοῖγ Βαπάϑ, 
Ὑἷ ἢ ρῥτοῆιρᾶ τῆλ οι ΐπρ. Αηὰ, 45 (ἢ6 Θοη56- 
ογαιοα Π68}} οὗἨ [Π6 βου ἤσθβ ἀἰὰά ποὶ σον υ ἰ[8 88- 
ΟΥΟΙΠο88 ἴ0 ΔΗΥ͂ ΟὈ͵θοῖΒ θαγοπὰ {πο86 ἱπιπηοα 816} 
ἴῃ τἢ6 φουνῖοο, 80 8}} {πεῖὶγ δχῖογπ 8) ροοὰ σόσζϑ, 
ούθη {πεῖς οἰουηβ ὕὑροη οὐ 8 δ᾽ίδυ, οου]Ἱὰ ποὶ 
ΤΟ ἰη ἰ5 οἴδεοϊβ Ὀογοηά [Π6 ΤγΘΓΟ ΤΕΟΓΘε Οἢ δὶ 
{18} ης οὗ ουνδιὰ οὐβογναηοοβ, οουϊὰ ἠοὶ 56. 
ΟΌΓΘ [086 Ὀ᾽ 658: ηρ8 νν δἰσἢ ἀγὸ [Π6 τουγαγα οὗ ̓ ἰνίηρ, 
ΟΡογαῶγνα ΠΟ] η688. Τῆ 00] ον νογϑος (15-17) 
ΠΟΥ Ἔχ ἰδὲς [6 σοηαϊ τ οη ΟΥ̓ [ῃ6 ρῬθορ]θ 88 ῥζΌυ-: 
ἱπρ 106 δῦονϑ 1} τι8 γα τ 0η. 

νοῦ. 156. Απὰ ΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΥ ΥγΟὀῸΓΣ Ὠϑασί, ΣΦ ὕΧΑΥ 
γου . . . ΡΡΙΥ ΥΟῸΣ οασὶ. Το ΡῈ ἃΓὸ 
δϊάάδη του τοῖς οοπαϊοη ἔτγουῃ ἀτ Ῥγθδεῃῖ 
ἔθ τὸ τ6 ρμετίοά ρῥγεοθϊης 1Π6 τεοβιιπημιίοη οἵ 

1Π6 ΤοπιρΪθ. Ἄν ἷπ βιις ἢ ἃ σοηῃπροϊίοη οἵ 
ΘΟΌΓΒΘ ἸΠ088 Ὀδοκναγά. ΤῊ τὸ ὙΠδη [88 
τοῦ ὙΚ565 ΓΕΒυΙηοα 18 Βρεςϊβαα ΠΟΥ, ὕδοδιιϑα ἰδ τᾶς 
16 τυγηΐϊησ-Ροίηϊ ἴῃ τηοὶν ἰογτίαηεβ. ἘΠοὶγ οοη- 
αἰιίοπ Ὀαΐογο τἢδι οὐθὴϊς 18 γθοδ  ]οα ΤῸΓ {Ππΐὶτ οοη- 
το ρἰδιίου ὑπαὶ ΠΟΥ πχρδ σοηηθοὶ [Ποὲσ ἀϊβέτοςθ 
16 βυβογο τυ ἢ ποῖγ Ὀπίλ δ λ] π685 ; δηὰ {δὲ 
ὈγιοΓ ροοά βυοοοοάϊηρ {πεῖς τεΐαγῃ ἴο οὐθάϊοπος 
8 ἱπο] αἀοὰ ὈοοΔΏ586 ΓΠΘΥ οοὐ]ά ποῖ 50 500) ΓΟΘΟΥΕΣ 
ἔγοτῃ 1Ποῖγ Θια ὈΔΓΓΑϑϑη)θη 8, Π0 μαγνοδὶ Βαυϊηρ γοὶ 

ἰπιεσυθηθα. ὩΣ ἘΠογοίοσο δοσυθθ δ ὑπο 

ΡΌΓΡοδο: ᾿ἶὴ (ἴτοτὰ) ἀδποῖδβ ἔμαὶ ἴμ6 τοϊσοξρεεὶ 
Βῃου α ῬΓΟΡΟΥΙΥ Ὀερίη 10} [86 τοβαπηριίοι οὗὨ [86 

σοῦκ, δηὰ ΘΟ  (Ὀεΐοτο) ἱπάϊςαῦθβ (6 ἀϊτοςτίοι ἰῃ 
νον 106 δΌΓΥΘΥ 5ῃου]ὰ ἐχίοπᾶ. ΤΈδι ἴδ ἴ6 [86 
Τοσιτημίοη οἵ θυ]άϊηρ τ1Πδὶ 8 τεεστοὰ ἴο, δπὰ ποὶ 
ἴὴ6 ἤγδὶ ἔθθθ]ς εἰΐοτίβ οὗ [ἢ6 Τοϊαγηϊηρ οχὶϊεβ, 18 
Ὀἰδΐη ἴσο ἴπ6 οἰγου πιϑίδμοοϑ οὗ “[Π6 ΡΘΟΡΪΘ ἴο 6 
ἀοϑογ δοὰ διά 106 Ἰο880π| ἴο 06 δηἰογορά. 

νοῦ. 16. δβίῃοθ δυο ἰμίπδα Το Ο.. ... δὰ 

ἴποσϑ ΟΣῸ (Ὀυ1) ἔπσϑηῦΐγ. ὩΣΉ ΤΊ, ἸἸΡΟΣΔΙΪΙγ: 
ἔγοπη Π|686 ἐΠἸΘΗ9 ὑοΐηρ (90). ΤῊ 8 τηοδηδ, ἤοπὶ 
186 τἴπι6 θη αἰξαῖγβ Ὀοραη ἴο θ6 ἴῃ {πὸ οοπάϊαου 

τοίοστα ἴο. [ἐ [8 οἴδαγ ἴτας 19 ποοὰ ποῖ δανὲ ἴῈθ 
ΒΔΠῚΘ ΓΟΙΌΓΘΠΘΘ ΠΘΓΘ 88 ἴῃ τοῦ. 15, Ἑ ΒΘΓο ἴδ ροϊηῖδ 
ὑδοκιναγά. Ηργο ἐπ ρθορὶθ γα πῦϊ οοπηδηθοὰ 
ἴ0 ἴδ Κὸ 8 Γουϊθ οὗ [86 ρϑβδὺ; [π6 Ῥγορποῖ 8 ΠΟῪ 
ἀοβογι υΐηῦ 8 ΟΟΥΙΔΙΠ δῖδίο οἵ δδῖιγβ οοηδοαυςηῖ 
ρου τῆοῖν υηΐα τω  ποβ8. ΤΠοτο ἷἰτ γδ8 ἃ τοῖτο- 
ΒρΟοῖ ; ΠΕΙῸ 1ΐ ἷν 8 Υἱοῦν οὗ Ἵδῦβε δπὰ οαἴδοι. ΤμῈ 
ἴοτοσ οὔ τ) γθΓ80 8 ργοςίϑεϊὶυν ἰπδῖ οὐ οἷ. ἱ. 9. ΤΒΟ 
παγνοδία αἰὰ ποῖ [ἢ] Θχ ροςσταιῖίοθ. Τ ον δεῖυδὶ 
γίοϊά ἀϊά ποὶ Ἔδτοῃ ἐρ δ μὰν ἴὸ 1Π6 δΔρρεδγδῃοθ 
ΟΥ̓ τπ6 οτῸρ8 ἤθη γδϑίποτοα ἰπΠ. Α Βεδρ οὗ 5ῃδαγοὶ 
ΜΓ Ὠϊοἢ ϑοεπιθὰ [0 σοηϊδίη ΓΥΘΠῚΥ ΤηρδδΌΓγο5 (ἰϊ 

δθδὲ ἴὸ δυΡΡΙΥ ΣΙΝ), α9. Ε. Ψ΄' ἀο68), τσδϑ, τῦεα 
ΓΠτοδμοά, ἑουπὰ ἰο σοπτδίη Ὀυῖ ἴθση. Α ῃυδηῦ 
οὔ σταροδβ υ808}}}Υ αὐογϊηρ ΠΙ͂Υ Ῥυγαδ γίο 5 ΟΠ]Υ 
ἔθη. 0) 18 ἜΡΡΠ εὰ ΟἰΤΠΟΡ ἴὸ ἴππῸ ργὸ55 86}, 
οὐ ἴο ἴΠ6 νδῦ Ὀδπδδῖ ἰηῖο ἩΠὶοἢ ὑπο Πΐαᾳιοῦ ἤοννδ. 
δεῖ 186 Ἰδίτον 18 πηοδῃξ ; δἴογ ργεβδὶπρ, [ΠΥ ποῆϊ 
ἴο ἀγδῖν ἔγοπη ἱΐ, ἐχρεοπᾳ [06 υδαδὶ ῥτορογίοῃ 

οὗ νΐωο. ΤΤΞ, σπΐον ἱπ 146. [χἱϊϊ. 8 τρεαπς 



ΟΗΑΡΤΈΕ Π1ΠΠΙ. 10-19. 

τΥΪΠΘ- το 885, πησ5ὲ Ὧ6 υϑοὰ ὨθΓ6 ΟΥ͂ [Π6 ν6886] ψ Ὦ ο ἢ 
ὙΠ5 ΟΥ̓ ΪΠΔΤΙΥ οπιρίογοα τὸ ἄγαν αρ Ππ νι ῖηθ ἔγοπι 
τὸ ἰἴονοῦ τοσορῶιο]δ. [τ ΠαίΌΓΑΙΥ οδηὴθ ἰ0 ὃ6 
δαοριοὰ 45 ἃ ἐοπνθηΐοης ΠηΘΆ80Γ6 [ῸὉΓ δ ἢ; Ρυτ- 
μοβϑβ, ποῖ ἰῃ [6 58Π|6 νὰν 48 οὐυΐ “ Ὀυςκει 18 
ΦοΙ ο Π|68 τοίογγο ἴοὺ 85 8 τηδρᾶβῦτο. ΤΠ0 ΧΧ. 

ἰΓα πα ἰἰπρ μετρητὴς τιΆ Κα ἰϊ τες ΓΞ (6 θ81}}). δας ἢ 
δῷ 6} 0518 48 Ε:. Κ΄. αβδιυπιθδ (0 οχίβὲ ἰῃ τῃ6 οτίρ- 
ἰη δἱ 15. ἐπογθάϊ 016. 

γεν. 17. 1 δνθ δυοΐζνοη σοὺ τὴν ὈΠΩΏῦ.... 
δαὶ} Φοῆονδῃ. 16 ἱπηπηθαϊαῖο οδιι56 οὐὗἨ ἴΠ6 
ΒῃοτίΠ658 δη( ἱΠΙ ΓΙΟΥ͂ ἀῸΔΙΥ ΟΥ̓ [Π6 ΟΓΟΡΒ 8 ΠΟΥ 
Ρτεβεηιοά. Οπ ἴπ6 Ἵσοπηπϑοιίίοη Ὀοίνθθη ἴπ6 ἢγοῖ 
δηα δβοοοπά οΪδιδ65, κοο σαι τη δαὶ] ἢοῖϊθ. Το 

ῬὶΘ {ποηγϑοῖνοβ 8.6. δαὶ τὸ ἤν ὈΘΟῚ 8πι]|6ῃ, 
ι.56 [Π6 σἈ] ΠῚ 168 βροοϊποά [0}} ἀροη τῇηοὶγ 

σγορθ, ἴπ6 ἰαῦον οὗἉὨ τηοῖὶγ Πδη8 (οορ. Μ᾽ Ρρ 5 
δοιιπιφμα ἰαδοτε8), [8 αἰθαρροϊητί ΓΠοῖΓ πθαγαϑὶ 
Πορεβ. (ὐπιρᾶῦο, ἃ8 Ἔχ δΟΠΥ ἈΠ ΔΙ οσΌυ 5, (ἢ. ἱ. 10, 
11. ΤΉ αθ6 Ρ6588..Ὲ5 ἔΠΓΓΠΟΓ 5ῆ0νν ἐδας τποτο ἰδ ΠῸ 
ἡσοὰ οὗ τοπαογὶπρ τ ἢ Εἰ. Υ.. : ἴῃ 41} 1Π6 ἰᾶῦος οὔ 
ΣΟΟΓ απάβ8. “6 Ἰαβϑὶ οἰδιιδβ 18 αἀἰβῆοι!. Μοϑὶ 

τῶκο ΤΙΝ α8. 4 ποιιίπαιῖνο, απὰ βυρρὶγ ὩΙΠΞῸΣ 
(γο πᾶν ποῖ γειγηθα) αἴζοῦ Απιοβ ἷν. 9, [86 (ὈΥΠΠΟΥ 
διηὰ Ἰδοῦ ρᾶγίβ οὐ ὙΠΟ Ν μαβδαρθ ργεϑόπὶ ἃ ΤΟ56Π|- 
ὈΪΔπςΘ [0 οὐἵἷ νϑῦδα ΓΟ ΘΌΪΥ Τοτια!ου8. Βα τΠ6 

ςΑ565 ἴῃ πη ὶοὰ ΓΕ Δοσοπιρδηΐοβ ἃ Ὠοπιΐηδνθ ΔΓα 
δ0 ΓαΓα ἰδὲ 50} ἃ σοηβιίτιοίίοη 18. ποῖ ἴο Ὀδ6 88- 
διυϊηοὰ εἐχοορῖ ὉΠΙῸΡ οχορείίοδὶ αἰδίγοθ8. Μοτγθ 
Θά πι:5510]6 5 1π0 τγῃβ]διίο οὗὨ [86 Ν᾿ αἱραίο, [1- 
ἴα, Ὁμπιῦτοῖς, εἰ αἰ. : εἰ ποπ γμὲ ἐπ υοὐΐδ φιιὶ γευετίετ- 

εἴκσ. Τὸ οὈιαίπ 18 Ἐπ 8. Βα ργ]ἰοά, απὰ ΘΘΓΙΝ 
τοδά. 11 ουρῶϊ ποῖ ἴο ΡῈ οὐδ͵οιιοα τὶ Η ἰζὶρ δπὰ 

Κοελογ, ἰπδι ΣῈ ἀο68 ποῖ τηθδη ἀπιοης οἵ ἴῃ, νας 
ΟἿΪΥ Ὀεβὶἀθ οὐ ψ ἢ ; [ῸΓ 2 Κίηχϑβϑ ἴχ. 25 {Ἀγ 18}}68 
δ τ 5818} .80]6 ἰπΠϑἴϑηοα οὗἩ [Π6 [ὈΥΤΊΟΥ δαη86. ΤῊΘ 
δχίθηϊ οὔ πὸ σἤδηρο ἱηνοϊνοά ἰῃ τὴ6 ΤοΧὶ 18 ἃ ΙΏΟΥΘ 
γὙ8}14 οὐ͵οοιίοη. [τ ἰδ θειίοτ, νι Μδυγογ, Ηἱζὶρ, 
Ἑνα]ὰ, δηὰ οὶ, ἴὸ Ἴσοηβίγαθ δοοογάϊης ἴο 1Π6 

φτὶπεῖρίβ Ἰαϊὰ ἄονσῃ ὉΥ Επναϊὰ (8 362 δ), τῃαι ἸῈΝ 
(Ρτορεγῖγ ἴπ6 οοπδίγαοι οἵ ἸΝ3), Βοΐπρ ἀκαδ!γ [0]- 
Ἰονοὰ ΌΥ͂ ἃ νϑγθ] βυ ΠΧ, Ὀδοδα86 ΘΟ ΔΙ Πρ ἃ γοΓ- 
ὕ4] οοποοριίοη (ΞΞ ποτα 8 ποῦ), Βότθ Δ Κ68 [ἢ6 5ῖρε 
οὔ 186 οὐ]οοῖ ποοογάΐην ἴὸ π6 σοηβίγιοτίοη ΠΟΥ 
τηοδῖὶ γογὉ8. 6 τπδΓοίογο γοπ δῦ: Ὀυΐϊ γ0 τοῖα ποῖ 
του γα 8 πη6, ἑ. 6., γ6 ἀἰά ποῖ τοίατη ἴὸ τπθ6. Ηοϑβ. 
1. 8, 2 Κίηρβ νἱ. 11, δβογὰ ϑχδαπιρ]οθ οὗ διο οοη- 
δῖγυςσι0η8. 

γεν. 18. Ὀιγϑοῖ, Σ ῬθαθΘο; γοῦ, γΟῸΣ Ἀθασὶ 
.., ἄϊχοοῖ γοὺυν μοασί. Τῆϊΐδ νοῖβο ἢδ8 τοοοϊνοὶ 
τηοδὲ αἴνοτβα δηά ἰῇ Βοπια ἱπβίβποοβ τηοϑὶ Οχίγϑου- 
ἀἰπαγγ ἱπιογργειδιίοηβ. “ΤῸ πιαίη αἰ ΔἸ ΟΥ̓ δυίβοὺ 

ἔγοτα ἴῃ6 ῥϑοι ατ 86 οἵ 19. Μοϑβὲὶ οὗ [πὸ Επρ- 
ἴδ οχροβίιοῦβ δορὶ [Π6 τοπἀονίην οἵ Εἰ. Υ. ντἢ- 
οὖ οχρ  ἀπδίίομ, Οὐ (65 Νουοοιη6) ΒΈΡΡΙΥ “ δηὰ Η 
ἑπείοδὰ οὐ “ὀνϑη Ὁ ὑδίογο “ἔγοπ," ἴῃ ΟΥΟΥ ἰὸ 
ΤΏΔΚΟ ἴΠ6 οοπιγαάϊοίίοη ἱπνοϊνθὰ ἀρρϑδῦ 8] ἴδ γ. 
Ἑαύδεοι τΠϊπκ8 τῆδῖ τἢ6 {πὴ 18. ἴὸ ἐμπρὸ τονε βρὲ 
Ὀδοκναγὰ ἔγοιη τ[ἢ6 ἔνοπιξ-ὐγ ἢ ἀδγ οὗ τπ6 πἰπτῇ 
τορι, δηα ἐοτυνγαγὰ ἔγοτῃ τΠ6 ἰοιηἀϊηρ οὗ τ[π6 Τοτῃ- 

Ῥὶ6, οὐ τπδὺ {π90 δᾶπι6 δἀνογῦ, Ἂν)" 22 6Δῃ ὃ6 ἴδ Κ6ι) 
ἰὼ αἰ δυο τ δοπ 8685 Ἰσῦθη οοπηροϊοὰ υείτἢ ἐπ6 88Π|6 
νοτὺ, σῃΐϊοῖ ἰ6 δουγά. [παάδρᾶ, ἰξ σου] βϑθῖη Ὑυϑυῦ 

ἐπι ρΓΟΌ 60 ]6 ἴπᾶι ΤΟΝ Ὁ Ἰοτο δῃοιὐ 6 οπιρὶογοὰ 
ἴῃ ἃ βοηδὲ ἀϊβεδγοηϊ ΠΌΤ τῆαῦ ἰπ μι] οὗ ἰδ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 
τοῦ. 16, 68 Εἰοιῆοιτι, Ηἰσίρ, ΕΟ ]ογ, οὐ αἱ. 88: 
βύπιςο τἰαἰ τ πλιιδῖ, πη τηακίησ ἰξ τοίοτ ἴο {Π6 [ὨϊιΓα. 
ΠΗ πον νὸ οουἹά κΞΌΡΡΟΒΘΟ, νὰ [Π6 ΔΌΓΠΟΥΒ ἰδϑὲ 
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ΠΔΙΠΘΩ, δηὰ Ῥγοββοὶ, {πᾶὶ [06 ὑχϑηϊγ-Ουγιἢ ἀΔΥ οἴ 
16 πη το ἢ} γγ88 τὴ 6 ἀδΔὺ οὐ πο (Π6 ἰοα- 
ἀδίΐοη νβ ἰαἰὰ, 81} αἰ συγ νου]Ἱὰ νδηΐϑῃ. Τῆς 
Ρβδομ)οὸ ψου!Ἱὰ αρδὶπ ὃ6 αἱτοειοα ἰο τονίονν [οἱ γ οοη- 
ἀϊου, δηὰ ἴο σοπίγαβῖ τ ἢ (Π6 Ὀ]οδδίπσβ το ἢ 
πον σγοι ]ἃ Παποοίοτι ἢ τοοοῖνθ, 88 ἀθδοῦοα ἴῃ (ἢ6 
Ὠσχί νοῦ, Βαϊ τῃ6 οδ͵οοιίοη8 ἴο (Πἷξ ἀτὸ ἰῃδιι- 
ΡΕΥΔΌΪΟ : (1) ΤῊΘ Τοπιρ]ο νᾶβ ἰουπ δὰ ἰη (Π6 δο6ς- 
οπᾶ γοδγῦ οἵ ὕγτγυϑ, ἤθη γϑαγβ Ὀοίογο (ΕΓΔ 1]. 
10) ; δηὰ ἱἰἴ νγὸ οοζωραῦο Εζγὰ ἵν. 4 νν ἢ ἷν, 23, 94, 
6 5}.4}} 806 τπδ΄ [06 ῬΤΟΥΚ Ὁροη ἰξ τγαϑ οοπιηυδά, 
ΠΟΥΤΟΥΘΓ (ΘΘΌΪΥ, πηὉ}} τ] ἴννο γϑϑτβ οὗ [Π6 ρτ5- 
ΘὴΣ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 80 ἴπδὲ [πΠ6 (ουπακίίοη οου]ὰ ποὶ 
Ὦδγθ δ᾽] 6 ἱπίο ἀθοαν. (2) ΟἿ. 1]. 8. ἱπλ}]109 τῃδὲ 
[Π6 ΠΟῪ βιγυσίατο ΠδΔα ἔθη ὈΘΟὺΟΙῚΘ ΒΟΙΠΘ δὶ δὰ- 
γϑδηοοὰ, [ΙΓ ἰς τ γο δυβοϊ ΘΙῪ ΠΘΟυΒΒΑΓΥ (0 Τορατὰ 

Ἱ δ9 --ἸὉ (ἴτοπι), νγγὰ βου] θ6 ἀτίνθη ἴὸ οοῃ- 
οἰαάα τῃδὲ 106 ἰ6χυ, 85 ἰῦ ΠΟῪ βῖδηκβ, 18 οοΥΓυρῖ. 

Βυῖ [η6 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗ βυοῖι γογὰξ 88 ΓΤ (10 8 

ἀϊβίδης) γ ΓΤ ΝΣ (1ο τι οὐ 46), δῆονγϑ ἐμαὶ 
[86 πηθδηΐηρ ἴοὸ ΟΥ̓ ὉΠ} 8 ποῖ ἱπιροϑϑ 6. 80 
Ἐοβθϑηχηῦ ον, Μδυγοσ, Ἐλνα]ὰ, Μοοτθο, δὲ αἱ., ἢδγα 
αηἀοιβίοοά ἰς. ΤῊ Ϊΐδ, ἰδ τηυδὲ Ὀ6 σοηϊοδδοά, ἰ5 ἃ 
ΒΟΠΊΘΙΝ .ιὕ ᾿ΓΘοΔγίοι" γαβοῦῇ ; δα} 1ζ 866 Π|8 [Π|0 ΟὨΪΥ 
068 δὲ 4]} ἀοἰἐπβὶθ]6. ὙΤῊδ βοῆβ6 18 οὐτδίηϑὰ [ὉΓ 
[6 ὙΠΟΪΘ γϑῦβα 18 Δρριοργίδαίθι [ῖπ ογᾶδγ ἴο ἸΏβ Κα 
[86 ὈΪοβϑίηρβ ἴο Ὀ6 δηηοιησοάὰ ᾿π γοτ. 19 Δρρϑδγ ἰπ 
ΒίΓΟΙ ρ᾽ οοπίγαβὶ [0 [Π6 ἀἰδῖγ688 ρείαγοα ᾿ῃ γΟΓΆ, 16, 
17, τῃ8 ἘΡπΕΣ ΤΟ ρδαίβ ἴΠ6 ᾿ἱπ)πποιίοῃ οὗ νοῦ. 15, 
θαῦ ΜΠ ἃ ΟΠ 2 ῸΓ γβηρο οὗἉ τοϊγοθροοῖ. ὙΤὴ6 τῆοὶθ 
το Ὀδοῖ ἴο τῆς {ἰπ|6 ἤθη τΠ6 ἑοπηἀδιίοη οὔ τἢ9 

Γολρ]6 νγὰ5 Ἰαἱὰ ἴῃ [Π6 τεῖρτι οὐ ΟΥὐτα5 νγα8 ὁη6 οὔ 
ἸΏΟΓΕ ΟΥ̓ 1688 ἀἰδβίτεβ8β οἡ δοοουηῦ οὗ τῃ6 πη ἢ α}- 
Ὧ658 ΟΥ̓ [η6 ρ6Ορ]6; ἴον Ὀοΐνγθοπ ἰπδὶ τἰπι6 πὰ [ἢ 6 
ῬΓοϑοηΐ 8]1 [6 οἴοτίβ (παΐ ἴπον Βαὰ τηλᾶθ ᾽ο Θοπ- 
Ρἰθίθ τῃ6 σγοῦκ τ γ6 βραϑηηοάΐς δηὰ ἔδυ ]ο. 
ν γ. 19. 15 ἴ86 σταΐῃ γοῦ ἴῃ [8:9 χὰ... 

Ὑ11 Ὁ1058. ΤΠ6 δ Ὰ}}6}}5πὶ δηὰ ἴπ6 σοππηθοοίίοη 

βου (παῦ Ὁ ΣΤῚ 15 το 6 τ κθη ποῖ 'π 186 80ῃ96 ΟἹ 
ΟΟΓΏ ἴῸΓ δονῖηρ, Ὀὰϊ οὗὨ ΘΟΥ ΔΙτΟΔαΥ γαϊδοα. ΤΠ6 

ἰ ογγοχϑίίοη 8 6418] ἰο 8 βίτοῃςῷ ποραΐοη. ὙΥ 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ τῆθ8 8 ἤογα φμοααὶ, 88 ἴο, ἴῃ νυν οι 8656 ἷΐ 
18 ΟΥ̓ ἰγραποην ὁσουτγοποθ. ΜβΏΓΕΟΓ ῥΓΘίδ ΓΒ ἴο ΓοΏ- 
ἄδγ: αἀ λιιο, 18 γεῖ, ἃ 56η86 ἀπά ρηΐδὉ]6 ἰῃ ΦοὉ ἱ. 18 ; 
δαῖτ 186 τ 8 ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ αϑϑυτηΐηρ ϑυ ἢ 8. ΓΛΙΘ 
ϑάσε ἤΠογο. ΤῈ ἀϊδίγθδϑ Ὀοίογο ἀσβουϊ δε 18 ὈτΌυρ Ὡς 
ΠΟΔΓΘΓ ἴο ἴῃ 106] Πρ οὗὨ ἔΠ6 Ῥϑορὶς ὃν [6 τουιϊπὰθτ 
ὑΠπαῦ ἰδ 88 51}}} ργθβδηῖ. ΒΟΥ οοιυ]ὰ τποπ ᾿οτίοῦ 
ΔρΡΡγθοΐδίθ {11ὸ ψόοσιἢ οὐ ἴπθ οοπηΐηρ το οῖ, ΒΊΈΟΣΩ 
τ 16 ἄδγ, ταυϑὲ Ὀ6 ἰδ Κϑη ἷπ ἃ βοπγον δῖ ἰοο86 86η86, 
ἃ8 ἀδηοιίηρ [Π6 Ὀερίπηΐηρ οἵ τῃδἴ ραηοά οὐ Ό]688- 
πα ψ  ὶς ἢ γὰ8 τὸ γαυγαγά τπ6 ονοδάϊοηεα δηα ἀθνο- 
τἰοπ πον ἀἰβρίαγθὰ ὈῪ [π᾿ ρθορίθ.0 ὙΒογα ἰδ τῃὰ8 
866 ἰ0 Ὀ6 ὯῸ ἱποοηδιβίοποΥ Ὀαίννοθη [ἢ 8 ῬΓΟΙΩΪ86 
δηὰ [π6 οοπάϊ οη8 ἀοδβοσὶ θα ἰῃ νοῦ. 15. 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

Ἰ. ΤῊ σοτοσηοηΐαὶ ἰπϑι1πἴ68 οὗ [Π6 ἀποΐοπε Τζδῳ 
ΘΓ ἀοδίρσποα ἰο {ΠΠπδίγαϊθ τη 5 τοϊδιίοπε ἴὸ αΟοὰ 
88 θοΐπρ' ππάογ ἢἾβ8 ΓΆΥΟΥ ΟΥ̓ ΠΟΥ 5 ἀἰΒΡΙΘΑΒΌΓΟ. 
ΤΊΘ οοπάϊίοηβ δηά τοδί πιοπὶ οὐ πῃοϊδαῃη688, 
ὙγΓὨ 116 δοῖηνσ ἑοτι ἢ πιοβὶ νἱνία] γ τῃ6 ἸΟΛΙΠΘΟΠΊΘη 658 
δηὰ ἀοἤ]οπιεπὶ οὗὨ 5ἴη, Θχ ἰδ οἀ 85. οἰ ΔΎ 1π6 οἷς 
ἔοοῖϑ οὗ Οαοἀ᾽ Β δῆροῦ βσαίΐπβιὶ ἱτ, τὶς ἢ τγὰ8 βῃονῃ 
ἴ0 Θχίθηα ἰο 81} [Π6 δ᾽ ὩΠΟΤ᾽ 8 ΘΧρογίοης6, ΤΟΙΔΟΥΪΏΣ 

1 3 ἰο ποὲ ἰδογοίοτο ρἱϑοωλεῖίο ; ἰδ δε!}} τοῦσκα ἐμ ᾿ΐσο- 
1:6 οὗὁἁ 10 Ρμοτὶοά δροοϊδοά, βοραγδιίης [ὁ ἤγοτω ἴμ9 Ῥσϑοϑάϊηβ 
δοοογάϊης ἴο 116 οτἰκίδὶ ἔοτοο. 
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πἶπι Ὀσγοπά τῃ6 τοδοὺ οἵ σονδηδῃΐ πιοίοϊο δπὰ 
υϊοδδίησβ. Ὁ 116 (6 ἀἰνί πο ἀπ ρ]θαδατο γα 8 Τη8Δῃ- 
ἰοϑιθᾷ ἰοναγτὰβ δὴ ἱπάϊνίυδὶ ΟΥ 8 πδιΐοπ, 0 
ἀτηουπῖ οὗ οιϊνανὰ τοὶ ου8 Οὔ βουνά ποθ8. σου] 
ἈΡΡΘΑΒ6 ἱἴ, }.δὺὴ 48 ΠῸ ἰγύσθσηον οὗἩ οοπ θοῦ ἢ 
ΙΘΚΆΠΎῪ σοπβοογατοι οἴετίησβ σοι ᾿τηρᾶγὶ βασγοά- 
658 ἴ0 Δὴν Οἴδοῦ οΟὐ]όςτ, 

2. Α τοίαγη τὸ ἀοὰ ὃγ ᾿ἶβ ρεομὶθ ππάοτ οἰτΠ 6 Γ 
(Ὀνεπαπῖὶ ᾿Νὰ5 ἀ] να γ 8. Ὀθεη (ΟΠ ον ἐπιπιςα άῖο} Υ 
ὑν τηὴ6. Ὀοκίοιν] οὗ δ᾽ αοδίηρα ροοῦ λγ τὸ τῃ6 ον- 
πα. [π Οὐ] Τοβίδηιθηῖ εἰπιὸβ ἃ {1||}π685 οὗ 6δχ- 
ΤΕΓΠ 4] πιο τἶο5 νὰν ἙΠΙΘΗ͂Υ Ἔχρμοοῖθα δηα τοοοῖνοι. 
Βαι οίονς τον Ὀ] δεῖ μβ οοπ]ά, π΄ τὴ. ΟΥΑΙ ΔΓΥ 
του δὸ οὔ ριονίάύφηςοο, δ. νοις βαίοα, βρίγίταα] δηὰ 
εἴριον Οἱ στ Με Γ ἰπΠνΆΤΙΆ ἢν ἱπιραγῖοα (506 να Γ. 
19) - τἰη6 ἀϑβνισαηςο οὗὁὨἨ σοι» ἕανουῦν, γὙ86 δϑιαΐϊπρ 
ῬΓοόσοησα απ ἀπϑίβῖδηοα οἱ μ5 δρίγ, ὙΠ Νὸν 
(ὀνοηδηῖ, νυν 116 ἐς ὯΔ8 πιο Πρ ἢ ἔοτπι τηδλην οὗ 
[π6 γγονδίοη5 δηὰ Ἑςοπά  οπ8 οὗ ἴῃ6 ΟἸὰ, 18. ποῖ 
δρΟτοΣ τὸ ἰδ ἴπ τΠ6 ςουτα ΠΥ οὗ 158. {1 }}πηθηῖ ; 
πὰ ποιμίη 5. δοίίογ δάλρίθὶ τὼ τονῖνὸ δηὰ 
Βίγεμ τ θη Οὐγ ἔγιιθὺ πῃ (Οα᾽ Β ργοπιῖδοβ {Π 81} 8. ἔγο- 
4πεηῦ γρουττοηοθ ἴὸ ἢἷδ ἀδα!ησ5 ἑον Δ γ8 ἢΐ8 Δῃ- 
Εἰφηΐ ρουρΐο. 

ΜΠΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ον. 12--[ἰ4, ΟἿΣ ἴῃ ΔΓ σΠΔγδοΙοΓ, δηα ηοἱϊ ΟἿΓ 

ΒΑΘΟΑΙ. 

Ῥγίν "ομῈβ ΟΥ δεβοοίδιίοηϑ ΟΓ οὔ ναγά σοπάαςξ, γ1}] 
ἀοιοσταὶπα (ἀοα 5 δι τι 6 τοι αγὰ 18. Ἶ 
.« ΟΑΥΤΥΙΝ : ΠοΟνΟΣ ἱπιγιαὰθ8. οχίογπαὶ σογοῖηο- 
Ὠΐ68 οἡ οἱ, ᾿ἴῃ Οτογ τὸ ρδεὶίγ Ηΐπιὶ, {γῆε8 1 τἢ 
πῇ ταοϑὺ σα ΒΪγ. ΤΠ ἴοι ιαὶπ οὗ ροοά τγοσκβ 
ἰ5 ἱπῖοστ ΠΥ οὗ Ποατῖ, δηα τῆὴ6 ργροβο ἴο οΡὲν σά 
ἈΠᾺ συπϑοογαῖο ἴῃ6 16 ἴὸ Ηΐμι. --- ΥΠδίουθ τὸ 
τους ἢ 15. ΡΟ] το ὈΥ 8, 11Π]688. ΤΠ6γῸ Ὀ6 ΡΟΓΙΥ οὗ 
ποαγν Ὁ ΒΆ ΠΟΙ Οὐγ ΟΓ ΚΒ. 

ἀκοτιῦβ.: ΓΠΘΓΘ ἃΓῸ ΤἸΔΠΥ γΑγ8 οἵ νῖζθ, θὺϊ 
οὔΪγν οπα οὗ νἰἴπο, αηὰ {παῖ ἃ ἀ σα] οπο. ἢ 

ΕΑύββετ: Τ)οθὸ 0 ἀγα ἀποίρϑη ὑοίοτο αοὰ 
ΟΠ δεοοιιηῖ οὗ “ ἀονα νοῦ κ5,᾿ τὨογΘΌΥ ΣΟΠΔΟΥ ὑἢ- 
οἰθδη 411} εἰνοῖν ΒΟΥ 68. 

γεν", 15-7, ΜΆΤΤΗΕΥ ΗΕΈΝΕΥ: ΨΥ Ποη να 
ἴΔΚ6 πὸ οαἱὸ ΟΥ̓ οὐ 5 ἱπῖετθδῖβ 6 σληῆοῖ Ἔχρθοῖ 
ται δ ὙΠ τᾶ Κὸ στὰ οὗ Οοὐτἴϑ. 

ΜΌΟΟΒΚΕ: Μρη ἃγα ἱποιποὰ ἰὸ αϑϑί κῃ ΘΗΥ͂ ΟἿΠΘΓ 
ολ56. [ὉΓ {ΠῚ δ ΠΥ Πρ8. {Π᾿ᾶπ ἘΠ οἷγ δἰ π5, γαῖ (185 
ἰϑ. ΠΈΔ ΠΥ το {γι 6 ΟΆ1156. --- 1) ,βαρροϊπιηεηΐ οἵ οἂγ 
πορὸβ οὐ γῇ δου ἃ τ Κ ὧδ 1" ΟἿΓ ΘΥ68. ἴο 
ποΐάνοη τὸ ἰδαγπ [6 ΓΟΆΚΟΗ. --- ΑΒ] ΘΟ η νυ }} μαγάθη 
[ἢ οαγ ἢ ἰὸ 6 ποῦ τοίογιοα τὸ σα 85 118 δυΐϊδου. 

γοῦβ. 18,19. ΜΟΟΒΕ : Ροπάετίηρ οΥ̓ογ ἴΠ6 μθδὶ 
8. οἴζοπ τη οβῖ ΜᾺΥ οἵ ριον αΐηρ ἴοσ ἴ86 ίυ- 
ἴα γα. 
Ελύββετ : τοι (Π6 τηοτηθηΐ ἯγὙ͵Ο6 11} ΓΟΒΟΓΥΘΑΪΥ͂ 

γἱο] ἃ ουγβοῖνοβ αρ ἦἢο αοἀ, γῦὺϑ ΠΙΔῪ ΘΟ ΘΏΓΥ οδἰ- ’ 
ου]αίθ οἱ [18 δ] οββίῃρ. ; 

ΕἸΕΤῊ ΑὈΌΒΕΒΘ5, 

γεβεγυαΐξίοη ΟΥ ἐλ εορῖδ ἵπ 1δο Οοπυωζείοης ἰλμαὶ δλοιμά ἀεδίγου ἰδ6 διγτουπαϊπο 
Μιαϊξέοης. 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ 11. 20--28. 

20ι μὰ {πεγὸ νγ͵χὰ8 ἃ ψογὰ οὗ Φφθῃονδῇῃ ἃ βϑοοπά {ἰὴ ἰο Ηασραὶ οἢ {Π6 ὑνγαηΐγ-Ουτἢ 
21 (ἄλυν) οὗ (Π6 πηοηΐ, βαγίηρ : ὥὄροαϊςς ἰὼ Ζδογαῦθαθοὶ, ἀονθγπον οὗ δυάλῃ, βαγὶῃρ : 
22 1 Μ1}} Ὀ6 Βμακίηρσ ὁ 0506 ἢδάνθῃβ 8πα {Π6 ϑϑγι ; Απαὰ 1 ψ}}} ονθυίαση [Π6 ΤΏγοηθ οὗ 

{πΠ6 Κἰῃράοπιβ, πα νν}}} ἀδβίγου 1ῃ.8 βίγθηρτῃ οὗἉἨ (6 Εἰηράοπιβ οὗ {πΠ6 ΠΔΌΪΟΠ8, δπὰ 
Μ}}}} ονθυθ τοῦ 1Π6 ομαγίοι ἀπά 118 γι άθυβ, ἀπ [ῃ6 Ποῦδ68 δηὰ {61 τ Θ ΓΒ 5}}8]] ΒΚ 

28 ἄονῃ, ϑδοῦ ὈΥ ῃ6 βινογάὰ οὗ ἢ18 Ὀτγοίῃου. ΤΙ ὑμαὺ αν, βδι(ἢ Φθῃονδῃ οὗ Ηοβίβ 
Ι ν1}} ἰᾺΚ6 ὑπ6ο; ΖθυαθθαὈ6], βοὴ. οὗἨ 8:6 4}016], ΤΥ βογνδηΐ, βα! ἢ Φθιονυδῆ, δηα 5}} 
ὈΪδοθ ὑπ 66 88 ἃ βιρποί, ἴογ {Π66 ἢᾶνθ 1 οἤοβθϑῃ, βαὶ ἢ Φϑονδῇῃ οὗ Ηοϑβίβ. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γατα. 2], 22. --- [πὸ ἴόσοο δηὰ οοῃδισυοίίος οἵ Ἀ}Ὰ)5 ἴῃ σοηποοιϊίοη πίς (πὸ ΤΟ] οπίηςς Ῥτείεει ἴοδ, δυὸ ἐδθ δαῖτ 

88 ἴμοδο οὗ ἐῃ δβδίῃθ ποσὰ ἰὴ γογ. 6 : 1 6.81} Ὀ0 δῃακίηρ ζαὰ ραγιοὶρίο Ὀοΐης ἰηάοδα!ὺθ δα ἴὸ ἐΐτλθ) δῃὰ (8}}8}}} βδγθ οταοῖ- 
ἑωσιοά. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΪ, 

Ιῃ ογὰδγ ἰὸ ΒΡ Υ 4} τΠδὺ γγὰ8 ποῦν ποοάθὰ ἴὸ 
διτοσῖΠΘἢ απὰ οῃμοουγάρα ἢ8 ῬΘΟρὶΘ, τ[Π6 Ῥτορδοῖ 
ἀοἰνογβ, οα {πὸ δΆ1η6 ἄδν, ἃ δοςοηα Πη658Άρ6, ὈΓα- 
ἀϊοειίηρσ {ποῖ βαίδιυ δια βὲ [ἢ 6 ἀρἤδΑνΑ]β οἵ τῆς αθῃ- 
116 νου ἁ, απὰ αββαγίηρ τῆθηὶ οὐὗἩἨ οὐ 5 σαυδτγάϊδη 
σδΓ6 ΟΥ̓οΥ {πεῖν γα ]6 8 8ἃ8 8 μ᾽ οαρο ΟΥ̓ [Π|8. ῬΓΟΙΏ 788. 

Ψογβ. 20-.22. Απᾶ πο γὸ νγὃ8 ἃ νψοτὰ οὗ 968ο- 
νυ... ... 6800} Ὅν [δ9 δνοζὰ οὗ Ὠὶβ ὉΣΟΙΒΟΣ. 

ΤῈ βιακίηρ οὗ τ6 Βεανθπβ δπὰ {Π0 δαγῖβ ΠΟΙΘῸ 

ῬΓΘαϊοϊοα οοἰ πο 468 ἴο βϑοτὴθ δχίοπι τνῖτἢ τ δὲ [ΌΓΟ- 
τοῖα ἰπ νοῦβ. 6, 7. ΤῸ ϑβίβὈ 15} τῆς ἀϊἰδιεϊ ποίου τῆδι 
ἀοοϑβ οχὶθῖ, νγ Ὦδνς ΟΠΪῪ ἴ0 αϑϑαμῃηα παῖ τῇς ΘΟΠι- 
πηοῖΐοπβ ἴο Ὀ6 Θχοϊτοὰ διηοηρ {ἰὸ θη ἴ1]65 ἴοὸ ΘΆΣΤΥ 
οὔ οἀ᾽ 5 ρΡιιγροβθβ ἢ τοδροοῖ ἴὸ [86 ψψου] δὲ 
ἴο θ6 υπάαοτγβίοοί 85 16 Ὀγ [ῃ6 Γαδ ϊΣ τὸ νῈ δὸ- 
ΠΟΙ] 5Π0α. [π ἢ 6 ρΆβδαρο σχοοσγοα το, 85 Δ μδνα 
Β66ῃ, [6 υἱεἰπηαῖο 80 τι ϑϑίοη δηα ὑγοσβῃϊρ οἵἩ [δὲ 
ψνου] 18 ἀππουηςθά ; Ποῖα γγα τὸ τοϊὰ οὗ ποιμῖηνρ 
Βαγοπὰ τῃ6 ἸοπΊρογα] βοοατὶτν οὐἉ [Π6 “ ἐνν8 ({0Γ ΠΟῪ 
Ἰοης 8 ρογὶοά 18 ποῦ ἰπάϊσαι 4) ἀπιάβῖ [Π}6 τηαῖαδὶ 
ἀρφδιτυςτίοη οὗὨ ΟΥ̓6Υ παι οη 165. 10 15 πιοϑῖ ῥτοῦ- 



ΟΗΑΡΤῈΕῈΚ 11. 20-23. 

Αῦϊο τηδὺὶ {π6 ΓΟίΟΤΌΠΟΘ 8 ἴ0 ΑΙ ἴῃ ΠΟ ἢ τ]086 
ΠΟΙ ΠΈΓΟΒ τοῖο ἱηνοϊνοα, ἢ ψὨϊοἢ [51:86] ἢδα 
θδθ Ὀγοῦρ ἰη10 σοπίλοϊ, --α Βαῦγίοη (058 σἂρ- 
ἴατὸ Δη(ἶ οΥ6] τρθατηῖθης Όγ Παγίι5 ΗγβύῦαΒρ 68, ΔΙΟΥ 
τοῦ ΠΟ ἀρ αίηβὲ Πἰπι, οσουγγοά βοοὴ αἰου ὕπο ἀ6- 
ἸΙΥΟΤῪ οὐ 1{|8 Ῥγορποον); Ῥαεγβία ἴῃ 115 σοηῆῇιϊοιϑ 
ΜΠ δοντηα, οἴς., πα δβρθοΐ!]ν Ὑγτ ατρεςθ; 
δυτα ἴῃ ἴτ5 ῬγοιϊΓαοϊοα ἡναῦβ ἢ Εργρί. 688 
᾿Ἰ πιτα 10 65 βοοὰ 10 δὰ σογγορῦ; (1) ὑὕδοδι8θ [ἢ 
ῬΓΟΡΙΘΟΥ ἀὁ6κ ποῦ βιῪ ὕπκῦ {Π6 Φδν5 ννου]Ἱὰ Ὀ6 ῥγε- 
ΒΕΓγοα 1Π ΓΟΠΙ ΘΠ ἀραϊπδῦ Οὐδ ο πατίοιβ, ὕὰ1 
Οἶν ἀστίηρ τη6 τη] ΓΟὨτΟπτοπΚ οὗὨ (ἢ ἸΔτΓΘΥ ; 
(3) Ὀδεδυξε νὰ πὰ {πὰ0 ἴΠ6 Φοννβ αἰὰ δοία}}} δι1.- 
σὐτὴῦ ἴο τπ6 ρονοῦ οὗ ἐπ αἀθητ]οθ. Φ.6 Ώσοσθ 
οὗ ἴρο Κιῃηκάοσζωηβ ἤςγα τθ 8 ὑμα6 ὶγ σου ΘΓ ΘΗϊ, 
{παι τ οι ὉΠ 45 Ἰηθη ΤΟΡΟΙΠΕΓ 85. ἃ παιίοη (σοι. 
8η. νυἱὶ. 27). Ὑ}15 18. θαθθ προ 186 βίσϑωρι 
οὗ [896 Κίηρκάοτγηδ, ν᾽ οἢ 18 Βῃδιθγοα ὈῪ {Π6 ἀφ᾽ 
διγτι σίου οὐἨ ἁ 1ἈΠῸΪΓ ΑΥΙπΪ685. ΕἸ ΨΘΥΥ τοδὶ ὉΡ ἴἢ8 6 
δ οταὰ οὗ μἰβ ὈσΟΐΠΘΥ, Αββ0Υ18 ἴῃ ἃ ΡΌΠΟΓΑΪΙ ΜΥΑΥ͂ 
τῆλὲ τὴ πδιϊοηβ ἴπ τΠοἷν νγὰγβ σου] Ὀδοσηθ 86}}: 
ἀοβιίγαςτνο ἃ5 ν.6}} ἃ5 τη αἴι18}}γῪ ἀοδιγιοἶἶνο. 

Ψνεγ. 28, ΤῸ ὑμδῦ ἄδν. Τηΐδ ὀχ ργοβδίοη ἀθποίββ, 
Δοςογα ἴῃ [0 [15 5118] Ῥτορ δίς ἱπα θη 6η 685, ποῦ 
τπ6 ρογιοὰ ἱπιτοάυςοα Ὀγ τὰ σοπμηοοη8 ᾿α80 ργθ- 
ἀἰϊειρα, --- ἃ ΒΕ Ρροβὶ ΠΟ ὕδ ηΔ0]6 ΟἾ]Ὺ ΟΥ̓ Γποξὰ ΨὙῊΟ 
ΘΒ Π1Θ {Ππῶὶ Ὁ ΖΓ ΌΔ06] τπ6 Μοββίϑίι 18 ἀΐγθς ιν 
ἰπτοηοά, --α ὕας 116 ροτοα, οὗ νῆδύονογ ἀπγαιίοη 
τ δου] ὑς, ἀπτίπρ ψ ΙΘἢ 186 δοτηοΙ 008 5Ποι]ά 
σοῃτηπο. {0 νΟῦβ68 }16Ὁ᾽ ρΓροραϊηρ Πδα δ οὰ 
ἴο0 ΔΩΥ͂ ΓΟΠΙΟΙΘ ΘΟΠΒΟΘ]ΠΘΠΟΘ5 οὗ ἴπῸ ΘΟΙ Ποῖ. δ6- 
ΠΟΘ [Π6 ΠΔΏΟΠ5, [πὸ ἰΟΥΤΉΟΓ οχρίαηδιίοη νγου]Ἱὰ 
δὲ δαχαΐϑ5}0}]6. 1 ἩΜ1Π Ρ]ΔοΘ [866 88 8 βἰσιηιοῦ- τίς. 
ΤΙ βίσηοῦ τίη γα8. Ποῖα ΝΟΥ Ῥγθοίουβ, αηὰ πΌΤη 
ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ ὑγ 115 ΟΥΘΉΤΑΙ ρῬΟΒΒΌσ80Γ; σΟΙΩρ. δοην 
οἵ 80]. νἱ]]. 6; {6ν. χχὶ!. 324. ΤΠ6 δπηοπποριηθηῖ 
188 σοηνογοά, {πᾶἰ ἀπτίηρ, [π6866 σοηνυ]βίοη5 Ψοῖιο- 
γδῖ, ῆο πεά Ἑοἰόβοη ΖογαθθΑθΟΙΪ ἃ5. δΐ8 βουυδῃΐ, 
νου] ἴδἶκὸ ἢΐπὰ ἀπάογ ἢἰ8 ροοῦ Δ΄ Δ πὰ Βρθοῖα] σατο, 
8 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴο θ6 δοοοιπιοα ἰοῦ ἀπὰ οὀχρ απο ἴῃ 
16 [Ο]]ΟΥν Πρ τ ΑΥ : Τα Φοννβ, ΔΙ ΠΟοΌΡ ἢν νγαὰ8. ΠΟΙν 
ΒΟΥΟΓᾺ] ὙΘΔΓΒ δἴηςσθ ΤΠΕΥ δα γχοϊατγηρα ἔγοϊῃ οχ]]α, 
δά Ὀδθ οοῃδι δὰ ἃ. τῃροσγαῖίς παιίοπ, δηὰ γοο- 
ὑξηιει 88 50} ὈὉγ οὐ οὨ]γΚ Γπτουρ τ[π6 ογθοτίοη 
οὗ τὴ6 Τοιαρ]6, νυ]! ἢ νγὰ8 ἴῃ ἔλοῦ (π6 σοπάϊτίοη οὗ 
τοῖν ΠΟ 4] οχίβίθηςθ. [Ιῃ {6 τοϊάβῦ οὐ -[Π6 σοι- 
ὙὈ]ΒΊοΠ 8 {Π|δὺ ΕΓ [0 Βπ8Κ6 {[Π6 δυϊτοιηάϊηρ Ππὸ- 
τοη 8, {ΠΟΥ νου ἃ παῖΌΓΑΙΥ [06] ΓΠΘΙΏΒΘΙν 65. 1Π86- 
οαγο. Τὸ απτϊεῖραῖϊο δηὰ δ᾽ΐαν (18 Δ ΧΊΟΥ, 10 νγὰ8 
ὯΟΥ Δ που πορά τὸ {ποῖ τὰ ΓΠΕῖν σονογημοπὶ δηΐ 
ἰηδεϊτατοη 8 ψΟ]ἃ θ6 ργοοοῦνοα, Ἐὸγ ΖογαθΑθοΙ, 
ποῦ ἢ ΔρΡΡοΐϊηῖο ὈΥ τι Ῥογβῖαη ἸΠΟΠΆΓΟΙ ὙΠῸ 
ἍΆΒ ΤΟΙΠΡΟΓΑΤΙΥ ἴο, 6 {ΠῚ} ΓΌ]ΘΥ, 85 ομοϑοῃ ὃν 
εδονιῃ 4150 δϑ 116 ταργοβοητατῖνο οὐὗὁἨ τῃ8 τγοπὸ 
δηὰ (Ἀγ (Κα ἢ. 27) οἵ Πανῖά, νἰοἢ τνα8. ἴὸ 
δίδῃἀ βθειγο, 1116 τη Κιπηράοπιβ οἵ [π6 δδγιῃ 
Βῃου] ἃ 3}}. [ἡ τ 18. ῥτουῖθα Ζογαῦῦαθ6] 15. ΠΥ 
ἰδίκοῃ ἴὸ τορτοβθηῖ 4}} [πὸ ΓΌΪΘΥΒ οὐ 416 {ὸνγ5 ἀπγὶπν 
186 ρογοα νν᾽τΐπ τπ6 ταηρὸ ΟΥὗἩἉ 116 ρτορίιθογ. 6 
ἯᾺ8Β τ6 ἤγϑι διὰ 106 νγοδλίοϑι οἱ ὑπο ὶνῦ ΡΟ Ό ΧῚΠς 
Ταΐογθ. [ἢ ἃ ᾿μοοσγδιῖς το αιίοη 6 νγ88 (Π6 ΓΟΒΙΟΤΟΓ 
Οὗ τ6 ἀΥπαβυῦ οὗἉ 1λανίά. Ὑ͵μαὺ γὰ8 ῥγοτη βοα τὸ 
τ Ὑ͵Ὑ6 ΤΑΥ͂ Τρ ΓΑ 88 ΘΑ ΠΌΔΙ} Ῥτοιϊηΐβοὶ ἴὸ 4}} {Π6 
[ἃ] ταϊοσβ οὐ Φυᾶθδοα ὙΠῸ βου] οοπὴα ΑΤΟΓ 
᾿ἴπι. ὙΠΟΥ 4180 ποιὰ 6 οἤόβθη οὗ (οὰ δπὰ {6 
Οὐ]οοῖβ οἵ ἢί8 τδίσ ἃ] σαγο, ἃ8. 0η6 σπδγαϊλη8. οὗἉ 
᾿ἴϑ ροομὶο. ΤῊΪ8 τγ6 τοραγα 88 τῃ6 ἀΐτοοὶ οοσαβίοη 
οἵ τπ6 ῥγόπ86. [{ 15 ῬγοΌΔΌΪ]6, πονγονογ, [παῖ [Π686 
ΟΓΑ5 ΤΟΤΕ Ἀἀαἀτοδβοά ἴὸ ΖουυθΌΔθ6Ι (οοτηρ. Ζεοοῆ. 
ἷν. 6-10), ΡΑΓΠΥ ἴο σῖνο πἰπὶ ΘποΟαΓαροτηθηῦ ἴῃ ἢ8 
ἀϊγοοιίοη δηά διιρογνίδίοη οὔ [6 ψοσκ ροη [Π6 
Τειρ]6, ἀπ ἴῃ ἢϊ8 οβοτγίβ ἴο τλου]Ἱὰ ἀπά σοπῖτγοὶ 
τι Ποῖ] σΟτη πη ΕΥ̓͂ ἂτ ΒΟ 8. ΟΥ̓ 68] ροσγοα οὗ 
ἰϊ8 ὨΙ5ΊΟΤΥ. ᾿ 
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ΤῊ5 ἀϊδοοῦγθα [45 Ὀδοη τοραγάοθα ὈΥ πηοβὲ οὐῦθο- 
ἄοχ σομλ πη 1018 8 Μοπβηὶς ἴῃ [ἢ6 5ἴη6Ὁ Β6η56, 
ΠΒΠΊΟΘΪΙΥ, ἃ8 Εαἰπῖπῇ ἰι5 111 ἀπὰ οἂ]ν δάδαυδῖο δΡ- 
ΡΠ οἤοη ἡ θη απάἀογβίοοα οὗ τῃ6 Μοβϑίδῃ ηὰ ἢϊβ 
Κιηράοιῃ. [Ὁ 18 οἰθαῦ, Ὠοννανϑι, ΤΌτῃ τς [Ογοσοίην 
οχμοκοη, τὺ 10 15 Μοβδίδηϊς ΟἿΪῪ ἰῇ 50 ΤᾺΓ 85 
τῆν ΡΙΌ ΤΟ55 Δ ἃ ΡΓΟΒΡΟΥΥ ΟΥ̓ (Οἀ᾽ 8 ρΡοορὶθ ὉΠἅΘΓ 
τη6 ΟΙα (ὐονοπλδι ργοῆρατοά (16 τὶ ρἢ οὗἩὨ 186 
ΒοαδοιΟΥ 5 τεῖρη. [Ὁ ΠΙΔΥ Ὀ6 ὑγροὰ ἀρϑϊηϑι {118 
γοδττ τοῦ ταῦ τη6 δἀάγοῦβ '5 ργοβιοοα (ν6 ν. 21) Ὁ 
ἢ ΘΧΡΓΘϑΕΙΟΙ Βα Γ ἴὸ τπαῦ γ νυ] οἢ τῃ0 Μέρββι- 
ΔΏΪς ὈΓΤῸ ΠῚ δ65 πῃ γοῦϑ. 6-9 νοῦς ᾿ηγτοάυςοά. ΓΏΘΓΘ 
15. τἷς. αἰδιηστίοη, Ποινον ον, ἀπιοηρ Οὔ 38, ον οθη 
τΠ0 ὕνο γγοάϊοιοηϑ. [Ι͂ἢ 1.6 ἸΌΓΙΙΘΓ [Π6 ἀἰΒΟΟΌΓΒΘ 
το ί68 ἴὸ ὑῆ6 Τειηρ]6 88 γοργοδοητίηρ (π6 ΟἸ ατοῆ 
οὔ Οοά ἴῃ [15 ρεγραῖιια] δὰ ὄνϑὺ-ΠΟΓΘΑΒΙ Πρ, ΡΊΟΥΥ 
Δα ἃ5 [Π6 τοίιισο οὗὨ 4}} ΠδΙΙΟΠΒ ; ἰῃ [ΠῸ ΜΈΘΥ ᾿γ6 
αν πὸ ἱπάϊολτίοη οἵ ἃ γοίθιοποα τὸ δηυτηρ Ὀ6- 
γου τ1π6 ρμγοβογνδίοη Οὗ [η6 ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ 80 ἰΟΠΡ᾽ 88 
ἴῦ Βῃου ἃ βαΐν 006 αἰνπα ραγροβθοθ. ἽΠπ6 βῃδκίηρ 
οὗ τὴ6 θανθηϑ δπα τὴ9 θαυ 1] πϑίγαῖοβ ἴπ νοιἢ 
οΆ568 [Π6 ΥἱΟΙΘἢζ σΟχηοτοἢ8 δτηοηρ [Π6 Ο6η 1168 
᾿Ὠγοαρ]ι τΠμ6 ἰνίηθ ροννοῦ, θὰὉ [Π6 τοβ}} ἴῃ 06 ΟἿ 6 
νὰ8. ἴὸ ὃ6 {πεῖν αἰ τα 16 ΘΟΠΥΘΥΒΙοΙ., ἴῃ τὴ 6 ΟἿΟΣ 
τποῖν ἀσδιγαςῖοῦ. Αἰηοπρ Δηρ]ο- ΑἸπογίοδῃ οοτ- 
πηοηϊδῖοτβ Ἠσπάοσβοη δηὰ δίοοτα Βο]ά το [8Π6 τὸ- 
δεγοιοα δπα ᾿Ἰπαίγοοι Μοβδίδηΐς Β6Ώ86. 

ΡΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

Ἰ. Τίιο ἀοδβεί ηἶθ8 οὗὨἩἉ παίοπβ δηᾶ {Ποῖῦ ΓΌΪΘΥΒ ΔΥῸ 
ἀοιουταϊ ρα ὈΥῪ ἐμοὶν γα Οἢ8. ἴο 706 Κἰπράομι οὗ 
αοἷ. ΥΥ̓́ΏρΘη [ΠΥ βιιῦβεῦνθ [1[8 Δαναποριηδηῦ, [Π6Ὺ 
ΔΓΕ Ποῦ ΤΔΟΓΟΙΥ͂ ρίθβοσυθὰ δῪ Ηΐπι, ὑὰὉ ὄνθῃ ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἐμ Ομ]θοῖβ οἵ Π15 βρϑοΐδὶ σᾶγ (σοΙΏρ., 6. 9., 18. ΧΙΥ͂. 
1Ι-60)ὲ. ὍΒΘη ὉΠ ὴ ὺ ἐθᾶ86 ἴο ἐὺ 850 ΠῸῪ ἃ ΒῇΟΓΗ 
ΟΥ̓ εἰιοῖν πἰγοηρτῃ δηὰ Ὁ}1, ΤῊ 5 τὴ6 Πρ 680 ἀπά 
οἰδατγοδὺ Ἰοϑβοη οὗ []8ΊΟΤΥ, ᾿υΥ 0 ἢ 88 Ὀ]ΔΙ ΠΥ ἀροη 
ΠΟΥ τοοογάϑ, ἃ8 προὴ τἢ6 ρᾶ 65 οὗἩ ἴῃ Ο]ὰ ονϑ- 
Ὠδηΐῖ. 

2. ΤΠ Ψ6ν 180; παιίοη οστηθὰ Ὧο δχοορίίϊοπ τὸ 
τἰἷδ ἀἰνῖπ αν. ΤῊ ΟὨΪΥ τοϑροοῦ ἴπ νν ίσ ἢ ἱξ αἰ 
ογεα ἔγοτῃ οἵποῦ πατίοηβ 1 [Π||8 τορατα, νγἃ5 τῇ δι 
ἰξ οοπίδἰποᾶ [ῸΓ ἃ {{π|Δ τη6 ΟἸατοῖ οὐ αοά. ΤῊΪ8 
ΜᾺ5 (5 σΊΟΥΥ δηᾷ 118 ἰσἢι ἰσγαδθῖ. [45 τ οΓ8, ΒΘ η 
ΜΉ ΠῚ] τὸ τῆ ἱπίαγοβίβ οὗ αοα᾽βΒ Κίηράοιμιη οοιϊῃ- 
ταὐτοὰ τὸ τοῖν Κοαρίηρ, ὕγαγθ, ἃ5. 8 σμόβοη τη ΐ ἢ 8- 
168, Ῥσγθοίουβ ἰῃ Π15 Β:σ δῖ, δηα τΠ8 οὐ)εςοῖ8. οὗ μιἷ8β 
ΡΘΘΆΠΙΆΓ οΔΓΘ δη(ἰ παν υ- (Πρ Πα ]ρΡ. ΤὨτοαρΡ ἢ [86 
ἀπίῃ 5 γαοη, οὗ δυο ἢ τΠ6 πδιίοη ριόβροτοά. Απὰ 
6 ΚΠΟΥ 858 Μ6}} Γπαᾶὶ 1Ὁ ννἃβ [ἄγοι ρ τῆς ἀη  ἢ- 
βια]πο88 οὗ ἴ[η6 Ἰολάου οὗ τπῸ 960] ρΡοορίθ, ἐμ 
(ἀοά᾿ Β ἔανοῦ ψὰβ ψἸΠάγανγπ ὥοιῃ ἴπθπὶ δηἀ [ΠΟΥ 
Ψ6ΓΟ Ὀϊοιττοά οὐἱ ἔγομι ἀιηοηρ [Π6 ΠΔΊζΟὨΒ. 

ΒΗΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γον. 92. ο τἱρῃϊιθοιιβῆθ88 δηὰ γυ τῇ ΘΟὨΓῸΪ 
ΟἿΓ παοπΑ] 161 ΠῚ ἸΏΟΥ ἀο ποῖ γγ1ὲ ΤὩΔΥῪ Οχρθϑοῖ 
πϑίοπα] αἰββοϊα το ; ΡΟΥΒρΡ8. 1Π6 ΥΓΘΟΌγγΓΘΩοΘ οὗ 
τ ΓΟ 1 8} νᾶ. 

Ψνογ. 238. ΑΥῸ ΟἿΤ τα 65 ΘΟ ΓΟ] ἴῃ ΤΠ 61 ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 
δοὺ ΌῪ ἃ τορᾶγα [ὉΥ υἱρ ῃϊθοιθπο88 δηὰ σα ἢ 1 1 
1Π6Υ δτα, {ΠῸῪ ΜΨ|] ΡῈ συλγάο δηα ρσα]άοα ᾿ ἀοὰ 
[ὉΓ τῃ68 πΑΌΠΟἢ 8 ῬΓΟΒΡΟΓΠΥ ἃπὰ ἔσιιθ ρΊΟΥΥ. {{ {πὸ γῪ 
ἈΓῸ ποῖ, ἰας {ποῖ ΤΟΙ ΘΙΌΟΥ {86 ἀρηιϊ πο] 08 οὗ 
τῆ Ῥτορποῖβ δπὰ οὐ ΟὨγίβι ὨΠΠ 50} ἀρδίηδβιὲ πὸ ἀπ- 
Δι] Ἰοδάοτ8 οὗ [ἢ 6 «΄ονν8. 
ΜΟΟΒΕ: ΤΠ θεδὲ Ὀγοίθοιοι ΓῸΓ ΔΗΥ͂ ὨδΙΟη, 

16 βυγοϑί ριιδγαηῖθο [0Γ 118 ΡΟ] 1168] οχὶβίθῃςθ, 18 
ἃ ᾿ἰνίηρ, ννουκίηρ ΟἸλαγ ἢ ἴῃ [5 τὶ ἀ 81, 

ῬΆΕΕΒΒΕΙ,: Ενϑη τῃουρἢ γ16 8ΓῸ ποῖ ΓΟΥΑ] βίρῃποι- 
τίπρβ, Ο αοάἄ, Ὀθαϊ οπ]γ |1{{|6 τίησϑ οὴ [ΠΥ δἰδγηδὶ 
Βαπά, μον 58 06] ἀτὸ 6 χζυλιάρα ! 



«-- 



ΒΟΟΚ ΟΝ; ΖΕΟΗΑΒΙΔΛΗ. 

ΕΧΡΟΝΘΌΕΡ 

ΒΥ 

ΤΑΙΒΟΊ' . ΟὈΗΑΜΒΕΕΒ, Ὁ. Ὁ. 

ΟΝ ΟΕ ΤῊ ΡΑΒΤΟΚΒ ΟΥ ΤῊΝ ΟΟΙΒΟΙΑΤΕ ΒΕΡΟΚΜΕΡ ὉΘΤΟΗ ΟΒΌΒΟΗ, 
ΝΕ ΥΟΒΚ. 

ΝΕ ΥΟΕΚ: 

ΒΟΕΙΒΝΕΝ, ΑΕΜΒΤΈΟΝΟ, ἃ ΟΟ., 664 ΒΕΟΛΟΌΥΑΥ͂. 

1814. 



Ἑανοτοὰ δοοογάΐηρ ἴο Αςί οὗ Οοηρτοαβ, ἰη {πὸ γοᾶγ 1874, ὉΥ 

ΘΟΒΙΒΝΕΗ, ΑἈΜΒΤΕΟΝΟ, ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ, 

πα [6 ΟΒῆοο οὗ ἐπ6 [ἐταίδη οἵ Οοηστοξδ, αἱ Ἦ δδδίη χίος. 

ΕΠῪ ΒΈΉΒΙΏΕ, ΟΑΜΒΕΒΙ͂ΡΟΒΝ: 

ΒΙΕΚΕΟΤΥΡΒΏ ΑΝῊῊῸ ΡΒΙΝΤΚΌ ΒΥύ 

Ἡ. Ο. ΗΟυσΘΉΗΤΟΩΝ ΑΝὨῸ ΟΟὈΜΡΑΝΥ͂. 



ΡΕΑΒΕΑΟΘΒΕ. 

ΤῊΗΒΝ σομοΓΔ) ἔογῃ οὐ (818 σομ πη ΘΓΑΓῪ ἢὰ5. Ὀθοη «ἰοιογιί θα Ὀγ {ππᾶὺ οὗἨ [86 ποτ οὗ πο ἢ 
ἴῦ ἴογιϑ ἃ μᾶγῖ, ΔΙ Ὦ1]16 οοηΐογῃιησ ἴο (18 σαϊθ, [6 δας ΒΟΥ ᾿ὰ5 οπαθδνογοα ἴο οομβίον ἔδ εῪ 
ΟΥΡΥῪ ΑἸΠΊο]ῦ αυρδίϊοη, ὑο διΓη 8). ἃ οί 8 Ὁ]6 σοηβρθοῖαβ οὗ {π6 αἰ δγθηΐ νίθνγβ ὑροη 1, δὰ 
ὙὙΒΟΥΘΟΥΟΥ ΡΟΒΒΙΌ]6 (0 βίδῖα 18 οὐη 1} (ῃ6 Γραβοῦϑ ὕροὸη ΨὨΐοΝ ἰῦ τοαίβ. Ἐοίογθησο [88 
Ὀδοη Βα ἰο [86 νᾶπῃίβ οὗ τηϊηϊβίουϑ δὰ βιυάθηΐβ, απὰ ἰΐ 8 Βορθὰ ᾿(Βαὺ (ΠῸῪ ψ1}} 6 8016 ἴὼ 
ἤπηὰ ἴῃ [686 ρᾶσθ8 δῇ ᾿θαϑὺ ἃ οοπυθηϊθηῦ Β0ΠΏΊΆΓΥ οὗὨἩἨ [86 ργοβθηΐ βἰδίθ οὗ ογι (οὶ πὰ 6χϑ- 
δοιίοαὶ ορί πίοη ὑροὴ (μῖ8 πιοϑβὺ ἱπιρογίδηϊ οὗὁἩἨ [Π6 ροβύςαχῖϊθ ργορῆῃθῖβ. Τδθ δ ΠΟ 88 ἀΟἢ6 
[6 Ὀοδὺ ὑπαῦ Β6͵ οου]ὰ ἰη {86 ᾿ϊπ6α {ἰπι6 8]]ονγθα μἷπι, Ὀιὺ 166]8 ρα] ὑμᾶῦ δ6 [458 (216 
(ἈΓ Βῃοτῖ οὗ 818 οσῃ 1464]ϊ. Τὸ ποσῖκ, ϑυο ἢ 88 ἴὉ 18, ἢ6Θ ἈΌΠΌΙΥ ΘοΙμηθ πα8 ἴο {86 ἴϑτου οὗ 
Ηΐ σιουῦ ποβα Ὀϊθβαίησ ποίησ 18 δἰ ἴον ροοά ΟΥ υϑοία!. Α τοϑροσίδ]8 βαθμοῦ οὗἁἩ 1ἢ6 
ΘΕΥΪΥ ρατγί οὗἩἨ [26 ἰαβῖ δϑῃλυσγ οοποϊαἀθβ [86 ργϑίλοθ ἴο ἷ8 δῃηποίδιίουβ ὑροη Ζθομαγίδῃ σπῖτι 
ὙγΟΣ8 ὙΠΟ [86 ῥγοδθηῦ ὙΣΙΘΥ ΘὨΘΟΙΪΥ δαορίβ ἔὼγ ἰπιδο] . “ μαπίιη αὐ πο85, τἱηιαϊὲ 
καπιὰ, λαπο ρῥτορὶιοἰΐατα, στη »γῸ πιοάμϊο ποβίσχοι. Οπιπῖπο οπὶπι ἀΐο δὰ ποδὶ υδηϊ, φμοά 

αινίωβ 1 Οἷον. «τἰϊ(. 6 ἱπομῖσαι : Ἐκ μέρους γινώσκομεν, καί ἐκ μέρους προφητενυμεν. .. .. 
7ηίεγεα, 8ὶ φιϊα ἰωοῖβ ὁ ορεαίία ποβίγα ἰδοίον ἀσσορογὶ, [)60 ἀασοορίωηι ἰα γεΐεγαὶ ! «δῖ αδόγαβδέ 
αο παῦνος αὐπιϊδῖθδβα ποὸ5 απϊπιπιυογίοτί!, ἱη ἤγημίαίζ ποεῖν σοπαάοποὶ ἢ ]ρόπυε παπιφὰς ἀσποϑβοὶ- 
τι ἴπ ὁχροποπάο απ ευδίμὶ υεμἱοϊπῖο ἐρὶδες πὸ πο φυαπίυπι αἀεδιῖπιδ, δε φιαπίωπι ροίωϊ- 
πὰς" (ὦ. Η. ΜΙομβδ6} 18, 1720.) . 





ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ͂. 

ἹΝΤΕΒΟΒΘΌΟΤΊΟΝ. 

. Το Ναπα δηα Ῥϑύβοπα] Ἠο]διΐοπ5 οὗ ΖΟΟ ΑΓ Δἢ. 
Το Ηἰξιοτῖςαὶ Βδοκρτοαηὰ οὗ ἢΐ8 ῬΥΟΡΉΘΟΥ. 

. Το 5.16 απὰ Εότη οὗ ἴμ6 Βοοῖ. τ 
ΤΊ Μοβείδηϊο ῬΧγοαϊ ΕἸ] 0η8Β. 
Τῆς (οηίοηϊβ οὗ ἴΠ6 Βοοκ. 
ΤΊα Θοπυϊποηθ88 οὗἩ [δ6 δοοοπὰ Ῥατῖ. 

. ΤΏ δἰϊερεὰ Τπβποποθ οὗ τπ6 Ῥογβίδῃ Ὑ ΠΘΟΪΟΩΥ. 
,. Τλιονδίαγο. 

90 ΣῈ ὅ0 νυ δ 99 Ὁ 5 

81. 7λὲ Ναπιε απα Ῥεγβοηαὶ ᾿οἰαϊΐοη5 97 Ζεολαγίαλ. 

ἘΠΕ πᾶπιὸ ΖοΟΒβδυίδἢ ἰβ σίνθη ὕ0 τἸηοΥὉ ἰμδη ὑθηῖν ΑἸ ΟΓΘηῦ ῬΟΥΒΟΒ ἰη ἰδ ΟἹὰ Ταβίδηθηὶ 
(6θ6 {86 δηυπιογδίίοη ἰπ ϑια 8 Βέδίο ιοιοπατψ, Ὁ. 8610), Ὀὰΐ οΥὗἨ [π686 ΌΥ ΓᾺΡ [86 πιοβὶ ἀϊ8- 

που δ ῃ6α ἰβ {π6 οἰδνοηῖῃ ἴῃ οΥΘΡ οὗἩ (ἢ6 σον ταΐποῦ ΡΥΟρΡ οί8. Τὸ ποσὰ ΤΊΣΙ 18 ὑδὺ- 

Αἰ τοσαγάθη 48 ἃ οοπῃρουηᾶ οὗ ἴμ6 δου ασοά ἀϊνίπο πδηι6 ΓΝ ἀπαὰ [86 γχϑᾶ!σα β ΠΤ, Ὀπὶ 
ορἱπίομβ ὙΔΓῪ 88 ἴο {Π|6 ῬΤΌΡΘΓ νονϑιϊησ οὗἩἨ (μ6 Ἰαϊίδν ποτά. ϑοηιθ τεσαγὰ ἴδ 88 ἃ πηδβου  η6 
ὨΟΌΏ Ξξ παπ Οὗ Φοβουδὴ ; οὐΠΟΥΒ ἃ8 ἃ ἴδιϊηΐπο βοσμοΪδίθ τὶ πη θη οΥ Οὗ ΦοΠονδὴ ; Ὀυΐ ἸΟΓΘ 
ΘΟΙΔΠΊΟΠΪΙΥ ἰὺ 18 ἰδκθὴ ἃ8 ἃ γΟΓΌ Ξξα ϑῃονυδῃ γοηιθηιδεῦθ. Τ]}}8 ΘΟΥΓΟΒρΟμ 8 ἴο (86 υδιδὶ 

ποῖ μβοα ἴῃ τ ]ΟΒ ΓΝ 18 σοιηρουηᾶορα τι ΟἾΠΟΥ τοτὰβ ἴπ οτγᾶθς ἴο ἴΌγπὶ ἃ ῬΓΟΡΘΓ ΠΆΠΙΘ. 
ϑοῖηθ οὗ 186 οἷάδὺ δχροβίίουβ (Φόγοτηθ, Αθδυθδηθὶ), αηα ἃ ἔδυ οὔ [Π6 πιοάθγηῃβ (Νοιιπιδπη, 
8. }116γ), Θμἀθάγνοῦ ἰο ἰγᾶοθ ἃ δοηηθοίίζοη δούνοοθη {86 Ῥγορμθὺβ πϑ)6 ἀπὰ [86 οοπίδπίβ οὐ Βὶ8 
αἰξογάποοβ, θαΐ Βυς ἢ ἃ ποίΐοῃ 58 ἰογυία θη ὈΥ [86 ΘαΌΘΠΟΥ οΥ͂ ἰζ8 Οσούγτθηοα οἰβονῃογο, δηὰ 
ὈΥ [86 δοῦ {μᾶΐ [6 γθ 18 πῸ ρσγορμοὺῦ ἴο σῆοβα το 8 800} ἃ πδπι6 ποιὰ ποὺ ΘΑαΌΔΙΪΥ ΔΡΡΙΥ. 
Ης ἀδβουῖθοβ ἰπη86}} 88 “186 βοὴ οὗἁὨ Βεογοκίδῃ, [86 βοὴ οὐ 1Δἀ0,᾿" ψμΐοῖ ΡὮγαβοβ οδηποὶ 6 
ἴδκθη δρροβίϊἴοπαν (ΧΧ., Φούοπιθ, Ογτὶ]), θα δοοογάϊηρ ἴο 8ἃ1}} ρϑηθδιορίοδὶ υὑϑᾶσα ἀδποίθ 
(δαὶ ουὐν Ῥτγομμοῦ νᾶ (Π|ὸ ϑοὴ οὗἩ [86 ΪΌτη6Γ πὰ στδηάβοῃ οὗ [86 ἰαίϊεν. [10 19 πο οδ]δοιίοη 
ἴο {818 νίονν ἐπα ἰπ ΕΖταῦν. 1, νἱ. 14, Βὸ 18. οα θα [Π6 βοὴ οὗ 1440, Ὀοοδιιβθ ἴῃ δευίρίυγα ἰΐ 
βϑ ὈΥ ΠΟ ΠΙΘΔῃ8 ὑπργοοθαἀθηίοα ἰο σῖνα {Π6 ἤϑιηθ βοὴ ἰ0ὺ ἃ ρτϑῃάβοῃ, ΟΥὁἩ δύθῃ ἃ ΠΟΤῈ τοπιοῖθ 
ἀφδοοπάίδηι. Τμυβ ἴῃ ἴ[ἢ6 πἰπίῃ ομδρίοσ οὐὗὁὨ 2 Κίησϑ, θυ ἰβ βίγ] δὰ ἰῃ (μα Τουγίθοπι νοῦβα, 
[Πα δοὴ οὗὨ “6 οϑπαρβδῖ, (Π6 δοὴ οἵ ΝΙπΊβ.,᾽" Ὀὰὲ ἴῃ {π6 ὑπθηιθι υογβο, βέηρὶγ, “ [Π6 βοὴ 
οἵ Νιηβ}1." Μογϑονου, ἰῦ 18. Ῥουθ ον παίυγαὶ ἰμαὶ 6 Ῥτορμοῦ, ποθὴ ΤὈσπλ δ} }γ βιδιϊησ δ 
ον ἀθβοθηῦ ἴῃ πὸ {116 οὗἨ ἷβ ΡγΌρἤθοΥ, βμῃουἹὰ τϑοϊϊο [ὴ6 πδπιθβ οὗ δὶ8 ἔδίμου δηὰ σγδηά- 
λιμόν, τ ἢ}]6 ἐπ6 ΟὨλἱββίοη οὗὨ [86 ΦΌΓΠΙΟΣ ἱπ δῃ ἰβύογϊ δὶ παυτγαῖλνα βο 88 ΕΖγβ᾽ 8), ΤΏ Υ 6 
ΘαϑὶΪγ δοοοπηίθα ἴον, οἰ ποτ οἡ {πὸ νίαν ὑμαῦὺ Βογοϊκιδῃ μα ἀἰθὰ γουηρ, οὐ ἱπαὺ 140 τὴᾶ8 [89 
ἸΠΏΟΤῸ αἀϊδιϊησαϊϑῃθα ρούβοη δπὰ ρΟΓΆΔΡ8 σΘΠΘΥΔΙΪΥ ΓΘΟοορτ ΖΘ 88 [Π6 Βοδα οὗἉ Π6 ἔδταῖϊγ, τ ἢ 
ἈΡΡΟΔΓΒ ἴο δ 8 81γ ἰηίδσθῃθε ἄοῃ Νοῇ. χὶϊ. 1, 4-8. [Ιῃ (Ὠἷ8 ῥϑύβᾶσθ 6 18 βίδίθα ἴο δδνυδ 
Ὀδθη ομ6 οὗ “(6 Ἠραᾶβ οὗἩ [6 ρῥτίϑδίβ δηὰ οὔ ὑμοὶγ Ὀγθίγθη," το σϑπηθ ἃρΡ οι ΒδΌγου 
ὙΠῺ ΖοΡα ΡΑὈοὶ, ἀπά ἢ6 18 8414 (ναγ. 16) ἴο βανθ δά ἃ βοὴ πϑιηθὰ Ζϑοβδυίδῃ, ᾿π ἐπ6 {{π|9 
οἵ Φοϊακίτα, (6 βυυοοθεβοῦ οὐὔἁἩ Φοβῆυα ἴῃ ἴμ6 οβῆσα οὗ ᾿ἰσὰ ῥγίοϑι. Ηθηθθ Ἧ6 ἸΏΔΥῪ οοποϊυὰθ 
ἴδδι Ζϑομαν ἢ --- οὐσίηρ ῬΟΒΑΙΙΥ ἠο (μ6 ἀδδῖμ οἵ ιἷ8. ἈΛΠΓ ---- Ὀδοδπια [86 ἱπιπιδαϊαῦθ τοργθ- 
βεηἰδίῖνο οὗ [86 ἔδηἶγ δἤον Ιἀο. Ηδ νγᾶβ, ὑπογοΐογο, ᾿ἴκὰ Ψογοταϊδὴ δηὰ ἘΣΖθ τοὶ, α Ῥυθδὶ 
8 Ὑ6]] 88 ἃ Ῥγορμβοί. Α8 διῖβ ρυδηάίαι μον τγ88 80}}} ἴῃ δοϊζνθ βουνΐίςβ ἴῃ {86 {ἰπ6 οὗ Φοδδυδ, 
ΖεςΒασίδἢ πιπδὶ μάνα Ὀθθὴ αυΐθ γουπρ δ ἐπαὺ πιο, ἃ ἔδει Ἡμιοι 8 ἱπαϊοαιθα α8ὸ Ὁ ἐδ 



6 ΖΕΟΘΗΑΒΙΑΗ. 

δι ἀτγοβ8. τηδο ἴο ῃἷπὶ ἢ ὍΠΘ οὗ [86 ν]βίοῃϑβ (ϊ. 4), “ Βυπ, δρθαῖκ ἴο {πᾶ γουησ πιδη." Ηδβ 
γγ88 ἰμογοίογα Ὀότγῃ ἴῃ Βαθγίομ, δπὰ οαπὶθ Ὁ Ἡ (π6 ἢγϑῦ σοι ρδηΥ οὗ δχῖϊθ5 τ ῈηῸ τοιυτηοὰ 
ἴο Ῥαϊεβίϊηθ. Τ]|ι8. ἕδος οὐ 186] αἰβροβοβ οὗ {π6 1Δ0]08 οὐὁἩ Ερίρμαπίυξ δπὰ οἰμοτβ τμαὲ Ὡς 
ὙΔ8 ἃ Ἰ8η οἵὨ δανδησθὰ ἃσὲ δαὖ ἴπ6 (πὸ οὗἩ 86 σοΐαγη, ἃηαὰ [δι] ἀἰἸβιεϊησυΐϊδῃοα Ὠϊπιβοὶ ν᾽ ὉῪ 
ὙΑΤΪΟΙ8 ΟΠ] ΟΥ8. Δη1] ΡγΟρ]οοῖο8. ἰῃ ΒΑΌγ]οη (566 16 οἰὐδίϊοπβ ἰῃ Κύδ]ον, Εἰηί.). μνᾶ 
Ῥδίγιξεῖο ἰγλ ]0 8 ἃ8 ἴο 18 ἀθδίῃ δηὰ }118 Ὀυγὶ ὈΥ 1Π6 δβἰὰς οὗ Ηασρσαΐ, ποαὺ Φ γι β θτα, 
ἢδνθ η0 ἰιϊκίογοα] νϑὶιθ, ὩΤ]ὶῸ ἰδίου “6 15} δοσουπηίβ [Πᾶὺ 6 γγῶβ ἃ. Ἰθη} 6 Ὁ οὗ ἴῃς ατοαὶ 
ϑυπασορσιιθ δηα ἴοοὸκΚ δὴ δοῖϊνε ραγί ἴῃ ρσγονλ]ησ [Ὁ (86 ᾿ἰαγρῖοαὶ! βογνίοα οὐὔὨ (88 ϑοοοπὰ 
Τοπιρίο, 810. ΡΙΟΡΔθ] ὁ δπουσὶ ἰὰ τμοπιβοῖνθβ, Ὀὰς οδηποὶ 6 φεγ Αἰ Ϊν δυϊῃποηςοαίοὰ, ὙΠΟ 
1ΧΧ. δεουῖδα ἴο δἰ ἐπ6 σοπιροβιείοη οὗ ῬΒ. ἐχχχνῖϊ., ἐχχχνδ, δηὰ ἴο δἰπι δὰ Ηδρσαί, 
[μαὺ οὗἨ ῥ5. οΧΙν.-ΕΧ]ν., ἴῃ δόλο οὗ σῃὶ ἢ δου ριϊοηϑ ἴπ6 ῬΘβῃϊο δηὰ τμ86  υϊσαῖθ στο. 
ΠΟΥ 566 }}}8 ἴ0 06. ΠΟ πιοδῃ8 δὖ {Π|8 ρσϑβοηΐς ἀδύ οὗ ἀθδίογηϊηΐησ Ποὺ ἴλτ ΔΩΥ ΟΥ̓ {Π|656 ἅτ ἴο 
Ὀ6 οτγοαϊιε. “ἼΠ16 ὑταπιρηδηῦ “αι οἰ ἢ απ συ ]ιῖο Πλϑν οὗ [μΠ6κ6 ῬβδΙπι8 ὀρθη, τγᾶβ 
ΒΌΡΡροΞοἃ ἴο Ὀ6 μβαγδοίθγιϑδιϊο οὗ τῆοβϑ ψ οἢ τ τὸ ἢγδι πδηίοὰ ἴῃ [Π6 ϑοοοηα Τοιρ]ο, δ8πὰ 
σϑι8 Μὴ} Δ ΟἸΠΡΆ515. ΟΥ̓ τηδδηΐησ ἰτομν (86 105 οὗ {Ππ᾿ο86 ὑγῆο παὰ Ὀδοη σοϑίοσοι ἴὸ {ποῖγ 
Ὠλίϊνα απ. Ί7]ιν6 δ᾽] δ οη8, πιογθοόνογ, ἢ πο (686 ῬΒ8]πὶβ ἃδουπα, ἃ8 νγὼ}] 58 1ποὶγ 
Ῥίδοθ ἴῃ (η6 Ῥβα ον, ἰἸθᾶνθ 8 ἴῃ πὸ ἀουθὺ 48 ἴο {πὴ {ἰπ|6 Ὑ ΒΘ η (ον 6 γα σομηροβοά, ἀπά Ἰοπὰ 
οοηβγτηδίίοη ἰο ἴπ6 ἰγδα  τοπ ταβροοίπρ {86 1ν Δα ΒΟΥ δῖρ ὑ (Θ᾿ 8 Δ οί. ὁ Βίδίο, ὑ. 8599). 

8. 2. Τῆς Ηϊειογϊοαὶ Μαοεκστουπὰ ὁ λὶς Ῥτορλεον. 

ΤῊΐβ 18 ρ᾽αΐηγ ἀδιογπιϊποά ὉΥ {Ππ|6 Ὀοοῖς ᾿(56} Ζοομαγία μ᾽ 8 ἢγδὲ δά άγθββ, ὁπ6 τ] ἢ '8 θη 
ἰϊ8 ἴλοθ ἱπίγοα υοίοτυ, 18. ἀδίοα ἴῃ {Π|6 εἰρσῆ ἢ το, ἴῃ τἢ6 βοοοπὰ Ὑϑᾶσ οὗ ᾿αγίαβ, ΒΟ ἢ ἰθ 
ἔτσο τη ἢ 1}}8 δἴϊοσ 6 γεῦ ργορῆθον οἵ Ηδσσαὶ (1. 1). ΤΠ το ῥτορἢοῖβ, ὑπογθίογο, πο γα (Ὸγ 
ἃ ἰἴἰπια Θοῃ οι ρογᾶγν, δα δοίθα ἰπ σοποοτῦ ἴῃ ἴΠ6 δοιϊηπιθποριηθηὺ οὗὨ (μοῖν Δ ΌΟΥΒ 50 ΓᾺΓ 88 
οοῃοθγηρα {οἷν τὺ οὨ͵θοῖ, παιποῖν, {16 το] ἀϊησ οὗὨΘ Τπ6 Τοιρ]6. [πη ἐ8185 Ηδασσαὶ Ἰοα 186 
Ὑ4γ,) 8πὶ (Π6η ἰοῦ 1μ6 ψοῦκ ἴο {Π6 γουησοῦ ᾿ηϑῃ, 60, ον υ γ, ΟΥ̓͂ ΠΟ Ἰη68Π8 ΠΟὨΠΠΘα εἶ 

Ῥτορῃούς δοι νυ ἴο 0818. ΠΑΓΓΟῪ ΕΟΟΡΘ. 
ΤΊο τοβίογαιίοη οὗ (6 Τρηρὶο μδὰ θδθὴ ἃ τηδίϊον οὗ σγθδῖ δηᾶ ρῥγαββίπσ ἰηίδγοϑὺ ἴο {86 

σΟΠΡΔΩΥ οὗ 50,000 ψ|ῖὸ οᾶπηθ ἃρ ΠῸμ ΒΔΌγΪοΠ ὑῃάθγ [Πὸ ϑ πη 8 οὗ Ογγὰβ ἰπ (86. Υγ68Γ 
δ86 Β. Ο., Δηἃ τοορουριρὰ (μ6 ἰαπὰ οὗὨ {πο ὶγ {8186 78. ὙΤΏΘΥ δὖ ὁποῦ θασδῃ ἰοὸ οο] θοαὶ πϊᾶ- 
(6γῖ4}5 δηὰ ψουκηῖοῦ, δηὰ ἴῃ [Π6 βοοοηὰ πιοηίῃ οὗ [86 [Ὁ] ονίησ γϑὰγ ἰαϊὰ {116 Τουπαάδείΐϊοη οἴ 
[6 πουβο 1} παῖ σίο ἸΟῪ πὰ στοῦ (ΕΖτγὰ 11}. 11-18). Βαῦ ον πότ ποῖ βυβογοά ἴο ρῥτο- 
αοϑα ἴπ αυΐοι. ὙΠοῖρ ποίσ]ιθογα, ([μᾺ8 ἀθβοοηαδηίβ οἵ {πΠ6 ρϑορῖα μοῦ Ἐπατ- αἀοι δά βοῖ- 
εἰοὰ ἴῃ ϑατηαγία, ἀβκοῦ ρου ϊβείοπ ἴο 7οη ἴῃ (86 Θῃ οσΌΓῖΒ6, υαὺ γογο ἐπα σπαπιν το]θοίοα. 
Ιη σοπβοσυοῃςο {Ππὸν ὀχοῦίοα {ποηγβοῖνοβ 'η ορροδβίιοπ, ὈΟΓΒ ὈΥ τῃγονίησ οὈβίδςοϊθβ ἴῃ 016. ὙΓᾺ 7 
οὐ {πὸ βροῦ απ ὈΥ ἰνϊησ ᾿ΠΠαρη 81 σοι η 86] 1] Ὸτ8 δῦ (λ6 Ῥογβίδη σουγ. ΤΊΠΟΥ ΟΓΘ ΒΌ(ςο688- 
[Ὁ] ὄνεὴ ἀυνίησ {πὸ 1 οὐὗὨἨ ὑγτυβ (Εσγα ἷν. δ). Ὀῦὺ ἰῃ (86 τοῖσῃ οὐ (σοπιαίοβ, {π᾿ ρβουάο- 
Θιηιογάϊε, οὐϊαϊηοα ἃ ἄδογοο Ἀυκοϊατο Υ ργοΒ ἰὴ σ [Π6 {ΓΙΠΟΓ ργοβοοαϊίοι οὗὁἨ {6 τοῦ. ἴη 
σοπβοηποηςο {ἰὸ ὙΠοΪὸ Θπογρυῖδα ἰΔῪ ἴῃ ἈΌΘΥΆΠΟΘ [ῸΡ 8. ρογὶοὰ οὔ πϑαυν Ὀαγίθοη γθτϑ. Βυϊ 
ἰπ {Ππ|6ὸ γοδν 521 Β. 6., 1)αγία8, [86 εοὴ οὗ Ηγϑίδβρϑβ, δϑοοπαοά [πὸ ἤσοθθ. [πιο αίοϊν τὴ 
Ρτορ ποῖ ασσαὶ ἀπ Ζοομαγί ἢ, ̓πίογγείησ {δι {Π|6 ΤΥ ὈΙΓΟΓΥ ἀθογθα οὗὨ (η6 ργοσοάϊησ Κὶπσ 
οθαβεὶ αὐ 115 ἀοαί, Ἰηοϊοα {Ποῖ} οουπίγΥπιθη ἴο γθϑαπηθ {Π6 νοῦκΚ. ὙΈΟΥ αϊα 50 τππᾶου {Ππ|6 
Ἰολὰ οἵ ΖουηθΔΌΘΙ] ἀπά Φόεξμαα, θὰὉ γογα ἀρδίη ἱπίοσταρίοα, ποὺ Βούγαυοῦ Ὀγ ὑπ 01 πα} σπαπὶ 
Ὠοίσῃθογα, θὰ} Ὀγ ᾿Γαΐπαὶ, [πΠ6 Ῥαγβίδη ρον ΠΟΥ γα βὺ οὗ (06 Εὐαρἢ γδίθϑ, τνμῸ Εἰ ΠΙΡΙΥ 88 ἃ τηλῖ- 
ἴοΥ οἵ δα μνϊπἰβυγαιύίοη ἱπαυϊγοᾶ ἱπῖο 106 οτἱσίηῃ δηᾷ οδ]θοῖ οὐὗἁἨ ὑπ6 πιουνειηθηῦ. Τῆς σομβ0- 
ἀιοποο 88 ἃ νυυιττοη ΓΟίΌΓΟποΟ ἴο (Π86 ΟΠ ΓΑΙ σονθρηπιθηῦ δ ΒδΌγοα. Α βοδγοῖῦ ἴῃ (86 
γροογβ αὖ Εορθαίδηα Ὀγουσῆῦ το ᾿ἰσὰς ὑ86 οτὶσίμαὶ ἄθογθο οὗ γγυβ ογάθγίησ {ΠῸ τοβιογαιίοη 
οὗ ἰδο Φὲὸν8 δηὰ ἱποὶγ σον ΐρ. {|ι18, Ἰλατίβ σου ἴ4}}} τόπον απ σοηβγηθα ἴῃ [ἢ6 560- 
Ομ γρϑγ οὗ 118 τεΐση, δοὸ {πα Ὁπο ποίου ὑΒογὸ γγὰ8. Ὧ0 ἰοΠΡῈΓ Δ οὐϊναγὰ αἰ Ϊ Υ ἰπ [}6 
ὙΑΥ. 
ἫΝ 0 18 νΟΤῪ οὐἱάοης τῸπὶ {Π6 ἰδησύδαρσο οὗ Ηδσραὶ {πδὺ ἃ στοδὶ σὔδησο μαα οσουγτοα ἴῃ 

16 νίονγβ δα ἰδο]ησβ οὐ (Π6 ρθορὶθβ. ἘΠΟΙΡ ΌΥΙΏΘΥ Ζ68] ἴῸγ αἰνῖπθ που ρ δὰ «ἰπιοβῖ ἀϊ8- 
ΔρρΡοατοα. ΤΟΥ ὑθοβδπιθ δηστγοββθὰ ἰῃ ἰδ σοτκ οὗ γϑραϊγίησ {π0ὶν ρῥγίνδιθ ἐοσίαποβ δηὰ 
δβοουιϊΐπσ (Π6 οοπιίογί8β οὗ 116. ὍΠΟΥ δοσορίβα ἐμ Ὠἰπάτδησθβ ἴῃ [86 ΑῪ οὗ ποῦκ ΡΟ [88 
Τοιρ]6 848 ργον  ἀοπίῖαὶ ἱπαϊοδίϊομβ [μδὺ ΠΟΥ ποτα ποῦ 0 γϑβυπιθ ἰΐ, ἀηα ὙΘΥῪ δπουχοίίς δρ- 
Ρ6818 ἀπ ΤΠ) ΞΙΓΔΏΘΕΒ 66 γραυϊγοαὰ ἴο τουξθ ἴμθπιὶ ἴτομι {πο ῖγ ἀρδίῃγ, δῃηὰ θησαν (ἢ 6πὶ 
ὑ τ θοοουιίησ ἀἰΠ σοηοα πα σοπδίδηου ἰὴ ἴΠ6 δηΐογρτίβθ. ΤΏΘβα οἴογίβ οὔ {ΠῸ ἔνσο ργόρβοίβ 
ΟΓΟ δυσοσΒδ[], ἀπ τ86 Ὀυϊ]άϊηρ 88 δηϊβμθα ἴῃ ἐμ βἰχὶδ γον οὗ ασγίυδβ (Β. ο. ὅ15), ἔσϑηῖγ- 
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ΟΘ΄ γοδγβ δου 1ϊ8 οοπαπηθποθίωθαῖ. ΑΧΑ11 {88 ποῖεβ οὗ ἐἰΐπιθ σίνθῃ ἴῃ Ζϑομδγία (1. 1--Ξ; υἱ. 
1) [}1} τη 1Π6 ρογὶοά οοουρίοα ἰπ ἰαθοῦ ὑροῦ (86 ΤορΙο, Ὀαὺ 1 ἀοθ8 ποῖ βθθη) ἴο 9Ὁ]]οΝν 
88 ἃ ΠΟΟΘΕΒΑΤῪ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ ἱμαὺ 411] 18 Θαυ Υ Ὀγορμθοῖθβ ΓΘ ἴο ὉΘ υπάογβίοοα 88 πιαΐπὶν 
ἱπίθπάρα ἴο βϑθουγα [818 σοπδυπηπιδίίοη. ΤὨδ ᾿'ΓδπρὶΘ τγγῶ8 ἴο [86 68 ὈΟΓμ Δη πα βροηβαῦϊο 
ΤΑΘΆΏΒ ΟὗἩἨ πΟΓΒΕΪΡ δη4 ἴῃ6 οὴ6 στϑαὺ δυτῦο] οὗἁὨ ἰμοὶν ἰδί τ ; δπὰ ἱπά βογθησο ἴὸ 118 οχἰβίθησς 
ΟΥ ῬΓΟΩΥΘΕΒ ΜΆ8 ἃ ΒΓΘ ἴοίοη οἵ βρίγαα] ἀροϊθηβίοη.. ὍΤμ Ῥγορμοῖῦ ὑμογθίοσο 88 ἃ σοηβίδῃι 
τοίογθηςθ, ἀϊγοοῦ οὐ ἱπάϊγοο, το (18 σσοσῦὶς, θὰ} Ὠ6 ΌὉΥ ΠΟ Ιἤθϑῃ8 σοπῆῃθβ ἢ πι56]Ὁ ἴο 6. Ηἱἰϊκ 

αἰζίογϑηο 8 (δα ἴῃ [πῃ 6 ὙὙΠ016 ΟΒΑΥΔΟΙ͂ΟΡ δα οοπαϊοηυ οὗ ὑμ6 σονθηδηΐ ρϑορῖίο, {πο ὶγ Ῥυθαθι! 
ἀδηροῦβ δα αἰδοουγδοοθιηθηΐβ, ὑμοὶν ἰθπθποῖθβ ἴο ἸΌγι8]18π| δηαὰ βο] .ἀδοθριίοη, ὉΠμ γ᾽ σο]ὰ- 
το. ἴο [Π6 δυτγτουπάϊησ Ποδίμθη δηα ἰδοὶγ ἰηδιθησα ὕροη {16 ἔπΐυγο ργοβρθοῖβ οὐἩ ἴπ6 που]. 
Η!8 Εἰ βίογίοδὶ ροβἰΐοη 1ῃ [86 βϑοοπα-- τ ἢ γοδγβ οὗ ἢ δγῖυ8 ΠΠΘΓΘΪγ ἔαγ ἴῃ} 68 {π6 Ὀδοϊκστουπά 
ἴον ἴμ6 ἀφ] ηθδιοηβ μ6 ὑγϑβϑηΐβ οὗ [86 ργεβοηὺ δῃὰ οομηΐησ ἸὈγίυπθβ οὐὨ 186 Κἰησάοιηῃ οἵ Οοὐ. 
Το ἰπϑἰδβῖ, 88. Βοῖὴ6 τϑοθῃῦ τ ογΒ 0, ὕροῦ [ἰπιϊ πὶ (Π6 βοορα οὗἩ [86 πίσ]ιὶ νἱβίοπϑ ἰο [86 
Ῥτορμοίβ ΟἾὟΏ ἂσθ, ΠΥΤΌΝ ΘΙ ΒΑΓΓΑ 5868 [π6 ἱπίογργοίδιϊίοη, δηὰ δ {16 βδιηὸ {π|6 ἀἰϑγοσαγὶβ 
ἩδΙ 8 οη6 οὗἩ (86 οδμαγβδοίθγίβιϊο ἔδαίυγοθ οὗ 8}} ϑογίρίυσα ῥσόρβθου, μδιηοὶυ, ἰμαῦ 10 ὁοη- 
δίδηι Υ Ὀγίησβ ἰοσοίμοῦ [86 ΠΘΆΓ ἃπαὰ {π6 τοπιοῖβ, ἀ6Ὰ}8 ἔῃ σεησγὶς δἰδίθι)θηϊβ, δὰ ργοίο 8 ἃ 
Ἰοσίοαὶ ἴο ἃ σῃγοποϊορῖοαὶ οοπηθοίίοη. Τ]|ιῈ βδογθὰ υυλίοσβ οὐΓ[ σουγϑὸ τπηοῦ {πὸ ψδηῖϑ οὗ {οἷν 
ΘΟ ΘΙΠΡΟΥΑΓΙΘΒ; ὑὰΐ ἴ86 ϑρίγιῦ ἰμαὺ σῶβϑ ἱπ (μοὰ ργᾷνθ ὑποῖγ ποσὰ ἃ ἴογοθ δηὰ Ὀὑθδγίην 
ὙΞΊΟἢ βαβδοὰ ἴδ Ὀθγοηά [88 Ἰπηπιοα ἰδία ργαϑθῃΐ. 

8 8. Τλε ϑιψίε απὰ γῆι οΥ ἰλε Βοοξ. 

Ἐτγομὶ ἴπ6 Θαυ] θδὺ ρουϊοα σομιρ]δμῦ ἢδ88 Ὀθοὴ τηϑᾶθ οὗἁἩἨ [86 Οὐδουσ Υ οὗἉἩ (6 Ῥτορβιοί. 
Ἡδηρβίοηθογσ αὐυοίθ8 ἔγοπι ΑΡΑσΌδη 6], “ ΤῊ ῥγορμιδοΐθβ οὗ Ζϑοβδσίδῃ δ.ΓῸ 80 οὐὔβουσα ἰμδὺ πὸ 
Ἐχροβίϊογβ ΒΟΥ ΟΡ 5Κ1}6 ἃ μᾶνὸ ἰουπα πεῖν μδηά8 (5. ἰΙχχνὶ. δ) ἴῃ [6 ὀχρ]απαίίοη," δῃὰ ἔγοπι 
αγοὶ!, κἸΒ6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ 18 ὙΘΥῪ ΔΟΒΕΓαΒΘ, [Ὁ 1Ὁ σοπίδ ἢ Υἱβίοβ γ βϑιῃ Ὁ] μ0 ἀγθϑη}8 Ἡ ΒΙΘΝ πσδπὶ 
ἱπίογργοίίησ ; δηα 70 88}4}} ἤθνϑγ Ὀ6 800 ]6 ἰο αἴβοουοσ [86 ἔσπα ἰπιογργοιδιίϊοη ἀπε} [86 ὑθδοθοῦ 
οἵ τἰυιθουβηθ88 (οὗ 4906] 11. 28 πιᾶγρ.) αγτίνεβ." ὙῴὩΠ6 βαπῖ6 ὑπΐπσ μδα Ὀδθη 8814 ἰοῃρ ὑδίογο 
{8686 “6 δὴ ΟΧΡροβιοσβ ΟΥ̓ θγοιηθ, ἯΠῸ δίδου ὑῬτοπουποῖησ ὑμ6 ἔγϑι ραγῦ ὙθὺῪ οὔβουγο, θοσίηδ 
εἶδ σομηηθπῦ οὐ ἰδ βθοομὰ τί (686 ψόογάβ, “ 4 οὐδουγὶ ααἀ οὐδουγίοτα ἰγαπδίπιια, δἰ συπὶ 
Μὸόυ86 ἱπσγοαϊπιεν πὶ πδόηι οἱ σαἰσίπεπι. Αὐγβ8διι5 αὖγϑϑυπι ἱπυοσαί ἐπ νοσο σαϊαταείαγωπι Πεὶ, 
δέ συγαηβ8 συγαπάο υααὶὶ βρὶγ 5 οἱ ἐπ οἵἰγουϊοα βιι08 γουετί: Σαδγτγὶπιλῖοβ ραϊϊμλαῦ ΦΥΤΟΥ͂ 4 οἰ 
Ολτιειὶ οαςσα τοσίπιμα Πίο υεειίσια." ὅο Ἰ,ον ἢ δρθδίκη οἵ Ηἰπὶ δα {86 Ῥυορβδῖ “γῆ οὗ ]] ἰβ 
ΡΟΥΒΔΡ5 [86 πιοβὲ οὔϑουγο." ΤῸ [86 βᾶπι6 οῇδοῦ βρθδὶῖ δὴν οὗὨ [86 τδιϊοηδ] ϑιϊς ἐχροβί[ουβ. 
Απὰ δἰ: βουσῇ βοπιθ οὗ 8686 οοιαρί δἰηῦδ ΤΠΏΔΥ 6 ἰΓδοθα ἴο βυθδ)]θοῖνθ οδῦδοβ 88, 6. 9.. μ6 6χ- 
ἴσο αἰ ΠΟΥ ἃ ον που]ὰ πα ἴῃ υπηαογβίδηαϊπο ΔῺῪ πυϊθηρ, Ἡ ΒΙΟ ΔρΡρΑΓΘΏΪΥ ἀσβοσὶ 068 
8 Βυ δουίην δίοββίδἢ, Οὐ [86 ἢν} σῇ 688 οὗὁἨ οὴ6 ψὸ ἀδηΐθδ (μ6 ῬοΒββ ὉΠ ΟΥ̓́ ργόρΏθοΥ ἰὼ 
{π|6 ἰτίοῦ βοηβθ οὗ 1886 πογῇ, [0 866 οὐ δι πιϊῦ τ μαῦ τηδη (Ὁ 8}}Ὺ 18. ἃ ργοάϊοιίοη οὗὨ 8 σϑιηοίθὶ υ 
δαΐυγο ονθηῦ; γοῦ 10 18 ᾿ῃαἀ θη 86 ὑμδὺ ὑμθγθ ΔΓ ῥδβϑβᾶροβ τσ ΐοῖ ἴῃ ΓΠΘπηβοῖνοβ ἃγὸ Βατγὰ ἰὸ 
6 υπἀογδίοοί. ΤὨΪ8 18 ον ης πιαί εἶν ἴο (Π6 ργθαοηηδησθ οὗὨ β πο 168] δηὰ ἤριγαίίνο ᾿δη- 
δυδρθο, δΔη 6 ὁσοαβο ΑΙ  ἴο [86 Ὀγονὶ δηὰ σοποίΐίβθηθβθ οὗ [ἢ6 βιίδίθπιθηί8β. Ὑ, 88 γι γίησϑ 
οὔϑογνοβ, {18 ἔδοῦ ουσηῖ ποῦ ἴο ἔἰσῃ θη ΒῺΥ ΟὯ6 ΨὮΟ 18 Θδ σοῦ [Ὁ 1Π6 γαῖ, βίο ἴπ6 ΓΘ ἷδ ἃ 
δ6ΏδΒ6, ογόη ἰἢ Πιιάθη, πο ἢ τοδίθϑ ὑὸ {μ6 τηοβῦ ἱπηροτίδπῦ {πΐπσϑ ; δηὰ {18 δῃου]ὰ ΟὨΪγ 
δ τηυϊαῦθ οὐθ᾿ 8 δπάῤφανογβι Μούϑουϑγ, 88 ΗδησβίθηθογΣ βυρσοβίβ, [μθτῸ δ΄6 ὕ σοηβί 6Γἃ- 
τἴοῃ8 Ὑ ΝΟ στ δον δἱὰ 186 ἰμίογργοίεν οὗὨἩ Ζϑοβδαυδῃ. ΟοἿδ ἰβ ἰδαῖ δ ἰϑδῇ8 80 πη οἢ ὉρΡΟΠ 
᾿ΐβ ῥγθάθοθββουβ ὈΓΪΟΣ ἴὸ (π6 Οδρενγ, δὰ μθησθ τα ᾿ἰσμὶ 18 σαϊηθα ἴσοι ρδυϑ]}}]6ὶ Ρ858- 
δᾶροβ. Τῆι ὈΙΒΘΥ 1168 ἴῃ ᾿ΐ8 Ὀοΐηρ 8 ΒΥορμοῦ οὗὁὨ ἰδ τοδίοταιίίοῃ. ΟΥ̓ δοιιῦβο οὔθ δἰθπιθηὺ οὗ 
Ὁποογίδίηϊυ το 18 Ἰουπὰ ἴῃ ἰλ6 φανοῦ Ῥγορμοῖβ ἤθγῈ σϑᾶβθ8. Α ροοά 468] οὗ νμδὶ νἂϑ 
ζαΐυγο ἴο ἴμοπὶ 18 ἰο Ζϑομαγίδῃ οἰ Ὸν ρδβϑὲ οὐ ργοδβηΐ, δῃὰ 1Ὁ 18 ποῦ ροβδβί Ὁ]6 ἴο οχρ᾽ ἴῃ δῃγ 
οὗ ῖ8 σἰονίησ ἀφ] πο οηβ οἵ 8 {αἴυγο βίαίθ οἵ ἀθ] ἰνοῦᾶποθ πὰ θηἸδγοθιμθηῦ 88 (Ὁ 616 ἴῃ 
186 τοίυγη ἴγοιῃ Βαγίοθ. Τμο οοπίσδοίίοη οὗ 116 ροββίἷο βο]ὰ οἵ νἱβίοῃ ἰθββθὴϑ {Π6 1 1} Υ 
ἴο ΘΓΓ. 

Ζοοδβαγῖδιι ἀοἰ νου μἷ8 ΟγδῸ]68 ῬΑΥΟΪΥ ἰῃ ἀἰγοοῦ Ῥγορμθιίς βροθοῦ, ῬΑΡΟΥ ἰπ 186 τοϊδιΐοη οὗ 
υἱδίοῃβ, δη ρδγιγ ἴῃ [6 ἀδβουίριίου οἵ βυμθο ] οὶ δοῖβ (ο ἢ λρ5. νἱ,, χὶ). ᾿ ΤῊΘ ΟσΟΌΓΓΕΠΟΘ οὗ 
86 ἵἴτο ᾿δυῦον ΌΓἢ8 88 Ὀδοὴ δἰ θυϊοαὰ ἰο 8 Ομδί δος οἀυσδίίοη, δηὰ ἴο ἴπὸ ἰηἤμποηςα οὗ 
Βανγὶουίΐίδη υβαρθδ δηὰ ἀοοίτί 68 ὕροη ἢΐβ πιϊπᾶ. ΤὨΐβ ἰ8 (τ. μοα δα πϑράϊθβθ. ΕΥΘΟΓῪ 
ῬΕΟΌΪΙΑΥΙΟΥ ΠΙΔΥ Ὀ6 ΒΟ ΘΠ Εγ δοοοπηύθα ῸΣ ὉΥ γϑίδγθποθ ἴο [86 οἱάϑν Ῥσγορμιδῖβ στ τΒοπὶ 
᾿6 τδὲ ΤᾺ πὶ} 18, ἜβροοΐΆ} }Υ Φ γοανΐδἢ δηὰ δπῖθ]. Τηθ ὀἮσούγγοποα οὗ βυπο ϊο νἱ βίοι ὁδη- 
οὶ 6 ἄπο το 1π6 ἰηθαθποοβ οὗ (δ)6 6χὶ]θ, ἔοσ δυο υἱβίοῃβ ἃγθ ἰοαπὰ ἰπ Απλοϑ (νὶϊ.--ἰχ.} τβὸ 
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᾿ϊνοὰ Ἰοὴσς Ὀθίσγο {μδὲ ρογοα, δηὰ δ ποῦ ἰουῃὰ ἴῃ Ηδργραὶ, Ὑῇὸ νδ8 Ζϑεδιδυῖ δ 5 σοῃ θιρο- 
ΤΆΥΥ. [Ιἢ τοδρθοὶ ἴο οὔν Ῥτορἢ οί ἀοοίτί πα οὗ δηῆρο]β, ροοὰ οἵ θ8α, ϑαυδιν στουπά ]ο85 15 (Π6 
Υἱοῦ τ ΒΙΟΪ τηαῖκοϑ Ὠΐπ) ἃ ἀθὈύοῦ ἴο Μοδοροίδιιίδη οὐ Ῥεγείδη ἱμβοοίοσυ. ἊΑ8 {Π18 ροΐης »η}}]} 
6 ἰουπὰ ἰγθαύθα δ βοιῃθ ἰϑησίῃ ἴῃ δ βυδβοαιθηῦ βοοίοη (8 7), ΟἿΪΥ ἃ ἴδ πογὰβ πθϑὰ δὲ 
δάθὰ μοῦ, Αβ ἴο ροοα δῆσϑὶβϑ ἰῃ σϑῃογαὶ, δὰ {Π6 δῆσοὶ οἵ {86 Τογὰ ἴῃ μεαγιςουϊδτ, 186 
Βοοκ οἵ (ἀδηθεὶβ πιγηῖβμϑὶ Ὠΐπλ τε ἢ δοσορίθα τηοᾶθ]8 ; δῃηὰ 848 ἴο βαίδη, ἢΪ8 οχίβίδηδθ 18 ουβὰ 
οἸθαυγ 801 γι ἴῃ [πΠ6 Βοοῖς οὗ Φοῦ, τς ἢ ΠΟ βΒοῦ ον ἱπίθγργοῦοσ μδδ οΥ̓ῸΥ δδδίστιθαὰ ἴο 8 ἰδίου 

ἀαίο {δὴ ἴΠ6 ϑοϊοιποπὶς οσᾶ. Ζβϑοβαγίδι, ἱμογείοσγε, τουθαὶβ πὸ “ Βδθγυ)οηΐδη- Ρουβίδπ οοἷου- 
ἰὴ  ἷἰπ Πὶ86 νυ τἰησβ, ὙΠ6 ρα 8 γθ το ἤδνθ Ὀδοπ οἰϊοα 848 βῃονίπο δυ0 }} ἃ οοἰογΐην 
ΔΙῸ ΘἰὍΠΟΓ ἀἰδεϊποιίνοῖγ βγδο δ} (6. 5. [86 ὨυπιθΟΓ βϑυθῃ, 11}. 9), ΟΥ 686 πηϑη δι σθηογαὶ 
(6. φ.., [86 σοπιρϑηγ οἵ τἱάθγβ, ;. 8). Οπ 116 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ὑποῦβ ἰδ ΘΥΘΓῪ ἱπαϊοαιύίοη {δ8ὲ δἰ οαἱ- 
ἴυγα ῬἨὲΔ8 πδίδνα δηὰ πδίίοηδ. Νοῖ ΟὔΪΥῪ ἀοθβ ἢθ ὈΧργΌβ8]}γ σϑίδυ ἴο ἴδ)6 ἴΌστηοσ ῬτορδιϑῖἊ ([. 
4-6; Υἱῖ. 717-12) Ὀὰὺῦ Ὀοττονβ ἱμοὶν ῬΒΓΑϑθοίοσυ, 85 ἰὴ 886 δἰίοηί αἰΐ Πεδλ, οἱα., 1ῖ. 18, οἵ. Ηδὴ. 
ἷ,, 20; α ὁγαπα ρἱιοκεά, αδἴο., 11}. 2, οἷ, Απλοβ ἰν. 11; φωΐοί πιν 8ρισὶ, νἱ. 8, οἴ, ΕΖ. ν. 18; 

ὩΣ ἼΞΘΌ, νἱῖ. 14, ἰχ. 8, οἴ Ἐξ. χχχν. 7; ὕβαγ ποί, οἵο., υἱἱἱ. 18, οἷ ΖορΆ. {ϊ. 16 ; ἰεί 

μ5 σὺ βρεεαϊίν, οὔς., Υἱϊ}. 21, εὖ, 18. 11. 8; 4λαϊ ἰαζε λοία, οἴα., νῖϊϊ. 28, οὗἁ 15. ἵν. 1. ΟΥδοῦ 
ΤΟΙΘΓΟΠΟ6Β ΤΔῪ ὍΘ Β66 ἢ ὈΥῪ οοπιρατίης ἷ, 12 ὙὑΣἡ ἢ} ὅ6γ. χχν. 11, 12: Ἷϊ. 8 {0} 18. ΧΙ ῖχ. 30 ; ἐπ. 
8 δηὰ νὶ. 12 νὴ} 15. ἘΣ. 9. δηὰ χὶ, 1; “26 Ὁ. χχὶϊἹ. δ, χχχ δ. 15, 111. 10 1} ΜΊΟΔΗ ἵν. 4 ; υἱ, 
18 τίῖτ Ῥβ. οχ. 4 ; υἱῖῇ!. 4 σι ἰ} 18. Ιχν. 19, 20; νἱ!. ᾿" πὶ 006Γ. χχχὶ. 18; χὶ!, " ἐπ 15. 
ΧΙ, δ; 11. 18. 

Ηἰοοδδίεοη ΒΡΘΔΚΒ οὗ ᾿ηἷ8 Ῥγοβ6 88 “ἀϊθἔιιβο, υὐλίοντα, δὰ γορουϊουβ," Ὑϊο ἢ 18. [Ὧν ἴοο 
βΥθορίης 4 οἴατσο. [ΙΓ ὈγῪ ἴδ π6 γϑΐθγβ ἴο {ῃΠ6 τοϊϊογαϊίοῃ οἱ “ Ὑ6 888}} Κπον (Ππᾶὺ Φο βουδὴ οὗἁ 
Ἡοπῖϑ δι} βοηῦ πιὸ ἢ ἴη (ἢ. 11.) ΟΥ οὗ “ ΤὮ8 88:1} Φοβουδῇ οὗ Ηοβίβ᾽ ἴῃ οἷ. νυἱῖϊ., 1 πᾶ Ὀ6 
βδὶἃ {δὲ 1 οὔθ οοηβί θυ ὙΒδῖ δὴ ἱπιργοβϑδίοῃ 18 (μυ8 πιδὰθ 858 (0 [86 ῬγΟΡοΙ 5 ΘΟ, ΒοἸΟΌ 5: 688 
οὗὨ διἰ8. Ἰπδρί γαϊ θη δηὰὶ (Π6 Ἄοογίδἰηὶν οὗ [86 ἀροϊαγαίϊουβ Ὠ6 υἱΐθυβ, [686 ν}}} ποῦ 6 ἀθοπιρὰ 
“ γαίῃ σορϑυ ἰοηβ.᾽" 1 ρτοθ πὰ ῬΓΘΒ861 (παῦ ἢ6 πιυδί ἢανθ ΠῸ 6γ68 ὙΠῸ ἀο68 ποῖ 860 δηὰ 
δάτηἶνα 0Π6 ρταπάθῃν οὗἁὨ [86 ηἰσὶιῦ υἱβίοηβϑ, δῃὰ ἢθ 50 δᾶγβ ψὙῆοὸ ἀο68 ποῖ 68 Ὺ 86 ἤδδνΥ ἰγοδὰ 
οὗὨ (δα ᾿ἰαϑὺ βἷχ ομδρίεσβυ Μδηϊοβί 88 8 [6 ἀδροπάδπος οὔ Ζϑοβαυίδῃ ἀροῦ 8 ργθάθοθβϑοῦδ 
ἴῃ [16 μαγίζου ανβ Ὀθίογο τηθηιἰοηθαᾶ, 6 γϑῦ ἢ88 ἃ τῃηδυκοα ἐπάν  ἀυ} γ ὈΟΓΒ ἴῃ ἰπουσὰῖ δοὰ 
ΘΧργθββίοῃ, 6. 5.,., δά β ρῥγοίθοϊίζοη οὐ Φϑγυιβαίθιμ 848 ἃ 78}} οὐὗἩ ἄγ τουπᾶ δῦουϊ δῃὰ ρίουγ 
πίη (1. 5); {86 ἀγϑιηαίίο βοθῆθ οὗ Φοβῆυδ δηὰ ϑδιαίδῃ Ὀϑίοσε ([π6 δῆσοὶ οὗ ἴῃς Ἰ,οτὰ (ἢ. 
1, 2); ἰδ6 ροοῖίς ἀρ] ηδδίίοη οὐἩ [86 τϑβίβι]658 ϑρίγιῦ (ἦν. 7) ; [π6 ἀδνοὶορπιθηῦ οὗὨ 186 ἰά68 ἴῃ 
τῆς σογὰ Βγαποῖ (ἰ1ϊ. 8; γῇ, 12); [86 ὁχαυΐδιῥα ρίοίιγα οὗ ρεϑοθ δῃὰ ργοβρθυυ (ν}. 4, δ); 
[86 ταργϑβοηίδίίοη οὗ δυάδῃ 88. ἃ Ὀον νοι [86 [,ογὰ Ὀοηᾶθ δηὰ Ἐριγαῖπι [Π6 ΦΥΤΟΥ͂ βειδά 
οἢ [86 Βίτίῃσ (χ. 18); [16 ΘΏΘΓΡΥ ἱπ ἀαβογϊδίησ [86 πτοιοβοάπεβϑ οἔ ἐμ6 ἤοοῖϊ οἵ βδυσμίον ἴῃ 
χὶ. δ; [86 εἰσί κίησ ΘΟΙΙΡΑΓΙΒΟΩΒ ἰπ χὶϊ, 8--10 ; ΔΘ διηδζίης ςοποθρίίοῃ ἴῃ [86 ῬὮΓΆΒ6 “ {6 ΠΟ 
οὗ Φεμονδὴ " (ΧΙ. 7); ον, [6 Ρἱοίαγοβαιθ τπϑίμοα οὗὁὨ δοιησ ἔΌγ ἀπΐνογβαὶ ἈΟ] 1658 ἴῃ Χὶγ. 
40, 21. 
ΤῈ Ηρῦτον οὗ Ζοομαγίδη ἷβ πον δἀνη θα ἴο Ὀ6 ρᾷγα δηᾶ υϑδγκ Δ ΌΪγ ἦσθα ἔτοτα (ΔῈ 

ἀαίβηηβ. ὙΒΟΓΘ ΔΥῸ βοπιθ Οὔ  Βορταρῖς ΡΘΟυ Ἀγ 168, ΒΟ 88 ὙΠ ἴον ὙΥΪ (ΧΙ. 1, 8, 10). 

βοιηθ βίῃ σαν 0868 οὗὁἩ πογάδ, 88 ΓἼΓΙΣΣ ἰοῦ [86 ᾿ηἀοβηΐθ ἀγίοϊο (ν. 7), δῃὰ ϑοπὶθ πυδιδὶ οοῦ- 

ΒΙΣΌΘΙ ΟΠ, 88 3 ΠΣ ΓΌΩΝ, οΥ [86 πησδυδὶ ροϑίου οὗ ΓΝ ἴῃ υἱῖ. 7, υνπὉ 17, οὗ, Ηδρσαὶ 

(, δ; θὰ ἰπ ἴδ0 τιδίη τῈ9 ἰδησυδρθ οουτεβροηἀβ ἰο {μδϊ οἵἁὨ [π6 ΘΑΡΙΟΡ πιο θ]8, δῃὰ θα] θὲϊϑ 
[ἈΓ ἴδπτες ἴγασθ8 οὗ ᾿ϊησαϊδιίς ἀθοδ ἴδῃ το δΒῃου]ὰ δχρθϑοί. 

ὃ 4. Το Μοβεὶαπὶς Ῥτγοαϊοι(ϊοη8. 

1 ͵ἰθ δὴ οἷά τϑίμδγκ ὑμαὺ φθο μαυ δῇ ἷ8 αἰ βιϊ ρου ϊβῃοα ἴον ἷ8 ἱπδῖσι ἱπίο [Π6 ποσὶ δηὰ κρὶχ- 
ἰταα] τηοδηΐηρ οὗ 86 Μοβαὶς ΘοοποΥ, δηὰ εἶθ {ΠΠϑιγαϊίοη οὗὨ [86 Αροβιϊθ᾿ β βίδιθιυθης ἰδμδὶ 
[86 1Δν 18. ἃ δομβοοϊ πηϑϑίου πηΐο ΟἾ τι, Α γστοδῦ Ἰϑύσθηθββ ἀπ ΟἸθαΓΠ688 οὗ ΥἹΘῊ 18 δρρδγθηΐ 
ΟΥ̓́Θ ΟἹ 8 ΘΌΓΒΟΓΥ ἱπβρροίίοη οὗ ἷ8 τι ησθ. Ηἰ8 σῦκα οὗ ἴογῃδὶ ἴδϑίϊησ ἴῃ οἢ. υἱΐ. 15. ποῖ 
ὨΘΒΘΓΙΥ 80 Θ]οαυθηΐ 88 βϑὶδἢ᾽ 8 ἰγοδιιηθηΐ οὗ [86 βαπ|ὸ ἴθ α ἴῃ [86 ἤἢδγ-οἰ σι Ομδρίον οὗ δἰ8 
ῬτΟΡΘοΐθ8, Ὀυὺ ἰξ 8 ΘΥΘΥΥ͂ ἯΑΥ 88 ἀδοϊἀοὰ δπᾶ νἱσόογουβ, ΤῆΘ πηϊνογβα! "γ οὗ (86 οοπιίησ 
ἀϊεροπβαοη ἰ8 βιισροβίθα δσδίη 8ηα δσϑῖὶπ. [Ιὲὺ ἷἰβ ποῦ ἱπάϊνίἀυ8}8 το γῸ]γ, θὰ ΠΙΔΗΥ͂ πδί 8 
δηὰ [ἈΓ-ΟΥ̓ ρμδορίθβ ἯῈΟ ἂῇὸ ἴο Ὀ6 Ἰοϊπθα ὑπο {π6 [,οτὰ. ΤὍΤμα οἱὰ Ὀουπάατίοβ οὗ [86 Ἑφονθ- 
πδηΐ ῬΟΟρΡΐΘ δο ἴο Ὀ6 δυϊαγζοὰ πηὉ}} ΠΟΥ Ὀθοοπα οοοχίθηβῖνα τὶς ἴἢ6 ᾿ἰανϊ8 οὗἩ ἐμα Ἠδοὶῦ- 
δὶς οαγ. 566. ἰϊ. 11; Υυἱ. 1δ; οἱ. 20--28.; ἴχ. 10; χὶν. 9-16: ὙΠὰ βδογοὰ ἰηϑοσρεοα 
ὩρΡοα τπο τἰατα οὗ [86 ἷσῃ ῥγίεδὶ, ΗΠΟΠΊΙΝΕΒΒ ΤῸ ΤῊ ΠΟΒΡ, τ ΒΟΒ ῥτοοϊδίτοθα ῖ8 ὀη γα 
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δορθοογδίοη ο [86 βαοογάοίβδὶ διποίίοῃ, Ζϑοβασίδῃ 8008 δηρτανθὰ Βοσθδῆθυ ϑύθὴ ὑροη ἰδ6 
06116 οὗἨ [86 ΒοΥβθβ ἰῃ ἴοκθῃ οὗ (μὲ δοῦ ὑμδὺ 411 ὈΘΙΘνΘ ΓΒ ἀσὸ ἴο Ὀθοοπι6 8 τουδὶ ργιοϑίβοοά, ἃ 
ΒΟΙΥ πιο, δπὰ (μαὶ, ἴο βυο ἢ 8 ἄθστϑθο (μαὺ θυθῇ [86 τηοβὲ ογά παν πποίάοηβ οὐἉἩ 1Π{Ὁ 8.4}} 6 
ἀϊθομβαγροὰ ἴῃ ἃ τοϊϊμίοιιθ βρίγιί. (866 χὶν. 20.) Αγαίη, (λ0 γοοομβιγυσίίοη οὐὗἉἩ [86 τηδίογίαὶ 
Τοπιρίθ Ὁροὰ ἐξα οἷα εἷῦθ 8 80 ᾺΣ ἔτοπι βαιϊβέγίπς 8 δῃἰαυρϑα νυἱονγβ ἰμδὲ ἢ6 ρᾶβεθβ δῦ ὁΠ66 
ἴο ἰδο ἴσια βουβο οὗ ἀοά, [6 Ταπιρὶο ποὺ πιϑθ σπῖτι Βαπά8, (86 φ]οσίουβ βιγυσίαγα οοτηροβθα 
οἵ Ἰἰνίηρ βίομθβ, θ.}}0 δρᾷ ἰῃμδοίιθα Ὁ {86 ϑρίγίῃ οὗ (86 ᾿νίης αοὰ, (866 νἱ, 19; ἷν. 6). 
ΤΠ ροϊάδῃ οαπἀοίδθγυμπι οὗ ἔνθ ΤἈΌΘΓΠ 8616 18 (0 Ὠΐμη ποῦ 8 ἴθ γθ ογῃϑιηθηὶ μβόοσουοῦ ὈΓ ]δηΐ, 
ας [86 τοδρθηάθης ἔγρθ οὗ ἰδ οἰϊγ οὗἩἨ ἀοά, ρῥγθοίουβ ἴο Φθβονδὴ 88 (88 δρρὶ6 οὗ ιἷ8 θυθ, 
δα Βϊπίησ ἔτοπὶ ΔΙᾺ ΚΘ ἃ Οἱ βϑοὺ ὕὑροὰ ἃ ἢ1]}, (86 ταθϑῃβ οὗἉ 118 Σ]]υτηϊπδύίοη Ὀοΐησ ρῥγοὸ- 
νἱαθα ἔτοῃ δυο ἔγθϑὰ δηὰ ἱπιρουδη Ὁ] 6 δουσοθβ. (8366 ἰν. 1-12.,) ΗΪπ]6601 ἃ πιθοῦ οὗ 
[6 ῥυίδδυ υ ογάθγ, ἢ6 ἰοοῖζβ ἔουγαγα ἰο {π6 ἔζη θη (86 ραίγδγομδὶ ἰγρα οἵ Μοϊομίσοα οἷ 
88}} Ὀς γϑϑ]ζϑὰ ἴῃ ὑπ σοι ἱηδίίοῃ οὗἁὨ γτϑρβϑὶ δϑὰ ββοθγάοίδὶ ιποίζοηβ ἴῃ οὔθ ροΐϑοῃ. Νοῦ 
Θσθῃ (ἢ6 δνδηρο]ϊοδὶ Ῥσορμοὺ ρῥγθϑθηΐβ ὑπὶ8 ἱπδίγυσῶνο δπά οοηβοϊδίοσυ ὑμουριῦ τὶ (86 
οἰθδγηθ88 8πα δ ρ 58 οὐ Ζϑοβαγίδῃ. (66 ἰν. 18, 14; νἱ. 18.) Υοῦ δραίη, (86 υπΐου οὗ 
[86 ἰσιιοβὶ ἀοοίτίηθ8 οὗἩ στδοὺ ὙΠ [ἢ6 τηοβύ βίσγίπσθαὶ οἰδιῖοδὶ οἰδίπηβ ἰδ ρίνθῃ ἴῃ 8 ΠΙΒΠΠΟΥ 
ψΟΓΩΥ οὗ Ῥβὰ]. Ονογ δηὰ ονϑῦ ἰβ ἰΐ δββογίβα {πδὺ [πὸ 1 ογὰ 1.88 οσβοβϑθῃ Ψδϑγυβδίθῃ (1. 17; ἱἱ. 
12: 11. 2), ἃ ἔδοί ψ 0) 18. ταϑθ (6 8016 στουηὰ οἵ ΠδΓ ρῥγϑβογυδίίΐοη, θηϊγσοπιθηῖ, δηὰ ἀο- 
ἔδηϑο ασδίῃϑί 41} ἴὉ68, υἱβδῖ Ὁ]6 δῃὰ ἰμυ βὶ Ὁ]6; δηὰ γοῦ δ ψἶϊο 88βογίβ [18 β668 Ὀδθύνοθη ἢθᾶνθὴ 
δα οδγίὰ (86 Ηγίηρ ΤῸ}} ἱπβουὶ δθαὰ τῖῦὰ ΟΌΓΒΟΒ ἀσαϊηδὺ 4}1} ἰγδηβρυθβϑϑοσθ (Υ. 2-4), δὰ 4190 
Ϊαγβ ἄοτῃ Ὑ1Ὲ ΒΒΔΡΡ Ὀγθοϊβίου (86 ἐπα αίδ 0} 6 ἰατν8 οὗἁ 7. δίϊςα, σοοάῃθββα, απὰ ἰγυΐῃ, ἰουπά 6 
ὍΡοΟυ (δα γοοορηϊτοη οὗὨ τηϑ ΒΒ γαϊαίϊοηβ ἴο 18 16]]ονν-τϑη, δηα ἰποὶν δομηταοη χοἰ δίίοι ἴο (86 
οὔα Μαζκον δηὰ Βδίμοσ οὗ 41] (νἱϊ. 8--10.; νι]. 16, 17). Οποδ πιο, ἴῃ πθ δοποσρίΐοῃ οὗ 8 
)οἷπῦ οὐὔβογνϑποο οὗ [πμ6 Εἰϑαϑὺ οὐ ΤαθθγΏ 0168 Ὀγ 411 ἐλ πα 1168 οὗ [86 φαγί, γτοργθβθοῖθ [86 πη] 
ἰεδβὰθ οὗ (ῃ6 νον Β στοδὺ οἱ στίηδρο, βοὴ [86 τϑοθ οὗ ἤδη, βανϊπς οοποϊ πάρα ἐΐ8 τπΆΓΟ ἢ 
τὨτγουρῃ {πὸ τ] ἀογη 6858 οὗὁἨ ουτῸ δηὰ ὑγῖα], 8}}4}} συδίθ αν γοοογὰ {μὸ ἀἰνίηο σοοάπροββ ἴῃ [86 
ποῦν Εχοάυμβ, δηὰ κθθρ 8 ρεγρδίυδι πηδπιογίαὶ οὗ (818 ἀϊβιηρυβμίηρ τηθγον (χῖν. 16). 

Βυὺ Ὀοβι 68 [Π686 ζΘΠΘΓΑΙ 8]] 8: 0η8 δπα σοίδγθηοθθ ἰὸ (86 οομπΐης ἀἰβροηβαίίοη, {Π6 γ6 ἃ. 
δροοϊῆς δηὰ υπαυθβυϊ δ ]6 ργθαϊοιοηβ οὗ {86 οπα στθαῦ Ῥϑύβοῃ ἰβγοιρ μοὶ [ΠῸΥ πογο ἴο 
6 δοοοιρ θα. ΤΏΘδ6 8.6 ρίνθη ποῦ ἱπ ἃ σοῃοϊυουβ βυρσοοβαΐοη, θυῦ, ᾿υδῦ 48 [ΠΟῪ ᾿ΟΓΘ ὈΥ 
[86 ἴογημοσ Ῥγορβμοίβ, δ αἰβογθοῦ ἰΐἰηθβ, δπὰ ἴῃ νϑγίουϑ τοϊδίοηβ δοοογάϊης (ο (86 εἰτουχη- 
δίδησοβ δηα οδ]ϑοῖ οὗ [86 ῬΥοΟρΡΒοὺ οὐ 8}0 ραγίίου αν οοσδβίοη. Εδοῖὶβ ῥγοαϊοϊϊοη δηϑυγεγοὰ 8 
ἀοῆηϊα ρυγροβθ ΒΘ ἰῦ ψγὰ8 υἱΐεγοα, δπα 16 νι μοὶ ὑορσοῦμοσ βοῦν δα γδΌΪγ ἴο βυρρίοιιθηί 
δηὰ οοιηρ]οίθ ἴμ6 Μοβείδηϊς Ἰ᾿ἰογαίυγο οἵ ([Π6 ργθδχ!ο ρμογίοά. ὙΠ686 βρϑοϊῆς γϑίδγθηοθβ ἀΓΘ 
τηογο Ἰγοαυθηῦ δηα ομρμδαίίς ἰμδὴ ἴῃ 8Ὼγ οἵ Ζϑομδγ 8} 8 ργθάθοθββοσβ: δοχοορί 1βαῖδῆ. ΤΏΘΥ 
ΓΟ ΒἷΧχ ἴῃ ὨΠΠΙΌΘΓ. 

1. Τα ἔγβῦ οὔθ οοουγβ ἰπ οἷ. 11}. 8, “ Βοτο Ζϑομδγδ Δρργορυίαθθβ ἃ ἤδη δἰγοδαγ υϑοὰ 
ὈΥ Ιεβαΐϊδὰ (ἰν. 2) δπὰ ὈΥ “ογοιΐδῃ (Χχιϊ!. δ; χχχίϊϊ. 16) ἴοσ (86 βᾶπιθ ρΈΓΡΟΒΘ ---- ΒΒΑΝΟΗ. 
“Φ΄6βόουδὴ ἀθοίαγοβ (μαὺ δ6 νν}}} Ὀτίηρ Του Ὠΐ8 βογνδηΐ, [δυ8 δη 1164, δπα,, ἰῃ οἷοβα οοῃηθοίίοη 
σε ῖἢ (18 Ῥγοῦ186, δββουῖβ [μαὺ [6 ἰπίυϊίγ οὗὁἨ 6 ἰαπὰ ν}}} Ὅ6 τϑιηουθὰ ἴῃ οὔθ ἀδγΥ. 

2. ἴῃ οἈ. νἱ. 12, 18, (86 βαῃι6 Ῥτοπιῖβα 18 ἐθδυμηθὰ δηὰ οηϊασσοα. ΤῈ6 πηδῆ ὮΟΒΘ Ὠ8Π16 
δ ΒΒΑΝΟΗ. Ηρ ἬΠ) βίαγὶ ἔγοια ἃ ἰΟὟΪΥῪ οὐἱχζίῃ δμβὰ Ὀυϊὰ (6 Τορίο οὔ Φομονδὴ, πού [86 
ΤΩΘΓΘ τιϑίουϊδὶ δίγυοίαγο, Ὀαὺ [86 ὑτῖια βρὶγιζυαΔ] Τπιρ1]6 οοπιροδοα οὗἉ ἰἰνίηρ' δβίομθβ. Νοῦ ΟὨΪΥ 
ψν1}}} Ηδ εἷῦ ἴῃ τη) θῖν ὕροῦ ἃ ἰἄγοπθ, Ὀυϊ Ὀ6 ἃ ῥγίθεῦ ὍΡΟΣ αἷ8 ἐπγόπο, υπλιίησ 'π ΗἸπΒ6 Γ (ἢ 6 
ἔπτο αἰδίϊποῖ οβς68 δῃὰ βὸ βθουσίηρ ὑπ6 ρογίροϊ ἀἰβδοθδγρο οὐἁ [6 πποίίοπΒ οὗ ὈοΙ. 

8. [ἴῃ οἷ. ἰχ. 3, 10, (86 Κίησ γϑᾶρρθαγβ. Ηἰἴβ ἀοιηϊηΐοη 18 Ῥθβοθ!} Ὀυΐῦ υπΐνογβδὶ, δπὰ 

δουΐδ οὗ ἰσχία ρ 841] ᾿Ϊ8 σοτηΐϊηρ. Ὑοῦ ἰμδὺ οομπιΐηρ ἰδ τιαυκοα ὈΥ εἰζηβ οὗ ἰον]ηθβα δηὰ 
δοῖτον. Τ6 ρδββᾶρα ργθδβϑιῖβ [86 βδ6 σομηἰπαίίοη 80 οἴβῃ ἰουπα ἰῃ 1βαΐδῖ, οὗ [86 ΔΌΒθηοΘ 
οὗ οχίογῃδὶ βίσῃβ οὗ πη) θδίυ πὶ ([Π6 τϑϑ γ οὗ ἃ του] α-πῖὰθ ρον ν δηὰ ἰμῆσθηοθ. 

4. Το ποχὶ Μοββίδηϊο γοίθγθηοθ 8 ἐουπα ἴῃ {86 οὔβουγε δπὰ ἀἰθῆς}} οἰθνθηῖ ΟΠΔΡΙαου, 
ὍΘτα (νογβ. 12, 18) [86 σᾶσθδ οὗ (86 ροοα ΒθρΒβοσα ἃγὰ θϑιϊπιδῖθα αἱ (86 οοηἰθιιρίυουδ βυπὶ 
οὗ {μίγιγ ρίϑοϑβ οὐ οἰἶϊνουύ. “".α ροοάϊν ρῥσγίοθ, βᾶγβ δϑβουδᾷ, πε οογίδϊὨ] ποῦ ὈπὈδοοιηΐηρ, 
ἸΓΟΏΥ, “δῦ ὙΠἰο ἢ 1 88 ῥσίζθὰ οὔ ἴδοι." Τὸ Νὸν Τδείδιημοηῦ (Μαιῦ. χχυὶϊ. 9, 10) ἰϑανϑδ 
πῸ ἀουδιὶ (πᾶὶ ΘΓ ἰδ ἃ ἀθδίσηρα Δ]]υδίοη (ο ἰδ ρῥχῖςθ οἱ (6 ἔδαγίαὶ ἰγϑϑβοὺ οὗ “υάδβ δῃὰ 
[16 βυθϑοαυδης ἀΐβροβαὶ οὗ {86 πᾶρϑδ οὗ ὑῃγὶσὐθουβῃθββ. 

ὅ. ἴῃ οἷ. χὶϊ. 10 18 4 81}}} πιοῦθ γοιῃάΆσαῦ]θ ἀθ]ηθϑίίο οὗ ἴ86 βϑυδοτίησ Μοβδίδῃ, δῃὰ ἃ 
σἰν!ὰ Βίδίοιηθηῦ οὗ ὑπ6 οοπηροῦοῃ Ὀοίπνθοη ἴθ ἀοαῖ δπὰ ὑπὸ ἰπά ης οὗὁὨ δὴ ϑαγποδὶ δηὰ 
φΖουυΐηα τοροῃίδηοθ ἰπ ἴμοβο 80 Ἰοοῖκ ὕροῦ Ηΐπι ἃ8 ὁπ σοι (ἦεν μᾶνθ ρίογοθα, 710 νγῶϑ 
ζ161164 αὐ Ῥεμίθοοβί, δὰ 86 Ὀθοὼ 1|]υδἰχαῖθα ἴῃ ἰδ οβθοίβ οὗ (10 ῥγθδοβίης οὗ [116 ΟΓῸΒδ 
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ΘΥ͂ΘΥ δίηθθ. Το στορϑηίδποο ἴδ πτουσμῦ ἰβ ποῦ ἱποβϑοίαηὶ, Ὀυὺ τοβυϊ 8 ἴῃ ἐογαίνθθυθ δηὰ 
Ἰο] 6858, 85 15. Βῃονσῃ ἴῃ ΧΙ. 1, πιο 18 [86 σοποϊπδίοη οὗἩ [π6 ρϑδϑᾶσθ δοσαμαθησίης δ (δ ς 
ἴθηἢ γογβα οὗ (1|ὸῈ ργονίουβ οἰδρίου. 

6. ΤΏ [αϑὲ ἀϊβεϊποὺ γοίδγοποθ ἴο {π6 οοιηΐηρ ϑανίουν (χιϊ!. 7), 19 ρου μδρ8 [86 ταοβὺ βίτίκιησ 
ἴῃ [16 ΘὨΓΓΘ γᾶηφθ Οὗ ῬΓΌΡΒΘογ. ἴη 1 Φομουδὰ 8 Γοργοβοηῖθα 88 68] }σ Ὄροη [16 δυνογὰ ἴὸ 
ΔΎΔΚΘ δρδϊηβί [Π6 δ Ὑ.0 ἰ8 ἢΐ8 ἔ]ονγ, τ ΒΘΥΘ γ6 ΔΓ6 σοη οηϊθα τὴ (Π6 ἔπηὸ τηγβίοτγίθ ; 
[δὲ οὯ6 δβυδία!ηἷηρ βιιο 8 σοϊβιίοη βου ἃ Ὀ6 ϑιθ)οοῖϊθα (0 δυο ἃ ἄοοπι, δπὰ ἐμαὶ {πὸ Βρίησ 
το 68}18 Ὁ δη ὦ οδῦβοβ ἰδ, 18 Φϑμονδὶν τῦτ βου μ6 18 50 ἰηπηδίθὶ Υ απο. ΤΘ ΟὨΪΥ ἐχ- 
Ρἰδπδίίοη 1168 ἴὼ {86 ἰδύογί δὶ βιδιθηγοηῦ οὗ [6 Εἰνδησο  Ἰδῖ, ---- σοἀ 8ο ἰονθὰ ἴδ6 νου] μα Ης 

ζανο .εΐ8 οαἱγ-ασοϊζοη ὅοη. Ἡργοΐη 18 Ἰονθ, ποὺ ἔδμδὲ ψὸ Ἰονθᾶ ἀοὰ, θυΐ ἰμᾶὶ Ηθ ἰονθὰ υϑ 
δηὰ βρη 1118 ϑὅοη ἴο Ὀ6 [86 ργορ᾿ἰδίίοι [ῸΓ ΟἿΥ 8.88. 

Τδὰ8 18 Δρρδγθηῦ (6 σταάυαὶ ργοόστοββ ΟὐὗὁἨ 186 ἀἰξοίοδυσο. ΕἸγρί, ψε βου} 5 ἸΟΪΥ βουνδηί, 
Βγϑησῖ ; 186η ἰῃαὺ βογνδηῦ 88 Ὀγίθδὶ δηὰ Κίησ Ὀυϊάϊην Φ6ῃονδῃ 8 ΤοιρΙθ; ὑγαϊγ, 848 ἃ 
ΘΕ Κ δαὰ Ροδοοία!, Ὀὰὺ υηΐνουβα] πΠΟΠΆΤΟΙ ; ουγΪγ, ἃ ΘΠορμογά, βοογηῃθα, τεὐθοῖοά, Ὀαοϊταγοῖ, 
δυὰ (ΌΥ ἱπιρ]!οαιϊοη) δβἰδίη ; ΠΪΥ, [18 Ρἰδεδδά ἴοττη βθϑῃ ὮΥ͂ ἔἈΪ ἢ ἃ τηθδη8 οὗ Ὧ6 60 δηὰ ρεη- 
ΟΓᾺΪ τοροηΐδησθ αἰϊθηἀθὰ ὈῪῚ ρδγάοῃ δηᾶ οομῃνθγϑίου ; δηα ἰδβυὶγ, 86 ΕΦΙΙονν οὗ ψϑδονδὰ 
δι Ἰ 6 πη ΌΥ «6 μονϑὶι ᾿ἰτλδ6 ] ἢ, αὖ οποθ ὑμ6 τϑάθθϑιμον δηὰ 186 Ρδίζογῃ οὗ ᾿ἴ8 ἤοςκ. 

Ὀγ. ᾿δῆσο (Ο πεδὶδ, Ὁ. 40) ἅπᾶβ8 ἴῃ οἷ. χ. 11 ἃ τοργαδβοηϊδιίίου οὗ Οδγίβὶ ἃ5 σοΐῃᾳς Ὀοθίογα 
δῖ8 τοϊυγηΐηρ ΡΘΟρΙΘ Γγουρ (826 δο8 οὗ βούτουν, Ὀδδαϊίησ ἀόσῃ [86 ψᾶνθ8 οὗ ἰμ6 βοᾶΆ. Βυϊ 
[818 16 ζαϊηθα οὐΪγ ὈΥ Δ Δ Ι ΣΆΓΥ ἱπιογργοίδιίοη, δὖ νϑν τὶ (Π6 οΘοππθοῦοη, υπϑυβίαϊηθα ὈΥ 
886 8η6 ΒΟΔΙΌΘΙΥ δά τ 1881 }]6 θύῃ ὑροῦ {π6 ἸΠΘΟΥΥ οὗ δοσοπιηιοαδίίοῃ. 

8 δ. Τλεὲ Οοπίεηίς 9 (λε Βοοξ. 

Τὸ ἰδ ὙΘΥῪ οὈνυϊουβ ου θύθῃ ἃ ΘΌΓΒΟΣΥ ᾿πδβροοίίοῃ, ἰμδὺ ὑπ6 Ὀοοὶς Ομ βἱβίδ οὗ ὕνγο ρασίδ, {86 
Ὅστωον οὗ νι πῖο ( 8808. ἱ.--νἱ}1.) οοπίδίηθ τηθηίίοη οὐἁὨ [μ6 ἀαίδθβ δ ποι 118 γαυϊουβ ρογίζοῃβ 
ΓΟ ΘΟμΠηϊοδίθα, 8110 (Π6 Ἰατίθυ (ΟΠ ᾶρ5. ἰχΧ.-τχῖν.) σοηϊδίηϑ ΠῸ ἀδίθϑ δἱ 8}}. Τβδγθ δῖθ 
οὗμοσ δηα ὄνυθῃ ποσὰ ἱπρογίδηϊ ροΐηϊβ οἵ αἰ ΓΘη Θ, 88 Ὑ71}} Ῥγοβθη ον 6 θθθη, Ὀυὰὲ (ἷδ οΠ6 ἰ9 
Θποῦρ ἴο ἱπάϊοαϊθ [86 οσούστθηςα οὗ ἃ Ὀγϑδὶς ἰῃ 86 βίγοδηι οὐὗἁἨ ργορμοῦϊς υἱέογϑηςθ ἢ [86 ἔγδὶ 
ρΡαγὺ Ββανίηρ Ὀθθη βοῦ ἔογ ἴῃ (86 ΘΑ] ΟΓ γοδγβ οὗ ΖϑοθΑγ ἢ 5 δούϊν:γ, ουθὴ Ὀσίογο [86 οοπι- 
ΡΙοιίοη οὗὨ [86 ΤοΙαρΙθ ; 186 ἰαιῦδυ ου ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΑΙῪ Βανίησ Ὀδθη ἀοϊαγθα [ὉΓ Βανυθγα], ροδδι ὉΪΥ 
ἸΏΒΗΥ ὙΘΆΓΒ, Ἀ8 {ΠΟΤ ἷδ πὸ ἱπίθγπαὶ ἱπαϊοδίίοη ἴῃ θἰι μον 1[8 βύγιοίατθ οὐ 115 δυδδίαποα, ἐμαὶ ἱὲ 
ν88 08 ]16ὰ ἔργ ὈΥ ΔΩΥ ραγίϊουϊατ υποίατα οὗἁὨ οἰγουτηδβίαποοβ ἴῃ (86 οοπαϊτίοη οΥ̓͂ (λ6 ῬΘΟρΪΘ. 
ΤῊΘ δπδίοσυ οὗ (86 Βοοϊκς οἵ 8818} ευσσοϑῖβ (π6 ορ᾿ηΐοη ἰμδὺ {πμ6 Ῥτσορδοῖ, βανίησ ἴῃ 1890 
ἔοστηθυ ρατὶ οὗ ἷ8ϑ Ὀοοϊ σοιμιηπηϊοαίοα τ86 τϑνοϊδίίουβ πίοι θογθ ἱπηπιθαϊδίοὶΥ ἀροὰ ἐδα 
ἀυίῖο8 ἀπὰ ἰηὐοτγοδὺ οὗ ἷβ σουῃίγγιηθη δ {Π6 {ἰπι6, ἴῃ [86 Ἰδοῦ ὑοοὶς ἃ 1.0 Γβῆσθ, 8πὰ ϑοῖ 
ἕουτὰ (86 ἑαΐαγο ἀοδβιϊην οὗὨἨ (6 ΟΒυτο ἢ ἴῃ ἰϊ8 ᾿ἰσῖ8 δηὰ βηδάθδβ, ἰπ δυο ἃ ἔογια 858 ἴο ὃθ οὗ 
θαυδὶ Ὀοποβὶ δὲ 411 {ἰπ|68 δηὰ ἴο 81] 6]885608. 

ΤῊΝ ΕἾΕΒῚ ῬΑΒΤ. 

ΤῊΐθ. 18 ἀοἰοττοϊμῃοα Ὀγ [86 βαυθῦαὶ ἀδίθϑ ἴο οοῃβὲδί οὗἨ ἰῃγϑο ἀἰϑθϊποῦ ργορμοιῖς αὐίογϑῃοοδ. 
1. Ομδρ. ἱ. 1-θΘ. Ὑθιοβὸ νϑῦβο8 δοηϊδίῃ δηῃ ᾿ηἰγοααοίίοη ἱπ {ΠῸ ἴοττα οὗ 8 βοΐϊδιγῃ δ ηοδὶ- 

τἴοη ὀπίοτοθα ὈΥ 80 ἄρρ68] ἴο ἴ86 δχρϑγίθηδθ οὗ ἴ86 ἐδ υϑ, γῇο ποῦ ΟἹΪΥ ἴδὶς Ὀὰΐ δοκηον)- 
οἀροά (δύ Φοῆονδἢ᾽ 8 [Ὠγοαϊθηΐησθ ΓΘ Ὡοΐ 8 γδίη (ἰηρ Ὀὰΐ 8. [ὈΣΠπιϊ 8016 τϑα! γ. ΤὨ6 ἀδίθ 
δ ἴ00 οἰ σ ἢ τοπἢ οὗὨ {116 βϑοοπὰ γᾶν οὗἁἩ )αγίυϑ, Β. Ο. δ1ὅ. 

Π. ΟἸιᾶρε. ἱ. 7-νὶ. 156. Εἰγδι Νισηυ νι βίοηβ [Ὁ] ον Ὀγ δὰ Αρρϑῃαϊΐχ, τὐδῆ ῷ 
1. Ὑμὸ δὴ διβοὴρ 86 Μγγί]εβ, οὐ ϑυοσθβδίαὶ Τπἰθγοθββίοη (ῸΣ [86 Οονθηδηῖ ρθορΐο (ο. ἱ. 

1-11). 
2. Τῆο Εουν ΗοΥπδ δηὰ ΒΌΟΣ ϑ':ἶΠ8, ΟΥ δὴ Αἀθηυδίο  οίδη ον δρδίηδί θυΌσῪ ἀδβαὶϊδδὶ 

(ἃ. 1. 18--21). 
8. Τὸ Μδη υἱὰ 06 Μοαδβυγίηρς 1.156, οὐ [86 Ἐ]ασχοιαθηῦ δηὰ ΘΘΟΌΓΙΥ οὗ δϊο Ῥοορὶθ 

οἵ ἀοἀ («Ἀ, 1}.). 
4. δοθθυλ [86 Ηἰσἢ Ῥυίθϑιὶ θϑίοσο (86 Αηρσοὶ οὗὨ Φοβουδὰ, οὐ (86 Εογχίνθηβββ οἵ ϑ΄η δϑδὰ 

(086 Οοπιην οὗ ἴ86 Ββάνοη (ςἢ. 111.). 
ὅδ. ΤΠ6 Οδηδ]οβιίοῖκ τὶ (16 ἔτὸ ΟἸΐνο Τύθοα, οὐ (86 Ῥοκίίϊνο Οοιμμυηϊοδάοη οὗ σα ὃ 

ϑρίτς δηὰ ὅταςο (ο. ἷν). 
6. Τῇο ΕἸγίησ Β0]], ον [πὸ Πεβισγογίησ Οὔγβα ὕροη 4}} δίῃηποτβ (ἢ. ν. 1--4). 
1. Τηο Ἰοιάδη ἴῃ ἴμ6 Ερ μδ, οὐ 16 Ῥεσιηδηθηῦ Εχίϊο οὗ [6 Δ ἼἸοΚοα (οἈ. ν. δ-11} 
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8. Τ|6 Εὐατν Οδαγίοίβ, οὐ ϑΦϑβοναῃ᾽β αἀστηθπῖβ προὰ [86 Ηοδίποη (οἈ. νἱ. 1--8). 
ἈΡΡεπάϊχ. ῬΤμὶβ γόοϊίδβ ἃ δυο] σα) δοιίου, [π6 Οτονηΐησ οὗ “οβλυα, {116 ἨΗϊφμ-ρτίθμι, ΟΥ̓ 

186 Ευποιίοῃβ οὗ {16 Ῥυίοβυ- Κίηρσ Βοβ6 ἤδιίηθ 8 ΒΠΑΆΝΟΗ. Β6 ἀδίδ οὗ ι6 ψ͵ο1]6 κβϑσΐθβ ἷβ 
[86 ὑπσθηῖγ Οὐ ἢ ἀδγ οὗ (μ6 δἰδνυθηὶῃ πιοηί οὗὨ [πὸ βθοοπα γϑᾶν οὐἁἩ ᾿Ῥαδτγῖιβ, 5. ο. 515. 

ΠῚ. ΟΒδρ5. νἱῖ. δπὰ υἱῖϊ. Αι ἄπβνγοῦ (0 [86 ἱπαυίνυ οὗ [πΠ6 Ῥδορὶθ ψἈθίμον (ΒΟΥ ἐμουϊὰ 
σοπύϊπαυς ἰο Οὔβοσνθ 86 δῆηυδὶ 358 ψ ἢ οἢ οοιμποιηογαῖθα ερϑοΐα] οδ δηλ 165 ἴθ (6 ἷν ἸΌΓΙΔΘΥ 
Ἔἐχρογίθηοθ, Τμ6 Ῥγορβοὶ ἢγεϊ (Ἑἢ. υἱῖ.) τθῦυκοβ ὑποῖγ ΤΌττη δὰ πα τϑοουπίβ [π6 βἰηβ δπή 
ΒΟΥΤΟΥ͂ΣΒ Οὗ {μοῖγ (ΔΙ Βοτβ ; δηὰ [Β6η (ςἈ. νἱϊ].) Ῥγοιη βθὰ δυο ἢ Ὁ] βϑίη σΒ 88 νν}} ομδηρα ὑμοῖν [Ἀβια 
ἰηΐο 16εὐϊν8}8 δηα δἰίγϑοὶ θυθὴ (86 βαδίμθη (ὸ βθοῖκ {μποὶν [8] οσβρ. Τη6 Ῥγορθθου νγὰβ υὖ- 
τογοὰ ἰπ ὑμὸ ἔουγι ἀδΥ οὗ [πὸ πίμι ποῦ! οὗ [δ6 ΤΟυγΙἢ γοᾶγ οὗἩ ἴλασίυβ, Β. ο. δ17, ΒΒ ἐδ 
{86 ἸΔδὺ ἀδύθ τιϑηοηθα πῃ [86 Ὀοοϊκ.. 

ΤῊΞ ΒΕΘΟΟΧΝΡ ΡΑΚΤ. 

ΤῊϊΒ, 85. 88 Ὀδθὴ βαϊὰ, Ῥ6ΑΥΒ πὸ ἀδίθ, δηὰ τΔῪ πᾶν Ὀθθῃ, ἀπ ῬΥΟΡΔΌΪΝ τγᾶδ, ἀο]νογοὰ 
Ἰοῃς δεν νηδὺ 8 οοηιδι ποα ἴῃ {80 Ῥγθοθάϊης ΘΒβαρίοτβ. 10 18 αἰνίἀαα ἱῃΐο ὕνο ογϑοὶθδ ὮῪ 
156 {0|68 νοι Βολὰ τοβρθοίυϑ!Υ οὮδρδ. ἶχ. δηὰ χὶ!. ΤΤὨΘ β,ΈΠΟΙΑΙ ἰδοπῆα ἴ8β (86 Ε᾿αὐαγο 
Περύΐηγ οὐὗὨἩ [86 Οονεπδηῖ Ῥβορῖϑ. 

Ι, Τλε Εἴγει Βωγάοη (οἈ 8058. ἰχ.--χὶ.). 
ΤῊ 5 βθ6πὶ8 ἴο ουὐ]ηθ [86 σουγδο οὗἩ οὐ Β ργονίάθηςα ὑοναγὰ 18 ὑθορ]θ 85 ΤᾺΓ 885 ἴδε {ἰπ|6 

οὗ οὖν βανίουν. 
1. Φυάσιμθηῖ ὕροη ἴδ Τ1μπὰ οἵ Ηδάγβοι (χ. 1-8), οὐ (86 ϑ'ιγγίαπ Οοπααποβίβ οὗὅἁ ΑἸδελωέϊο 

186 Οτοδι. 
2. Ζιοπ᾽ 8 Κίηρ οὗἩ Ῥεβοο (ἰχ. 9,.10). βίην Μοβδίδηΐο. 
8. Ὑ]ΙΟΙΟΥΥ οΟΥ̓ΟΡ (86 βοηβ οὗ ϑανδὴ (ἰχ. 11-17), οὐ [86 ὑὐἹατρὴβ οὗ (86 ΜδοοδΌθοβ. 
4. Βυλμὸν ΒΙοεββίηρβ οὗ {86 Οονοπδηῦ Ῥθορ]θ (6. χ.). ΤΒοὶν ργτδάπδὶ ἱπόγθαδθ ἰῃ πιθϑῃϑ 

δὰ πυπιθογβ ἀπᾶὰθν Ὡδενα ΤΌΪΟΓΒ. 
ὅ. Τηο Βο)θοιίοι οὗἩὨ [16 ἀοοὰ βΒμορβογὰ (οδ. χὶ.). Α βυυϊκίηρ ἀρ! ποϑδοη οὗ οὖν [ον Β. 

ἐγοδειηθηϊ ὈΥ .γ18 ΟὟ ῬΘΟΡΪΘ. 
Π. Τλ δεοονα Βωγάεη (οἘ 808. χὶϊ.--χὶν.). 
ΤῊΪ8 οαττῖοβ Τοσδγὰ (86 οὐθ]οοῖς ὑροι [86 Γααγο ὄνθη ἴο {δ ὑΐπι6 οὗ (μ6 οηά. 
1. [εγαθ}᾽5 Ὑ]οίοσυ οὐὸν Τυΐ8}8 (χίϊ, 1--9), οὐ (86 Ττίαπιρἢ οὗὨ [86 Θαυὶγ ΟΒΌΓΟὮ ΟΥΘΡ Ρογδο- 

ουϊΐηρ Εο68. 
2. Βερθοπίδηοοθ 8πὰ Οοηνογείου (χίϊ. 10 ; χὶϊ!. 1), οὐ 6 Ῥόπτον οὗ ΟἸγῖβιβ Θϑδῖὶ ἴο ἀπά κϑη 

δηὰ ΓΟΏΘΥ. 
8. Το Ετσυϊδ οὗ Ῥρηΐϊζοποο (χϊὶ. 2-6), 85. δον ἴῃ (86 δο] ἴοι οὗ [Ἀ186 τσόγεθΐρ δπὰ 

8196 ῬΤΟΡΏΘΟΥ ᾿ς δἰδπα [ῸΓ 4}} ἴοσιηβ οὗ βίη. 
4. ΤΏ 5'ποσγὰ δραϊηβὺ 86 βμαερμβογὰ ἈΠ 8 ΕἸοοῖς (χἱϊ!. 7-9), οὐ ΟἸγῖβὲ ἷβ βυηΐτὕθη ὉΥ Ηἷδ 

Ἐδίδογ, δηὰ ἢϊ8 Ῥθορ]δ βυυ ε 8180. 
ὅ. Βίηδὶ Οοπῆϊοις δὰ Τυϊρἢ οὗ Θοά 5 Κίηράοπι (δ. χὶν.), οσ. 8 αϑαθγαὶ Βἰατὸν οὗ [86 

σΘΒοοϊκογθα οουγϑα μι Ὀοσὶπηΐηρ ἴἰο δπὰ. 

ἢ 6, Τῆὴε (ἰεπυιΐποηε85 οΥ ἐλ ϑεοοηα ῬΡατῖί. 

ΤῊΐ8 ἴβ ἴῃ ΒΟ τϑερϑοῖβ {Π6 πιοδὺ ἱπίογοδίΐησ δηὰ ἱπιροσίδηϊ συθδίίομ ροαγίδἰηίηρ ὕο {868 
ὍΟΟΚ, πὰ πρρα8 (ο Ὀ6 σοπείΘγοα δὺ βοπιὶθ δῆσαι. 

1, Το Ηϑίοτῃ 9 ἰλ6 Αδραυ. ΤΙ 18 σοπιραγαίνου οὐ ἰδία ἀαἴθ. ὙὉΤἘδ αποδίίοη βθοὴδ 
ὭΘΥΟΥ ἴο δνο ὈΘΘη βέδιτοά υὑπϊ (πὸ πιά ἀὸ οὐὗἩἨὨ {16 βανυθηϊδοηῖδ σοηΐυσυ. Τα ἢγβί (ο γαὶβθ 
δ ἀουθδὺ νὰϑ [86 Ἰδαγηθα δηὰ ρίουβ 908. Μοάδ ἰὰ (πὸ Εἰ γτασπιοηία ϑαογα δρρθηάρα ἰο Βίβ δ - 
ϑεγί. Ἐοοῖοα. Ττίσα, Ἰωουάοπ, 16ὅ8. ΤὨΐΒ νγὰ8 βυσαοδίθα ὑρ ἷπι ὈΥ ἴμ6 οἰϊαδίίοη ἰῃ Μαῖί. 
(αχνίϊ. 9, 10), ν πίοι [86 Ενδηρο δῦ αὐτὶ θυ ῦθβ ἴο δογοιῖδι, τ θποο 6 οοποϊαάοα {πὶ “ ἐδ6 
ονβ μὰ ηοί τἰσμι]γ αἰγὶ υϊοα [μ6866 Ομδρίθγβ ἴο Ζθομαγῖδὰ ; " δηα Ἦἢθ γγχὰϑ {ΓΒ 6 Ὁ σου Πστηθὰ 
ἴῃ 1818 ορίἱηΐοῃ ὈΥ ἴπ σοηϊοηῖδ οὗ (λ6 οπδρίογεα, βοιηθ οὗ σοὶ Π6 (Βουρσλῦ τϑαυΐϊγοὰ δὴ θδγἴογ 
ἄἀαίο ὑμδη (δ6 οχὶΐθ, δηὰ οἴμουθ τγοῦα ποῖ βυ 8016 ἰο ΖοΟΒΑΥαΠ 8 ροδιζίοη δηᾶ οὐΐθοῖ. Μοὰθ 
Ὑ88 (Ο]ον θα ἱπ (Ὠΐ8 νἱονν Ὁ Ηδιηπιοηά, 1681 ; Εἰς. Κίάάον, δεπιοη. 97 (δε Μεδβειαλ, 1100 ; 
ὙΝἰβίοη, 1122; Ασ μθῖϑθορ Νοποοηθ, Ππιρ. Ῥεγείοη, οἷο. 1185; ἰο 411 οὗ πβοπι ΒΙΥΠΘΥ 
τὴ 8 6 πηδὺ θη ΒίΘΩ ΘΙ 641}8. “ 8Δὴ δα τ ΐγ Ὁ]6 ΓΟΡΪγ,᾿" ἷπ Ὠΐ8 τοῦς οὐ Ζεολαγία, Οχίοτα, 
1191. Τῆδ ΘΟΠΙΓΟΥΟΓΒΥ ψδ8 ἤχει διγακοηθὰ ἴῃ ΟΟΓΙΏΔΕΩΥ ὉΥ Β. Ο. ΕἸάσρθ, 'π δὰ 5ῃο ΥΟ. 8 
ποῖὶς ΡΟ] δ μοα ἰπ 1784, ἰἢ τς} 6 τηδϊηἰαϊηοα ὑπδὶ (μὸ δοοομὰ ρᾶσζὺ οοπείδιθα οὗἁ πίηθ αἷδ 
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- ποῦ ρῥγορμοοΐθβ, ἀο᾽ ἱνογοὰ Ὀοίοσο 86 οχὶ]θ.0 Ααδὸς πἰπὶ ΕΪΟΒΒογη, Οοττοάϊ, Ῥαδυΐυβ, δηά 
ψαῖκο ποὺ ἴο {86 ορροβίϊα ὀχίγοιιθ δῃᾷ δϑϑδισηθα 28 οτὶ σίπ ἴο ἃ Ὑγίίον ᾿ἱνίησ ἴῃ 1π6 τηθ οὗὨ 
ΑἸοχαπᾶοσ [86 Οτοαῖ. Το γστϑαΐογ ρδγί οὗἩ (86 Ββοϑί!]Ὲ οὐἱ οβ (Βουιμοὶάς, Ἐοβοηπλά!]ον, θϑ- 
οηΐυΒ, Η σὶρ, Βρηοῦ6], Μδυγον, Εν], ΒΙΘΘΚ, Βαπβθη, οι Οτίθοθοτσ, ῬΊ6886]) [Ὁ] ονσοὰ ἴῃ 
[η6 πνάκο οἵ Μεθ δῃηὰ Νονοοῦιθ, δηαὰ τηδἰηἰδίηθα, τι ΠΟΎΤΘΥΘΡ πηδην νδγί δ οη9 διθοησ 
Ἐπθιηβοῖνθθ, ἰμαὺ [6 δὶχ σμδρίθυβ ἰῇ αυθδιίίοη ἀδίθα ἔγοιῃ ἃ ροτίοα ρῥγίογ ἰὸ [πὸ σδρεν!ιγ. 
ϑδοπιθ (Πανίάβϑοη δηὰ Ῥ.γΘ886}} ἄθϑωῃ {86 ψῃο]θ [86 ποτὶ οὗ οὔδ διυΐδμογ, ργοῦ δ] (πὸ Ζοοδαἃ- 
ΤΙΔῊ πιθημοποαᾶ 18. νυ]. 2, ψῃοὸ ᾿ἱνοὰ ἴῃ {16 γτείση οὐ Αμαζ, Οἰδοσα (Καυοροὶ, Βαπβθα, εἰ αἰ.) 
δδβίσῃι ΟΠΆρ8. χὶἱ.-χῖν. (0 τ Βοι Ετδ] ἃ Ἄχοθρίβ χὶϊὶ. 7--9, νοι ΒΘ (1 ηΚ8 τοἱβρίδοθὰ τ Β6Γὸ ἱξ 
Ϊ5) ἴο ἃ ἰαῦϑυ αὐ κηόνγῃ δυΐμοῦ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ ΘΟΒ ΘΙΠΡΟΓΑΓῪ οὗ Φεγθιρίδῃ ; δηα δ8Β (ΠΟΥ τῶ κο 
ὕπνο δηΐθ-χὶϊθ ΟΟΙΏρΡΟΒΟΥΒ οὗ ἴθ βοοοπαὰ ραγί. ὍΤμε ἰτδαϊἰοηδὶ νῖον οὗ οπϑ Ὀοοὶς δπ ομδ 
Δ ΠΟΥ 88 Ὀθθη τηαϊπίδίποὰ ὉΥ δύρζον, Βεοκθδυβ, α]η, Κοβίοσ, ΗἩδηρσβίθη θοῦ, δὲ Ὑ οἴϊε, 
(ἴα (δ Ἰαῦον οαἀϊ ἰοη8 οὔ 8 Εἰπίσιωησ),, Ἰὐταῦτοιο, Ηνογηῖοκ, Καὶ], Θιδμοη, Υ. Ἡοβτηδα, 
Νοιιπιδπη, ΚΙ ϊοίοι, ΚΒΟΣ, Βοίπκα, οἱ αἱ. ; ἃπὰ ἴῃ Εησαπα ὉῪ Ηδπάοτγβου, Ῥοσγ βυγοσίμ, 
δηὰ Ῥυβου, νὮ}]6 9ηο0. Ῥγα δια δηὰ Πανιἄβοη Βοϊὰ ἴο ἴπ6 ργθῦχ!]α δυο. 

2. Τλε ατουπαῖς ΟἹ Οὐ)εοίϊοπ ἰο (δλ6 Οοπιίποποβθ. ὙΠ686 βάν ὈΘΘῺ ΔΓ ν βυσοοϑίθα, 
(α.) Τὴ ἔγβε δηὰ πιοβὺ ἱπιρογίδης 18 (88 Νὸν Τοβίδιμθηΐ δυῦθου Ὑ 88 ΔρρΡΑΓΘΛΓΥ σίνϑη ὉΥ 
Μαίμον (χχνῖϊ. 9, 10), μοῦ {16 Εἰνδησο δὲ αἰγὶ θυῦδ8. ὑο Φογθηιίδῆ δῦ 18 Πα ΘΒΕἸΟΠΔΌΪΥ 
8 οἰίαιίοη πὶ ΖοοΝ. χὶ, 12. Ὑαγίουβ τοδάϊησϑ ἃγὸ ἐϑσυπὰ ἴῃ βϑοα Μ55. δηὰ Ν 583., Ὀὰϊ ἰῃ688 
ΔΙῸ Βυ0 ἢ} 88 ἴῃ 8}1] ργουδὈ  Ὑ ϑργϑηρ ἔγοια ἃ ἀθβῖγο ἴο τηϑῖζο (86 σο8ρ6ὶ δοπίοστα ἴο ἴ.6 δεῖ. 
(δὁ.) Αποίδδν στουπὰ 18 βουσῆϊ ἴῃ 186 σοπίθηίβ οὗ (Π6 βὶχ ομδρίοθγβ, 6. 5. Μά ἄγριιθβ [μδΐ οπθ 
οὔ 86 ομαρίογβ σοῃϊδίηβ ἃ ρΙΌΡΒΘΟΥ οὗ [86 ἀοϑίγαοίίοη οὗἁἨ Φογυβαίθι Ἡ] οἷ 88 Ὁ] 616 ὉγῪ 
Τίταβ, δπὰ (18 τγᾶ8 ὈῚ ὯΟ τηϑδῃ8 81 {40]6 ἴο [886 οδ)θοῦ οἵ ΖΘοΒΑΓΙΔὮ, ἩΟ86. Πλἰβ8ίοη τι 88 ΟὨΪΥ 
ἴο ΘΟ 8016 δηὰ ἴο θποουγζᾶσθιυ σδίη, Ερδγαΐπι δηὰ 088} ἃγὸ βρόκβϑη οὗ ἱορζϑίθος 848 ἱγ ὈΟ(ὰ 
ὝΘΙΘ 58}}}} οχίβιίησ 886 ἀϊβηοι Κἰησαοιηδ, ΒΙΟΒ ἸΘῪ ΠΟΥ ογο δον {80:6 δχὶ]ϊθ.0 Ἀϑβϑβυτίβ 
δὰ Εσγρὺ δῦ τῃθηςἰοηθα 85 ἰγη ἀ8 010 Ρόνογ ὙΟἢ αὖ ὑπαὺ {ἰπ|60 {86} σοῦ ποῖ, Ῥαγβὶδ 
Βανίησ δΌβογ θα [Π6 ἰοσηοῦ δηὰ βυδάποα [Π6 Ἰαιογ. ὅ0. δ͵8βὸ δτὸ ῬΒωηίοϊΐα, ᾿ϑδμιδβουβ, δπά 
ῬἈΙ ἰβεἰα τοργοβοηϊθα 848 ἱπιροτίδηῦ 068, ἤθη ἐμοῦ θοῦ ῦ δα ἰοπσ Ὀ66ὴ Ὀγοίθηῃ. ὕοπι- 
Ρἰδίαΐβ ἃγὰ τηδὰδ οἵ [3166 ῥγοριθῖβ ἂπὰ ἰάοϊαίτγ, οἵ πϑῖυ μον οὗἩἨ πιο ἰδ ΔΠῪ ἔγϑοο ἑουπά δον 
16 Οαρυνιγ. ΤΟ ἀοϊπολοη οὗὨ (80 Μοϑββίδῃ ἴῃ [8Π6 βϑθοοπᾶ ρϑγί, 88 τοὐθοϊθα δηὰ ρμρυΐ ἴο 
ἀδαίι, 18 ἱποοιββίθης τὶν ἢ [Ὠο86 δἰδίθιηθηϊβ ἴῃ (π6 ἢγβι, νυ Ὡϊο ἢ γοργοϑοης Ηΐπὶ 85 ρίογίουβ 
δηά Ὀ]οβϑοά. (ς.) Α τιϊγὰ οδ]θοιϊίοη '8 ἄγανγῃ ἔγοπι {π6 δ᾽] σθα οοηίγαϑὺ οὗ βίγϊθ Ὀθύνγθθη [ῃ 

“Ραγίϑβ. ΤῈ ἤγβί ἰβ ργοβϑίς δῃηᾶὰ ροογ, [μ6 δϑοοπὰ 18 ροθὶϊς δηὰ ἔογοΐ]6, 80 [μδὺ {86 ἀἰβόγθηοθ 
6 Ὡϑηϊίδϑι. ΤῊΘ ομα ἰδ [}} οὗἨ ν᾽ βίοηδ, δηἃὰ βρθδῖκϑ τωυοἢ οὗ δηροὶβ δπὰ αἶβο οὔ ϑαίδη, οἵ δ]} 
οἵ τ ἢ ὑμογα 18 ΒοΔγΟΟΙΥ ἃ ἔγϑοο ἴῃ [86 οἴου. Οὐδγίδιπ ομαγδοίθσι δος ρῆγβϑβοϑ, “ ΤῺ νοσὰ 
οὗ Φοβονδὴ οδηλθ,᾿" “Τα βδῖἢ ϑθμονδὰ οὗ Ἡοϑί8,᾽ οἷς., ἔσυπὰ ἴῃ (86 ἢγϑι οἷἰσῃιὶ ομδρίογα, 
ἀο ποῦ οσουγ δῖ 81} ἴῃ 186 480 βἷχ, πμῖ]8 οα (86 Οὐοῦ δηὰ “ ἴῃ ἰπμδὺ ἀλγ " ΟσΟῸΓΒ ΠΘΑΌΘΒΙΥ 
ἴῃ [16 Ἰαϊύοσ, Ὀὰὺ ποῖ οὔοθ ἴῃ 86 ἴογιμθυ. Αὶ Θοπυθηϊθηΐ ΒυΠΊΠΠΔΓῪ Οὗ [{686 ΟὈ] ΘΟ ΣΟὨΒ ΣΩΔΥ͂ 
δ ἴουηᾷ ἴῃ Θ᾽} ̓5 Πἱοιοπαγ ΟἿ ἰλε Βὲδῖα, Ῥῃ. 8608, 8609. 

8. Το Ατγσυπιοπί 70. ἱλε Ττααϊιοπαὶ Ῥίδιθ. (α) Ἡρτὸ ἴδ πλᾶὺ Ὀδ6 γτοιηαγκοά, ἤγβὺ [πδὺ 10 
ορίπίοη πο τοΐδγϑ ὑΠ6 οτἰσίη οὐὗἵὨἩἨ ὑπ οομίγονογθα ομαρίθγβ ἴὸ {16 {ἰπ|0 οὗὨἩἨ ΑἸοχδηάοῦ ον οὗ 
116 Μδοσδῦθοβ, ἰβ ΠΟῪ ζΌΠΘΓΑ]Υ ΔΟΔπἀοηρα, δηα ΟΥ̓ [Π6 ἸΔΓΟΡ ΓΙ ΘΓΒ Οἢ [ἢ6 ΟΒΘΥ βἰἀ6 18 ποί 
ἀοοιλοα πογίῃυ οἵ τορὶγ. [πάἀδθὰ 1ὖ ὨΘΥΘΟΡ τοϑίϑα ΡΟ ϑηγιμίησ Ὀμὺ (86 ἀοστηδίὶς ῥτγολυάῖοα 
ἰδὲ (16 ῬΓοΟρΒοῖθ σου ῬΥΟΡΏΘΟΥ ΟἹΪΥ οὗ {μπδὶ νμῖσὰ ἴδ ἰῃ ὑπο ῖγ οὐ ἰἰπι6, δπα οου]ὰ Ὀ6 
ἰογοίκηονσῃ ΌΥ ὑπο ὶν οὐ υπαϊάθα ἴδοι ἶθ8. ἘΠΟΒΒΟΓΏ ἔγδηκ]ν οοηίδβδοα (μδὺ 8}} οὐ ἀσσυ- 
ἴθ ηἴ8 ΟΓΘ υηβα 8 ποίου. (ὁ.) ΤῺΘ ἀσρστθο οὗ ναγίδιίοπ διμηοὴρ 86 οὐ)θοΐογβ ἐβδηλβοῖνθβ, 
οδϑίβ βυβρίοἴοα ὑροὴ ἰδεῖν νον. Μϑη οὗ φαυδὶ ᾿οαγηΐησ, ἱπδίσῃς, δηὰ οδδᾶον ἀἰβον 4110 
ρου ἰδ6 δῦ βουβμὶρ ὑΠμῸῪ δυρσοβὶ δηὰ [86 στουῃθβ ὕροὴ Ὑὶο ἴδον ἀοίδπα ἰδ, ϑοιηθ τὩδκθ 
ΟὨΘ ντΐῦογ, Οὐ γΒ τᾶ κα {ὔπΥῸ; ΟΠ Γδϑίϑ τρδ ΠΥ ὑροὺ [86 ἰοχί ἴπ Μαίίμον, ποίου ᾽5 συϊαοά 

ὈΥ 86 νδυϊδιϊοηβ ἴῃ τηϑίῦοσ δὰ ἴοπο Ὀθίνγθοῃ ἰδ γί ρᾶγὺ δηὰ {6 βθ.οῃα, ἈΠΟΙΒΘΡ τηλκοβ 
τυ Οἢ οὗ τ06 νϑυϊδίϊομβ ἴῃ βδύγ]6. [0 β66η18 [ῃθη {Ππε0 88 ϑ00ῇ ἃ8 ψὸ ἰσᾶυθ {86 ἐγδαϊ(οῃ] υἱὸν 
ἯἫΘ ΔΙῸ 8]} δ 868, τ Ὧο σογίδίη οὐ θυ οὗἩ Ἰυάσπιθηΐϊ, δηὰ |Δ0]60 ἴο Ὀ6 Ῥογμθ δἴΐπον δπὰ 
{ΠΠ}ὸΡ ὈΥ τηθγο δυθ)θοίίνα ἱπῆμσθηοθβ. (5.) ἦ7ἷ8 μᾶῦθ πὸ σϑοογὰ οὐ δΔὴγ οὔδιον Ζϑομδυδὴ 
ὙΠῸ τοῖσῃς ὍΘ ργοδβυμπιθὰ ἴὸ αν νει λθη δῦ τγὰ8 δἴοσνσαγὰβ οοπίουπασα νι [06 σϑηυΐπθ 
τγὶ τἰπσδ οὐὗὅὨἨ (86 βοὴ οὗ Ἰἀο. Μοπηίίοι ἷ8 πιδὰθ (13. υἱῖϊ. 2) οὔ ἃ τιδὴ Ὀθδγίησ (δἰβ ὕδπιο, Ὀὰὶ 
ἴθ ἰ86 οὐἷγ 848 8 “1 ΠὉ] τϊξηθ 88," υεϊθουΐ (μ6 ᾿οαδὺ ἱπαϊοδύώοη δας ᾽6 θογῈ [86 ρσορμοῦσ 
ομαγδοῖον οὐ ἀἰβομβαγσοα {86 ργορβμοίίς οβῖσα; δηὰ ἰδίδσ, δόλο ἰ8 βροίκεη οὗ (2 ΟἌτγοη. χχυὶ. 
δ) ὙὮΟ γγ88 ἃ ἰγυδβίθα Θουηβ6 }]οὸν οὗ Κίηρ ὈζΖξίδῃ, δυὺ [818 πηδ, ονθῃ ἱ [86 ἑαχί ὍΘ οοττοοῖ 
(οὗ δῖοι ΓμογῸ 18 βοσίοιιβ ἀουθῈ), τὶ16 ἈΘ “ υπαθγϑίοοα [86 διρμιὺ οὗ ἀοὰ;,᾽ γεῖ ἀϊά ηοὶ εἰδοὰ 
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ἰδ [86 ργορβεοῖὶς ογάθὺ δηὰ 8 ποῦ ογαϊθα νεῖ δὴγ ργορμοῖΐς υὐϊοόγϑποθϑ, πηθο 1688 τυ ἴησβ, 
ἴοτ ρορυΐαν οἀϊβοδιίίοη. Νοιμίπρ ὕπο Ὀὰΐ ἃ νἱρογοὺβ θχϑγοῖβα οὐ [ῃ6 ἱπιασίπαίΐοη Ἵοδὴ ργο- 
ἄυοθ δῃοῖδμον Ζθοβαυῖδ ἢ Ἡ ΏΟ50 σοπΙροϑ ἰ0η5 πιῖσὶιιῦ ὈΥ ταϊβία κα ἤᾶνθ Ὀθοη ἀρροηᾶάρα ἰο (δοβ86 
οὗ τὸ »οεί-εαἰϊωπι Ῥτορμοῖ. (4.) ΤῊ ὑμθου οὗἉἩ δηοίμοῦ δυῖποῦ οὐ δυΐμουβ ᾿πιρ]168 ἐπδὶ 
ὑδοτα νγὰβ ἃ τηϊβδίδκαε πιδάβ ὈΥ ἴΠ6 ἔτΆπλοῦβ οὗ [86 ργθβθηΐ βδποη οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τδβιδιμθηῖ. [ἱ 
ἷ8 αυϊῖθ οογίδίη ὑμαῦ (Π6Ὺ ἱπίθηἀθα 411 [86 Τουγίδθη ομαρίογβ οὐ Ζβϑοβαγίδῃ ἴο Ὀ6 τοσαγάθα 88 
[86 πόοσκ οὗ οὔβ δηᾶὰ {Π6 βᾶπη|8 ρϑύβοῆῃ. Ἀ᾽ὰ {μὸν οὐτ ῦ Υ76 ὩΔῪ δάμη, ἃ5 Ῥγοβ86] οἰδίμ8, 
[6 ρδυοὶν οὗ οἷν Κπουϊθᾶσο 48 ἴο ἐμ6 ἐΐπι6 οὐ (6 οοπιρὶ]αύϊοη οἵ [26 ὕδποη, δπὰ {πὸ πιθη 
ὈΥ ψποπὶ ἰὺ 8 ἀ0η6 ; ΠΟΡ ὁοδῃ Ὅ6 ὑτοθ ὙΠῊ Ηδηρβίαπθονσ (μαῦ ΖΘΟΠανῖδη νοὰ ἴῃ 86 
δΆΤΩ6 Ἀσ6 ὙΠῚᾺ (6 οΟἸ]δοίοΥβ οὗἁὨ ἴπ6 ὕδηοπ, ψὩἸΟὮ ΠΙΔΥ ΟΥ πιδῪ ποῖ πᾶνϑ Ὀθθὴ [μ6 οαϑο. Βυΐ 
ἴς 18 σογίδίη (πὶ τὉ86 Ομβῆοῃ 88 οοτιρ[οἰθα Ὀοίογτα [6 νογβίοη οὗὔἁἩ ἴλ6 δορίυασίην τνᾶ8 τηϑάο, 
ὦ. 6.,) ἴὰ 1Ππ6 ἄγβυ Βδ]} οὐὗἨ 18λ6 (μἱνά σαπίυτυ Ὀδίοτα Ογῖβὶ, ἀπὰ [18 σοπιρί]ογ8 ῃδα δϑυπάδηϊ ορ- 
ῬΟΥΔΌΠΙΟΥ ἰο δα ϊϑέγ ἰμθιμβοῖνθβ 88 (0 (86 οἰαίπηβ οὐ [6 αἰ βδγθμηι ο]48868 οὐὗἁἩ νυ ἰῆσβ ὑροῦ 
ὙΠΟ (μον δαυσϊοαιθα. ὅϑοπιθ {ΠΟΥ δαιηϊ ἰδ ; ΟἴοΓΒ [Π6Ὺ τοὐθοϊθα ; πὰ {μοῖρ ἡπάρτηθηι 
δίδπαβ ἰο- ἀἈΥ Δοογο 6 Ὀγ {86 ἰσῃαδβῦ δΌ ΒΟΥ, --- δῦ ΟΥ̓ ουν 1ογὰ δηᾶ δἷβ Αροβίϊοβ, 76 
Κηον ἴτοτι οβαρηυβ δη4ἃ ΟἿ᾽ βουγοθβ πρὶ ϑογρίυγεβ [ΠΟῪ σοῦ ὑρὸπ ΒΟ {86 Ὀ] 6586 
βανίουν ρμἰβαοθα Ἠΐ8 ἐπιργίπιαίιγ. ὙΏΘΥ ἰποϊυάοά {16 δὼ ἱεκαπρόφητον, ι8ὺ 88. ἰξ βίδπάβ, δῃὰ 
ἴῃ 1818, [π6 Βοοῖ οὐἁἨ Ζοομαυδἢ ᾿α8ὺ 88 ἴδ βίδῃάβ. Ὑ)ου]ὰ 6 μᾶνο βαποιϊοηθα βὰς ἢβ. 8 ΟΥΤῸΥ 
85 8 Οἰαἰπιθὰ ἰο οχὶϑ ὃ [18 10 γθδβο Δ Ὁ] 6 ἰὸ {πΐπκ τὉπαι τῃ6 Ῥγονϊάθποθ τ ῖοῖὶ οοηΐδββθαϊν 
ἩΔΟΒΟα 50 σΆΓΟ]]Υ ΟΥὐῸΡ [86 ββογοα ψυϊτίπηρβ ἴῃ 8}} Οον τοϑροεοὶβ νου ὰ παν [16 7081 
Βογο ἢ ὙΠ]|ιὸ σαβθ8 σ ἈΟΝ Μράο οεἰΐθ8 ὅτ ποὺ ρΆγδ οἱ. Ηθ βρ68Κβ οὐὔ[ὈἩ Ασυγ᾽β ργϑυδὺ Ὀοΐπς 
ἰροἸαἀοα ἴῃ 016 Βοοῖς οὗ Ῥτονθγὺβ οὔ ϑοϊοπιοῃ, δπὰ οὐ ᾿ϊτυτρίοαὶ σομηροβιἰοη8. ὈΥ οἵμον δὰ- 
ὑμοῦβ Ὀοΐησ ἱποϊάθαὰ ἴῃ τῇ ἃγὸ οδ] θὰ ἐῃ6 Ῥβαίηπιβ οὗ Πανὶ, Βαὲξ ἴῃ ὈΟΓὨ ἴΠ686 οδβ68 [ἢ 68 
ΤΌΪΟ νγᾶβ δΔρῃ 164, α ,υγίογὶ ποπιθη τ; ἀπὰ Ὀαβίἀθβϑ, [6 δά θὰ ρογίϊοηβ σσϑῦα ἴον [Π6 τηοϑὲ 
Ῥαγὶ τδγκεὰὶ τὶ [86 πᾶπι68 οὗἁὨ {ποῖγ τοαρθοῦνθ δυῦθοῦβ. [Ι͂Ιη Ζϑοβαγίδι ἠοϊίηρ οὗ 0}6 Κὶπά 
6 δοθῆ. Νοὶ 4 διἷηπὶ οὔ αἰνίἀοα διυμουβῖρ 18. ρίνθῃ, ἢογ τγῶϑ ὀύθὴ ἴμ6 ἰβουρῆηςῦ οὗὨ βυο ἢ ἃ 
Ἐπΐησ βυσσαβίοι, ἅπ|}} ὑπο σθηϊυγίοβ δα το θὰ ἀσᾶγ. ΝΡ 18. (6 γθ ἃ βίῃησὶβ δβοογίδϊ πο 
ἰπδίδησο ἴῃ (ἢ 6 οἷον ρογίάοηϑ οὗ [86 ϑογίρίυνγαβ, ἴῃ το ρίθοθϑ Ὁ αἰβογοηΐ δυΐμουβ δγὸ οο]- 
Ιοεἰρα ἰηῦο οπα Ὀοοῖς ἃπαᾶ δϑουϊθϑα ἴο ομβ δπὰ [86 βδιλθ δι ῦδου. 

(4.) Α5 ἴο [ΠῸ ραβϑᾶρθ ἴῃ Μδιι μον Β σο8ρ6}, ᾽ξ πιδὺ θ6 ὑγυΐγ βαϊὰ ἰδὲ ([μ)6 Ἐνδηρο θὲ σου] 
ΒΑΡΪΥ 6 ᾿ΙΚΟΙγ το0 πιᾶκθ 8 δογγθοίΐοη οὗἩἨ [86 Φονίβῃ Οαποὴ πὶ {18 ἱπάϊγθοϊς τπδῆπον, πϊτποιις 
εἰνίησ βοπια ἱπιϊπηδίίοα ἴο᾽ (μὲ οἴθοῖ. “Τῇ υπὶΐοτιι τοίδγαποθ οὐὗἁἩ [Π686 οπαρίθγβ ἴἰο Ζϑοὶ- 
ΔΡΐΔ ἢ ἰὴ [86 968} Οδηοπ ἰβ οἷ τποόγὰ αἰ Ποῦ ἴο δοοουηΐ ἴον ἢ μ6 ἀϊὰ ποῖ τῦῖϊο [θ, 
ἴμπ8η (Π6 νοῦβα 'η Μαδιθον ἰ8, ἢ Π6 ἀἱὰ " (Τ΄ Υ. Μοοτθ). Μοτγϑονογ, Μαδιίμθνβ ϑἰδίθπιθηῖ 
ῖνοβ 0 σουπίθῃδησα ἴο ὕΠο86 0 ΟἸαἰπὶ 8 ΘΑΥΪΥ ΖΘΟ ΑΔ ἢ, [ὉΓ ᾿θ ΘΧΡ  ΙΟΙΟΥ πηθπεϊοηβ Φ6Γ6- 
ταῖδη, απὰ (μὸν ψἘῸ ρ]οδα ἷ8. δυῦποΥ Υ πηυδὺ ἰδίκο ᾿ξ Δ8 ἰὺ βίδηάϑ, δαῃὰ ποὺ Ὀθπὰ ἰδ ἴο βαϊὶ 
Ὁιοῖν ΟὟΠ ῬΠΓΡΟΒΟ8. 80 (ὯΓ (Πρ 88 [86 ργοβθπῦ δυσυπιθηὶ 8 ςοποογηθά, γα πιῖσῃῦ αθπιῖβ8 
15 εἰνδτίοη ἃ85 πανίηρσ πὸ Ὀοασίησ ὑροὺ (Π6 αμποβίΐοη οὗὅὨ δῇ δαυ] οῦ οὐ ἰαύθν Ζεολαγίαῆ. Ἐὸτ 
8 {0]] βιδίθιηθηὶ οὗ [86 χαδδιίίοι {Ππ6 ΤΟΔάοΓ 5 τοίοσσοα ἰο ϑιη 8 Βιδίο Πϊοίϊοπατψ, 8609, κπὰ 
ἴο [ζΔησ6᾽8 Οὐπώπ. οη, Μαιίλεισ, ἰ. ς. Ἰῃ τὴν οσῃ νίαν, [86 οἰναιίοη 8. ποῖ ἴο Ὀ6 ΘΧρ᾽αἰπϑὰ 88 
ΔΉ ΟΥ̓ΤΟΡ ΟὗἨ ΠΙΟΙΠΟΓΥ͂, ὙΠΙΟὮ ͵8. ἱῃσοηδίϑίθηδ ΤΠ (ῃ6 γαθ ἀοοίγί πα οὗ (86 ἰηϑρ᾽ γαϊΐοη οὗ [16 
ΒΟΓΟΔ ῬΘΏΠΙΘΗ ; ΠΟΡ̓ 88 ἃ ἰδχίμδὶ ΘΓΙῸΥ, [ὉΓ ὑπ6 δχίϑιϊησ ὑθχῦ 18 Θοτι ρ]οὕΒ] ΘΒ Δ ὈΠ15Π64 ; ΠΟΥ 
86 8 αποίϊλιοη ἴτοπι ἃ Ἰοδὺ Ὀοοΐς οἵ Φογθιηϊδα (Οτί θη), οὐ δῃ Δροογυρλδὶ Ὀοοῖς οὗἉὨ π]8 (Φϑγοιηθ, 
ΕΠΟΒΒΟΓΏ), οὐ ομα οὗ ἢΐ8 οὔγαὶ βίδιδθιηθηίβ (Ὁ ]ονΐυ6), οὐ ἥοπη ἃ ζϑηυΐπο τοτκ οἵ ΨΦθογοπιδἢ 
ἔτοιῃ ὙΒ1ΟΒ {Ππ|Ὸ 96 νγ)18 πᾶν οχρυησοαά {μὲ8 μαδβαρὲ (Ευβθ 8), βίποθ 4}} οὗ [μ6868 δι ρροβιἰοῃ8 
ἃΓ6 88 ἀδϑιιυϊα οὐὗὅὁἨ ργΟΡΔΌΪΙΥ 88 ὑὸν ἀγὸ οἵ ῥγοοῦ; Ποὺ ΌὉΥ ἴδιο ἸΒΘΟΥΥ {μὲ [86 Εἰνδῃσο] 8, 
ἔυδΐπρ ὑνο ραββᾶσοβ ἰοσϑίου, ὁη6 ἔγοπι «6 γϑη δ δπὰ δηοίμον ἔγοπι Ζθοματίδἢ, πδπι68 [86 
)οἷπὺ ρῥγοάαοῦ ἴοι (Π6 οἱάον Ῥγοόρποὶ (Οτοιαθ, Ηθηρβίθπ 6 γα), ἴον {818 18 Ἔχιγοπι ον ἀγοβοῖ8] 
δηὰ υη]}1Κ6]Κ ; ὯΟΓ ὉΥ ἴμε οἰαῖτα (μδὲ [86 ἤδῆλθ “ γι τγᾶθ ῬυΓΡΟΒΟΙΥ δι δ 168 ΤῸ (δδῖ 
οἵ Ζεοβαγίαι ἴῃ Ὄγάον ἴο ἰθδοῖ ὰ5 (δῦ 41} ργόρμθοῖθ8 ργοοθθα ἔγζοπι οπὸ ϑρίγῖῦ, πὰ τπδὲ [86 
Ῥτορβδίβ 6 τηϑγεὶν πα πη6}8, ποῖ βοῦγοθβ, οἵ [86 Ὠϊνίπο τὰ (ογάβποσι), ἴον (μῖ8 που]ὰ 
Ἴογθδίθ [ΔΓ στοδίον ἀΠΠΘυ ἷ68 (Πδη ἰδ ταπιονθα, ὈΥ ἀπήοσιιϊηΐηρ 81} οοηβάθηοθ ἴῃ δΥ βρβοΐῆς 
αυοίδιϊοαΒ. ὙΒΘ ΟἿἱγ τϑιμδίπίηρ Υἱον 18 [πδὺ οἵὗἨ ϑογίνοηος δὰ 1ἰχμιίοοι, [παῖ [π6 Βοοῖ οὗ 
Ψψοτοπιίαι, Ὀοΐπρ δείαδ! νυ ἀυτδηροὰ ὉΥ (86 96ν01ὲ δβ (16 ἤγδὶ οὗ 4}} (86 Ῥγορμοὶβ (Βδνδ 
ΒδιΒ γα), ρᾶνο ἰζ8 Ὥδπιθ ἴο [πΠ6 ἡ βοῖο Ὀοὰγ οὗ ἐμοῖν τ ῦίϊησβ, ἃἀπὰ ἰμδὲὶ [08 Μαιίμονν νὰϑ 
ἡυδιθοὰ ἰπ πδιιΐης μἰ8 αυοίδίίοι 88 πὸ ἀϊὰ, 1 ὑπ|8 Ὀ6 ποῖ δοοβρίδὈ]6, 811 γα σϑῃ ἀο δ ἴο 
8δΌΠΙΘ 8 ΘΥΤῸΓ ΟἹ 116 ρᾶγί οὗὁὨ οῃ6 οὗ (86 φαγ]ϊθδὶ ἰυβη βου θ0Γ8, ΟΥ ἴἢ0 88. τ δ τίη, Μὲ 
παεοῖγα [αίεογ πέσ απχὶς ἰαδογο. Βαϊ Βονγονοῦ (18 οἰϊαιίοι τὰ  Ὀ6 Θχρίδἰποα, ογ θυβη ἰῇ ἴΐ Ὁθ 
εἰνοῃ ὉΡ 88 ἱποχρ! δ} 6. ̓ὰ σαηποῦ Ὀ6 υϑοὰ ἴο ργοῦβ ἐμαὶ ἐμ δυϊμογβμὶρ οἵ [16 ϑϑοοηὰ ρϑγί 
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οὗ Ζειβαυῖδῃ τγῶβ δὴ ὀρθὴ αυρδίίοη ἴῃ (Π6 {π|6 οὗὨ 6 Αροβίϊθβ. Εον 1 (Πδὺ δὰ Ὀθδα ἰδ 
οΆ86 πὸ δῃουϊὰ ἢδνα δὰ βοῃιθ οἱ βὲῦ ουϊάθηςθβ οὗ [86 ἴδοϊ. Εβρϑοΐδιγ, βίηοθ ΜαΓΠΘῪ τρλκο8 
ἴπο οἶμον χυοίαιίοηβ ἔἤου Ζοοδαγίδι (χχὶ. ὅδ ἀπὰ χχνί. 81), Ὀθαΐ ἰπ Ὀοΐδ ο8868 [Ὁ] ]οντ8 88 
50.841 τηϑῖ μοι οὗ χαοιϊϊπσ Ἡϊποὰΐ πϑπι8; ἴῃ ΟὨΘ, βαυῖησ, “ ΜὮΪΟΝ τγᾶδ ϑροόκθη Ὀγ ([ἢ6 Ῥτορδοῖ," 
ἴῃ [Π6 οἴπογ, βίη ρὶν “10 18 ψυϊίοη," ΒΒαῦ ἱἢ Βο δὰ σϑδ])}γ μοὶ ἃ τῶδὲ [Π6 βϑοοῃμὰ ργρατὶ οἵ 
Ζοοπατγίδη, δ που ἰπμϑρίγοθα δῃα σδηοηΐςδὶ, γ8ἃ8 ποὺ δἰἰγὶ υϊοα (ο ἰἴ8 γὰρ δυΐμοῦ, του] δ 
ποῦ να βαϊὰ δβὸ ἴῃ [1686 ρϑββαρθδ 88 Ὑ6]1 88 ἴῃ χχυὶϊ 9 

(72) 45 ἢ 186 σοπίοηίϑ οὗἩ ἴμ6 σμαρίογβ ἰῃ χαθβίίοη (μα οὈ)δειϊίοπδ δργίῃρ ἴτῸπι 8 πιῖβδρ- 
ρτοβοηβίοη οὗ {μοῖρ δχϑσοίίοδὶ πιϑδηΐησ. Μδηγ οὗ {μ686 ν}}} Ὀ6 οοηϑιάογοα 85 ΠΟῪ Δυΐδα ἴῃ 
(Π6 οουγβα οὗ {π6 δχροβίϊοη, ὈῸ 8 ΒῪ ὙϑιηδΓ 8 ΠΠᾺΥ ὕὉ6 δά ἤθγθ.0 ΤΒδ πιθηθοη οἵ 
ΕρΡΒγαΐτα ΟΥ̓ ΠῸ τηθϑῃ8 ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΟΌβ (86 ἀϊβίϊποι οχίβίθποθ οὐἁἩ [86 πουίπογη ἰκϊησάοιη. Τβαὶ 
πη 8 υϑοά (0 ἀδδβίσπδίθ ἃ ραγί οὗἩ (88 οχἰβϑιίϊῃησ ρορυϊδίϊοη 1.5ῖ 8458. ἴ86 σογταβροηάϊησ ἰοτπιὶ 
Ιβγδοὶ ἰ8. διαρίογθὰ Ὀγ ἈΠ οι (ἰϊ. 11), ποσὰ πὸ οπθ ἀθηΐθβ ἴο Ὀ6 8 ρΡοβί-οχῖΐδ Ῥτορβοιί. 
Αβεγτία δῃὰ Εσγρὺ ἴῃ |Κ πηᾶπηθῦ ἅγ6 Ὀγουσλῦ ἤογιναγὰ 85 πδύιγαὶ απ οοηνθηΐθηί τ ργαδοῖ- 
ἐιϊῖνο5 οὗἩἨὨΤΪΒ6 μολίπθῃ ἴῸ68 οὗἩἨ [6 σονθηδηΐ ρϑορίθ. ῬΒωηιϊοῖα δπὰ (86 οἴμοῦ Κι ησάοπιβ ὁ 
[Π6 οοαϑὲ ᾿ἰπ οὗ Ῥαϊαβίϊηθ, δ Βουσῃ ποῖ ἢοιυγβΐησ δηὰ ἱπάοροπαοηῖ, τσοῦὰ σανίδι ]Υ ἴῃ ὁσ- 
ἰδίθησα ἴῃ Ζοομαγδ 5 ἰἰπι|6, δὰ κυβογοὰ τον ὑπὸ νἱοεϊοτίουβ ᾿Ἰπᾶγο οὗ Αἰοχαπᾶοσ πϊοὰ 
οἷν Ῥιορμοῖ ργοαϊοίβ. ὙΤμδ ἀἰθῆου ν δϑουΐ ἴ6 τϑίδγθποοθ ἴο ἴ3]86 Ῥγορμοῖβ πὰ ἱἰάοϊδίγγ ἰ5 
ἀϊϊαϊοὰ Ὀγ [86 ῥτορ ιεῖῖο ρου γι οὗἨἁ Τοργοβθηιίησ ἰμ6 δαιΐατο ὑπᾶον [86 ἴοτπιβ οὗὨ {86 ρᾶ8ι. 
ΑΒ8 ἰο ἴδ6 Μαεββίδηϊς ργϑαϊοίΐϊοῃβ ἴῃ (6 βθοοπα ραιΐ, (Β6Υ ἅτ 8 ρμίοασο οὗ 115 σι ηυΐ 6 Π688, 
βιιβίαἰηἷπο 848 [86Υ ἀο [86 88:η6 ταϊδίύϊοη ἴο (λ|6ὸ Μαββίδιΐο δ] υδίοηδ ἴῃ ἰῃ6 τὺ ραγί, 88 [βαἰδὴ" 5 
ἰαίον ῥγοάϊοιίοπϑ οὐ {86 β8π|6 {Π6η)6 (Χ]ῖχ., 1111.) ἀο ὕἴο [18 δα γ ον πτϊ τη σβ (1]., ἰχ., χὶ.). ὙΠοα 
Ζοομαγίδ 8 πιδίῃ οὈ͵θοῖ γ͵1δ8 [0 ΘῃσοῦΓΑασα [86 ρθορίθ ἰῃ οϑιτγίησ ἰογναγὰ (86 ΤδιΏρΪο, δ 
ΠΑΛΌΓΑΙΙΥ σάνο βρθοΐδὶ ῥγοιηΐηθηοο ἴο [86 Ὀγίσμῦον [46 οὗἁἩἨ [86 Μοββίδηϊς ρἱοίατα ; Ὀὰϊ δῇοτ- 
ψΆγὰ8 ἤθη 8. ΒΟΟρΡ6 ὙΔΒ ἰΑῦροῦ, 6 Ὀγουρσῃῦ ἱπ πο τότ ἀδνοίορο ὑπουρ οὐὨ οὔβ τῆὸ 
τα ρἢ8 (πτουσὴ βυβοτίησ, (.) [Ιἢ χὶϊ. 11 ὕπότγὰ 18. δὴ πάθη }]6 8]] βίου το 16 ἀοδί οἵ 
Ψοβίδῃ ἴῃ ἴμ6 νδίϊογ οὗ Μοσϊάἀο, ΒΟ ἢ ἰ8. ἔδια] ἴο {86 δβδυπιρίίΐοη ἰπᾶὺ [06 βοοοηα ρδγὶ τὯῖᾶδ 
ςσοπῃροβοὰ ἴῃ {86 (ἰπ6 οὗὐὁἨ ΑΒδζ. Νονρ σϑὴ 18 Ὀ6 βυσοθββία ἶγ ο᾽υἀοα Ὀγ δδδισηΐησ σὮΆΡρδ. ἰΣ.- 
χὶ. ἴο οὔδ διίμογ, δηθὰ σἤδρ8. χὶϊ.--χῖν. ἴο δηποίπον, ἕοσ (μ6 ὕττο “ Ὀυγάθδηβ᾽᾽ ἅγο ἰῃεἰτηδίθ γ᾽ σθη- 
ποοϊθα ὈΥ ἐμοῖν σοπητηοη ἀθβουρίίου οὐ [86 ρϑορίο ἃ8 ἃ βοικ, δπὰ οὗ ὑμοῖνγ ᾿ἰοδάθυβ 85 58δρ- 
Βογάβ, δηὰ ὃν {π6 ἀδρεηάθηςα οἵ χίϊ. 7 ὕὑροη χὶ. 11. Βα ΙΓ 186 εἷχ ομδρύθγθ ἴοτπι οὴὲ 
σ᾽ μοῖὶο, μον οουἱὰ ἴθογ ἢᾶνθ θη υἱἱογοὰ ἱπ ἴμ6 ἀδΥβ οἵ ΦΔογοιιίδῃ δπὰ γοὶ Ὦδνα διϊδϊηθαὰ 80 
τοοοσηϊτοη δ Ὠἷ8 μβαπὰ 7 

(λ.) 48. ἴο [86 «αἱϊεσοὰ ἀἰβδγθποθβ οἵ βίγυγ]6, Ῥγβββεὶ, εἰ πλϑθ} 7 δὴ ὀρροηθηῖ οὗἨἁ ἴπ6 σϑηυϊπο- 
ὯΘ688, ΒΔΥ8 ὙἱΓ ΒΟΠῚΘ ΒΒΔΥΡΠΘ85 ὑπαὶ (Π6 πιδὴ ὙΠῸ Ῥγοίβεβϑθβ ἰὸ 866 δ ἢ}; ἃ οοπίγαϑιὶ (δὶ δθ 
αϑῃ ΒΔΥ ΟΥ̓ οπ6 ραγ {πᾶὺ ἰῦ 18 ροδί-οχῖϊα ἩθΌτον, δηὰ οὐἩ [π6 οἴμον {πδὶ 1 18 δηΐοθ- 6! Ηδ- 
Ὀγοῦ, τηυϑὺ Ὦανα δὴ οἂγ ἤπθ δῃοῦσῃ ἴο ποῦ ἴΠ6 σγαββ πο ἴζ στον 8111] 10 τηυϑὲ Ὀ6 δ" 
το τπαὺ Π6 ΓΘ ἀρὰ βοῦθ αἰ γος 68; γοὺ {Π686 ἅγθ ποῦ ἸποὙῸ {Π|8Π ΤΠΔῪ ὈΘ ΘΆΒΙΪΥ δοοομηϊθιὶ 
ἴον ὈΥ {86 ἀϊβδγθποθ οὗ δρὸ δπὰ οὐ αδἷπι 'π [6 δαΐμου. Ζβομανίδα (11. 4) τᾶβ ἃ. γουησ πιδῃ 
ΜΘ Πα οσοπιροδοά [πὲ ἢγβί ρϑγί, δῃὰ νγὰβ ροββϑί ὉΪΥ αυϊίθ δἀνδηοθα ψΒθη ἢδ σοπιροδθά [86 
βοοοπά. Τα ἔγϑι ρμαγὺ 8β ἴῃ ἰᾶῦσθ πιθαϑυγο ἀδβογρίϊνο, [Π6 βϑοοηὰ το γ ρτορβμοιὶς : δά 
{Π6Γ6 8 τοοπι ἴῃ [86 ᾿ἰαιύαν [ὉΓ δὴ οἰονδίΐίοῃ δὰ σταηάθυν πο πγογὰ ποῦ οδ ]οὰ ἴον ὈοΙΌΓΟΕ. 
10 βυγοὶγ 18 ποῖ δὴ δοςαρίθα οδηοῦ οὗ ογἰ οἶδα {παὺ ὈΘαδΌ56 δὴ δῦ ΠΟΥ νυτὶϊοβ δὶ οὐδ {{π|0 8 
ἃ οσογίδίη 8(γ]6, Ὧδ6 πιυιϑὺ δἰ ὙΆΥΒ 086 [Π6 5Β8816 ἴῃ ΔΩ βυδδβοαυσδηῦ νοῦς. ΤῊΪΒ γεαβοηΐπσ πουἹά 
(88 Τ᾿ Υ. Μοοῦγα 8808) τῃᾶΚο ὺ8 δίϊγη (παν Βυγῖκο οουϊὰ οὶ Ὀ6 ἴΠ6 δαῖμον οὗὨ ἱπ6 Πεμεοίδοπι 
οη (δε Ετεποὶ Ἐετοίωίἑοη, Ὀθοαῦβο μα πτοῦθ (πὸ Τγεαίίκα οἡ (λέ ϑιδίϊπιδ απιὶ Βοαμιζωὶ, πϊοὶν 
8. 88 βἰπιρ᾽6 δηὰ βυράἀπρα 88 [86 ἰὈΓΠΊΟΡ 18 ᾿ηραβείοπθα δηὰ τὶ] απι. Μογθουθυ, ἴὶ 8 ποῦν 
ΟΥ̓ τουλατὶς τὶ [86 ἤγθι ραγῖ, τ μος ἢ Οἡ 4]} 581468 18 δάμη ἰο Ὀδ6 οΥ̓ ροβί-οχῖ]α οτἰ σΐη, ριε- 
ἘΘΩ 5 ΒΟ] στοαὺ αἀἰνθγβίιϊθβ οὐὗὁἨ οοποθρίίΐοη δπὰ δχργεββίοη, Βαϊ. οδὴ ὕὃ6 τοῦθ ὑπ} Κα ἴδε 
Ὀοϊά δηὰ βίαγΐησ βυπιθοϊ  ϑιη οὗἩ [06 πἰσμὺῦ νυἱβίοηβ [8Δη (λ6 ρἱαίη ἀϊάδοιςϊς. υἱδογασθ5 οοη- 
ταϊηοα ἴῃ (π6 ὕνγο οδβδρίθυβ (Υἱῖ. δπὰ νἱϊ..) σψῖς ἢ ΟΠ] τα 7 Ὑοὺ ὯῸ οπ6 88 βυσρεδίοα 8 
αἀἰδδγθηῦ δυΐμποῦ μόγο. ἍΥΏΥ (Ππθ διουϊά νσὸ (Βϊηἰς οὗ ὁπ θη γγὰ οομηθ ἴο [ἢ βοοοηίὶ ρϑτί, 
Ψ Βογα (Π6 ναγίδιίοη 18 σον ΠΥ ΠΟ στοαίου Ὁ Α ποτὰ τηᾶὺ Ὀδ δἀοα γαβρθοϊζησ (86 ἀορϑηά- 
666 οὗἩ Ζοιοδαγίδῃ ἀροὴ [86 φαυ]ον Ῥγορμϑίθ (866 [86 οἰϊδιοη8 δὰ γϑίδγθῃοθθ ἰῃ αὶ 8) 88 οὐ" 
ἄφησα οὗἹἩ μὶ8 ροβίθσίουιγ. [Ὁ 18 ἴσυαθ τμδὺ ΟΒίοΥ, Ὠἰη86} 0 ἃ ἀδίδηον οὗὨ (δὸ σοπυϊηθῃο8δ, 
ἀροϊϊηθ8 ὑο υ86 (μὲὲ8 ἀγρσαπμοηΐ, βαγίησ {μαῷ 10 18. ἐϊροβϑὶθ]6 ἴο ἀθοϊάθ ἴθ βιο οαβ85 πιὶοἢ ἰϑ 

(86 οτἰίηαὶ δϑουγδθ οὗὨ (16 πογάβ, ρῇγαϑθβ, δηὰ ἱπιᾶσθθ υϑοὰ, Βαῦ (μ6 ροΐπς 15. νγο}} ἐβίκϑη ὉΥ 
Βιδμο  ἰη, (μδὲ ἰδ ἰδ ἔᾺΣ τλοτο ΠΠΚοὶγ ἐμαὶ οὔθ Ῥτορμοὶ αυοίεα ΌΠπι πιδῦγ ἴμδη (παὲ πλϑῺγ αυοὺοὰ 

- 
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ἤοτη οη6. Ϊπαρθοά, ἰζ νᾶ8 {π18 φοηϑίἀθγαίίοη ρυϊποῖρα! ν τ ΐσ ἰοὰ Π6 νοι ὑο οὔδησα δϊς 
ορϊηΐομ, βο ὑμδὺ δον βανίησ ἀθ᾽ατθα (ῸΣ ἔνο δυῦμοῦβ οὐὗὁἨ Ζοοβαυίδἢ πὶ ἔπγοα φαϊοηθ οὐἁὨ μιἷϑ 
Ιηπϊτοἀυοιίοη, μα τοϊυγηθα ἴο {Π6 ὑγδα ἰομΑΥΎ νίονγ ἰῃ {86 ἰουνΒ. 

(..) Ὑμὸ δάνογβθ βθΟΥῪ οἰ δἰπιβ (μαὺ [π6 ΘΟμΡΙ]6γΒ οὗ {π6 Οδῆοη ἴουπα (Π686 εἶχ σμδρίθγϑ 
Οἰτ Πα ἰοσεῖθοῦ ΟΥ̓ 1ῃ ραγίβ, Ποδίλησ ἃγοιηὰ 88 ἃ ραγὶ οἵ [16 ἱπβρίγοα ᾿ἰοταΐυγο οὐ τ6 παϊίοη 
δα σΘΏΘΓΑΙΙΥ τοοοσηϊζοα 88 βυοι, θὰ Ὑ]ποὰῦ μανίησ [π6 ἤδηλα οὐ Δὴγ δυΐμοῦ ρτοῆχοα; δηὰ 
[Πδὺ ὈΥ ᾿νϊδία κα ἸΠ6Υ Ραῦ ὕπδῖλ ἰη οοπηδοίίοη ψΊ τ[μ6 Δοκποπι θά σοα ργορμθοίθβ οὗ Ζϑομβαυίδῃ. 
Βοτα, ἰὺ πιαύ' Ὀ6 ὑγροὰ ἴῃ τΘΡΪγ, 18. δὴ δχοθθάϊ ον ἱπιργοραῦϊο βυρροβιιοη δ τμ6 οὐδε. ΑἹ] 
16 Ῥγορμθίΐοαὶ τυ ἴησβ οὗ {μ6 ΟΙα Ταδιδιηθηὶ οὗ σθῖοἢ 6 μανθ ΔὴΥ Κηονϊβσο βίαια ἴῃ 
Θϑοἢ ολ80 δ ὑπ Ὀδρσιπηΐῃσ {πΠ6 πᾶπιο οὗἁὨ (6 δαίμου. ΤὨΐθ 158 ἴσῃ οὗἩ ἴθ ὑπνοῖνα ΜΙποῦ 
Ῥτορβμοίβ, οἵ (88 Βοοϊκ8 οὗ ᾿βαίδμ, εγθιηϊδη, δηὰ Εζοκίθὶ, δηὰ οὐἁὨἨ 86 ραγίζουϊδν ργορβοιίς 
υἱδίουβ οὗ ϑηῖ6] (νι! 1 ; Υἱἱ]. 1; ἰχ. 1,2; χ. 1). Τὶ γαϑ ποῦ [Π6 οα86 ὙῖΠ {πὸ ἰϑίογϊοϑ 
οὗ ϑουγὶρίυγο, ἴον {16 οὐυϊουβ γθάϑοῃ ἰμαὺ ἴΠ686, θοῦ Ὀθοδαβο {πον τοῦ ἀγάπῃ ἴγοπι [Π6 

ΔΙοἨιναβ οὗ μ6 ῃἠδίΐοῃ, οὐ Ὀδοδυδα ΠΟΥ Ὀογὸ ἰηιγίμδῖς ουϊάθησο οὗ ἱμποὶν οογγοοίποββ, ἀἰὰ ποὶ 
γτοααΐτο ἴο Ὀ6 αὐϊηιθηιἰοαίο ὈΥ 186 δυυθποῦβ᾽ παπιθ8. Βαϊῖ ῬΓΟΡΏΘΟΥ μιδὰ 118 Θπιῖγο νδ]ὰθ ἰῃ ἰΐ8 
αἰνίπο ᾿ηβρίγαιίοη, ἀπὰ 1ΐβ Ὠυπαδ δαῖμον ππυβῦ ἔαγοΐβ}} ἴῃ ἷ8 ἤδῖηθ δῃὰ ρδυβοπα γ, [86 δνὶ- 
ἄδηςοθ {παὺ Ὠ6 βίοοα ἴῃ βυο ἢ ἃ γοἰδιίοη ἴο (ἀοά 88 ἴο Ὀ6 τηδίίθ Ὀγ Ηΐ ἃ ομβᾶπῃοὶ οὐ γονο]δίΐοη. 
Τΐ8 ἴμοπ θεΐπσ [ἢ6 ὁδεδ8, ἰδ 8 ΟΝ ἀπτθδϑοῃδ]6 ἴ0 βαρροβα [μαὺ δ ΔΟΠΥΠιοῦΒ ῬΓΟΡΉΘΟΥ 
ὙΓ85 ΟυΣΓΟηῦ διοης; {Π6 96 })}8 δῦ (Π6 ὑἴτηθ θη ἴπ6 Οδηοη πὰδ θδάθ. ΟἿ (Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΝΘ 
ΔΙῸ ᾿υδβεοα ἴῃ Βο αἴης ὑπαῦ μαὰ βυομβ 8 παπιθὶθ88 Οτῖκς ΘΟ Ὀθίοτα [86 σοιμρίϊογβ, [Β6 
σοῦ μᾶνθ σα]θοίθα ἴτ ἃ8 οἡ 15 ἔδοθ βραγίουϑ. 

(7.) Το ἰεβεϊ πιοῦν οὗὁὨ (86 δον οὐ (18. βιιδγθοῦ 8. υηδηϊπηουβ. Νοῖ οἷν (86 ᾿ἰδαγποὰ 
δογΌ65 ἴῃ {Π6 δγ8 οἵ ΕὔΖζτα δπὰ αἴογγδγὰβ 80 σομιρὶ θὰ (μ6 ὕδηοι, θὰ {{|ὸ βοΒοοΐβ οὗὅἁ 
Η116] δορὰ δμιδιυσηαὶ γὴο ἢουγ θα ἱπ Φογαβδιθῖη [8ὲ Ὀοίοσα δῃᾶ δον (Π6 {πιὸ οὗ οὺὖῦν 1οτγά, 
186 ρτοδὺ σον 5 ϑθπλη Αγ 168 οὐὗἩ ΤΊθοτῖα8 δηαὰ Βδγίοη, [πΠ6 δῖ μουβ οἵ ἰμ6 Ταγρίπιβ, δηὰ (ἢ 
σοπιϊηυοιιβ 56.165 οὗἩ ἰθαγηθα ΒΔΌΌΐΪη8 ἀοτῃ ἰο [86 Βοίογιμδίίοη, 8411} τσϊ οἣθ ςοηϑθηΐ, δοσαρὲ 

᾿ {86 Βοοΐκ οὗ Ζοομαγία Β Ἰυβὺ 88 ἰῦ βίδηἀβ ἵπ (6 ΟἹα Τοβίδιηθηῦ 88 {πὸ ὑγοάαοί οὗἨ οπθ πηβῃ, 
116 ἙΘΟὨ ΘΙΠΡΟΓΑΓΥ οὗ Ηδσσαὶ δὰ Ζογαθραῦθ]. ΟΥ̓ (Π6 Ἰοαγπίηρσ οὗἁὨ [Π686 τπηϑῆ {6 γῸ οδ 6 
ὯΟ αιοβίίοη. ΤΟΥ ΜΕ͵Θ 848 Ὑ6]1 806 ἴο πᾶ σο αιιοβίϊοηβ οὐὗἩ ονυϊάθηςθ, ἰηζθγπαὶ οὐ δχίθγηδὶ, 
88 ΔΩΥῪ τηράδτῃ οΥἶ6. ΤΉΘΥ ΜΈΓΘ ποίογϊουβ [ὉΓ [86 ]ν δχίγθῃθ ᾿θϑίουβυ [Ὁ (π6 ἰπίεστὶΥ οἵ 
1Π|6 βδογθὶ νυ ησε. ὙΠΟΙ͂Ρ ΔΌβοϊ αἱθ βιΐθθοθ 88 ἴο 8ὴΥ αἰνθυβιῖυ οὐὨ δῦ πουβϑῖρ 8 ὙΠΟ ἰη- 
ΘΧρ] οΆ 016, 1 1π6 ἀρρᾶγϑηῦ ἱπαϊοδίίομβ οὗ ἐμαὺ [Ἀοὺ πᾶν δηγιπίησ Κα 86 ἄδρτοθ οὗ δίγθησια 
δα ΟἸΘΆΓΏ688 ΜΠ Οἢ 18 οἰαἰ πιο ὈΥ [86 Ορροῃθηῖβ οὗ [16 ἐγδάιυοηλὶ νίονν. 

Μτν. Ῥούονῃθ, [Π|6 δυΐμοῦ οὔ (6 αὐῦϊεϊα οὐ Ζθοβαγίδι ἰῃ απ’ 8 ΜΒιδία Πιοίϊοπατψ, οοῃ- 
οἰυάοβ ἃ τονίον οὐ τη8 ψ μοΐθ ἀγρυπιθηῖ, τὶ (ἢ 6 ΤΕΙΠΔΥΝ, “10 18. ποῦ ΘαβΥ [0 β8. ΒΊΟΝ ΑΥ 
Π6 ποῖσ!ῦ οὗἩἨ δνϊἄθηοθ ργθροηάογαίθβ." [ςοδπποῦ ἃστθθ ΠῚ} (18 ορἰπῖοη. ΟΥ̓ οουγβα ἱΐ 
σοῦ ὰ 6 16 (0 88 ἱπῶὼς (Πθγα ἰ8 πο στουπά ἴῸγ βαϑροοίίησ [Π8 ργεδχ!]θ ἀδία οὗ 86 Ἕμαρίογε 
ἴῃ ἀυοβιίίοη. ΤοΟ πιϑηΥ ΟΥἰο08. ΟΥ̓ νάτίουϑ οοιηϊγίοβ δπὰ οὗ αἰἴδγθηῦ βμδά 68 οὗἩἨἁ (μθο]οσίοα) 
ορϊἱπίοη, βανα στὰ ἰῃ δαοριΐϊησ (Π18 νίονγ ἴο νασγδαῦ ἰζ8 οοηϊοιηρίαμουβ τοὐθοιΐοη. Αὖὐ (π6 
ΒΆΤΩ6 {1π|0ὸὲ 8 σΑΓΟΙΪ τουΐον οὗἁ {ΠῸ οᾶ86 ᾿π8ι1ΏΗ 68 (Π6 ἱπηπιθιηουταὶ Ὠἰβίοτῖοαὶ ὑτδάϊτίοη. Νο 
ἀδῖοϑθ δῦὸ σίνθη, Ὀθοδῦδβα Ὡ0η6 6 γ6 ποϑάβα, ἴΠ6 δηϊγα οὐϊ]οοῖς Ὀοΐῃσ οὐ (μ6 ἀϊδίδης δαΐαγο. 
ΤΗΘ δυίμοῦΒ δὴ 8 ποῦ οπςθ τχθηἰϊοηθα ; ὈὰὉ [86 βᾶπηὸ 18 ἴγὰθ οὐἁὨ (6 Ἰδίοσ ργορῃθϑοῖθβ οὗ 
Ἰβαϊδη, (6 ὑπθηϊγ-ϑῖχ ὈγΙ]]ΠἸαπὸ ομαρίογβ  ἰοἢ οἴοβο {π6 ὈοοκΚ. Ὑμ6 πογίβογη Κίησάοπι ἰδ 
ποὺ τηρηἰἰοηδά ἴῃ (86 Ἰδδὺ ἴῃτϑα σμδρύουβ, 8116 10 4068 ὀοσὰὺν ἴῃ {Π6᾽ ΤἸγοο ργθοθαΐησ; δαὶ 1 
ϊ8 τηϑηιίοη ἱπ (μο ἰφἰίου π88 ἢο μιἰβϑιοτίοδὶ βἰσηϊ βοΐηοο, [18 οπιὶδδίοη ἴῃ [86 ΦὌΓΙΟΡ πϑοὴ δυο 
ὩΟΠπ6. 7] οἤοτγιβ πηδάρ ἴοὸ δχρί δίῃ ρατγίϊουϊδῦ ὑγθαϊ οι! !Οἢ8 ΌΥ Οσουγτθηςο8 ἷἰὰ Ηθῦγονν βίου υ 
Ρτῖον ἴο (πὸ σδρενιν, Βᾶνα ἰοία!Υ (116, 85. 6. σφ.» [86 οοῃαυθδὺ οὗἁὨ ἐμ βοϑιοοδβί (ἴχ. 1-8), 
186 νἱούουν ονὸῦ δανδὴ (ἰχ. 18-17), 6 ἰβοάϊησ οὗ (μὸ ἤοοϊς οἵ βἰδυσβίον (χὶ.), [λ6 σοῦσγαὶ 
τορϑπίδηςθ (χίϊ. 10-14), οΥὁ [86 ἱπταγὰ Ῥαγ δπα υἀηΐῖνογβαὶ δβοθηάδθου οὗ δυάδι (χίν. 16-- 
21). Βιυϊ πιοεῖ οὗἉὨ {ῃ686 οδῆ Ὀ6 ΥΘΡῪ δ ΕἸ8ΓἈ 1 ΟΥἹῪ βονῃ ἴο Ὀ6 1416 ἰπ (86 ροτϊοὰ Ρὲ- 
ἔπθοη ἴῃ τϑϑίογαίίου ἴοπὶ Βαγίοη δηά {πὸ Ἰουπάϊησ οὗὁἨ {πὸ ΟἨ τ βεῖδῃ Ομ ; δηὰ δὴν 
ΟΥΠΟΥΒ ΠΥ δϑίο γ᾽ Ὀ6 σοπδιἀοτγοὰ 848 Ὀθαϊομσίησ ἰο ἴΠ6 88 γοΐ ἀπ] Ἀ]]6 ἃ ρύγροβοβ οἵ ἴ86 Μοεὶ 
Ηϊσ. Ὑμαῖ {θη 8 ἴμοτο βίδυ  ησ ἰὼ 186 Τμουσῆς (παὺ Ζεοβαγίδῃ ἴῃ (δ ἰδίοσ γϑᾶγβ οὗ ἰδ, 
ἀπο [86 συϊάδηοο οὗὨ [86 βᾷπιθ ἱηβρίγϑίίοη ἡ οἷ πα οπΙ ὈΪν νουομϑαίδα (0 Ἀἰπὶ [86 πὶρῃῦ- 
υἱβίομα, ργοοθοάρα ἰο γεςογὰ (686 ἔνσο οὐδ. 68 οὐ Ὀυγ 68 Βοιο ησ ἰῃ οαἰ] πα {μ6 Τα γο ἴογ- 
ἴπη68 οὗὨ {Π6 ρβϑορΐὶα οὐ Οοά, Ἔχει πσ ὑμοῖν βίστυσυϊοβ δηα ἰγἰπη 8, ὑμοῖν 8:8 δῃὰ ρυτγίῆσα- 
ἔἴοη, δῃὰ δβρϑοίδ!γ (ποεῖν Ῥυοδυ- Κίησ, ποῖ ΠΘΓΘΙΥ ἴῃ ἰ8 νίᾶθ δηὰ ρϑϑοοίῃ] τοῖσῃ, Ὀαΐϊ 4]80 ἰῃ 
ἴδιο τεὐοοιίοι, Βυπ ἰοῦ, ἀπὰ βαογῆσθ ὈΥ τ βΐοὰ ὑπδὺ τοῖρ ἰ8 ῥγοουγοα ἢ ΤΈθη, βίποθ τὰ 
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Κπον {παῖ ΓΘ Δ οἢ οη6 οοοαβίοῃ ὉΥ αἰνίηθ οοιηπιδηα (Χχχνΐ, 2) το υορα ἴο νυϊιϊησ 4}} 186 
ῬΓΟΡδοῖθβ οὐἁἩ 8158 ργοεθάϊηρ τη βίγυ, ὨΥ τοῖρς ποῦ Ζοοβαυῖίδ ἢ αν ἀοπθ {86 β881:ὴ6 ἰμίηρ, 
τρδκίηρ οη6 σοῃρίοία γοοογὰ οὗ 8}} πδὺ [86 1ογὰ μαά βθϑη Αἰ ἴο τονϑϑὶ ὈΥ δἷπὶ 

ΒαγΒογιοτο, ἰοῦ [Π6 του σοραγα {π6 σοῦυγβα οὗ ὑπουρσῆβ ἴῃ [86 αἰσῃῦ πἰσιΐ νἱϑίοπβ πὰ 
18 6ἷγ Δρρϑηάϊχ νἰτἢ (δ οὗ ἐΠ6 βοοομα ραγῖ, δηᾶ μὲ νὴ] Παγάϊγ ἔδὶϊ ἰοὸ 866 ἃ βυγργιβίηρ οοἶποὶ- 
ἄδποο ἱπ ἔπ6 σοῆ ΓΑ] ΒΟΟΡΟ, ἩΒδίαυΟΥ ΠΙΔΥῪ ὍΘ [Π6 νυ οηΒ ἴῃ ἀοῖα!!. ὙΠΟΡΘ δΓ6 {886 58π|6 
Ῥτοι 868 οὗὨ ἰπογθδβα δηὰ οη]αγσοιηθηῦ, οΟὗὉὨ ργοϊδοιίίοῃ πὰ βϑουγγ, ΟΥ̓ ονογίμτον οὐ ἴοββ, οὗὨ 
ΤΟΠΙΟΥΆ] οΥ̓͂ ἱπ!αυΐγ, οὗἁὨἨ εβιιδίοη οὗ (8ὲ ϑρίγιξ, οὗὮἨ [π6 ῥα πίϑῃτηθηὶ οὗὨ {πὸ ἱποογγίσ]6, δῃά οὗὨ 
[16 ὅπδ] ἰησαιπογίπσ οὗἁὨ [Ἀγ-οΗ ΡΘΟΡΪ68. ΤὨΐθ 18 δρραᾶγοηΐ ἔγοπι ἃ ρίδηοβ δἱ [86 σοῃίθηςβ οὗ 
86 τοβρθοιϊΐνα βθοϊίϊοπα ἃ8 σίνθῃ ἰπ ἃ δ, Βαξ ἰβ 81] πιοτὸ ουϊάθηξ ἀροὸῦ ἃ οδγθίαϊ οοποϊπυοαβ 
τοδαϊηρ οὗ οϑδοὴ ραγὶ στ 86 αἰνδηοη ἄχθὰ ΡΟ [86 οΥ̓οΣ οΥ̓͂ (πουσῃὶ δηᾶὰ 108 σϑηογδὶ 6χ- 
Ῥγοβϑβίοῃ. Αβ ἴο (π6 ἀδνοϊορπιθηὶ οὗ ἰμ6 Μαεββίδηϊς ἰάθα, ἵπ6 ἰοὶν ἀπὰ ΡῬοδορίῃ] τον ὕροῦ 
ΔῊ 8.388 ἔοαὶ (ἢ. ἰχ. 9) 18 αυϊα ἰπ ΒΑΓΙΟΩΥ ὙΠ [Π6 ταροδίθε ἀ86 ἴῃ ἐμο ἔοσπιθν ραγὶ (11. 8 ; 
Υἱ. 12) οὗἉ [π6 τιοάσϑὲ ἴογπὶ “ ὈΓΔΏΘὮ " (Ξξ βυοκαν, ϑμοοῖ). ἀπά δου σῇ 6 ἰδίου σμδρίογα 
σοηΐδίη 8 τονοϊδιίοῃ οὗ βυβογίησ ἴῃ (πὸ σοοά ΒΒορ ογα, οὗἁἨ πο ἴΒογο ἴδ τὸ Βἰπὲὶ ἴῃ [86 
ΘΑΥ]Π]16γ, γοῦ 015 18. 81 δῦ νγὸ βῃουἹὰ οχρϑοῦ το ἴπ6 δηδίοσυ οὗἁ ἴβαϊδἢ, σβοστα γα Ἦδυθ 
[86 Κιῃσ δη {πὸ Κίησάοπι, [Π6 ὈΓΆΠΟΒ ἀπά [86 ρου ἰπ {86 αν ον ργορμθοΐεβ, θὰ πὸ ἱπάϊ- 
σϑίίου οὗὁὨ [16 50] Ἠᾶγυ, ρβϑιϊθηῦ, στοησοά, πὰ τιαγίγγοα βυβογον {1 τὸ τος} [86 Ἰδοῦ ροῦ- 
[ἴοη. [0 86θιηβ ἴο αν Ὀθθῃ {Π6 ργροβο οὗ [6 Μοϑὺ ΗΙσῈ ἰο γῖνο (111 ἔοσοθ δηὰ βδθθρ ἕο 
[86 ὈΥγΙσΙΟΡ πὰ τόσο οἱονίπσ δηξεἰραιίοηβ οὐὗἠἨ Μοβϑίδῇῃ 5 σμδγασίου ἃ πα οοῦγβθ, δηα δήῖδγ 
(Π18 Ῥταραγδίίοη, ἰο ἀἰξοίοβα (86 ἀδυκον οὐ πο 8 οὗ ᾿ἷ8 θα Γδογα ἱΠΆΓῪ σᾶγθοῦ. ἀπά ἴΐ, 88 56 6Π|8 
ῬΓΟΌΔΌΙ]Ο, {πὸ βοοοπὰ ρδγὶ οὗ Ζϑομδυα νἃ8 ἰϑϑυθα δὖ δὴ δἀναποϑα ρογὶοὰ οὗ ἢϊ8 110, θη [16 
τοδίογοἀ οχὶϊθδ δὰ ουἱένοα {πο ῖγ ΘΑΥΪΥ ὑγῖα 8, ἀπ θοῦ ΠΥΤΩΪΥ ΘΒ Δ Ὁ} 1806 α οἡ {δ6 Ὁ δΔηοοβίταὶ 
801], ὑπο ῖγ βἰἰυδύοη που]ὰ δάμη οὗ ἃ ἀϊβιίηοϊ τοΐογοποθ ἴο ἰμ6 βυβογίης Μοββῖδῃ πο πουἹά 
ᾶνθ Ὀ66η ἀη80} 8 0]6 αὖ Δ ΘΑ] ον ρογὶοα βοὴ ἰῦ τὰ ΡΥ οΌ]ΑΥΪΥ σϑαυϊγοα (μδὲ {μον δμουϊὰ 
Ὅδ6 σοηδβοϊθα δηὰ δηϊπχαίθά. 

ἢ 7, Τλε αἰϊερεά Ιπβωεποε 7 ἰδ6 Ῥετγβίαη ΤἼοοίοσγ. 

Τμαῦ Ζοοβανδ ἢ 5ῃον8 ἴῃ ἴΠπ βίγ]6 δηὰ ἵἴοστῃ οὗ 88 νυ ποβ ἴσϑοθδ οὗ [λ18 Θαυϊγ ΟΠ δίϑδῃ 
οἀὐποδίίοη δ48 ἰοησ Ὀδθὴ δάηι 64, δὰ [86 ΟὨΪΥ πιαίίον οὗὨ βυγρυίβα 18 [παῦ [Π086 ἰγᾷοθϑδ δ΄Ὸ 
Ὠοΐ ΠΟΤῈ ΠΟΠΊΘΓΟΌΒ δπηἃὰ ρΙρϑῦ]θ. Βαῦ ἰξ 8 οἴὔδθη δϑβογίϑα (μαὺ ποὺ οἡἱὺ ᾿ἷ8 ἰδησυᾶσο δαΐ 
ἷ8 ᾿πουσπῦ ἢΒ8 Ὀθθη αβθοίθαἃ Όγ οοηίδοί τι ΕὐΒηΐς τϑοθϑ δὰ τοὶ ἰσίοπδ, οβρϑοΐ!γ ὈΥ (86 
το] σίου νἱοννβ οὐὗὁἨ [86 ἀποίθηῦ Ῥογβίδηϑβι ἼἸπὺ8 Μγ. ΑἸσοῦ βαγβ (οοίγίηθ οὗα ωίωγε 1 γε, 
Ῥ. 1339), “͵ βανὸ υπηυῤβιεϊομϑὈ]6 ῥτοοίβ {μαῖ ἀαγίησ [86 ρογϊοα ἔγοαι [86 Βδθυ]οηΐβϑη Οδρ- 
νἱγ ἴο 1 δαἀνοηῦ οὗ ΟἸγὶϑῖ, (π 68 Ὀογτονοᾶ δπὰ δἀαρίοα ἃ στοδῦ ἀθ68] ἔγοιῃ ὑπὸ Ῥεγϑίδη 
{μθοϊοσγ." Αρσαΐπ, 88 χυοῖοδβ (ρΡ. 141) [6 δοαΐθ δῃὰ Ἰθαγπθὰ βομοῖαν, ὕγ. Μαγιη Ηδυρ, δὲ 
ἀοοϊαγίησς ὑμαὺ “ ΔΦυϊεαίδηι αἴθον [16 Θχὶϊο τοοοϊνϑα δὴ ἱπιροτίδης ἱπῆσθηςθ ἔγοτῃ ΖΟγοδβίγ δ 8πὶ, 
δὴ ἰηδιοποθ ΜἜΪΟΝ ἴῃ τοραγὰ ἴο τὴ6 ἀοοϊγίηα οὐ δησοὶβ, ϑδίδη, δῃὰ {Π6 σεβυττθοϊίοη οὗ 186 
ἀοδά, οαπηοῦ Ὀδ πιϊδύα θη." Α8 Ζοοπδγῖδῖ 068 ποῦ τοίδὺ ἴο [86 τοϑυγγοοίίοῃ, ἰδ 18 ΟὨΪΥ [86 
ἴοσημου ὑνὸ οὗἩ [Π686 ααδδβιίοηβ ΜΒ ο ἢ προ ἰὸ 6 δηθὰ ποτα. 

ὙΠΘΓΘ ἰδ πὸ ἀοιθὺ {παὺ (6 ὕνγο βυϑύθιῃβ, [Π6 Ἡθῦτγον πὰ (86 Ῥογβίδη, βυ δϑύδη 8 }}}γ δστοο 
οἢ {π686 ροϊηΐβ. Ασοογάϊης ἴο [88 ἰαἰΐογ, ΟτιαυζΖά, {πὸ Ῥυίποῖρὶο οὐὗἁὨ (οοά, [16 Εοαππίιδίη οὗ 
Τλσιῦ, ποῖ ΟἾΪΥ ογθδίθα 86 Θοαγιὶ δηὰ πιϑῃ, ὈυΓ 4180 ἃ πυπιῦοῦ οὗ βρί τυ] Ὀοίησβ, βοῖὰθ οὗ 
ὙΓΠΟη δἰοοα ἃ8 σου 80 ||0Ὑ8 δγουπὰ 8 ἰῃτοπὸ ἀπά 4}} οὗ τ οπὶ 6 οησδαθ ἴῃ 1118 Βουυΐοθ. 
Ονογ δσαϊηδὶ Ογπιυζὰ βίουά ΑὨγίπηδη, π6 Ῥυϊποίρ]α οὗ Εν!}, (16 ᾿ῃδιϊσαίογ οὐ ἃ} Ὑγοῦρ; διὰ 
ἸὨΪΒΟΡῪ δὰ ἀθδῖῃ, 0 αἶβο νγἃ8 δίΐθηθ ὈΥ βυθογα παῦὺθ 6Υ]]} βρ γι 18. [το Ηϊπιβ6]  Αηάὰ [658 
ὕπνο Θββθῃῦίδὶ ργΐποῖρ]68 βίοοά ἴῃ οἴθγηαὶ σομῆϊοι πὶ ὁδοῦ οἴμοσ. Ηδτγα {Π6ὴ 8 (86 ἀοσίΣϊηθ 
οὗ ρσοοά δηᾶ 6ν}] δῆσοὶβ, 88 ἃ ὁοηβίζαρηϊ δηα ΥΟΥΥ δποίθηῦ ρδτί οὗ 16 Ζοτοαβιϊδῃ Βγαίθαι, 
88 8}} Θχροβίιουβ οὔ ὑμαὺ ϑνβύθῃ) ἄστοθ, βουνοῦ (ΠΟῪ πιϑν ἰδ οα οὐ μον ροΐϊηί8. 108 δηξᾳ- 
αἱνν τγᾶ8 δὖ ἰοδβὲ βὶχ οϑηζυγῖοβ Ὀοίογα ΟἸγὶβῦ, απ τᾶ Βανα ὈδΘὴ ἴΌῸΓ οὐ ἅνα σοπίυσίθϑ θυ θοῦ, 
χη }]]6 Ὧν. Ηδυσ, οπ6 οὗ {[Π| ἰαὐθδβι βοβσαγβ ἴῃ (18 614, ΒοΙ 485 ἰδ ἴῸΓ οογίδϊη (Π ἰσεν, Ρ. 141), 
180 Ζογοαδίογ Ἰινθὰ ἔγοπι ἄβδθη μαπάτθὰ ἰο ὑπὸ ἐπουναδα γϑᾶτθ δαίογο [86 ΟΝ γιβδῃ οτᾶ. 
Οἱ (δ6 στουπὰ τηλίη]ν οὗ {18 ΘΑΥΥ ἀδίο, ᾽ν 8. ᾿πϑιϑίθα (πὶ Ζϑομαγίδῃ Ὀοττονσθὰ ἤοπι [88 
Ζοηά-Ανοβίβ. Βυΐ βυγοῖν [ἢ18 ροβίυἰοη 18. ποῦ ἴθῆδ0]6.Ύ Ὑδῦ γθᾶβϑοῃ 8 ἔμοσο πιο ἢ σΟπιροΪδ 
8 ἴο δδίϊονθ ὑπαὺ οἰἴμοῦ Ὀοττονοὰ ἔἴομλ ἴΠ6 οἵαν Ὁ ὙΠῸ ΗΘΌΓΟΥ ϑυϑίθηι οἰδίσηϑ ἴοὸ Ὁθ 8 
τον Ἰλίου, ὕθσαη δὖ 186 [Ἀ}] οὗ πιδῃ, απὰ στδάυα!!γ δηϊδγρίηρ ἴῃ ἴ[Π6 βοορθ οὗ [5 ἀἰβοϊ οβαγοϑ 
ἀυγίησ 8 Ἰἰοῃσ οουγϑα οὗὁἨ ἃσοβ, Ὑ ἶΐ6 Ὁ ΠΑΓΓΟΘα ἴῃ [Π6 πυιθοῦβ οὗ ἴπο86 ἰο τοῖα ἱξ γγ͵88 
αἰνθη ἴοτα [π6 Ὑ8οΪ]6 γᾶθα δῇ {86 ἤγϑβί ἰο ὁ ρδγίἰουϊαν ἀἰνίβίοη ἴῃ (86 [ἰπη6 οὗἨ Νοδᾷ, ἰο ἃ ρδι- 
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εἰσι τ ΓΆΠΔΙΙΥ ἴῃ [86 {ἰπι6 οὗἨ ΑὈγαθδπι, δηὰ Ἰαβυ]γ ἰο ἃ 58ΐπο]6 ἱπαϊνϊἀυδὶ ἰπ [π6 {ἴτηθ οὔ “8 60}, 
τ ο86 ἀοβοθηδηΐθ οοηδιλιϊοα [μ6 οοβθῃ βοθὰ. 10 (58 6 δα ιϊο, ταὶ ἰ8 ἴο Βίπάδν 186 
υἱοῦ [μδὺ βοῖηδ ρογέϊοηβ οὗ [86 ῥγίπιθνδὶ γτονοϊδίου. ἰο Αἄδῃι, ΝΌΘὮ, οὐ ΑὈγϑμδηι, λΔῪ πανθ 
βοαίοα ἄονῃ {πὸ δίγθδῃ οὗ ἰἰπη6 ουϊϑίἀ6 [26 σμδηη6] οὗἉἩ [π6 οονθηδηΐ, δὰ, Ὀεΐῃσ ἀρργοργίαιδὰ 
ὈΥ Ζοτγοββίθν, Ὑγογθ τγουρθιῦ ὈΥ ἷπὶ ἰηΐο [86 βγβύθῃηι ὙΒΙΟΒ Ὀθᾶγβ ἷβ ἤδπθ ὃ Βογοπά ἃ]} 
΄υδδίίοι [6 ἰγααϊ οι οὗ (86 ἢοοά {μὰ8 ἀδβοθπάβα ἴῃ δἰπιοϑὺ θνϑσγ ἀϊγθοίΐοηῃη. [ὲ 18 βυγοὶ Υ 
ποῦ ὈΠΓΘΑΒΟΠΔΌ]6 ἴο (μ1ὴΚ ὑμδὺ ΟΥΠΟΡ ἰγδάϊ(οηβ γοσα ὑγϑηβη θα ἴῃ [ῃ6 βϑηθ τγὰγ. Βαϊ ἴῃ 
ΟὨΪΥ ΟὨ6 ἰμβίδῃςθ ΘΓ (ΠΟΥ 86 ἰΖϑὰ ὈΥ̓͂ ἃ τπιδῃ 4016 ἰο χοϊδίῃ [686 ἐγαρτηθηΐβ οὐ ρυγίτἰἶνθ 
γα διὰ ἀδνοίορο ὑμομὶ ἰηΐο ἃ οοιαρ]θίθ τιοποϊμοϊδιλς βυβίθηι. [Ι͂ἢ (818 νγὰγ (86 οτἱσίη οὗὨἨ [88 
Ζοτοδδίγίδηῃ ἀοοίσγϊῃθ 88 ἴο δηροῖὶβ, ροοά δπὰ Ὀδά, δ Ὀ6 ΤΑΙ ΓΙ δοοουηϊθα ἴογσ. Βαὶ 1 οἡ 
[86 οὔδοῦ βδηὰ {π8 ροβίυϊαίθ οὗὁἨὨ δὰ οτἱσίηδὶ σϑυϑ]αιίΐου δ [86 αρὶπηΐπῷ Ὀ6 τ ΒΟΪΥ ἀοπίοά, 
Ὑ6 ΓΘ ἠού Βα ὉΡ ἴο (86 σοηο8ΐοη ἰΠδὲ ΖΘοΟβαγίδη δηα ᾿ιΐ8 ργθάθοθαβοσβ θοστουγοα ἤΌτῃ ἐμ 6 
ΔαΐΠοΥ οὗἁἨ (6 δοοίοπὶ Ῥογεΐδῃ ἴδ. ΕῸΣ 1 Ζογοδϑίοσ τγαϑ δϊα ὈΥ ἷ8β οσσῃ δου 165 ἰο 6Χ- 
οοκϊαίο [Π6 βγβύθιῃ τ ΒΙοἢ Θ8γΒ ᾿ιἶϑ Πδιηθ, ῬῬΏΥ ΠΔῪ ποῦ ἰμ6 8816 ΡΟΥΘΡ Ὀ6 Βυρροδεα ἰο μᾶγνθ 
Ἰπῃογθα ἴῃ ΟὯΘ ΟΥ̓ π|0Γ8 οὗἁὨ {6 οῃηϊηοηῦ Ηθρτγονβ ὃ Οπ (π ρῥἷδῃθ οὗ τβϑσγὸ παίυγα]ΐϑη, [ἢ 
4αυσδίϊοη ΓΤ βϑοἶυ 68 1056] βἰ πρὶν ἱπίο οη6 οὗἨ τπιδηΐ8] στᾶδβρ δῃὰ οοῃδίγιοινθ ροόνοῦ, δὰ οἡ δὲ 
Ῥοββῖθ]6 στουπα οδῃ δ Ὀ6 οἰδιθαὰ {πδῦ Μοβαβ οὐ ϑαιησθὶ οὐ αν σοῦ ἀηδ0]6 ἴο ἀο πδὲ 
6 Εδδβὺ Βδοίτίδη γϑίοσιηθν ἀἰὰ ὁ Οὐ ϑυϑὴῃ ἱΐ ομϑ βμου]ὰ δ]]ον ὑπ ργοροβίθσουβ δββουίίοῃ οὗ 
Μτ. Αἰρον (Ὁ. 141), (8δὲ, “Ἴπ6 Ηρργον (μθοίοσγ δὰ πὸ β(δίδῃ, πῸ ἀδπηοῃοϊοσυ πὲ} αἵνοσ 
116 τοβϑιάθηςθ δὲ ΒδΌυ οη,  ΜἘΥ δου] ποὲ Ζθομα γι ἢ Ἰυτη86 1 7 πᾶνα ἀδνυθὶοροὰ 18 ἱπιογοϑίϊηνσ 
ἰδοὺ οἵ ἴ6 ἀπβθϑὴ που] ἰοῦ Εἰ Βηὶς αἰ ἢ Ηδ νδϑ ἴῃς Βοὶγ οὗ δ οἷν: ζαιίίοη δηὰ ἃ [ϊὺ- 
εγϑαίαυσγε π 0} Βδα οχἰβίθα Ὁ οδμίυγῖθβ, 88 γ6}} 88 οὗ ὈΥῪ ἴδ (86 ρυτοβῖ δὰ τηοβὲ βρίγιϊυδὶ 
τοοηοίδοίβδιη ΒΊΟΒ [86 του] [88 ΘΥ̓́ΟΣ 866, δῃηαὰ νγᾶβ οογίβι γ ἴῃ ἃ οοπαϊίοη ἰο Ἰοθὰ ἐγυϊὴ 
ταῖθον ἰἤδη ἴο ὈοΙΤΟῸΥ ἰὔ. 

Νοῦ ἀοδβ8 ἰξ ανδὶ] 9 βᾶυ, 88 Ὧ88 Ὀθθὴ βαϊά, “ον οἴδθῃ πὸ Ηδργον ρϑορίο ἰαρβοὰ ἴηΐο 
ἸαΔοἰδίτγ, δεοθρίζησ Ῥασζϑη χοῦβ, ἀοοίγ 68, Δηα τἰῦαδὶ, 18 ποϊογιουβ.᾽" ΕῸΣ {118 τοιμαγὶ,, ἔσθ 88 
ἵς 18, ἀο6 8 ποῦ τηθόὺ (80 ο886.0Ό6 ΤὴΘ Ῥθορίθ αἷὰ ἐγοαιθηῦν [4}1 ἀΔΥ ὑπάοσ [86 Ὀγθδβῦσο οὗ 
ἐδιρία! 'οθΏ. ΤΠΘ ἰηδίβϑῃσθδβ δγΘ ἴοο Ὠυπηθγοῦβ (0 00 τϑοουπίθα, βιἰσοιο βίην 811 [86 τΑΔΥ ΠῸΠΙ 
186 “41 τογβῃὶρ ἰηϑυϊαὐρα ὈΥ Αδγοὴ δὖ [16 οοὺ οὗ δ᾽ Λαἱ, ἀότστῃ ἴο [86 νϑαρίπρ ἴοσ Τ βδηηπιαΣ, 
δηα ἴ.6 ΟΒΑΠΊΌΘΥΒ ΟΥὗἁ Ἰησοῦ ἩΒὶοἢ ἘΖοϊκῖοὶ τεθυκοὰ. Βυΐ [86 βαπιθ ἔδι 81] παττανο τὶ οὶ 
ἱπέΌγπ8 .8 ΟὗὨ ἰΠ6 836 ἀροβίββιβ, 4130 ἰῃ Ουτα8 18 ὑπαὶ ὑΠ6Υ ὙΟΙΘ ὩΘΥΟΡ Γοραγ θα 38 δηγιίησ 
οἰβ86 [δὴ ἀθραγίυγθβ ἴτοῃ (6 ἴσα. ΗονοΥοΣ πίον μου ταῖς ργουδὶὶ, δἰνγαγβ ἃ ἔδινγ 
ψ6Γ Ἰεδ πὸ γουλαϊποα ἐλ Πα] ἰο [π6 οονοηβδηῖ, δὰ [8686 ργοβοσνθαὰ [86 Πογθα ἰζᾶτγ ἔδι (ἢ ἰῃ- 
ἴδοι. Εττοῦ νΆ88 ἰγϑῃβιθηῦ, γα ρουιηδηθηῖ. Α βυγὸ ουϊάθηῃσο οὗ (δἷ8 18 Ἰουπα ἰπ ἴπ6 ΒοΟΚκ 
οὗἩ Ῥϑβαῖπι8. Τθθ Βυπιδὴ Δυῖθοῦβ οὗὨ [18 ᾿ἰπβρίγοα 1 ΠΌΓΡῪ ὙΤΟΥΘ ἸΏΔΏΥ, δη Π6γ βουγβῃοὰ δὶ 
πὶ οἷν ΑἸ ταπί ρογίοαβ, γοῦ (86 ΘΟ] οὗ ἴμ6 ὈΟΟΚ ͵ἴ8 [6 8810 [Βγουρμιοαῦ, ΤΒΘ οδυϊοδὶ 
Ῥϑδ]1ὴ δὰ {16 ᾿ἰδίβϑῦ ἄῦσῦθθ ἰῇ δυδσυ ἀοοίσμαὶ βθηϊπηθηί. Ενθὴ ἴἢ πο πουίθογῃ ἰχἰησάοι) 
Ὑγθογο, ἈΠ ΒΠουσι Θμονυδῇῃ τγὰ8 80}}} υγουβῃρρθὰ (οχοθρὺ ἰῃ [86 ἐϊπιθ8 οὔὗἩ ΑΒΔ δη “62606]), 
1ΔοϊΪαι ΤΥ τ᾽ ἸΌΣΤΩΒΙΙΥ Θβιδ]Ἰ8μοα, ὑμ6 Ῥγορμοῖβ στ ῃο οἰοία θα ἴῃ 1Ἰμδὺ Κίπσάοαι (Βοβθα, ἈπΠΟΒ, 
δἴ6.) πανον σζᾶνο ροἶδοθ ἴο [6 ργϑυδί!ησ ουτόῦβ, Ὀαῦ το υκοα ἱμοὰ πιὰ ἴδ6 αἰπιοϑὺ Υἱσὸῦ ἀπὰ 
ὈοϊΪάποβθ. ΤΟΙ 18 ἡοὺ 8 βἰποῖο ἰπβίδποο ἴῃ τ ποῦ! Ηθργον ΓμΘοΪοσν γ͵β Βῃδρθα οὐ δνυθῃ 
οοἰογοὰ Ὀγ [8686 ουΐδϑιάθ ἰηἤχμθηοθθ. [8 δυϊμουιζοὰ ὄχρουηάθυβ νυῖ0}Δ οὔθ οοηδθηῦ το͵θοίοιὶ 
ΘΥΟΤΥ βυσσοδίίοη οὗἨ [86 Βοαίμβοη. ὙΨῈΥΣ ἴμθὴ βου) ὰ Ζοοβαγίδ μᾶνθ ργουθα δὴ δχοορίίοη ὃ 
ὙΥῈΣ βμου]ὰ ἢ νυἱοϊδίθ 116 υϑᾶσ οὗ ἃ ᾿πουβδη γοδῦβ δηἢ δοοορὺ ὩΘ6ῊῪ ἀοοσίγηθ8 ἔοαι ἃ 
Βϑδίμοη βοιιοο ὁ ὙὍὙὴθ νοτὺ ἔβοῦ τπδῦ [6 παιΐοη ργθυϊουβὶυ οἴθη ψϑηῦ δδίσδυ ἰῇ Ὑ8ΟΪ]6 οὐ ἴῃ 
Ρᾶγῖ, δπὰ ἴῃ β8οῆια ᾿ηϑίδηοθβ [Ὁ ἃ ἰδησίῃ οὗἁ {ἰπι6, δῃὰ γϑὺῦ πϑνοῦ βυσοροαρα ἴῃ ἱηστδῆίηρ ἰΐ8 
ΘΙΓΤΌΓΒ ὍΡΟΙ ἰ(8 οὐγῃ [ἰογαίαγθ, ΓΟ ἀογ8 ἰδ 8. πιοϑὺ ὑπ] κοὶγ (ΐης (μαὶ ΖΘοΟλαγῖδἢ Βμου ἃ μᾶνθ 
[ὐγηρα 8146 ὕο ὈΟΥΤΟῪ 8 μοδίθθη βιιροτϑιϊυαίοη. 

Ασαίη, 1 τ Ῥγορμοὺῦ Ὀογγονοὰ ΠῸμπ, ἰδ ῬΟΥΒΙ ΔῊ δΥδὕθια, ΜὮΥ ἀἰὰ ἢ6 δίορ βῃογὶ ψἱὰὰ 118 
ἀοοίτίπο οἵ δῆσοὶϑ ῦ Ηον οᾶπια 6 0 6βοᾶρα ἰϊ8 σταπὰ ρϑου δὶς --- [86 δίδγμδὶ ἀπ πθοθο- 
ΒΆΓΥ ΟΧΙΒίΘΠΟΘ "οὗ ΑΒτίταδη ἢ ὙΤΉΪΒ ἴβ [80 ΔΏΒΥΤΟΣ ἩΉΪΟΒ Ζοτοββίοῦ ζᾶγα ἴο {):0 νοχϑᾶ αυθ8- 
ἐἴο οἵ 811} τῃβαϊοσίοϑ πὰ 8}} ἃσοβ,  ἤθῆοθ οοῃγθδ οἱ Απὰ ἰξ ἰ8 [86 Ὀαβὺ οὔ τηοβί μ]διι8ῖ- 
Ό]6 βοϊυϊίςοπ τ μΐο ἢ υπαϑϑἰ δύο ΓθΆΒο. οδ ΓΟΠᾺΘΡ ἴο (88ὲ ρογρὶοχίηρς ργοδίθθ. Νον 1 ΖΘΟΒ- 
διλῃ οὐϊδιὶποα ἔγοπὶ Βδογίοη ἴπ6 ἰάθα οὐὗἁὨ βδίδῃ, ΒὮ6 τηῦβὲ ἢν Ὀθοοτηθ ἔδυ] 8 τ 10}} (86 
μέβοΐο ἀοείτίπο οὗ [86 Ῥουγβίδπϑ ἀροὴ (818 δαῦ)θοῖ. Ηον οᾶπιθ μ6 ἴο ἴακο 7.80 80 τηῦοὶ δηὰ 
ὯΟῸ ποῦ ἢ Νοὶ ἃ ἴγδοο οὗ ἀυλ]18πὶ| ἀρρθδσβ ἰῇ δὴν ρογίΐοῃ οὗ ἢΐβ ρτοόορῇθοϊθδ' ΤὍΤγυθ, Β6 ἀο68 
ποῖ, {κ6 ἷ8. {Ππδιτίουδ ργθάθοθββου ἰβαίδῃ (χῖν. 7), ρυῦ ἷβ ἴοοῖ ἀροὴ ἴδ δβοαυοῦϊνο ὑΠΘΟΡῪ 
ὙΠ ΓὮ δυο ἢ δἰ φηἰβοδηῦ τογὰβ 85 {8686 : “1 ἔοσπι [86 ᾿ἱρῃῦ διὰ ογθαῖβ ἀδυκηθβθ; {ΔΘ Ρ6800 
διὰ ογοδίο οἱ] ; 1 (86 ΓΠΟῸΒΡ ἀο 8}1} [ππ6866 [μΐπσδ." Βαΐ Ὠ6 ἰσίογοϑ ἱΐ ἃ8 δοπ δπιρεπιουδὶγ 8ἃ8 
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1Υ 10 τογ ὑππόσίδν οὔὨ ποίίοθ. Ὑοὶ 1 6 τὴῦδδ ἰηἀθο θα ἴο {118 βυβύβπι ἴογ [Π βισσεβίίοη οἵ 
δὴ 6Ὁ]} βρίσίϊαα] Ὀαΐησ, (ΠὨ6 δανογβαυυ οὐ ἀοὰ δηὰ πηδῃ, ἰῦ ἰβ σου δι ΠΥ ἔλὶν ὑο βδιρροβα (μὲ ἴῃ 
δὐοριίηςσ οη6 ρῥϑγί οὗὨ {116 νίονν, 6 πουἹὰ δὖ ἰϑοαϑδ δυα ἰιηϊθα αὖ ἷ8 γοὐδοιίοη οἵ (86 ΟἸΝΓ 
δα ποῦ ομαγδοίογ δίς ρογώοη. ᾿ 

Οπσοο τθοτθ. ΑἹ] (δὲ εἰγουμπηδίδησοβ οὗ (86 σαᾶβα ὀρροβα ἴδπ6 8] ρϑὰ ἱπάοδιθάμθβϑ οὔ (δὲ 
Ῥγορίιοὶ ἰο ἴπ6 Ζεπα-Ανοεία. ὍΤθὰ 96νγ1κ ψογ6 οὐγτοὰ τὸ ΒΑ] Οη ἃσαϊηδὶ ὑμῖν ψ1}}, δηά 
ΟΩ6 οὗἉ [86 πιοϑδί ρδϊηξι! ἰβαΐαγοα οὐ 1818 σοιιρυΐϊδουΥ οχὶΐα 88 [8 ἱπίογίοσεποθ τ (Π6 ΙΓ 
το] χζίουβ πουβΐρ δηὰ ρῥγίνιοσοθ. ὙΠΟ δὰ πὸ ἴδηρῖθ, ΠῸ 4108}, ΠῸ Ββϑογίβοθϑ, Ὡ0 ἔδειίνδιε, 
Π0 βοϊδπιῃ ργοοδϑβίοηβ, ῃοϊμίησ Ὀαὺ [6 αν, [86 ΘαῦΡΔ.), δηα δὲ ἤγει (86 οσοδβιοηδὶ νοῖος οἵ 

ἃ Ῥτγορμοῖ. Βυῦ (Π6Υ ἀρρϑᾶγ, τ τ[η6 ὀχοορύοη οὗὨ δβυςοῖ 88 ἬΟΓΟ ἰάθη ἰοῦ ἀοπιοϑβος βουνῖοο, 
ἴο αν Ὀθθὴ βοί θα ἰοσοῖδον 88. ἃ βογ οὗ Ἷοϊοῃγ, δὸ ἰμαῦὺ ἴπογο τγὰ8 ποῖ πιποὶ αἱ ΌΪΥ ἴῃ 
ργοβογυΐηρ ὑποὶῦς δημο βία] ἰγδαϊτίοπβ.Ό Τὸ {μ686 {ΠῸ γῪ δαάβογθά, βϑϑῃλῖησὶγ πὶ} [Π|6 πιοτὸ 
εἰοδα δου ἀοίογιϊ δύο ὈΘοδῦδα ΠΟΥ Ἥγοτο οὐ ΟΗ͂ ἴγοπι ὑπο ῖγ ΓΟσΌΪΑΓ ἴοτη8 οὗ πουβρ. Αϑ 
Εν] ἃ ΤοδΥκΒ. ΟΥ̓ΟΡ δὰ ονϑῦ (Ο΄ ἐδολίολίο ἀ. Κ΄. 1., ἵν. ρακδῖτα), (ἈΘΥ Ὀθοδὴθ Θπ ΓΟ 86} 
οδηίογοά, τοῖν (Βουσμῖβ τανογύθα ᾿πο} ΒΒΆΠΟΥ ἴο (οἷν ραβδὶ Ὠἰβίουυ, ὑο (ποῖ ρϑου δγ ροαϊοη 
διηοης ἴΠ6 πδίΐοηβ οὗ Π16ὸ δαγιἢ, δῃα ἴο {86 βίῃσυϊαῦ ΠορΘ οὗ 8 1)ε] νότον ἴο οομηθ Ὑυϊς ἢ ἰΔΥ 
δὖὺ ἰδ6 Ὀοϊοιι οὗ τὉποὶν ρο] ἷο 41 δηὰ τοὶ σίουβ ογσδηϊζαίίΐοη. Τ}18 16 βδῃῆοση ὉΥ πὸ ἴδοι οἵ 
τοβιογαϊίοη. [ηβίθδα οὗὨ Ὀθίησ ΒΟρΘΙ βϑῪ αἰβρθγβοα δηὰ τιεγσοὰ διηοηρ (6 παίζομβ πὶ 
Ὑοτὰ {ΠΟΥ Ὑσογα Ἰαθηι θα ἴῸΡ ποῦ βΔὺ ὕνο σϑηθγαίϊοηϑ, [ΠΟῪ δυγνίγοα ἴῃ βυβδηοϊοπὶ ἢσπι- 
θ6γ8 δὴ σι Θηουσ παιϊομδὶ βρίτγιϊ, ἰο ναὶ! {ποπιβοῖνος οὗ 186 ρογιββίοη οὐ Οντυς, δᾶ 
τοίαγη ἴο ὑμοῖν ἀθβοϊδίβα δποδϑίγαὶ Ὠοπιθδ δπᾶὰ {π 6 τὸ γθηθν (δ6 οὰ οομλπηοη  ] }. Τρ βονοῦ- 
ἰζγ οὗὅὨ δεῖν τῦῖα]8. ον δηἀοαγοα ἴο ἰπθπὶ [86 τοῦθ {πον οττηον ἔδ ἢ δηὰ ἰπβυϊζαϊ ὁοη5. 
αἴοδπι οὗ (μϊ8 δο]ησ δβϊηθ8 οαὐ ἴῃ [86 ἱουοβίηρσ δ δἰηβ οὗἩ (86 1870} Ῥβδ] πη, "" Ηονν 5}}8}} τὲ 
εἶησ ἴπ6 [μοτά᾽ ΕΒ δοηρ' ἰῃ 8 βίγϑδησο ἰδπὰ ἢ" Οπδ ἰμίηρ 15 σογίδίη. ΤΏΘΓΟ νᾶβ ἃ σοιηρί οί δπὰ 
δυΓργϑίπρ σὔδηρα στοῦ ιῦ ἰἱπ [6 ὙΠΟΪ6 ὈΟΑΥῪ ἴῃ γοβρθοὺ ἰο ἰάοὶ πογβὶρ. Βοίοτε {μὰ Οἂλρ- 
Οὐνἱγ [ΠΟΥ ΘΓ ἱῃΟΘΒΒΔΏΓΥ ΓἈΠΠἔπσ Ἰηῦο {Π|8 ΒῃΆγθ. ΤΈΘΓΘ ν)ῦἷάδ ΒΟΔΓΟΘΙΥ οὨ6 οὗ (ποῖν μοδίδιοη 
ποῖ σῇ θοῦ Ἡμοπὶ {ΠπῸῪ αἰ ποῦ 8 δοηιθ {ἴπη6 ἱπι!δΐδ ἴῃ {Ποῖν οὈ)θοὶβ οὗ πουβρ. 10 τηδὰθ πὸ 
ἀἰδογθησθ σγλο ργδβθηϊθα {ἢ ἰθιηρίδιίοη Οὐ ὙΒδὺ νγδβ 105 ραγ σα ]8 Ὁ ἡδίαγα, [ΠΥ τσ τ Δἰ πὰ γε 
ΤΟδγ ἴο Θχοδηρο [6 σἼΟΓΥ οὗὨἨ [6 ἀποοττυρι0]6 αοα ἴον ἃ 116, δηὰ ὈοΝ ἄονῃ ἴο {86 οὐ͵οεῖξ 
οὶ ον ἰδηᾶβ δα πιδᾶθ. Βυῦ αἴϊοσ π6 Οδρίλν!γ 41} {818 νγᾶβ τουοσβοὰ. Ηηοοίοσια 
ἴλον Ὀοοδπιθ ὑγοοῦ ἀσαϊηϑὺ ΔῺΥ δύος δἰ υγοηθηί. ΝΑΥ, 80 ἊΣ ἔγοιῃ σοΐῃρ οὗὨ {πϑυηβοῖνοβ ἰηΐο 
ἸΔοἰαίνΥ, (μογ ἀοῆθα [16 ρόοῦνοῦ οὗἨ δΔὴγ τοῦ ἴο ἴὍγοθ ἤθη ἰηΐο ἰ. 1ὺ νᾶ [86 ἴπβᾶπο ἔτν 
οἵ Αποοοῆυβ Ερίρμδηοβ ἴῸγ (πὸ ἰηἰγο(Δυσίίοη οὗ (6 ατοοὶς οαἰτὰβ ἰηΐο Δυάεα σοὶ οὐ- 
σδβίοπθα ᾿μη πη Δ ὉΪ6 πηϑγίγγ οἴηβ, αηὰ αὐ ἰφδῦ ργονοϊκθά {Π6 ἰπβυγγθοιίοη οὗἨ [16 Μδοοδθοις 
διὰ [16 δογίββ οὗ μβογοῖο βίγυσοΐθθ ὈῪ νΐοι (67 δομίενβα ἴπ6 ᾿Ἰπάροπάθησθ οὗὨ [Ποῖγ σΟυΠγ. 
ΤΙ συιθδβιίίοη ἴμθπ γθουγϑ --- Ηον 8 ᾽ς ροββί 016 ἰπδὺ οὔθ οὗἁὨ 86 ἰθδάθγβ οὐὗἁἨ [86 Ῥθορίθ, δὴ 

ἰηδρίγοιὶ Ῥγορῇθι, 0 βμαγϑὰ ἴῃ 411} (μοὶν ἱπύθηβα παίϊοηδὶ οοηνὶ 08 δηὰ ἤοραβ, δπὰ Ὑ}0 85 
ἃ δὲν τοσαγάοὶ Οϑῃ 68 τὶ ἢ ΓᾺΡ πιογὸ οὐἁὨ βδοοῦῃ δῃηὰ αἴ! κα ἤδη 4 ατγθοὶς οὐὗἩἨ [86 ἅσσα οἵ 
Ῥεγῖοΐθβ ἀϊὰ ὑπυβὰ ψμοὰ 6 οἰ θα βάρβαροι, ---- Βονγ σουἹὰ 6 (μἰηκ οὗ ἱπιρτονίῃς οὐ ρὲῖ- 
[δοϊίπο 18 ποθοῦν ὈΥ διαδρίδιίοηβ ἔγοπι (ἢ νἱίϑνγβ οὗ υπϑποϊγουμπηςβοὰ μολῖβθη ἢ ϑᾳΟἢ  ἰδίησ 
ταϊσῦ μάνα Ὀδοη ροβδίθ]θ ((μουσῃ ποῦ ργο 16) δῦ 8ὴ ΘΑ ον ἄδγ, Ὀυΐ [μαὺ ἰῦ 5ῃοιυ]ὰ μᾶγὸ 

οὐουγγοὰ δὲ [86 ὁγβ οὗ [π6 τοβιογαίίοπ, ἴβ, 1 πυ ὈΪῪ ἱποῖβῦ, χυΐίθ ἰποοποοῖναθ]θ. Νον ἰβ ἰϊ οἵ 

ΔΏΥ δγαὶ! (0 τοίου ἰο {π6 δοκηον χοᾶ δχοθ! ]θης68 οὗὨἨ Ζογοιδβιγίϑηΐβιη, ---- [8 Ῥυγα ὑποΐβπι, ἰὼ 
βογοο Βαίγοα οὗ ἱ4οἸδίγγ, [18 ο]οναῖθα τηογδ! γ, ἀπ 1ἴ8 ἀοοίγίηα οὗὨ ἃ υἴαγα διδία, ---- 48 1 (Π|68ὲ 
σου ἃ σοποὶ Πἰαὺ6 ([Π6 ἴλνον οὗ α ἀδνουῦ Ηδῦτγον δηᾶ ἰμο πο ἷπλ ἰο δάορὺ ποὺ νΐθνβ ἔγτοιι 
δι ἢ ἃ βουγοθ. ΤῊΘ ἐπιπιθιμογίαὶ ἐδί τ οὐ 186 Ὠδίϊοῃ νγὰβ ἴμαὶ ἴδ δά Ὀδθὰ ὁβόβθὴ Ὁγ δεδο- 
νὴ 88 [86 ἀδροδίογυ οὗἉ 88 ἰγυῖ, διὰ ὑπογοίογο μαδὰ ὄχρτοβ8 δηὰ ἰιηπηοαϊαίο γανο]δίϊοηβ ΠῸπι 
Ὠἰπὶ οἡ δῖ ροϊηίβ οὗ τοϊσίουβ (81. Α'β Ἰοὴρ 88 [86ὺ μοϊἀ {μ18 σοηνϊοίοη, 1 του ὰ δθέπὶ 
ποίησ 1688 [πη ἰτθᾶβοη ἃπα δϑουΐθσα ἴο ὈΟΣΤΟῪ ἀοοίγια] ορίηΐοηβ ῸΠπι ΔῺΥ δἰ η16 βγβίδιι, 
ΒουΘν ΟΡ ΡυγΘ δηὰ βρίγσα! 1 τιϊσῃῦ βθοη. Α ρίουβ ὅδνν οου]Ἱὰ ἠοῖ δατῖϊξ ἰμαὶ μα Βδὰ 8ῃ- 
Οὐ ἴο ἰθαγῃ δροαυύ τοὶ σίοη ἔγοιῃ δὴ υποϊγουιηοϊβο βίγϑησοῦ. 

ὃ 8. Ζιἰογαίωγε. 

Ι. ῬΑΤΕΙΒΤΙΟ. δογοῖιο ({ 420), Τβοοάοτγο οὗ Μορϑιεδβιία (1 429), Ογτὶ! οἵ ΑἸοχαηάτ} 
([ 444), Ὑμοοάοτγοι ({ 467), 41} ἰγεδὶ οὗ ΖϑοἊομαγίϑῃ ἴῃ Οοιωιηδηϊασίοβ ρου Τῆς Τιοοῖνε ΜΊΔΟΥ 
νορῆειίε. 

Π. Φενιθη. ΒΒ... ϑαϊοπιοα θθὴ 188βῖ, οδ]16ἃ Φαγομὶ οὐ Βδβολὶ (11106). ἘΞ Αθγαβδαι ὑθα 
Μεῖν ἴθῃ Εδεγα, ςϑ] δὰ Αὔϑῃ Εδγα ([ 1167), αν Κίπιομι ({ 1280). ΑΙ] ἴδοϑο πίῖιι (6 Τα 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΊΤΙΟΝ. 19 

δαπὰ ὅτ οοπίδἰηρα ἴῃ Βυχίον 5 αδδῥηἰοαὶ Βιδίε, Βα58]6, 1618. Κίπιονι, ἰγδηβίδιίθα Ὁγ Ὧν. 
ΜΟαδυϊ, ᾿οηάοη, 1887. 

ΠῚ. ΒΕΕΡΟΈΜΕΕΒ. Μ, 1αἴλοὸνῦ Αιμδίεσ. ἀ(ὲ6 Ῥτορῆ. Ζεολαγίαβ, ΝΥ ΑΘ οΥω, 1528; Μο- 
ἰδποίμοη, Ο(Όπιηι. ἐπ Ζεοδατίαηι, Ὑ͵ιιι., 1658; Οαϊνίη, γαίεο. ἐπ Ῥχορλ. Μίη.; Ὑτγοϑιθ! ας 
ἃη Δυπίυ5, Βιδ. δαο., 1679; 4. 4. στγηαυβ, ΟὍπιηι. ἰπ Ζεοῖ., αφηονα, 1581. 

- ΤΥ. Ἱβράτεε ὙΨΕΙΤΕΒΕ. Ο. ὙΠ γίησα, Οὐπιηι. αὐ Ζαοῖ. φια ϑυρμεγευηί, 1184; ΒΒ. 6. 
ΕἸύσσο, Ἡεΐββασ. 465 τορι. Ζαοῆ., 1184; Ὑϑηθιηδ, ϑόγηποη. ἴη Ζεεῖ., 1181; ΒΊΔΥΠΟΥ, Νίοιο 
Τταπεοία!οη Γ᾽ Ζεοὶ., 1181. Βαβίά68, ἰὴ σόοῦκβ οὐ 186 Μφίὶπονγ γορλείβ ; Οοοοοίυδ, 1658 ; 
Μαγκίυβ, 1098-1100; Αγομθίϑιορ Νόποομιθ, 178ὅ. 

ΥΊ ΟΕ τὰ ῬΠΈΒΕΝῚΤ ΟΕΝΤύκΥ. Εἰ. Β. βίον, λοϊθίοπι, ἐπ Ζαοῖ. ρατγίδηη ροβίοτ., 1818 ; 
Ε.. Εογθογα, ΟὈνηπι. ΟΥ̓. απὰ Εσορ. ἴα Ζαοῖ. »αγί. ρμοβί., 1834; “. διοπαγά, Οὐπιπ. οα Ζεοὴ- 
αγίαλ, Ἰιοπάοῃ, 1824 ; Ηφδησδίθηρονγσ, {πίοονυ μὰ (68 δαοσῖ., ΒοΡ]η, 1881; Οὐγὠείοίοσψ (βεοοπὰ 
ϑαϊίοη), 185θ,; 2. Ὁ. Ε΄. Βαγρεν, Εἰωάεα δὼ» Ζ6ο}., διγαϑθυνσ, 1841; Μ. Βάπηισαγίοη, Ναολί- 
φεδιολίε δαοῆῖ., 1884, Ἐ.. Ἐς, 4. ν. ΟΥνίαπθεγο, δε Βεβιαπαιλοὶίε ἀο8 διιοῖ. Θαοῆ., 1859; Υ. 
Ναυμδη, ᾿οΐβδαφ. ἀε6 δαολαῦ., 1859 ; ΤᾺ. ΚΙΙοίοΩι, δὲν Ῥγορᾶ. ϑαολαν., 1862. 

ἴῃ ποῦκα οὐ [μ6 δέπον Ῥγορλοίβ ; Βοβθῃμ 6}, 1826; Ηδθπάργβου, 1880; Ε', ΥΥ. Ο. ὕαπι- 
Ὀγεῖς, 1846; 4. ΒΚ ον, 1861; Ηἰϊζὶρ, 1868; Ο. Ἐ΄. ΚοΙϊ, 1866; Ῥγτοῖ. ον ]οβ, Ν. Υ., 1866 ; 
Ο. νγογάβνγογιῃ, 1870, 

Ιῃ νοῦκβ οὐ {86 Ιοϑί-οαΐα Ῥγορλδίβ: ὙΤ΄. Υ. Μοοτγο, Ν. Υ., 1866; Δ. Κύδμον, 1860-6δ ; 
Ὕν. Ῥγοβϑβοὶ, 1870. 

[η Ιηϊγοάυοιίοηβ: 1)6 ͵οῖιο, Ηνογηίςοκ, ΒΙΊΘοΚ, διδοίη, Ποηδ)άϑοι. 
[π οἴμος πτιτηρϑ: Φ. Ο. Καὶ. Ηοβίηδη, ᾿οίϑδασυησ ὑπὰ ἘΤΝ., 1841; ϑολγί δειοεὶε, 1851 

Βδίηκο, δε 4648. Μὴ εἰδεασιπίσοη, Εἰδδδθῃ, 1859--1862. 





. ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΕΤ ΖΕΟΗΛΒΙΑΗ͂. 

ΡΑΒΤΊ ΕἸΒΒΤ. 

ὉΤΤΕΒΑΝΟΕΒ ΕΟ ΤΗ͂Ε ΡΒΕΒΕΝῚ ΤΙΜΕ. 

ΟΒΑΡΤΕΒΒ 1.- 1. 

1. ΤῊΕ ἹΝΤΕΟΘΌΟΟσΤΊΙΟΝ. 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ [. 1-Ὁ. 

Α. Α Οαϊ ίο Ἀερεπέαπος (νοτβ. 1--ὃ). Β. πγοτοοά ὃν απ 4»ρεαϊ ἰο ἐδε  χρονίοηοο ὁ 
( ἐλεεῖν αἰδογε (νου. 4--6). 

1 [Ιπ τδ6 οἷσι ταοπί, ἰὴ 010 Βθοομᾶ γϑᾶγ οὗ Ἰλαγίαβ, οδημθ [86 πογὰ οὗ ϑϑθβουδὰ 
πηίο Ζοοδιδγίδῃ, ἴδ 6 βοῃ οὔ Βογϑοῖδῃ, {8Π6 βοῃ οὗ [440 [86 ργορβιοί, βαγίῃηρ, 

2 Φομβουδὴ παῖ ὈΘθη 8ογὸ αἰβριϑαβθά στ γΟῸΓ ἔδίμογβ ἢ 
8 Τδογοίοσο βὺ ἴμοὰ " απο ἔπθπι, ΤῊ 8 Βα ἢ} Φομονδὴ οὗ Ηοβίβ, 

Βοίαγη γ8 ὈΠίο τη6, Β6 1: Φοβουδὰ οἵ Ηοϑίβ, 
ΑπάᾶΙ μ|}} τοϊυγη ὑπίο γου, βαιτῃ Φϑθονθα οὗ Ηοβίβ. 

4 6 ποῖ 88 γΟῸΓ [ἈΛΓΒ6 ΓΒ, ἴὸ τ οπὶ [16 ΦΌΓΙΩΘΕ ῥτΟρ ἐδ ογὶ θά, βαγίῃρ, 
ΤὨυ5 βαῖ ἢ Φοθονδὴ οὗ Ηοϑβῖβ, 
Τάγη, 1 ὈΘΒΘΘΟῖ γοῦ, ΠΤῸΠπι γΟῸΓ ΘΥ]] γγᾶγ8 δα ΠΌτΩ γοὺγ ΟΥ]] ἀοΐηρ ; ὃ 
Βυῖ (86 γ᾽ Βοδυκοπρα ποῖ, δπα ραϊα πὸ δἰύθῃθ!οη. [0 πιθ, 
ϑαῖ ἢ Φϑθονβϑῃ. 

ὅ Ὑουν ΆΓΒοσβ, ὙΏΘΓΘ ἀΓΘ [Π6Υ ἢ 
ἈΑπᾷ [86 ργορδοίβ, οδῃ {ΠΟῪ ᾿ἶνθ [ΌΓΘΥΘΣ ἢ 

ὃ Νονθγίθ]θ88,, ΤΥ ΟΣ 8 Δ Πα ΓᾺῪ δβίδίμι οβ, ἢ 
ὙΠΟ 1 Θομπηπδηαθα ΓΩΥ͂ Βογυδηίβ [ἢ 6 ῬΓΟρὨΘίδ, ---- 
Ἀια {ΠΥ πού ονθγίδ Κα δ γοὺγ ἔβί ΒΟ ΓΒ, 80 (παῦ ὑΠ6Υ ἰὰαγποᾶ δπᾶ βαία, 
1Κο 45 ϑϑβονϑῖ οὗ Ηοβίβ ρυγροβθα ἴο ἀο υπίο ὑ8, 

, ἈἈσοΟΓαΐπρ ἴο ΟἿΣ ὙΑΥΒ δῃα δοοογαϊηρ ἴο ΟΣ ἀοἴηρΒ, 
80 μαί Ηθ ἀθδὶὺ πιὰ 8. 

Ἰ 

ΤΕΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψανς. 3. -- Τὴ οοἸ]οοδίίου οὗἠἨ ἰδθ γοζῦ δῃά ἰὼ οοχοδίο Ὡσὰν τοηοσα ἐπ ἰ6 ΥΟΥ86 ὙΟΥῪ ΟΙΩΡΏΔιΪο. 1ΔίΟΓΔΙΥ, ΑΣΑΥΥ ᾿τδδ 
Φδοδονδὰ δὲ γοῦν θιέλοῦα ἢ ΔΏΡΘΥ. 

4 γον, 8. --- ΤῊ ΥΔΥ σοΏΥ. τὰ ἐμο Ῥογνοῖ, ἰπἀϊολίίηα ἃ ΠΘΟΘΟΒΑΣΥ ΘΟ δΕαΌ6Ώ60 ἤτοι Ἡδδὲ Ῥγϑοδάδδβ, 18 σουδοσοᾶ 1 

ἔπ ἰταρογδεῖνο. -- Ὁ:ΤῸΝ ἀοοδ ποῖ ταῖβσ ἰο ἴμ:9 ποασοδὺ δηϊοοοάδης “ ΘΙ μοσα,᾽ Ὀὰς ἰο (ἢ9 ρτορδοίβ δοπίδιπροτατίοδ, ἴπι. 

Ρίϊοὰ ἰὼ ἐθνο Ῥγουου "σοῦτ." 

ὁ γα. 4. -- Τιο Κοιμν ὩΣ 2 ῬῺ ἰδ ἴο δ τοία!οϑᾶ, ΒοΙὮ Ῥδοβῦρο ἐν Ῥγϑροδδείου ἰδ παυιθης ἴω [86 Κοιὶ, βοὰ αἷδὸ 
Ὀοοδῦδο ἐδ 6 ἰδίίασ ϑοῦτηδ ἰ0 πᾶγο οτἱςίυδιϑὰ ἴῃ [89 οἴδθειδο ἰδχϑῃ δὲ ἴδ τοδδου ηο δυάϊης ἰὰ ἔμο ρἰαταὶ οἵ ἃ βοτὰ ἐδπιξοϊοο 
ἴῃ (διο κ'αχυϊεοτ, δι πουκὰ δἰ} !δν ο8866 δ΄ῖῸ πο τδσὸ (τόθω, ἐζὸ. Ογασι., ἃ 200 ὁ} 

4 γος. 6. -- ἜΝ, Ταῖν ποιὰ [8 γοσγ ἰμδάφαυδίοὶυ τορἀθσϑὰ ἰη ἴμο Β.. Υ., Ὁ ἴδιο εἰταρὶο δάγογεδνο ὀμέ 

δΎαι:. 6.-- ὙΠ. ἘῸΣ ἃ Ῥτϑοίδοιγ αἰγοίϊατ ;δὸ οὔ ἐδῖδ ποτὰ, δοο ζϑρὲ. 11. δυο ὰ Ζοὺῦ χχῇ!. 14. 

ὁ γαι. 6. -- Ἀλ ἸΟΤΊ. Τοο τορτσεῖμδὶ τουοτίης οἵ Β. Υ͂.., οοστίαξε, 6 ἰο δ9 Ῥεαβοττοὰ ἴο ἰδ ἰοχέ, ἐαάν λοίά, 

ἘΧΒΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. ἤτοι [86 βρΌΠΟΓΑΙ ἴοποῦ οὗὨ [Π6 ηἰρῃ τον οἰ 8, ἔγοση 
(6 Ῥγοπιίβθά οἴδηρο οὗὨ ἔμλβίβ ἰηῖο ἔδϑίίναβ, δηὰ 

Το τηλίπ ἀεδίχτ οὗἨ ΖΘοΟΒΑΓ ἢ, 5 Ῥτορμοιίο δο-} ἤγοπη [6 ρ]ονίηρ ρῥἰοναγοβ οὗ ἔπίατο Ὁ] σϑοάπϑϑϑ 
Εν! δ τὸ δαπηϊπίβίοσ οοηϑοϊδιίοη δηὰ ϑησοῦτγ- δηἃ Βοποῦ Ἡ ἰοῖ ὀοσυν ἰπ 189 Ἰατῖον ρογιίοη οὗἁὨ 8 
δρεϊηοπῖ ἴο τΠ6 ροομὶςε οὗ αοά 51}} ἴῃ ἃ οοπάϊοη [ θοοῖ. ΥὙοὺ ἴδ νγαβ ΠΘΟΘϑβΑΓΥ ἴ0 ργουθηΐ ἴΠ686 ὁ0ῃ- 
οἵ ψϑΑ ἢ 655 ἀπὶ τι βυνίηρ; ΤῊΐδ ῥ᾽ αἰ ὮΥ ΔρροδΓδ ᾿ βοϊδιίοηβ ἤοπι Ὀθίης πδαγροά ΌΥ ΔΩΥ͂ ἴο Ποῖ ΠΟΥ 
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ἀϊὰ ποὶ Ὀδ]οηρ, δῃά ἴο δον (πδὲ σοροπίδηοα δηὰ 
ΠΟΙΥ Ἰ᾿ἰνίηρ γεγο ἰπάΒροπβ80]6 οοπάϊτοη8 οὗ τῇ 6 
διἰτδἰ ητηθηϊ οὔ ΔΩγ οὗ [Π656 Ὀ]οβδίπρβ. Τα 5 τπουραΐ 
ἷς ἀραίῃη δηὰ δρϑὶη δα ργοδβϑὰ ἴῃ ἴΠ)|6 οοιγβα οὗἁὨ τῃὸ 
Ριορπεις τενοϊδτίοηβ (||. 7, νἱ. 15, νἱῖ. 7-10, νὴ}, 
16, 17, χ. 1, 2, χὶ. 10, χίν. 20), δας ἴτ 8 πηλάθ ε8- 
ῬΘεΐδΠ}γ Ῥγοιηΐποηΐ ἰῃ ἔΠ 656 Οροπίης νογβοϑ, νυν ς ἢ 
δ66 πὶ ἴο ὃθ ἃ Κἰπὰ οὗ ἱπιτοάλιςιίοη Ὀοῖἢ ἴο 186 
ῬΓΟΡ Ιου Β Ἰαθοτγβ 'ἱπ ρΈπογαὶ, δηὰ 4150 τὸ {Π6 μγοβϑοηϊ 
ςοἰϊοςοῃ οὗ [ιἴ8 αἰογάποςβ. [Ιἢ τποπὶ ΖΟΟΒαγδἢ 
δοιιπὰβ ἴπ6 Κεγ-Ποῖδ οὗὨ 8]] βρί γι] το] ρίοη, 8. το- 
ἴπππὶ ἴο Οοά, ἀπὰ τπγρθβ 15 ἱπιροτίδησε Ὀν [Π6 Ἰη6ῃ- 
(ἴοη οὗ τΠεῖν (Δ ἢ ογβ᾽ ϑ᾽η8 ἀηὰ {πεῖν (Δ ΕΠ16γβ᾽ ρΏ ἢ 18}- 
ΤΏΘη8. 

ναγ. 1. ΤῺ [8Ὸ οἰχ; τ στηου τ, εἴς. ὙΠῸ ἢγδι 
ποῖο οὗ {ἰπ|6 ἀ068 ποὶ τηθϑη, “1π 16 οἷσι ἢ πον 
τοου " (Ὁ. Β. ΜΙςΝΔοΙ 15, ΚΟΒ]6γ), θθοδαβο οὐδαοδὴ 
8 ΠαΥοΓ θη ἴῃ [ἢ 5 56Π86 ἰπ ΠΠΓΟΠΟΙορΊςΔ] ποιῖςοδ. 
ΤἼΘ ρόπεγαὶ, ἱπιγοά ποίοτΥ πδίατγα οὗ [Πἰ8 ραυισα δῦ 
δάάτεβε ἐἰὰ ποῖ τεχυΐγο ἴπδὶ [Π6 ργϑοΐδο ἀδύ οὔ ἴΠ6 
το Ὡ ἢ δῃου]ά ὃθ Ἰπαϊςαῖϊοα, Οἡ οἾποῦ ροϊπίβ ἴῃ 
(ἢ)]58 γϑσβθ, 866 ἴΐὰ 1ηττοἀυστίοηῃ. 

ψεΣ. 3. Φοδονδὴ ΒΑ Ὅδδι δόοχὸ ἀϊδοϊοδδοά, 
εἰς. ΤΠ πιρηϊίοπ οὗὁἨ Οοἀ᾽ 8 ὙσϑΙΝ ἰδ [86 ρτουπὰ 
οὗ {πΠῸ διι πη 0}}8 πῃ {86 [Ὁ] ]οὐνΐπς; νογδθ. Βδοδιβο 
(οὰ δὰ ὕδὸπ 80 ΔΏΣΙΥ Ὑῖτἢ τπ0 ἤϑίμοσα, {Π6 6}}]- 
ἄγοῃ βῃοιυϊὰ ΠΟῪ γεροηῦ ἴῃ 8}} βἰποοῦίγ. ὙΠο 86- 
γΟΥΥ οὗ (Πΐ6 γαῖ δα Ὀθοη Ῥδίη ΠΥ δἤονγη ἰη 
[ὴ6 ονογι ἤτον οἵ Γι θυ, [πὸ ἀδειγιοῦοη οἵ [ἢ 6 
Τορία, ἀπά τπ6 Ὀϊτογ οχὶϊα ἰῃ ΒΑΌγ]ου (68. 
οχχχνῖ!.). Τηθ σοηιίγδαϊοιοη Ὀοίνθθη [18 γΘΓ86 
Δηὰ τ6 δἰαἰεπηθηὶ ἴῃ νοῦ, 17, {πὶ Φοιονδῖ γγ88 
“Ὀ: ὁ {{π|16 αἰβρ[εαϑοά,᾽" 15. ΟὨΥ δρραδγεηῖΐ, ἴοσ ἴῃς 
Ἰδίϊον τοίου ἴο τ[ἢ6 ἀμγαϊίζοη οὗ [Π6 τυδιῖ, τ Ὦ1|6 
ἴ8:6 ΓΌΤΤΠΟΓ ἜΧΡΓΟδ805 [18 ἱπίο ΠΡ. 

γον. 8. Βοίυση γα... «1 νἱὶ τοΐυσῃ. ΤΠ6 
ΘΧΒογίδιίοη δηὰ ὑτοπιΐβα οοπιίαί πὰ ἰῃ 1ἢ}15 ὙοΓΒο, 
οἴδθηῃ τοροδϊθα εβἰϑαν ποτ (Μ4]. 1, 7, ὅ45. ἷν. 8), 
ΔΓΘ ΓΟΙΏΒΓΪΚΔΌΪΥ δ γοησιποηθα ὃγ τῆς ὑγπ6 τορος τίοη 
οὗ “ δεῖ; σϑδλόονδὰ οὔ Ἠοαδίδ.᾽" ΤΠς οοσκδίοῃ οἵ 
[ΠῸ ΒΌΠΙΠΙΟΠΒ 15 ὩΟϊ [0 Ὀ6 Βοιιρ ἢ ἴῃ 8 [ἘΠΙΡΟΓΆΤΥ 
Δ᾽ὺδπαοηῃτηοπὶ οὗ ἴπο νογῖκ οὗ τοῦυ"] άπ (Π6 Τ 6 Π)- 
Ρἷο, ἔου πιο τθογο 15 πὸ Ὠἰϑιοτίοαὶ στουπᾶ, δὲ ἴῃ 
16 ερί τὲ4] σοπαϊἰτοη οὗὁἨΣΠ6 ῬΡθορὶθ. [{ τειηϊπάθα 
(θη [δῦ ἴῃ ΠΊΘΓΘ Οὐ να γὰ ἡνογΚ νὰ ποῖ ΘηΟυ ἢ, 
πὶ τΠθῸ ψγὰὸ8 πεεὰ οὗ 8 ἰῃογυυμὴ σοηγνογδίοη, 8 
ζεπυΐηο Ποαγιίοϊς τοί στ ΟῚ {Π6}Γ ΓΟΥΠΙΟΥ γοτὶκ8 
Δα νύδυ8 ἴ0 ἴΠ|6 δογνΐοθ δῃἃ οπ]ουπιθηΐ οὗ ἀοά. 

γοεῖ. 4. Βὸ τοὺ δ8 γΟῸΣ δύμβοσα. δϑίποα πϑί- 
ὌΓΔΙΪΥ ρϑγεπβ δΓῸ δρὶ ἴ0 ἐγδηδπὶς {Παδὶγ Οὐ ΟἾΔΓ- 
ΔΟΙΟΓ δηὰ οοὐγθα 10 τῃοῖγ ἙΠ]Π]άγεπ, ἴ1πΠ6 Ῥγορῃοὶ 
᾿ΟΓΘ τορθδίβ ᾿ἷδ ἰηλιποιίοη ἰπ 6 ποσ δεῖνα ἔοττη, υἱά- 
ἀΐης [18 σου ΓΥ 6 η σΔΙῸΙΌΪΥ τὸ διαη [Π6 ΘΧΒΠ)- 
ΡΙΘ οἵ τοἷτ ργθάθοθϑβουβ, ΨῈΟ ᾿ιλά τ ἘΟΥ]Ὺ δοοτηοά 
τὸ Πμοτ᾽  ΓΟΠΙΟ δ ΓΆποοΒ. ΤΠ ΖΌΣΙΔΟΣ Ῥσορμοῖα 
δἃῖῸ τῆοϑο Ὀοίοτο (ὴ6 αχία, ἀπά Ζοομαγία ἢ ἰηϊαδῃ- 
κἰοπ δ} οὐθνίοο 8 Π)δπίοὶ, θοσδυθο ἢ6 οἶοϊαϊοσα αἱ 
8 ΒΘαίῃθη σουγὶ δηά ποῖ ἵπ τἰἸ6 την βῖ οὗὁὨ 8. ρθο- 
ἰς, δηὰ ἢὶς ργορἠθοΐθβ ἐγοαύοα ποῖ δ0 πιυσἢ οἱ εἰ16 

Ἰηνγαγὰ ἀμ 1168 οὗἨἁ Ι5γβεὶ 48 οὐ 5 οὐὐνα τὰ [ΟΣΓΆ ΠΟ 5 
δτηἰὰ {116 τι ΡΥ τονο το 5 ΟΥ̓ 16 Πεδῖποη νγοτ]ά. 
Εογ [1}} βιιηνηδιίοη οὗὨ [Π6 σουτβα οἵ {πὸ ΤΌΤΊΏΘΤ 
ΤΟΡΠΟΙΒ 88 ΠεΓὸ βού [Ὀγῖὶ, δε. 2 Κἴπρϑβ χνῖ!, 18--23. 
6 νγὰγ8 δηὰ σου οὗἉ [Π6 ΟΑΥΙΟΡ ΡῈ ΠΟΓδΔΙΪΟΠ Β ΓΘ 

(“8116 Θ᾽], ἰη τὴς ἢτβι ἱπβίδπος, Ὀοσδιιβο ΤΠΟΥ͂ ὙΥΘΤΘ 
ΤΠΟΤΑῚ ὃ οοΥγρι, θὰ} δ'βὸ Ὀδοδιιδὰ ΠΟῪ ἡ στα [0]- 
Ιοννθὰ ὈΥ̓ ΒΟΓῈ ΘΟΠΒοαθοποθ8 (ΧΟ ] 61). 

γον. ὅ. Ὑουν ἔδίμογα, ΏΘΤΟ ἃσὸ ὕοΥ 1 ΤῊΘ 
οοπο]ἀΐηρ νογβοδ οὐὗἁ [ἢ δοοίίοη βυδίαίη 16 Δ Γη- 
ἱπρ ποῖ ἴὸ ᾿πΐίβίθ ἴ6 ἔμ Π6 ΓΒ, ΌῪ ροϊπιίΐης οἂἱ τῇ 
(αῖδ τ δ ο ἢ) ονουίοοῖκ 1Π|6πὶ ἴῃ σοπβοαιθηςς οὗ ἐμεὴγ 
ὀϊδοθεοάΐεηςθ. ΤΠ ρέπογαὶ βθη 86 [8 ρ]δίη, δηὰ δο- 
Κηον)ομοὰ ὈΥ 411 ἰμ!ογργεΐοσβ, Ὀὰῦ [Π6 ῥγοοΐβα 
ἴοτορ οὗ ἴδ φιιοδιϊοηϑ 'π ΥΟΓ. ὅ 8 ὙΔΙΪΟΏΔΙΥ δἰδιϑά. 

ΖΕΓΟΗΑΞΒΙΑΗ. 

Βοίδ, οἵ σοῦγβα, ἱχηρ}ὶγ ἃ πορδεϊνθ δβνγοσ, Ὀαὶ ἰῃ 
ὙΠδῖ 5656 ἷ8 [Π6 ἄξδοαδ86 οὗ [86 Ῥγορμοῖδ πιδα- 
τἰοηοὰ ὃ ὅϑοπια (Ψεγοσηθ, ΟΥτγ]]}}, τοίεστίπα ἰο δεῖθ- 
πιϑ ἢ χΧχνὶ!. 10, δα ρροθε τὲ ἴα 186 ρτορδοὶδ δῖθ 
ἰπτοηἀοᾷ ; θαϊ 106 ΡΟΓΘΟΠΒ Βροκοϑη οὐ ἤδγα πηυδὲ ὃδ 
([Π6 8Β8Π|86 88 ἴϊοβ6 τηθητίοποα ἴῃ 106 Ῥγεϑοραΐῃ 
γοΙδ6, ὙὯΟ ΔΙῸ ΙΒ} 650} ἴγὰ6 δογυδηῖβ οὗ 
ΟΥδοῦβ τπᾶκο [Π6 βοοοπὰ αυδϑιϊοη ἃ τοὐοϊηδοῦ οἵ 
186 ΡΕΟΡΙ. ἴο ἴδ ἢγει (ΞΔ βοὴϊ, Βυγρεγ, οἵς.), πμίοὰ 
ΒΕῈΟΙ8 ἰογοθά. ΟἾΠΟΥΒ ΒΑ  (Πδὶ ἃ σοηίΓαδὺ ἰδ 
δοηῖρὰ δεῖν [Π6 βροιπρ, ἀγίηρ Ῥτορδείβ, δηὰ 
[Π6 δυο σ νης πογά οἵ Φεβονυδὴ (ὑεἶνιη, Οτοῦμι, 
Ηϊεζίω, οἷς.), δ ἱῦ 1Π0 τηοδηΐϊην ὑγοσο, 1 Δ]Π}|οὺν ταὶ 
Ὀοιἢ γουγῦ ἔμ 6 ΓΒ δη ΤῊΥ ῬτΟρΡΒοῖ8 αγὸ ἀδμὰ ; να 
ΤΑΥ͂ ΟΓΩΒ, ἅτ ΤΠΟΥ ἀοδα 1 οι 1118 Ἰδίίον μδτὶ οἵ 
1818 ςοηΓαδῖ 8 ποὶ θα ἰῃ ἰῃ6 ἰοχῖ, Ὀυῖ δα ρρ]οά 
δ᾽ {πὸ ἰποΓργοῖοσβ. ΑὩΟΙΠΟΥ ο6}4558 σοποεῖνα τμδὶ 
[6 νοΐηϊ οὗ 1Ππ6 βοοοπὰ αυοϑίοῃ ἰ5 ἴο σοιηϊπὰ Ζε ςΒ- 
ΔΓΕ 8 ΘΟΠ ΟΠ ΡΟΓΑσΙοἃ ἰΠδι [ἢ6 τοῖὶςα οὗἁ Ῥγορὶ δ Υ 
σοι] ὰ βΒοοῇ (6886, Δηἂ τΠοτγοίογο {ΠποΥ πσα ὰ, μιοορά 
ἴε 116 (ΠῸῪ πδὰ [6 ορροτταπΐτγ (Αράγὺ., Επα]ὰ), 
ὙΠΟ 18. ἃ ΥΘΤῪ πδίαγαὶ 86η86 οἱ (ἢ ψΟΤαΒβ ἵΓ {ΒΕΥ 
βῖοοά αἱοηθ; δῖ ἰδ ἰ8 σοπίγδαϊοιθὰ ὈΥ νέγε ύ, 
ὙΠ ἢ δῆονβ παῖ [πὸ ΓΟΪΌΓΘΠΟΘ 18 οὶ [0 16 ΘΟχίεὺ 
ἱπρ, θα ἴο 116 ΤΌΤΤΩΟΣ Ῥτορῃεῖδ. ΤῊΘ ἴγτο Υἱὸν ἰθ 
{π6 οὔς χίνοῃ ὈΥ μοῦ δηὰ οἵποῖβ, ταὶ 86 ἴον" 
τῇοῦ οἵ 16 ἴπννο γ γϑοδ σΟη ΑΙ ἢ 9 8 σοῃοοδβδίοῃ ἩΔΟἢ 
8. ᾿ἡπνὶ το ἀπά οοττοοιοα ὈΥ [ἢ6 Ἰαίίοτ, ΤΉ α8: ΟΣ 
ἔΔιΠοΥ5 ἀτο ἰοηρ δἰποθ ἀοδάὰ, δηὰ ἰΐ Τ,ΔΥ͂ 5661} 88 
“πουμὶν ΠΟΥ δὰ 1ἢπ8 οδοδροὰ ἴΠ0 τηγοδιθηΐηρσῆ 
Ῥγοπουπορὰ ἀρδίπϑὶ ΤΠ οτὰ ; [86 ΡτορΒοῖβ, ἴοο, μδτὸ 
ΒΌΠΘ ἴη6 ΜΑΥ͂ οὗ 41} βοῇ, δπὰ δρραγθῃτγ τμοὶγ 
Δ ΟΓὰβ ἀἸοὰ νυνῖ ἢ ἔοπὶ; πονεγίμοῖθθϑ τουγ δι ποῖ 
ἀϊὰ ποῖ αἶα ππ|] [πΠ6 τὨγεδιοηΐηρε οὐ τὸ βδβογί- 
᾿ἱνϑὰ ργορῃοῖβ δὰ ονογία Κη (δῆ, ποὺ πηι] 18Β6Ὶ 
{Πα πηδεῖνοβ ῃ8ἀ δΔοκπον]εάχοα ἐμοὶ ίαοῖ. ΤῊΪδ υἱὲ 
8. Βιιαϊαἰ θα ὈΥ [16 βίτοηρ ἀϊδ) πποῖΐνο οοηλιποιίοη 
δὶ ἴΠ οοὐτηπιοῃοοηθηΐ οὗὁὨ γΕῚ86 6. Τἢθ ῬὮΓαδα, 
“ΔΚ Βο]ὰ,᾽ ἴῃ Εἰ '΄ α1]5 ἴο ψῖνα 1πὸ ἴοτοε οἵ 
ιῃ6 Ηοῦγεν νοτῦ. ΤΠῈθ ὑτορῃοῖ οοποοῖνοβ οἵ σοά᾽ 
Ῥυγροβεβ οὗ ψγϑῖ 88 ΘΟΙΏ ΠῚ 55] 0 πα ΤΩΘΕΒΘΠΡῈΓΣ 
ΜΒ Οἢ Ο]Π]οννοά τπ6 ᾿βγδοὶ 68 δηὰ ονεγίοοϊ ἴῃ οπὶ 
(εἴ. δας. χχνὶϊ!. 15, 45). Μουτγηίῃ] δοκποπ]οὰξ- 
πηϑη18 οὗἁ 118 ἴδοϊ δὲ ἴο ὕὉο Ἰουπὰ ἴῃ 1,Ἀπιοηία- 
τἴοπβ ἰϊ. 17, ἰῃ Τδῃΐο]᾽ 6 ρεπ "θη 8] ̓ σαυογ (ἸΧ. 4 
Π), δὰ ἱπ ΕΖυδ᾿ β Βα ] της σοπίϑβίοη (ἰχ. 6, 1). 
ΤἬΡΘΙΘ ΤΠΑΥ̓ ὍΘ ἰοπρ ἀεῖδύ, δηὰ σοηΒθα 01} ἃ 
τον ίηρ πορο οὗ Ἔβοδρθ, Ὀχϊ ΒΟΟΠΟΓ ΟΥ̓ ἸΔίου ἝΥΕῚ 
[ΓΔΠΒ Τ ΤΏΔΚαΒ ἴἢ6 αῇξδοϊπς δοκηον)οαρποηϊ 
οὗ (6 Ῥπβαϊπιΐδῖ (χ]. 18), ““πιΐηθ ἱπίᾳυῖοδ μαγθ 
ονργίδκοη τηα.᾽ 

ἘΒΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΜΟΒΑΙ, 

ι. ΤῺ ορεηΐης νοτγάβ οὗ Ζοοβδγίδῃ βίδα ἃ (συ τὰ 
οὗἉ ρτοδὲ ἱπιρογίβῃςθ, --- Δηαὰ ΟΠ ἴμ6 685 50 ὑξ’ 
σλ.186 ἴῃ ΘΥΘΙῪ 826 ἃ γογβίβίεηϊς διίοτηρῖ ᾿85 ὕδεβη 
τηϑά6 ἴο ἀ6ΠΥ οὐ Ὁ ονβάθ ἰϊ -- τ[ἢδὲ Οοα λας ισγαϊλ. 
ΤΊιο Ὀϊπάϊπρ ἰπθιοποθ οὗὨ {πεῖν οὐ ἀδργαΥ ΠΥ τεη- 
ἀθγθ πιο ἰῃβθη δ Ὁ]6 10 ἴδ 611} οἵἁ δῖη, απὰ {πεὲγ 
ΘΑΒΙΪΥ σΟπῸ ἴ0 ἸΓΒΏΒΙΟΓ Ποῦ ΟΥ̓ Υἱανγβ 10 ΤΠ6Γ 
Μδκοῖ --- “του τπουμ]εβὲ ἴπατ 1 τγὰβ δ᾽ ἱορεῖβοΓ 
δ. 0}1 Δ ΟἿΘ6 88 ἐὐγρεῖν " (Ρ6.1. 21). Ηδηοο ἴδ 6 
δαἰτδαϊο το Ηἷπι Δ οΑδὺ βορὰ πδίιιγο ὙΠ ὶςΝ γεδά- 
{ΠΥ οηάοπαβ ποτὰ] οὔθ π865 δηὰ 18 αυΐτα ἴθ0 ρεπῖὶς 
τὺ ρίνο εβδοῖ τὸ {π6 ογευοάϊηρ5 οἵ ἃ ρΌ ΠΥ οου- 
δβοίθρποθο, ΤῸ βοὲ ἕοσι }ι18 )πδιΐοα, δηὰ δδϑογὶ δἷθ 
Ῥγογοχϑῖῖνε 88 ζΌΟΥΘΓΠΟΓ οὗ ἴπ6 τνουϊά, ἰ8 τεχαγάθά 
88 8Π ὈΠΥΓΑΙΓΔΏΙΔΌΪΕ αἰδιατθδηοο οὗ τ 6} δ ̓ΜτῖΝ 
δπὰ δῇ ἱπιροϑδοἢιηθηῖ οὗ {[Π6 διμίαυΐθη 655 οὗὨ 186 ἀἱ- 
Υἱἦηα οΠαγαοῖοσ. ΤΠἶ8 ἀονΐοο ἰβ 85 οἱ 88 ἴ6 Αροϑ- 
ιἰ.9, δηὰ δ} Ἔχροβϑβ ἰς υυἱτἢ 5 ἀπ] νϑῃθση 6,06, 
“«Τμῖ Ὧο πιδὴ ἀροοίνο γοῦ ψἱῃ υδίη ποσάβ, ἕοσ δθ- 
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8.86 οὗ ἴπ686 τηΐησδ οοηθῖ [Π6 τγϑῃ οὗ αοἀ | βυπιειηοηοα ἴο πτη Ὀδοῖ ἰο αοά, ἀπά ἐμθη Ηδβ εη- 
ΠΡροπ ἴθ στο οὗ ἀϊδουδαΐοποο ᾿" (ΕΡΒ. ν. 6). 

ἢ85 ἩὙΓΒ81Π. Ναίαγο ὈΘΔΓΒ ΜΝ Π688 ἴ0 [ἢ6 ἴδοῖ. [18 [10 ὈΥΪΓΏΔΓΥ δ. 
8.568 ἴ0 τοΐϊστη το πο. ΑἸἰϊοηδιίοθ ἤοπὶ αοὰ 

Μροὴ ἔτη ΔΥΑΥ͂ ΠῸπι {ΠΟΙΓ 
ΤὨ6 οδΥἢ ἀοο8 Ποῖ ΘΥΟΓΥ ΜΓ ΏΘΓΘ 5Τηΐ 6 τ Γἢ νογάπγθ. Μδκογ, μά ἤτολ Ηΐπὰ ἰκε Αἄδῃ, ΟΥἹ γδηάθῦ οΐ 
διὰ Ὀδδα, δαϊ 411 ΟΥΘΓ 118 Βιγίαοθ 8 ον 8 Ὀ]οΙΒ.1|Κ6 τῃ6 ρτγοάϊραὶ, δηά οὗ δοοῦτβο δῖὸ ἀἰββαι ϑῆοα 
δηΔ 80Δγ5 ὙΠὶοἢ βυργοβὲ [ἢ6 τπηογὰ] αἀἰξογάογ οὗ [6 
τβοο. ΤΠ ἴδοι ἢ88 δθθῃ βοῖ ἔουτῆ Ὑγ{Π σαι] 6]0- 
Ὅσποα δηὰ τγὰ ὃγ Μτ. ᾿λυβκῖη. ϑρολκίηρ οἵ 
6 τονοϊ τίου οὗ αοα πηϑδᾶάθ οἡ ἴπ6 ίδεθ οὗ οΓΘδ- 

εοη, 6 βαγ8, “σαι δῃᾷ ὑπγθδίθη! ηρ᾽ ΓΘ ἱηνδτὶ- 
ΔΌΪΥ ταΐηρ] οὶ ἢ} ἴον; δπά ἴῃ ἴΠπ0 αἰπηοδῦὺ 80]}- 
[τὰς5 οὗ πδίιτο, [Π6 οχίβίθησο οὗἩἨ 861} βϑριηβ ἴὺ [6 
ΔΒ ἰΟΣΊΌΙΪΥ ἀοοϊατθα ὉΥ ἃ ᾿Ὁῃουβαπα βρὶ 18] υἱἴογ- 
ΔΏΓΟΒ 45 Οὕ βοραύθη, [Ὁ 15 ννοὶὶ 0Γ ἃ ἴ0 ἀνν6}} τυ τἢ 
τῆ δη ΚΑΙ] πὸ55 οὐ ἴῃ6 υηί(οϊάϊης οὗ [Π6 ἥονον δηά 
106 ΤΔΠΙΩΡ οὗἨ 106 ἀδνν, δπὰ 16 8]6ῈΡ οὗ 116 στύθθῃ. 
βοϊὰς ἴῃ τὰ δα ηβηϊπα ; ὃιιὲ [Π6 Ὀ]απιοα ἔτ ηκ, τῃ6 
Ὀδίτοη τΌοκ, ἴΠ6 τηοϑηΐηρ οὐ τ 6 Ὀϊθαὶς νυν ἱη 8, 1}}6 
ΤΟΔῚ ΟΥὗἨ τπῸ ὉΪΔΟΚ, ρμϑυ ου 8 νν ἢἰΓ]ρΟΟ 8 οὗ ἴΠ6 τηουῃ- 
(δίῃ βίτοδιβ, (π6 9ο]θπιη ϑβοϊ τπάἀθ8 οὗ πιοοῦβ δηά 
8085, [πΠ6 σοπίϊπυ8] Γλάϊηρ οὗὁἨ 811 ὈσϑιτΥ ἱπίο δ γ- 
1655 πα οὗ 811] βίγεηρτη ἱπίο ἀυδβῖ, μαναὰ (686 0 
Ἰαηρτιαρα 0 υϑ8ῖ ΥΥ̓́Θ ΓΠΔῪ 86εῖς ἴο δβσϑρθ [Ποὶγ 
το πρ8. ὈΥ γϑαβοηΐηρ8 ἰομο ΐηρ 106 σοοα τ᾿ ΠΙΘἢ 
ἰδ Ὑτοῦρ ἢ ουϊ οὗ 811 ὁν}} ; θα 10 18 νδ΄ βορἢ!βίγγ. 
Το φσοοά δβυοοροάβ ἴο [6 δνἱ! 48 ἀδὺύ βυοοορθαβ [6 
εἰσι, Ὀὰ0 50 4180 ἴθ ον}} ἰο τῇς σοοᾶ. Οϑυίζίσω 
διὰ ΕὈΑ4], ὑἷγοθ ἀπά ἀθδῖι, ᾿ρν πὰ ἀδγκηθδο, 
Ὠρδνθη πὰ ἢ6]}, ἀἰν! 4 τ86 δχιδίθηοο οὗ τηϑῆ δηά 
᾿εἶβ ἐπτυτγῖιγ.᾽; 

2. Το νογὰβ ἴῃ ΥΟΥ. 2 ἀο ποὶ Ὀ6]οηρ ἴο [Π6 Ππ168- 
δδρθ (0 τῆο ρουρΐθ, Ὀαῖ ότὸ ἀεὶ] ἰνουθὰ ΟἿ]ΥῪ ἴο [Π0 
Ῥτορδοῖ; διὰ πον ἀΐβοΐοβθ ἴοὸ 8 {Π|6 ᾿πΘΓη Αἱ ὈΓΘ8- 
ΒΌΓΣΘ ὉΠ66Υ Ὑγ ἢ ἢ} 6 Θηἰογθὰ ἀροη ἢἷ8 οὔῆτο (ῬΓο8- 
86}). Α ἀπ 56η86 Οὗ [6 ρονγεῦ οὗ Οοα᾽Β νγϑῖῃ 
1165 δὶ 1Π6 Ὀα5ἷ5 ΟΥ̓ Δ4}} ὕγι16 ΘΓ Θδίη688 ΟἹ 1Π6 ῥϑγὶ 
οὗ ἢϊξ Ῥγορῃοίβ. [1 18. 1π6 “ δυτπίηρ το βδαε ἃρ 
ἴῃ ἴΠ6 Ὀοη 68 (16Γ. χχ. 9) ὙΒϊοἢ ἱπηρατγίβ ᾿ἴ8 οὐ 
γοδοιηθηοθ 10 [Π6 Ιηθϑδᾶζθ, ΒπΠἀ ρῥγοάιοοβ ΘΟΓΓΟ- 
δροπάϊηρ σοηνϊοτίοι ἴῃ {πὸ πὶ πᾶ ἤθᾶγ. 6 οὗ- 
ΒΟτΥΘ ἰς 'ῃ {πὸ Ῥτγορῆοι οὗ 411} Ῥγορῇοίβ, [ΠπΠ6 ϑανίουγ 
Ηϊπβ6. Ηἰ5 στοδηῃΐηρ ἰπ δρίγιῖ αὖ [6 σαν οὗ 
1 ΣΑΥ 5, .Ἶ8 [68 γΒ δὲ (πῃ 6 δίρῃιὶ οὗὨ Φογυβαίθηι, βου 
ΒΟΥ ἀθερὶν ἢα {611 [16 τογτ Ὁ]6Π 688 οὐὗὁἨ (οὐ 8 ΔΏΡΘΓ. 
Βαηγδι δ ὅταςε Αὐδοιιπαϊίπα αἴοτὰβ ἃ το γΚΔὉ]6 
ΤΟΞΕΟΠΥ ἔγοπι ἢἶ8 οὐ δχρϑιΐθηςα, “ΝΟΥ [18 
Ρασὶ οὗ τὴν ποῦκ ἵ Γ]Π|1οὰ νι [ἢ στοαῖ ΘΓ δϑίῃ 688, 
ἴον τῆ τογγοῦβ οὐ 116 αν δῃὰ ρα} ΤῸΓ ΤΩΥ̓ τΓ8}8- 
βτοβδίοῃβ Δ Ὺ ἀπὸ ΟἿ ΤΩΥ͂ ΠΟηΒοΐθηοΕ ; 1 ρῥγοδοϊιοὰ 
Ὑαι 1 (εἸϊ, ψΠδὺ 1 ΒΑΓ ΉΡῚΥ αἰὰ ἔδαὶ, ἀνθ τλδι 

᾿ἈΠ6ΘΓ ὙΠ] ἢ ΠΥ ῬΟΟΥ 80] ἀἰὰ στοδη δηᾶὰ ἴσο ὉΪ6 
ἴο δβϑίοηῃἰξῃπηθηῖ. [πάοοά, 1 πᾶν ὈΘοὴ 83 ΟἿ 86ηΐ 
ἴο τοι ἔγοῦλ 106 ἀδδὰ ; 1 ψγοηῦ τγβα ἢ ἰῃ ἘΠ Π8, 
[0 Ῥγοδοῖ ἴ0 τ]ιοπὶ ἴῃ οἰαΐπὸ; δπὰ οδτγγιοα [Π8ὶ ΗγΘ 
πῃ πὶ οὐ ἢ ςοηδβοίεηοε [δὲ 1 ροτβυδαθα ἱμοτὴ ἴ0 Ὀ6 
δΆτο Οὗ 

8. ΤῊ [ογὰ 5 ἤγθῦ πιοβοαρο ἴο ἴΠ6 ΡΘΟΡΪῸ ΒΥ {Π|6 
τοῦ ἢ οΥὨ Ζοοπαυγδῇῃ οοπίδπ8 τΠ6 Τὰ ἀδπιδηῖαὶ ῥτίη- 
εἶρὶίε οἵ 4}} ἢἷ8 σοτηπηα"ἱοδιὶοπ8 ἴο ΔἈ]]6ῃ ἸΏ6Π, αἰἱκα 
ἰῃ τη6 ΟἹ Τεβιδιηθηῦ ἀπά ἴπ ἴΠ0 Νὰ. ὙΠΟΓῸ 18 
8 οτηϊηδπά δηά 8 ργοπ)ῖβθ, δδοῖ οοΟΙρΡγ οηαΐηρ 
ἐπ 1156] 8}} οἴ ΠοΥβ οὐ τῆς ὅδηιθ 1488, Μϑὴ 8.6 

Δηα ντοῖοῃοῦ. Ηδνίηρ ἰοῦν τ06 ἑοπηταΐῃ οὗἁ [ἰνὶπρ 
γδίοτΒ, ΠΟῪ ἢπα [16 οἰδίθγῃβ ἴΠῸῪ ΠΘῪ οὐἱ [ὉΓ 
ὑΠπΘηλβοῖνο8 Ὁ Ὀ6 ὈΤΟΚΟΠ οἰϑίογ8 τ ἰοῖ δὴ ἢοΙὰ 
πο γαῖθσ. Νὸο πιδιίίοῦ ον οἴϑῃ τ16 Θχ ρου ηθηῖ ἐπ 
τορθεῖοά, 10 αἰννὰνϑ ἴἈ}}|8.. ΤὯΘ. ΟἾΪΥ 5086, {}}Ὁ 
ἢιβὲ ἀπῖγ, ἰ8 ἴ0 ἴασῃ ἴὸ ἴπ6 Τωοσγὰ. ΤὨΐ8 ἀν 
Φουα Ρ6 αἰ Πῆς.}ῦ, παγ, 1 ψου]ὰ 6 ἱπιροβϑῖ]6, θαι 
ἴογ [6 ςτβοίουβ ῬγΟΠ 86 ὙὙΓ8ι16}} ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΪ6Β ἰϊ. 
Οοά ἴ5 (ϑιιῃὰ οΥ̓ ἔοδθ νγ]οὸ βοοὶς Ηἴπὶ. “Γἷ8 8 8 
γα τἢ οὗὁὨ [Π6 οἹάδγ ἀϊϑρϑηβδιίίοη ἃ8 νγ06}} 88 οὗ τῇς 
ἰαίοσ. ὙΠῸ ἔΔΊΠΟΓ ἴῃ ΟἿΓΡ ϑδανίουγ᾽ βΒ ῬΆΓΑΌ]6 ΠΟ, 
Ὑ ἢ 16 γαῖ [Π0 ΨΘΥΑΓὰ 800 ΜγῸῪ8Ὸ ἃ γτεδῖ Ὑ8} οἵζ, 
αἀἰβοογηρά, δηα ν΄ο]οοη)ρά, δηδ γδὴ ἴο τῃϑοῖ ἢ18 ΓῸ- 
τὐγηϊηρ, δῖθ 08, ἰ8 ΟΠῪ ἃ υἱνίά ρῥἱοϊατο οὐ ἢΐπὶ ῆο 
γγδιθὰ ἴο ὃ6 ρτδοίουβ 8}} {πιο ρῖι [86 ἢἰϑίοτγυ οὗ 
ἢἷ8 δηοίδῃΐ ροορίθ. Ενϑη ἴῃ τ0.}6 ΘΑΡΪῪ ἀΔΥ8 οὗ Φοὺ, 
ΕἸΙΡμΔΖ δηποιιηρσοά (Κχὶϊ. 21} τΠ6 ἙΟΥ͂ ΠΡ 4,8811- 
8Πο6, “Αοχιδίηϊ ποῖν {Πγ86} 7 ἢ Η πὰ δπὰ ὃ6 δὲ 
ΡθδΔ06; {ΠΕΙΘΌΥ Βἷ} οοσὴθ ὑητὸ τ{|66.᾿" 

4. (οά᾽ Β ῥχγονίάθησθ ποῖ ΟἿΪΥ ἰπβατοβ ἴπ0 [Ὁ]- 
ΠΙ]οπι οὗ ἢ18. τγοδίθηϊπρθ, θὰ ΘΟΙΏΡ6Ϊ8 ἴΠ6 δο- 
Κπον]οάρτηθπι οὗ [ἢδὺ [8] πηθης ἔγοσῃ [086 ὙΠῸ 
βυδον τ. ᾿ Ιὴ [16 ο886 οὗἁἨ ἴΠ0 6018 [Π͵8 τοοορηΐίοη 
88 ΓΓΟαΠΘΏΥ υἱνογοα, 88 τηοη οηθα Ὀθίογο. (8396 
Εχοροῖ, δηὰ Οτι,, αὐ ἥπεηι.) 

ἨΟΜΙΠΙῚΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΟΥ͂. ΜΟΟΒΕ: [τ ἰδ ἃ βίρῃ οὐ ἃ βίο κὶγ ρίοί 
ΜΠ ΠΘΠ ΠΏ 816 Ὑ1ΠΠ}η0᾽ τὸ αν ποιΐηρ οὗ [Π6 τυγαὶ 
οἵ ἀοἂ δραϊηδβὶ δἷη. [Ι πιϑὴ ὀχροὸὶ (ὐοά ἴο τοῦυγῃ 
ἴο {πὸ πὶ ἴῃ ΡΓΟΘΡΟΓΙΥ, ΠΟῪ τηυβὲ τοίαγη ἴὸ Ηΐπὶ ἴῃ 
ροηϊΐθποθ. Το βονοῦ δνογιθα ἔγομι [6 βαπ πλυδὶ 
ἴαγη ἰοτναγά 1, ἴο σϑίο ἢ 18 »6Π141 8:η116. 

ῬΠΈΒΒΕΙ, : Νὼ τηθγον δου γοίαγη, δη ἃ ΠΟ Τὸ- 
τ ὙἱΠουΐ πιοσον. ἢδ γῆοῸ Μ}}}} ποὺ Πθϑγ, 8}8]} 
ἴδ6]. Ηβίο (εἰ) ᾿παὶ γοῦ τηΔῪ ποῖ "6 ονδσίδκοῃ 
(ἐτεἰϊ). 1. Ηδδῖο, ἴὉΓ γοῦν ἀδγ οὗἨ στβοθ ἰβ 8ῃογι, 
δΔηὰ δνοη (6 ΠΊΟΒΒΘΉΡΟΓΒ Οὗ ρζ,δοθ 86 ρῥαβϑίπα 
ΔΑΥ. 2. Τῇ ΟὨξ6 γοῖ! ΔΓῸ ΟΥ̓ΘΓΓΆΚΘΙ, ΥὙΟΌΓ ΘΟΥΟΒ 
Ὑ11 οροη ἴοο ἰδίθ, ἃπὰ ΟἹΪΥ πὶ ἰγθαλ]ης ἰρ8 
σΔῃ γοὰ σὶνθ ὨΟΠΟΣ ἰὼ τ [,οτ. 

ΟΒΌΏΒΜΟΝΤΗ : ΖαΟΒαυίδῃ σοΙ68 ότι ᾿ἶκὸ 
Ψοῆη τπΠ6 Βαρεϊδι, διὰ Ὀαρῖπδ ἰ8 Ῥγθβομίηρ ἢ ἃ 
641} ἴὸ τοροπίβποθ, δπαὰ ᾿ν8Γ}8 εἰο ῬοορΙΘ Ὀγ 1τῃ6 
ΒΙΒΊΟΤΥ οὗἨ Τποῖτ Δι γΒ, τΠμ80 ΠΟ δρί γι ἴπ4] τὶν] 
ΜΠ φτοῦς τποπὰ τ ποῦϊ ΠΟΙ] Π688, Ὀὰῦ ταῖμοῦ μὰ }] 
δρυταναῖο (Ποὶν σα} ἀηὰ ἰπογθαϑθ τΠποὶν σΟπἀθηληδ- 
ὕοη ἰζ ΠΟῪ αἰδοῦογ οί. 
Ολυνιν : ἴα ἴόδστι πόσο τ1ηδὲ [Π6 ΘΧΆΠῚρ]68 βοῖ 

ΠΡ 88 ἃ 80.614 ογ Ὑγοηρ-ἀοἷπρ 8τὸ δ0 [ἈΓ ἔγοιη ὃ6- 
ἱῃρ οὗ δΔῺΥ νϑρῃν Ὀείοτο ἀοα τὲ ΠΟΥ ΘΠ 8Ώ 60 
Οὐν ρυΐ!. Υοῖ {Π|8 [Ὁ]}} ἱπέαψιιϑῦθβ τηϑηΥ, ἴον [86 
Ῥαρ βῖ8 οἰδὲπλ 1μοὶγῦ το] ρίοη ἴο Ὀ6 ΠΟΙ δηα ἱττόργο- 
ἐνΑ πα Ὀδοδιιδο ἷξ 48 θθθὴ δαηάθαὰ ἀονσῃ Υ͂ ἐβοίν 
λίπ ογϑ. 



24 ΖΕΟΗΔΈΕΙΔΑΗ. 

Π. ΤῊΕ ΝΙΘΗΊΤ ΥἹΒΙΟΝΞ. 

ΟΠΑΡΊΕΕ [. 7-Υῦ. 18. 

δ ἀἰνίπίοη σοηἐδὶπδ ἃ βουθα οἵ υἱβίοπϑ 411 ρίνει δὲ ὁπ6 (1π|86 απὰ {ἐπεγοίογο πα ΓΑ δαυρροθεὰ ἴο 
6 οἰοΞοὶν οοπποσιοά ἢ ὁδοῦ οὐδοῦ ἀπά ἴὸ Ἔχ ἢ! δ᾽ Ὁ Δη ΟΥΟΥΥ ριόΌρτοδα οὗ ᾿πουρς. ὙΠῸ ἔγθι υἱεῖ 
δοῖ ἔογιἢ τῆ6 ονϊάοης Ὡροὰ οὗ κ ἀϊνίηςα ᾿πιίογίδγοποο ἴῃ ὈσΠ ΔΙ οὗὁἩ ἐπα ρϑορίοθ, νυ εἰν αὶ βίτοῃ σ Ἀδ5ΌΓΔΏΘΘ 
τας ἰῦ 5}8}} Ὀ6 νουςπδαίβά. ὍΤηα βοοοπα ἱπάϊοιῖος. οπς ἴογῃ οὗἁ 1{||8. Ἰπτουόγοπςο ἴῃ τς ἔιοὶ ἐππαῖ ἢ 6 
ἴοες δγὰ ἀγίνθη αἰνᾶγ. 186 τΠ]γὰ Ῥγοιηἶδοβ στοῖς δἰ γροπηθηῖ δηὰ δΌ8ο] ἴω δοοατγ. “6 ἰοα τῇ 6χ- 
0118 116 ΤΟΥ ν 648 ΟΥ̓ δίῃ Μἢΐσῃ δὰ ὕθοη [Π6 οαιι36 οὐὁὨ 4}} (Π6 ρτϑυϊουβ σοῦ 0163 πὰ οπὐδηρεγοά ἐς 
Γοσιττο πος οὗ τππι. Τ|6 ἡ 15 6 σουπίογμανο ἰ0 τ 6 θατΙ ἢ ὈΥ͂ Ῥγοχίδίηρ {π6 ροϑιεῖνο οοτηπεπηὶςδ- 
του οὗἩἨἁ ἀσοὐ᾿ 5 δρίτιι ἀπ ἃ στᾶσα ἡ ἢ ϊο ἢ βοσυτο κασι δοιιίοη 88 Μ6}} 88 ἐπα νόμοι ΤΊΘ οἰχῖῆ νμπδγὰβ 
δεδίῃβι ἃ ρεγυθιθίοπ οἵ [86 ἔνὸ ῥγοοοάϊηρ υἱβίοπα ἃ5 ἰΐ {ΠΕΥ̓ Ἰναγγϑη ἰθιὶ δε Ό ΓΙ Υ οπ {86 ρΘΓΡ ΟΥ̓ τἰϊ6 ἱπα- 
Ρεπίῖοητ, Ὁ. Ἔχ δ τη ρ, τΠ6 ἔδαγία] ουγες οὐ αΟὐά ἀροπ 4}} βδίππεγβ οὐὗὁἨ Ἡ Πδίθνοῦ οἶαϑ8. “6 κθυθητὴ 6Ὡ- 
ἴοτεοβ τΠ6 5 Ππ|6 ροΐιιῖ 51}}} {ΓΈ ΠΟΥ Ὁ τοργοβθητ πη {πᾶ ἃ ἸΟΠΡῸΓ δπὰ γαῖ πιοτὸ ἀτοδάμι! ἀδρογιδι θοῦ 
ἐπ τπκῖ τὸ ΒΑ γ ΟΝ αὐγαὶ θά τ86 τπηΐα Πα] τθπη 6 ΓΒ οὗἩἨ 1Π6 ΓΠΘΟΟΓαΟΥ. ΕἸἼΠΔΙΪΥ, [Π6 οἷο, σοταρίοῦδα 
{6 ΘΠ εἶγ6 δουΐὶθβ ΟΥἁὨ υἱβίοι:υβ ἱπ δὴ αγιΐβιὶς τηϑπποῦ ὈΥ τοι αγηΐηρ ἴο [ἢ9 ροΐης Ὑποπος τπογ 86ῖ οὐδ, δὰ 
τοροδιϊηρ πηῦσἢ {{|6 5Β6ΠῚ6 ᾿ΠΠΔΡΌΓΥ. [Ὁ δίιονγβ {Π 9 δοςοιηρ ἰϑῃπιαπὶ οὗὨ 84}} τς [16 ἤγβι ᾿τπηαρθ ῥτοτα- 
ἰδεά. Ετοπι τῃ6 ρευγβεοα δηὰ ἀἰϊνίπο!Υ ῥγοιθοϊθὰ ἐποοσγλου, Ββυτρο σοί ΌΥ Ἰποπης 1 η8 οὗὨ ὕγακβ, ἔΠ6ΤῸ 

(οττῖ ἐχοουοῃηογβ οἵ ἡπάρτηθης νῖῸ ἀο ποῖ βῖδυ {παῖς παπᾶ β πη}}} ἀοά 8 ϑρί γε ἴα σοι ρ οἰ Εἰ γ 5δῖϊ2- 
οἀ. Βυὲ τότ 19 ἀποῖποῦ πΐυτα ἴῃ γόβοῦνο ἰὸν τ ἀϊδίαπι ποδίποη, Ὀοδίἀθ5 (δι οὗ Ἰυάνμπιοπῖ. ὙΠΟΥ 

816 ἴο ὃὈ6 σοηνοῦ θα ἔγοπι οποπηΐοβ ἰηίο ἔπ οπάβ, πὰ ἴῃ {π6 ἀαγ8 οὗ τἰἸ|ὸ Βγαποἷ. 51}}}} σοπηδ ἔγοπι ἴδ, δπὰ 
{τεεὶγ οοπίσί δυο ἴο Ὀα11ἃὰ ἂρ ἀπά δου ν 06 [μυγὰ  ᾿8. ΠΟΥ Κἰπράοπι. ΤῊΪΐ5 σμσετῖπρ τποιιρας 15 ὁχ ΪΌ- 
ἰυοὰ ἴῃ τΠ6 δίιαρα οἵ ἃ βυτῃθο σαὶ δοίοη, Ἀρροηάοά ἴο τ[Π6 Υἱδίοῃϑ δηὰ δρργοργ δία! Υ οἰοβίῃρ δῃὰ ἌἽγογῃ- 
ἱος [ποεῖν Βα] οννοά ἀἰϊποίοθιΓαβ. 

ΨΙΒΙΟΝ 1, ΤΗ͂Ε ΜΑΝ ΑΜΟΝΟ ΤΗ͂Ε ΜΥΒΤΙ,ΕΒ. 

Ομάρεεξε 1. 7--17. 

Α. Α εγηιδοίϊοαὶ ᾿ἰερτεδοεπϊαζίοπ 97 ἐλε ἰγαπφιῖῖ Οοπαϊέοη ὁ ἰλ6 Πεαίλόη Ἡγονϊὰ απάὰ 
οοηδεγμεηί Νιεεά ὁ ὲεῖπθ 7ιον ζογόηοα (γον. 7--11). Β, ἐπέογοοβδίοα ΤΥ ϑμγτ- 
ἕπησ απᾶ 7οεοίαίε Ψμάκα (νθτβ. 12, 18). Ο. Αδεμγαποος ὁ  ἰοἰνε  απὰ ἢ ξοδίοταίϊίοι 
(νϑγε. 14-17). ; 

7 οοΟη ἐδθ ἔουν δι ὑνδηύίθιἢ ἄδΥ οὗἁὨ {π6 6] αυθηίῆ τοητῃ τ ΐο ἢ 18 [Π6 το ϑϑθαδῖ, 
ἴῃ (Π6 βθοοπᾷ γϑβγῦ οὗ Πδγίιι8, δὰ ἴπ6 ψογὰ οὗ ϑϑβουδὰ τὸ Ζϑοβδγῖδι, (Π8 βου οὔ 

8 ΙΔἀο τπ6 ρῥγορμοῖ, βαγίηρ: 1 βανγ μαι 3 ηἰρῃῖ, δηὰ ὈδΠο]ἃ ἃ τπδῃ τὶ ἀὴρ ἀροπ ἃ 
τϑὰ ἤουβθ, δῃά ἢ6 βίοοα διλοησ {μ86 πγτῦ]68 " {Ππαὺ τγοσθ ἱπ {πΠ6 νὰ] 6 γ, δῃα ὈΘμϊπα 

9 Πἰπι ογα σϑὰ, ὈᾺῪ δηά ψ ἢ Ποῦβθβ. Αμπὰ 1 βεϊά, νύ ἀγθ {Π|686. ΤΥ ἰογα ἢ Απὰ 

10 186 δῆρθὶ ὑμδὲ ἰα] Κοα τῖθἢ δ πιὸ βαϊἃ ἴο πιθ, 1 ν}}} βῃονν (πΠ66 ψνδί {Π6ῪΥ̓ ἅἃγθ6. Απὰ 
{π6 τῆϑπ ὙΠΟ βίοοα δηιοηρ {Π6 τιΥΓ ]68 δηβινογθᾶ, ἀπὰ βα]α, ΤΏ656 δγὸ ΓΠΘΥ͂ γῇ οτι 

11 Φεμοναὴ ἢ88 βοηὺ ἴο τὰὶκ ἱπβτουσῇ (Π6 δατίῃ. Απά Π6Υ ἀηβινθγοὰ ἰἢ6 δησοὶ οὗ 
Φοϊιονα! νγο βίοοα διλοπρ [86 τὰ γΓ0168, δπὰ βαϊὰ, 8 ἢανθ ροπθ ἱβγουσῃ {Π6 δασγίδ, 

12 δηὰ Ὀθῇοϊὰ, 411 (π6 ϑαγῖ 8118 80}}}  δῃὰ 8 αὖ γοδβί. ὙΠθη {Π6 δηροὶ οὗ [πο 1 τὰ 
ΔηΒυ ΓΘ δηᾷ βαϊ4, Φθβονὴῇ οὐ Ηοβίβ! μον Ἰοπρ σεῖς ποιὰ ποί ΡὈΙΓΥ «6γιιβα] θη) δπᾷ 
ἐμ6 οἰτῖθ8. οὗ Φυάδῃ, ἀραϊπει τ μοῦ (ποὺ ᾿αβῦ ὈθΘη ΔΏΡΤΥ (6867 ΒΘΥΘΏΪΥ ΥΘΆΓΒ᾿ 

18 Απᾶ “96 μονδῆ δηβνγοσθά (8Π6 δηρθὶ ἱπαὶ ἰδ κοα τὶ πιο, γοοὰ πογάβ, οοτηδοσεϊηρ " 
14 νοτάβ. Απά {86 δῃροὶ ὑπαὶ (4|Καα " τὶ τ τη6, βα]4 ἴο τη8, ΟΥ̓, βυἱῃρ : 

Τῆυ8β 81:1 6 πονδῇ οὐ Ηοϑβίβ, ἱ 
Ι δὰ 6 δ]ουβ ᾿Ὁ ἴον 9 6γιιβα]θπὶ πᾶ ἔον Ζίου υἱῦἢ στοὰς ΘΑ] ΟΊ ΒΥ, 

1δ Αμα 1 θυγῃ ΠΣ} ρστοαῦ ΘΏΡῸΣ ἀραὶπϑῦ {ἢ 6 πϑύϊ0η8 δὲ 688. 
ΕῸΣ 1 νγὰβ ΔΏΡΤΥ ἴον ἃ ᾿ἰ{ε}6, θὰῦ [6 Βοϊροὰ ἔογναγᾶ. (86 αἰδοίου. 

160 ΤΠογοίοσα ἢ βαϊ ἢ Φοῃουδῇ, 
1 Βᾶνϑ γοίυγηθα ἴο ϑϑγιβαθπὶ ἴῃ τλθΓΟΥ,} 
ΜΥ Ἰιουδθ 8}|4}} 06 Ὀυΐ] ἰπ ΒΘΓ, βα: ἢ Φθθοναῖι οὗ Ηοϑβίβ, 
Ἀπ 8 τηθαβυγίηρ ᾿ἴη6 5. 8}4}} 06 βίγϑίοῃϑα οὐϑῦ “26 γυβαί θαι. 

17 ΟΥΥ αἷβο,.5 βαγίησ, ΓΙ ακ Βα} θηονδὰ οὗὨ 1Π1ο5(8, 
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ΜΥ οἰὐῖθβ 5ἢ}4}}] γοῦ ονοσῆον δ᾽ 1} ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ, 
Απάὰ Ψαμοόνδὴ 8}}8}} γοὶ οοταΐοτί Ζίομ, 
Αμα 58Ἀ}} γϑῖ σβοοβθ 6 γυβΆ] θὰ. 

ΤΕΈΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Δ γα. 1.-- Ὁρῶ, ἴδ τοοπὶδ πῃ]ο οχϑοη οι ἴζοιῃ ἴδ6 ὩΟσ ᾿ποοὰ οὗὨ ΒΟΌΓΟΔΕΥ ἰο [9 ποχὲ ὩὯΦῊ ΒιοσΌ. ΤἘδ9 Ὡδοιθ 
Ια Ομδι ἀφο, θυ οἵἨ υποογίδίη δὲς πιο αν. 

4 ἴον. 8. -- ΓΡΟΟΤΙ 'κ ὠοὺ δοοιυδαῖνο οὗ ἀυταίίοη -- ὉΥ εἰκῆ, ἴοτ ψ Ὡ]ο ἐθοτο [8 Ὧο οἱδοῦ οχατιρῖο, Ὀαὶ ἐς οἵ ἑἀαΐ 

οἰκθὶ, παυλεῖν, ἰμδε οὗ το ἀδὺ τυϑη οηρὰ ἔῃ ἐπ ργυοθα!ης τογϑα. 

8 Υατ. 8. --- Τὴε πιψνιίξα. Ἡννα]ὰ, Το] στη ἔθθ ΙΧ Χ., δαρροδοα ἴλ9 ἰσὺο τοδάϊης οἵ ὈΝΘ ΓΤ ἰο ὕ9 ὯΝ ΕΣ, ὧδ τὸ 

ψὲ, 1. δηιὶ τοηάθρ υποιπίαίηε; Ὀὰδ ἔπογο 18 ὯῸ τοβδοὺ ἴον ἀϑρδγιίηρ ἔγοιω ἴδ Μαφδοσείίο ἰοχὶ, δυὰ ἰδ τοίου Ὁ ἐδ ἰδϑδὶ 
ψίδϊου ἴὸ [πο ἤχει 6 ος ηοὐ οὗ τοδοση Ὀΐδηοο Ὀυὲ σοπίζδδί. 

4 ες. 9. -- δῷ δ θθθῃ ἰγβῃβιαιθὰ ἐπ π|6, ἐ0 πιθ, ἑλγομα τῶθ, δηὰ τοίλ τθθ. Τῆιο ᾿δδὲ 15 Ἰῆοσο δοοογάδυιν ψ1{}} Ὁβα 9 

(απ. χὶ!. 8) δη ἃ ἐμο οσοπηροίίου. 

δ ας. 10. --- Ηοπάογδου δαγα δαὶ ΓᾺΡ" εἰκυίΐδος ἰο εἐοπηιεμεα οὐ ὑγοοεεα ἴ0 δροδ, 85 Μ0Ὶ1] 86 ἴο δϑινγ, δηιὰ οἰΐδυ 

ἀποκρίνομαι ἰῃ ἐῃο Νον Τεδίαπιοηξ δὲ βορὰ ἰὴ ἰΠ 9 βαπιὸ τῶ. Βυῖ εἷβ τοιιατίς 6 συ ποίεδον οὗὨἨ [0 006 ποε ἔϊιο Ο9Ρ. 
ΤΏΟ τυΐειοποθ δἰ ναγοὸ ἰδ ἰὸ ἃ φυφοίίοι ργοοσάϊηκ, οἰἴπ ον Θχργϑαδοιὲ οσ πῃ ρ θὰ, οὐ ἰο ἐδ ζεδιιπιρώοη οὗ ἀϊθοουγθο ὉΥ (9 
ΘΒΏ6 Ερουκες δἵἴδοσς δὴ ἰηίοσναδὶ, δ 16. χχί. θ. ΟἵὗὁὈ, Υἱυίη δ 5 σομιδτὶς ᾳαυοίσὰ υπάον [1]. 4, ἐπα. 

6 γεν 11. -- δὲες εὐ 16. ἃ ἕαν δοίξο τουδοτίης οὐ ΓΖ ἐπδὸ τμ6 θα δυὰ ρεοθαίο ἀοείγϑὰ δοᾶφο δάορίϑά Ὁ ἰδ 
ΕΧΧ. απὰ ἐπο Ὑυ!ζαῖε, κατοικεῖται, λαῤίίαίωτν. τς 

Ἵ Ψον. 12. -- ἊΡ᾽“ ὈνΞ ΓῊᾺ τὐϊκθὶ ὈΦ τοηδοσοὰ ποῖ δεξεπίψ ψοαγε (οἵ, Υἱῖ. 8). ᾿Α δἰπιλας οοσ Ὀδίίου οἱ 

οι δηὰ ὑγοηου ἴῃ ἐπθ δίηκουϊδν αὐτὰ Ὠυπιοταὶ δἀΐοοϊνο ἰὼ ἐὨο νίυγα), [6 οὶ σασθ. 860 Ὠευϊ. Υἱίι!. 2-4 ; Φοδα. χίν. 
10; διμον ἱν. 11. Νογάϊιοίπηον (δ 890) οχρ!δίπδ ἰδ ὧδ τοίδυτίηςς 0 ἰπὸ δοκίταοι ἰάϑα οὐ ἔπιθ; Ὀυὲ ἰξ δοεωιδ ἴο 129 ἰ0 ὃὉθ 
ἄσο ταῖϊπον ἰο ἐπο οοποορίίου οὗὨ ἔἰι9 Ταγίου! γοϑϑ 88 ἃ β'ηχὶο ρεσίοα οὗ ογοὶθ, ψ οὶ ᾿ἶκο ἃ οοἰος γα που που]ὰ οὗ ὁοΊΓΒα 
δάσο οἵ δ εἰηυχυίαν ῥὑτοηοσῃ, 

8 αν. 18. -- ὈΥΘΓΊΣ, Τῶο Κοτὶί ομλίοα εἰθ ἀδροαὰ ἰὼ ἴϑ, Ὀσὲ βοῦιο οοὐὰ, ἰὰ Κοπηϊοοῖε πδνϑ ἐμ ἤοττν ζ ΣΉ ΓΊ2, 
φ ἱοὶ Ζτασηπιδε 6 8}} (8 τΠ9 τηοτο οοσθοῖ. [ἐ ἰ[ἰα ποῖ δὴ δάϊδοϊίγο, Ὀὰπὶ ἃ βου ἰῃ δρροεί(ἰου. 

29. ον. 14. -- ΤΑ γοσϑοὸ δηὰ {Π|ὸ ΟὯ6 Ὀοίοσο ἰξ ὀχοιρ Π  ἶ οὔθ οὗὨ (δ ἰη(6]]οἰ εἶοα οΥ̓ ἔπ 8. Υ., ποθ τϑηαγ ἐδ ΒΛ Π19 
οεἰᾳκίηδὶ ποιὰ, 'π γον. 13 ἑαίκεή, δηὰ ἢ τοῦ. 14 εοριπιωπεά. 

10 Υαν. 14. -- ΝΒ... Το γαῖ. Ἰφ ΘΔ ῸΒ Ὠοὲ ΠΔΔΓΟΪΥ, 1 ἢδνὸ Ὀδοοσαα 396] οι, Ὀυὲ ΓΙ ἤλνὸ ὕδαῃ δηὰ διὰ." ΘΟ 

ὁπαίουδυ δὰ δγοωθυ Ὀοζαῃ ἴο πιδοϊοσὲ {ἐἰδοὶϊ 

ἀλ γον. 16. --- Εὐτει, 2μὸ σσοε, ἰδ κτοαὶ Ῥἰδιιδ ὉΠ Πγ, τοράοτα ὙΡ ἐπ σι γον, " ἰΔ6Υ οχοτύθα ἐποὶν ρόπτονῦ ") πὶ 

ἃ τῖον (ο ἐοειγυοίου. ᾿ 

12 Ὑεν. 16. -- ΛΩΓΤ οσοῦσ ΟὨἹΥ ἴὰ ἰδο Ρίυγα). ΤῸ ἰγδωκὶδίο 1 δο, ἐμουϑίοσα, 86 ἴῃ Α. Υ͂., τἢ}19 ΔΡΡαΓΘΏΓΙΥ τ2 09 

Ιδίοταὶ, ἰδ ἴῃ σθαι εν ἰθαδ 80. 
12 γεν. 16. -- Τιο Κοιδιρ ΓΤ), ἴο Βο τοδὰ ΓΤ), ἰδ δὼ οἱά ἕοσιι, ἴοῃιπὰ ϑίβϑνμιοο ΟἹ]Υ ἴὰ 1 Κιος Τῇ]. 28 δοὰ 96. 

Σχχί. 89, ἰος προ καθ δυναδια δα ἔμο οοπίτδοίϑα ἕοστ Ἷ7, 

14 γον. 17. -- Ὑἶἔν, αἰ5ο Ὦοτο ΜΟΘΠ18 ἰὁ ΘΧΡΓΕΒΘ [Ὧ0 86:26 Ὀείίδν (Ὥδη ἰΠ9 ΟἸΒΙΟΙΩΔΙΎ ψε. Το Ῥτορηοὲ ἨΔ6 ἴο ΟΥΥ͂ 

δοτοοϊἴης προτὸ Ὀεδί θα ὙΒδὲ 6 ὙΔΑ [οἱ] ἴῃ γοσ. 14. 

16 ας. 17. --- ΓΊΞ ΘΓ ας εἴπιριυ 8 νασίλως ογίβοβταραν οἵ ΠΣ ΠΘΓῚ (τόθ 44. Ο.. 4 168, 8). 

ΠΑΓῪ Ὠιτήδη ΘΟΏδΟΙΟΌ51688 τΠοἢ (Παὶ ἀοσὰ ἴ0 (ἢ 9 
ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ͂, ςοπαϊεοη οὗ βῖρεορ. Α πιᾶπ᾿β υβι] βἴδῖθ Ὑθη ὕῃ- 

ἄἀδγ 1Π6 σοπτγοὶ οὗ 1116 56 Π 868 διὰ ΔῸ0]6 [0 866 ΟἿΪΥ͂ 
Ψεν. 7. ΤῊΣ ἄκδις οὗ (ἢ͵8 τονε δίΐοη ἰ8 ἤοπι (ἤγ6 6, γῆδις ἶβ οὐση ἔλοῦ τἰ6 5 ἀἰποονυοῦ, ἰ8 οηα οὗ βρί γἰτι14] 

[0 ἴουν πιοπιῇβ δἰΐοῦ ΖϑοπαγΑ ἢ 8 γδὺ ΡΓΟΡΉΘΟΥ [Βἰθαρ; ὑὈπὺ δὴ δοβίδις σοπάϊείϊοη, π΄ τσ ἢ τ|6 
διιὰ ὀχδοιγ ἔνὸ πποπτἢ8 αὔοῦ Ηδρρ αἱ ᾿αβῖ, ΠΆΠηΘ-; 56 η568 πὰ {6 Θπιΐτο ἰογοῦ ᾿Πἶ δ δτὸ απ θβοδηΐ, δὰ 
Ἰγ, ου τἰιὸ ὑνδαῦγ.ουν ἀδὺ οὗὨ ὑμδ δἹθυθῃῦ [ΟΥΪῪ ῥἱοΐυγοβ οὗ ἀϊνίπθ οὐ)οοὶβ αὐτὸ τοβϑοιοά ἴῃ {Π6. 
του, ΒηοΡδῦ, οὐν Εδῦτγααγν, οὗἁἨ τῃ6 γοαῦ 519. δουιὶ ἃ5 ἱπ ἃ Ργα ἀπ Ὀτγί ἣν ταϊγγοσ, ἰ8 ὁμ6 οὗὨ βρὶτ- 
ΤΉ ρῥγοςῖθο ἀδν οὗὨ [86 πιοηῖῖ, ογα δηὰ ἴῃ [Πἀρ-- Εἴτ08] τακίηρ. Τα Ρτορπμοὶ τοςοῖνοά ἢ νἱείοη 5 
γαὶ ἰϊ. 10-20, Βρ06Π|58. ἴ0 πᾶν ὕδθῆ δβιισμδϑϊθα ὑν [Π6 δὲ πίσἠξ, Ὀδοῦπβθ ἔπθη ἢ!8 δι: 5 ρ. Ὁ} 1 γ ῸΓ αν πα 
ἕι {π81 οη ι8ὲ {Π18 ἀὰν οὗἩ [ΠῸ εἰχῖι τιοπίῃ {Π6] Θοτητηπηἰσδιΐοηβ 88 πιοσὶ ᾿ἰἰνοὶγ, ἱπ Τοηβοαθοποῦ 
θυ] οὗἩ τπ6 οιρία παὰ Ὀδοη γτοβιπιοὰ (Ηρ.  οΥἉ [Π6 δι}}π|688, {Ππ6 δα βροηβίοπ οἵ γον! ἀ] Υ ολγοβ απὰ 
1. 14,15). Τὴ Τογὰ {ππ8. ἰηἀϊοαιεά Πΐ8. ρ]θάβαγε {16 ἰγθθάοπλ ἤτοπὶ οὐτιναγὰ ἱπηργεββίοηβ. [ὶὴ [Π6 
ἴῃ τΠ6 τεβιυπιροη οὗὨ {Π6 νοῦς. “6 Υἱβίο 8 ΔΓ Βρᾶςα οἵ ὁπ6 πίσ᾽ς τΠ6 ΠΟΙ 86.168 ΟΥ̓ δίλῖο  Υ ΒΥ Πι- 
ςδ)]Ἱοὰ ὑμ6 ποσὰ οὗ ϑϑβονϑῃ, δόσαιιβο (ΠΟῪ ἢδά ] ὈΟΪ Ο δοοπο8 ραββεὶ Ὀθοίοτο ᾿ἷπ δρί 1 Π8] ογθ, ἴοσ ἴΠ68 
1π6 δἰσηϊβοδιιοθ ἀπ απο (ἢ6 ριγροξα οὗ ΟΥᾺ] ] εἶτ ἵπ νοσ, 7 ὀχίθηαβ ἴο {πΠ6 ὁηἀ οὗὨ οἴαρ. νἱ. ΔΙῸ Υ 
τουο  β(0η8. νοΐ ἃ πὸνν τ{|6 ἤγϑε οσουγβ, δη ἃ Ὀοβίἀ68, ἴΠ6 πδτ- 

γεσγ. 8. 1 δανὺν ἰδ πἰσηῦ, ὙΠ ἀϊεοϊοβητο τγ88  γατίνο ἰἴδ6 ] Γ δἤοννβ (1]. 1; ἷν. 1, οἷς.) πὲ 88. 500ὺῃ 
τηδὰς ἴο {πὸ Ῥτορδοῖ, ποῖ 'π δ ἄγοδπὶ (νγα]ὶ, Ηΐ- [48 οὔθ υἱβίοη οπάθαὰ δποίμοῦ Ὀοραη. ἘΒδμο]ά, ἃ 
αἷρ)}), θαυ ἴῃ ἃ νἱξίΊοη. ἮΠ8 βθῆβοβ ποτ ποῖ ἰοοκοά [χαϑῃ χίαἑτ ας ὩΡΟῺ 8 σοὰ μοσδθ, εἰς. Α πιαη, ὶ. 6., 
ἴῃ βίον, θυ Κα Ῥϑίθὺ δὲ Φόορρα (Αςεῖς χ. 10, χὶ. [οπα ἴῃ (Π6 δῆϑρ6 ΟΥ̓ Δρροάγδαῃςα οὗ ἃ πηδῃ, (οΥ τηδηΐ- 
4) ο νγὰὶ8 ἐν ἐκστάσει. ΤΠ ν8 {ΛΉΘ6- Κα οοπαϊἴοη, } (Ἐ5{1Υ δὴ απροὶ ἀπὰ ποῖ αὶ υπιδη δεῖν 18 ἐπτοηἀοά. 
δεοογάϊης ἴο ἰν. 1, Ὀδαγ (Π6 δαπιο ταϊαἰΐυπ ἰὸ οτάϊΐ-  Ηθ 15 βοδίθὰ ροὴ δ γοΐ δοῦβο, ἴπ6 τηοδηΐηρ οὗ, 



96. ΖΕΟΗΔΕΙΔΗ͂. 

Μοῦ ἰ8 βθοὸη ἱπ ἴΠπ6 ποῖ τἢδὲ τοὰ ἰβ τ1Π6 οΟ]οΥ οὗ ! ἐπίογρτγθα, ΟΥ̓ ΘΔ ϊοσαίον, Ὠδα ἴογ ἢἷβ δοῖδ ἐπποιοη ἴὸ 
υϊοοά. [π ἢδν. νἱ. 4, ἰ 18. ἃ τἱάογ οὐ ἃ τοῦ δογλθ, ρθῆ [86 ᾿μί για} ογ65 δηὰ 6818 οὗ [16 Ῥτορδεὶ 
ὙΓΠῸ τοσοῖνοβ ἃ ργοδὲ βυυογὰ πὰ ἢδ8 ῬΟνΟΓ ἴο ἴΔΚὸ, ἀπά σλισο τ τὸ απ ἀογβίδηἃ [Π|6 ταδδπίηρ οἵ τδὸ 
Ῥόδοο ἤἕοπι {πὸ δλτιῇ δπὰ σϑυδα τηθῃ ἴο ΚΙ]] ΟΠ6 8δῃ-  .... “" ΌΘΗΝ ἃ ἜΣ 
οἴποσ. ὍΤῆνο οο]οσ οἵ τῃ6 ἢοῦβο {ΠΟ 18. ἃ ΒΥΠ0Ὸ] ΤΒΒΊΗΣ; ΤΊις μγερουϊίοη " 186 ΡΆγαβϑθ Ξ 5Ὶ- 
οἵ τῃ6 ρυγροβο οὔ [18 τίάδγ, παπιοὶγ, πτγατῆ διὰ 8 ποὺ τὸ Βθ αν ογβιροᾶ, νὴ} Εὐταἱὰ, Καὶ, οίο., ὃς 
ὈΙοοάκῃεα. Ηδ βιοοῦ ἀπιοτ {ΠῸ τη τ }ε8 τη 8ὲ ΘΓ ἀθηοίης τἢθ ἱμίογπαὶ σΠαγβοῖογ οὗ 1ῃ6 ΦΟΙΠΙΠΠΊΟΑ- 
᾿ ἜΝ ᾿ ᾿ : ἰἰοπβ πιϑθ, (υγ (8 πουἹὰ ποῖ ἀϊδιϊριυ 3 Βῖπι 
ἑ ΓΣῚ Σ, ὙΈΘ πιεδηΐπρ οἵ τιἰ5 ψγογὰ ἰδ το ἢ ἕγρτῃ τῆς ΟΥἤεν Ἀποαὶϑ οὐ τὴ 6 νἱβίοη, δας ἐῃ6 Ρἤγαϑὲ 
οοπίοδιοα. ΤΏ υϊμαῖς ρῖνεβ ἴς ἐπ ὑγοβιπάο, Ἡ ΒΙΟΝ 15. δἰ πρὶν δὴ οὔδεϊαὶ ἀοαίρπδιίοθ οὗ τ δηροὶ᾿Β 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ {πὶ 186 τοχὺ ἰδ ΟΠΪΥ ΘΠποῖΠοΓ ἔογπι οἵ ἰ σΠμαγβοῖογ. 

ΤΙΡΙΞΒΞ, πρῖςῃ οτάϊ παι ππεδπβ τπ6 ἀοριη8 οὔ εῖ. 10. Απὰ (Β9 ταδὶ Ψ80Ὸ δβίοοὰα βιβοῖξ, εἰς. 
ΤῊ τίάθν ὁπ {Π|ὸ το ἤογϑο βέδῖοβ τὴ οὔ)θοῖ οὗὨ τἢε 

ἴμ0 868. Ηδηρείεπθετρ ἀπά Βδιυγηρατίθπ δάορῖ, ἢ Ογβοπιοη 5 τιϊββίοηθ. Ηο ἰδ βαϊὰ τὸ πανὸ ἀπεισεγθά, 
ρα γρ κυ ἢ ἀποϑὰ ἐν " ΒΟ ΤΑΡΟ νπεὶ ΡΗΜΈΑΟΠΟΣ, Ὀδσασβο, ΑΙ ΠΟΠρΡῚ ποῖ τοίογγίπρ ἴὸ δὴν ἀεῆπία 

Ομιατοῖ βιδπάβ 11κ6 ἃ ἔβεθ!β, ἰΟΨ]Υ βαγαθ. ΟἸμογα Ἐ πανάμο ΤΣ ΜΌΓΙΣ σογο ΟΙΒΡΙν ΤΟ ΕΟ ΕἸΟΡθδΙ: : : Σ ΓΘ (ὉΓ 8ὴ οχρίδηδίοη. 

((εθεδῖαβ, πο ΔοΙΒΟΒ), ΤΌΠΟΙ ἘΠΕ, ΧΕ. αοτῖγα εν. 11. ΤῊ τίου τποιηβοῖνοβ δία (ἢ 6 τοῖηὶῖ 
1Π6 ποτὰ ἔτοπι 2.22» ἐπ [ἢ 6 Β6Π868 οὗ δλαίε (5ο Ὦγ. οὗ τπεΐγ τηϊβείοπους ΤῊΐ8. ἰδ σΑ]]οὰ δῃ ἀηδισοτ τὸ τ 
δῦ Ὥγοῖς ἰπ τῃθ Λύεισ Αγαδίς Ῥετδίοη), δαὶ ἱπ τιῖ8 [ ΑΠΒ6] οὗ τπ6 Ἰνογά, δδόϑιιβθ ἵἰ ἜΡΡΕ ἴ0 ἃ απεϑιίοη 
6486 ψγὸ δῃοι!ὰ οχρεοῖ ἃ αἰβδγοπς πιά] γοναὶ, ἰ ̓τρ} 194 ἴπ [ῃς οἰγοιπιϑίθησοθ, [Ὁ 18 γίνεη ἴο τὲ 
δηὰ ὑεβί 685, Δ8 Ῥγοββ6] βαγ8, ἰξ ψοπ]ὰ Β6 8 ρίδοπαβπι  ΑὩδοὶ οὗ [89 Ιοσά. Βαϊ [8 ε}}9. ἃ ογοδῖθα οΥ δὴ 
ἴ0 ΒρθδΚ οὗἉ ἴγθθβ ἰῃ 8. βῆδαγ ρίδοο. Οἰδοτ (Ηἰι-} ἀπόγεαϊοά δημο} 1} ΤῊΘ Ἰδοῦ νἱονν 18 πιδί πἰδί πο 
εἰς, Εὔγϑι, Βι66Π), ΤΟ] ον δὴ Αὐδθὶς δηδίορυ, Ὁ Μεῦλαὶ, βληρὲ, Ηφηρβίθηθογα, ῬΈΉΠΙρρὶ, ἀπά 
το Πάον ἴτ ἑεπί, ὮΥ ᾿ΒΙΘἢ ΤΗΘΥ δαρροθα Παανθὴ ἴ8) β᾿ϑΒηῖ8β, {π6 ἕογταον ὃὉγ Ἡοβίηδπ, ΠΟ] ἔσϑεμ, Κυτίς, 
ἱπιοπάδά, θὰ 1818. 8 ΟΧΊΓΘΠΙΘΙΥ δστοῖα], ὙὙηοτο] Κὔδίεγ, Ῥγθββὶ. Ὑπαῖ [86 δηρεὶ οἵ ψεμονδῇ ἰ5 
δΘΘΠῚΒ ὯῸ ΓΟΆΒΟ ἴ0 ἀδραγί ἔγοπι τῃ6 Υαἱραίο ἀπά  ἰβίπρυ ϑη θὰ ἴγοπη 116 ΟἸΠΟΓ Δηρεῖβ, ἀπὰ ἐπ πιδηγ 
ΤΑΥραπι, ΟΥ ἴο πιακα ἴξ Οἵδμαγ 1ῃδη - ἀδορ ρίαοε, Ρίδσοϑ ἰἀδπι θα νυ τἢ Φοδοναι, ἰδ ππάοη δὶς ((ςεη. 

ὦ. 6., ἃ ἴον Ὑ]]ῈῪ οὐ δοτίοπμ. [κ πὴ} τῃθη βιαπά ἴῃ ΧΥΪ- 7-10, Χχχί. 11-|,|8, χχχί!, 236-81 οοπιρ. νὰ 
Υἱνία οοπίγαδε νὴ ΠΝ τΠ6 οογτεβροπάϊηρ ροΐπς ἰπ τπο Η08. ΧΙ. 4; ἔχ. {]. 2-4; δαάρ, νἱ. 11-22 ; Ζοεβ. 
οἷρ ματα νἱϑίοη, νγ οι ἰδ τπ6 δοταρίοιηθης οὗ τἰο ται. {ἴ{ϊ- 1, 3). Οὐ τμ6 οἴβεῖ βαπά, ἔἴθῦθ ἀγθ ρβδϑαρες 
ΤΊιογα, {π6 σΠδτίοιβ βίατε ἔτοπι δαίνθοη ἔνγο τηοαη- ἢ ΠΟΓΘ ἢ Β66ΠῚ8 10 δε 4ἰδογΙ πλπαιθα ἔγοπλ ψεβοτδὰ 
ἰαΐῃ8 οἵ Ὀγαβ8 -ς [6 ἱμΘΟΟΓΒΟΥ͂ ἀπάθγ τ86 ταϊρηιγ (ἔχ. χχίῃ, 20-22, χχχί!. 84). ΓΘ δἰ πιρ!οδὶ γ87 
τοϊδοιίοη οὗ Φϑμονδὴ ; μογθ, {π6 Βογβδπιθῃ ἰβϑιαὶ Οἵ ΓοοΟ ΠΟ πρ {1686 ττῦο οἰ αβθο8 ͵8 ἴο δάορι {μὲ οἱά 
ἴοπὶ διηϊὰ παντί ῖο8 ἰῃ δὰ Ορδῃ Ζθοϊίοπι τ π6] ΥΙΘῪ παν τΠ18 ἀπροὶ 8 186 ϑϑοοπά ρέγβοῃ οἵ δ 
ΟΒυτΟΝ ἰπ ἃ οὐπαϊἴοη ΟΥ̓ θ ]οηθδ8 ἀπά ὄχροβαγο. Πα ποδά, ονὸπ αὲ {παῖ ΘΑΓΙΥ ρϑηϊοά Θρρθαγίπρ 8 
Βεομίπὰ τῃ6 ἢγβι τίάογ ἃγθ οἵαν Βοσβθδ οὗ ἀϊβετγοπι [Π0 ΤΟνΘΑΪΕΓ οὗ [π6 Εδίμογ. Ὑὴθ πιϊπιρΊεὰ αἰεδν. 
οοἴοτβ. ΤΉΘΥ ἤᾶνθ τί ἀθτβ (866 νϑῦ. 11}, μπὲ τηΐκ. 688. ἀπ ΟὐΟΒΟΌΓΙΥ οὗὨ τη τϑργεϑειϑοη ἰδ 4υΐιο 
ἴδοι ἰθ δἰονγθά το ὃ6 ππάογϑιοοά, δοοδαβα τπ6 δαὶ. "ΔΙ οβον8 τὸ [Π6 58πι6 ἰδαΐαγε8 ἴῃ [ῃ6 ἀδ!ἰπεδίοη 
ΡἢΗδδβὶβ 18 Ἰαϊὰ ἀροη τὴ οοοσ οὗ εἰ πογβεβ. Του ΟὗἁὨ [86 Μεββίδῃ 'π Ῥβδ, ἴϊ., χὶν., ᾿χχίϊ., οχ., δηὰ ἰὰα 
ΔΙῸ {|Κ6 τηοδὶγ ἰοδάδς σϑὰ (εχριαἰπθὰ δθονθ), οὐ. ὑΑτου8. ργορβοοῖοθ δοΐοτο βπᾶ δϊοσ Παυ α᾽ 5 εἶμι. 
ὍΔΥ, οἵ τυμῖῖθ. ΓΙ Ἰδδὶ ᾿ἰκὸ τΠ6 ἢγβι 18 δαβϑὶ)ν ἐπ 1818 νἸΝΟ ἢ ἮΘ ΔΡΡΘΔΓΒ ἢγδί 88 ἃ πη ὭΡΟΠ 4 γϑὰ 
πηἀογεϊοοα ἔτοπι δουίριιγο ὑδαρ --- τ ἢϊθ Ὀοΐπρς ΠΟΓδΘ, {Π6Π 88 ἴπε ἰεβάϑγ οἵ τῃ8 ΠΝ} βιδηϊηρ δ6- 
(0 τοβθοιίίοῃ ΟΥ̓ ΠΒΔΥΘΠΙΥ ΒΊΟΥ (Μαῖῖ. χυΐ!. 2), δ᾽ η4 πἷπι, δηά ν᾿ θη (Π656 ἤἴδΎο τηϑὰθ ἘΠοὶν τεροτί, 

διὰ {δβεγείοσο [ἢ6 ἐπμοὶ ΟΥ̓ νἱοίοτγ (ον. νἱ. 2), 35. ἴδιο Δπρεὶ οὗὨ ΨΕμον ΘΠ ΜΠῸ ῬΡΕΘΟΠ 8. {Π|6 ῥγατεῦ 
᾿ ΜΑ κ᾿: ; οἵ 6 Ρίουδ Ὀοίογο αοὰ. ΤῊΘ ΔΉΒυγοῦ ἡ Βι ἢ μὲ 

Βαΐ {Π6 βεοοπὰ ερίτποὶ ἰ5 ἀϊβῆςα]:. ΙΖ 158. τοπ- γεοοῖνϑθ ἔγοτα [86 ἴτοορ ἰ8 {πὶ 41} [Ὲ} Θασι ἢ εἰἐδ 
ἀογοᾶ Ὀγ ἐπ ΤΟΧΧ, : ψαροὶ καὶ ποικίλοι,  α]ρ'., νατῖϊ, 51 διλὰ ἰδ αὖ τϑϑῦ, --- ἃ ρῆγαδβθ ὕροὴ νυ ἢ ΤΠ ογάϑ- 
Ῥδβῃϊίο νεγδίοοίογεα, ΔἴοΓ τ ἤομη Μδυγοτν, ὉὈτηθτγεῖτ, ἰ ότι! ΘΟπιπιθῃ [8 4Ἃ8 ἀθηοιίπρ ρτουὰ απὰ ᾿ἰσσπίουν 
ἘΚΟΪ!, οἷς., το ογ ἐς 88. ἰη ἰοχῦ οὔ Α. Υ'΄., Ἔρεοκζίεοα. φ486, Ὀθοϑι86, 88 ἢ6 Βδύβ, ἴῃ6 ψογὰ ἴὉΓ “αἱ τϑϑὶ " 
Βυῖϊ ἀεδεπίυ8β ἀπὰ Εὔγθι ἀογῖνο ᾽δ ἤοτα δη Αὐδοῖς 18 δλαανάπ. ΤῊΪΐβ 8. ἃ ϑίγαπρθ τηΐβῖβκο, [ὉῸΓ ἷξ ἰδ 

Αὐρδον ΨΕΡΝ ἐπι Τα ς τ ῦ, ΤΣ νυν ἀρύνο δδι ΔΠοῖΠον ποτὰ, ΟΦ, πο τγοὶν, {Ὁ δνογ, [89 

ΤΠῸ Ἰδιῖον κἶνο8 [Π6 ὈΘΓΟΥ 58Π86. 6 οοἷοτβ ἀο] ΔΠΥ ππο ΤᾺ] δ σπἰἤσδηοθ, πὰ ΠπηΟΔἢ 5. ΠΔΟΓΟΙΥ αυϊοί, 
Ὡοῖ 5'ζη Υ τπ6 τἤγοο Κίηράοπιβ δραίΐηδι τότ [ἢ 6] ρολοθῦα! βϑοιγῖν, ΥΠΟὰΣ Τείδυθ ποθ [0 τὴ ὙΔΑΥ ἰᾷ 
τίἄογα ὑγοῦο βοηΐ (Ογτ!, Φογομηθ, εἰ αἰ.), ἴοτ 4} δρ-  υγῃ οι τῆι δία ἢπ8 66 δίταϊ πο οσ' '5 δ μ)ογεά. 

Υ ἴο ζὸ ἴῃ ΘΟΙΏΡΑΠΥ, ΠΟΥ [06 αυδγίοτβ οὗὨἩ πὸ] στο ἴΠ6 86η86 18 {Ππ|πιπ| 1Π}0 ΠΑΙΪΟΠ8 δἵ ἰὩΓρῈ νιῈΓῈ 
θᾶνθη8 (Μδυτγον, ΗΠ Ζίρ, εἰ αἰ.), ἴοτ 1Π6 «Οατ ] ἀν! Πρ ἦπ ἃ 641Ππ|, Βαγοπα σθροβθ, απάϊἰβιπγνοά ἢΥ͂ 

ἀυδυῦοῦ 8 γαπίηρ ; Βαϊ 16 πϑίιιγο οὐ ὉΠ6 πιἰββίοη [ 8ΠῪ ἴὉ6. ΓΘ Γϑίρσθποθ Β06Π)8 [0 ὑ6 τὸ Ημρραὶ ἴ., 
ΜΠἰσἢ 1Π6Υ ΠδΔὰ ἴο μογίουπι, πϑιηοῖν, [0 ἴΆΚῸ Ἀπ δο- ᾿ ὑγἤθτο ἴῃ6 [ογὰ Ῥγοπηῖβοά {παι ἴῃ ἃ 1{1π||6 ἡ ῃ1|6 Ηθ 
εἶνα ρᾶγὶ ἴῃ {16 ἀρ᾿ δίίοπ οὔ [Π6 πϑίϊομβ, ἴΠ 086 εὐβὰ σὰ ἴα κα [Π6 ἤοᾶνθπδ δηὰ [{18 θαυ δπα ἃ]} π8ν 
τοὰ ἤοῖθοβ Ὁν ψᾺΓ δηὰ Ὀ]οοάβῃσά, τἤο80 προὸπ ὉΑΥ ] [ἰ0Π8, Δῃά ἴῃ σΟη ΒΘ, 6 πο ἐδ Ποῦ86 νγου]ὰ ὃ ἢ] δὰ 
Βογβθδ8 ὈΥ͂ Ὀυγπῖπρ' απὰ ἀδβιγονίηρ, δηά 086 ὕρο 
γι Πἰ 6 ΠΟΥΒ68 ΟΥ̓ Υἱσίουυ οΥ̓Ρ ἴΠ6 ΨοΓ] . 

γεν. 9. ΤΠ Ῥιομῆαῖ δβκβ, αῦ τὸ [8 6866, 
ὦ. 6., Ὑἴιαὶ ἀο τον βἰσηϊν Ὁ ΤΠ αὐοβίίοη ἰ8 δά- 
ἀνγοββοά ἴο ὁπ ψῇοπι ἢ6 ΟἈΠ}5 σΥ Ἰογὰ, δι} νγῇο ἐκ 
1η161 Μαπιίεβιϊν, τῃ6 οπ6 ψἶιο σῖνοβ τῃ6 ΔΏΒΥΟΓ, 
1Ππ6 απφείωις ἱπίοτργες. ἴτ ἴδ πὸ οὐἠοειίοη ἴο {π|8] γ ἴ56. 
1πδὴ 6 ἣὰ8 ποῖ Ὀδοη τηρπιϊοηθὰ Ὀοίογο, Ὁ ἱπ! Υογ. 12. Ἧονν Ἰσς ὙΠῸ ὕβοῦ ποῦ ΡΥ Φοτα» 

ῬΓΟΡθοῖθθ, δὰ Ἂβρθοία!]ν ἴῃ νἱβίοῃβ, ἔγοπι {ποῖγ] βϑίθσω, εἷς. ῖ ΤῊ ἰδησπαρε 8 {π8ὲ ΟΥ̓́ ἱπιεΓοθϑ- 
ἀναπιβῖῖο ΟΠδγδοῦθσ, ῬογβῸπ8 δΓῸ ἔγθαιθητν ἱπιγο- ΒΟΡῪ δχροβιδήοη. Ὅἢ6 γϑίδιεποθ ἴὸ 8686 80} - 
ἀυοσοά ἴῃ 5πο ἢ ἃ ΨΑΥ ἴδαι οηἷν ἔγοπι ψηαὺ ἘΠΟΥ 880} ΘΪΥ ΥΘΑΣΘ 4065 ποὶ ἰτΡῚῪ {παῖ τπ8ι ρογίοά ῥγθ- 
ΟΥ ὧο, ολπ νγὸ ἰοδῖῃ ἍΠῸ 1Π6Υ δῖ. Τιΐδ ἀπρείις! ἀἰοϊοά ὈΥ Φετγεσηΐδῃ (χχν. 13) νγδ8 81 ἀΥΑΜΊΠΡ δ 

ψὶτἢ μἰοτγ. ὙΠῸ τάοτβ ποὺ γοροτῖ {παῖ Βαυΐῃ 
βοπθ τπτουρὶι {[π6 φαγιὰ πον ἢπὰ ἷξ ηοΐ δῖ. 
ΒΔ ΚΟ δὰϊ αυΐρὶ δηὰ βεγοθθ. ΤΠ18 διδιοιηεηῖ, 
ἔατη ἰϑῃρ θοῇ ἃ νἱν ἃ οοηίγαβι τὸ (ἢ ρι 5178} 
Ἀηὰ δι εσγίηρ οοπαϊτίοη οὗὨ τὴ ρϑορὶϑ οὗ (οὐ, {878 
οὐραβίοῃ ἴο 6 ἱπιογοθβϑίοη τοοοπηιοὰ ἰῃ ἴδ πεχὶ 



ΟΒΑΡΤΕᾺΕ ΠΤ. 1-17. 
---...-..-- 

ἃ οἷοδο, ἕου ἱξ δὰ αἰτοδαν Ἴχρίγοα ἴῃ ἴΠ6 ἤγβὲ ὑθδγ 
οἵ Ογτιβ (Εσγα ἱ. 1). Βαΐξ διε πουρὴ τ6 Ῥθορ]6 
Βεάᾶ ἔπη ΤοΒιογορΩ, {ΠΟῪ 6 τῸ 8.}}} ἴῃ ἃ βαα βίδίθ, -- 
16 σα ΣΆ] [οΥΓ τὴ68 τηοδὲ ραγὶ ἰπ τυΐηβ, ἐϊ8 ννᾺ]}}8 
Ὀγόκοη ἄονῃ, ἰἰ8 μαῖθϑ Ὀυγηῖ (ΝΩῇ. 1. 3), τῆ Ρὸ 
αἱ ατίοη 8π|8}}, ὑπ6 γσγοαῖου ρμαᾶγὶ οὐἤἨ Ἃπ6 ἰαπα 81}}] 
Ἀ νναβῖθ, δηὰ τ γϑὺυυ!]άΐηρ οὗὨἨ τ1π6 Τορ]6 ἐπ δῦ- 
Γιβοοὰ ἢ αἰ ἤοα 68. [11 ταῦ Μ6}} βθ6πὶ 88 1 
κ|ὸ του ΌΪ68 οὗὨἨὨΎ ἐπ᾿ οχὶϊο νοῦ ὰ πανοὸῦ ὁπ, δὰ [ἢ 6 
ΤΩΟΥΘ 50, δίποθ Π6Υ6 88 20 δἰχῃ οἵ (δαὶ νἱο]δηῖ 
αρὶϊαιίοη οΟΥὨἨ τπ6 Ποδίθδη μοῦ] πνοῇ νγῶϑ ἴὸ Ὀ6 
π6 Ῥγθοῦγβου οὗ [8γ86}᾽}8 οχδἰἰδίίοῃ. 'ΓΠῸ ἰπίου- 
ΘΟ β5] 0 νψ͵ὸ5 οἤδοίπαὶ). 

γεγ. 13. Απὰ ϑοξβονδῃ δησνοσζοά, οἷς. Ηογο 
[Π6 ΘΏΒΙΨΟΣ 8 σίνθη [0 ΔΠΟΙΠΟΥ Ῥαῦβδοη ἴμδη ἴΠ6 
ᾳυοδβίίοποσ. Το ὑο8ὲ ΟΧΡΙΔηδιίοη ἷἰβ ἐμαὶ οἵ Ηδηρ- 
βίθη ροῦν, [δᾶ “1Π6 δηροὶ οὗ 16 ἴοτὰ δὰ δβκοὰ 
[6 αὐυροίοη ποῖ [ὉΓ ἢἷθ ΟΥ̓ 86 Κα, Ὀιῖ δἰ ΠΙΡῚΥ ἴῃ 
οτάδσγ παῖ οοπδοϊδιίου δὰ ἤορο ταΐρϊ ὃ6 σΟμ- 
ταυηϊςαιοὰ (Πγουρἢ (ἢ6 ἀπφείνι ἐπίειρτεβ ἴὸ ἴδ 
Ῥτορὶιεῖ, δηὰ τπτοῦυρὰ Κἰπι το [Π6 παιίοη δ ἴδγρα." 
οοά νογὰ δῖ6 ψογάβ [δῦ ῥγοπιῖδο μοοὰ, Οἵ 
«7ο8}}. χχὶϊ. 14 (Η6Ὁ.) ; Φογ. χχίχ. 106. ΤῈ οου- 
ὕθηῖ5 οὗ {156 ροοὰ δηῃά οοτηζογιηρ ογὰβ (ἸΟῪ 
ἴῃ νεῦβ. 14--17, τὸ ἄγβι ἴνο οὐ ὙΠΟ δβδοῦῖ Φ68ο- 
ψ δῆ 8 δοῦνο δδοοἢ ΤῸΓ 18. ΡΘΟρΙο, δῃὰ [ἢ ἰατῦοῦ 
ἴνο, ᾿ἷἰδ ΡΌΓΡΟΒΘ ἴ0 τηϑη ἴδϑιὴ (πδὶ ἴον ἴῃ [Π6 Γο8- 
ξογαῖϊίοι πὰ ἢ] υζοσηθηὶ οὗὨ Φοτγαβδίθιῃ. 

Μετ. 14. 1 δ 98] ουδ, εἴς. δ 57), 11τ., ἢ Ὀυπι, 
ἴο σίον, ἰημἀἰσαῖθβ ἃ υθῃοηθηῖ ἐπιοῖίου ὙΠΟ ἢ ΤΟΔῪ 
Ὦδνο 8 τηοῖίνο ἱπ ἸΕΑΙΟΌ ΒΥ (Ναπ. Υ. 14), οΥ ἷἱπ 
δηνΥ (ἄεη. χχυΐ. 14), οὐ ἴῃ πδίιοὰ (6 θη. ΧχΧχυ]ϊ. 
11), οὐ 'π ἴογες (Ναπι. χχυ. 11). ΤῊΘ ᾿δ8ὲ δχ- 
ΓΟ5568 [18 ἴΌΤΟΟ ΠΟΤ, ὙΠ ΊΟἢ 18 ρΡΎΘΘΌΤΥ δίγοηρίποηοά 
Υ ἴῃς δαάϊιίοη οὗ [π6 οοσπαῖθ ποῦ. ΦεΒουδῇ ἰδ 

ἐπϑρίγοά τ 4 ὈυΓπὶηΡ 26Ὰ] ΚῸΣ Φοσυβδιθσα δηᾶ 
ον Ζίου, τὰ ποῖν ἈΠ] ψ ἰς Ηδ΄ 8 οἤοβοπ ἴῸΓ 
Ἠΐβ παν δοπ. Ηθ Παὰ αἰγοδὰν ἀϊβραγοὰ ἐμΐ8 ἐπ 
Ῥαγῖ, δῃὰ που]ὰ βοοπ ἀθύϑίορ 1Ὁ ἴὸ 186 1]]. 

γον. 15. Τονπαγὰ {ΠῸ ποδίμοῃ, οἡ {Π6 ΘΟΠΊΓΑΥΥ, ὅ6- 
πονδῖὴ Ὀυσηοὰ ἢ ατϑαῦ δηχοσ. ΤῊ 8 γγἃ8 ΡΑΤΟΪΥ 
Ὀοσδῦβο ΠΟΥ ὙΟΓῸ ᾿ δὖ 6880,᾿ ἱ. 6., ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥῪ 
ἀγδηαα}}, θαῦ ἴῃ ἃ βίδία οὗἩ σϑῦπδὶ βοουγγ, Ῥτοῦ αν 
εοπἤαεηϊ πη ἘΠπαὶν ρον ΘΓ Δηα ργοβρο τ Υ, Ὀὰΐ πηδί ΠΥ 
Ὀοςδιι5δο, ν ἢ}]6 δ μα ὈοΘ ΒΏΣΥΥ ΤῸΣ 8. 1119, ἑ. ε., 
εἶπιο (εἶ. Φοῦ χ. 20), 1Π6Υ4, οὐ [Π6 οοπίγαγν, δὰ 
ΒΟ]Ρροα ζοσινασὰ ὑπὸ αδιοίίου, 1ἴ{., δὰ ἢο] 
ἴοσ. δν]], ἑ. 6., 80 {πδὺ οΥἹ] νγᾶ8 [16 γοϑδ], Το οτὰ 
ςοπίοτηρίαἰοὰ ἃ τηοάοτείο, 1 πιο ΠΑ ς ΠἸδοτηθηῖ ἴῃ 
Ἰονθ, ψ ἢ ἃ υἱοῦν ἴο π6 ρΡιυτὶ Πσατίοη δηὰ τοβίογα- 
οη οὗ ἢΪ8 ΡΌΠΙΟ: Το Βοδίμοθη, ΟἹ [6 ΘΟ ΓΆΓΥ͂, 
τὶοιϑὰ ἰὴ [Π6 δβυ  τίηρ οὗ μ6}0]688 [θτδοὶ, Δηὰ τννουϊὰ 
τὰ ΠῚ ῥσοϊοπρ {Π|6Π|. ᾿ 

Μὸγ. 16. Ι Βανὸ σοϊυσιοᾶα..... ϑοσιβδίοσα. 
ΤΠ οπιρηδιὶς μοσϑίοσζο ἱηἀϊςαῖοβ ἢ 6 Θοηβοα ΠΘΏ 60 
οὔ Θοά᾽ δ ’ονε ἴον Φθγυβδίθηι. Ηδ μὰ8 δοῖπδν τὸ- 
τιγηοὰ ν ἢ ῬΊΓΡΟδ68Β οὐ πιοῦου, δπὰ ἴπθϑο 8}}4}] Ὀ6 
{Ὰ}}γ δχοσιῖορά, Α] Ὠἰπάγαποθθ βῃδ]] Ὀ6 τοιιονοα, 
1Π6 Τοπιρῖο οοτηρίοίοα, απὰ ἱποῖθδά οὐ βοδιίογοά 
Βοῖβαδ ἴμθγθ δηᾶ τἴθγο, [Π6 ῬΠΟΪ6 οὐτγ δ8}4}} ρ888 
ππάογ ἐπ δυγνεγοτ ταϑϑδυσγίης θη. Βυι {[Π6 
δ] βίην ἰβ ποῖ ἴο Ὀ6 σοῃῆηρὰ ἴο 1ὴ6 σαρίτΑ], 85 ἀρ- 
Ῥεδγβ πὶ ψνἢδὶ (0]] ΟΥ̓ 8. 

Ψοεν. 17. ΟΣγ δἷδο, ἱἰ. Ἃ., ἰπ δά ἀϊείοη ἴο 16 ἴοτο- 
δοίης. Τῇ οἴδον οἰεἶς8 οὗ Διιάδῃ 8[|4}} ονοσῆον 
τσὶ Ῥχοδροσίυ, [ἰἰ., δα δοαίεγεα, γοῖ ποῖ ὈΥ δὴ 
ἱπνδάϊηρς ἔος, θυῖ ὈγΥ 1π6 ᾿πτυν διὰ ργοβδυτο οὗ δῦυη- 
ἀδηΐ στον γοφυΐτιπις ἢποπὶ ἴο ἀἸβᾶῖιι86 ἰὨθτηβοῖν δ 
ΟΥ̓ΘΓ ἃ ἰάγζοῦ βυγίμος (οἴ, ᾿᾿. 4, νἱ!}}. 4, ἴχ. 17, χ. 7). 
ΤΠΐθ ονογῆον οἵ Ὀ]οδδίης τ ἢ ]] αβϑϑιιγο ἴπ6 οονοπδηῖ 

Ρἷο τ1Πδὲ δεῆονδη 18 51}}} οοτηίουτίηρ Ζίοη, απὰ 
85 ὈΥ ΠΟ Τη0ΔΠ8 Γοπουησρὰ [Π6 ράτγροῦθ ἴῃ ρυγϑα- 

«πος οἵ νι ἢ ἢ πο ἃ οτί ᾿41}1}γ οἤοθοπ ο γα Β8]) 6 η,. 

Ρϑὰ [ἴπρ, δηὰ πρμο]ἀϊηρ 186 ρμαϊγίδτο 
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ΤῊ 88Π}6 ΟὨοοτίηρ τείσσοηος τὸ αοαΒ οἸθοϊπρ ἰονθ 
18 ἑοππᾷ ἴῃ οὨ. ἰΐ. 12 δηὰ 1). 2. 

Τίια οὐἦοος οὗἩὨ Γ}18 ἢτβῦ νἱβίοπ νγδ8 ἴο βϑε 57 [86 
αἰδρὶ γι θα σΟἸΟΩΥ τπαὺ ΔΙ ΓΠΟῸΡἢ το 8 ΠῸ ὑΓΘ6- 
ἐηΐ ΔΡΡΟΆΓΆΠΟΘ Οὗ δῇ Δρρτοδοῃίηο ἔ]Β]Ππιοης οὗἁ 
Πευπρ τοι Ὀ]εϑδίπρβ, γαῖ ππῶν Ὀ]6851η 58 ΘΓ ΒΌΓΘ. 
Θπονδὴ Πδᾶ δρροϊηϊοα (6 ἱπθίγα θη 18 ΟΥ̓ 8 

τ Ὠϊοουβ ἡπαρτηοπῖβ, ἀπ ὈΥ ἴπ686 νου] δοςοηι- 
Ῥ]Π 5} ΐβ ρᾷγροβοβ ἄροὸπ ἴΠπ6 πΠΡΌΔ]Υ πδιίοηβ, δπὰ 
188 δοοῦγα ἴδ δαϊνδιίοη οὗ Ζίοῃ. ΤΠ6 Πι]Π]]πθηὶ 
τΠ 6 ͵5 δϑβὶϊν ροϊπιθὰ οὔ. ΤΏ οοταρ οτίοη οὗὨ τΠ6 
Τορίο, (Π6 τοβιίοταιίοη οὗ [Π6 οὐἵγ ππάον στα δὰ 
ΝΕΒοι Δ ἢ, 116 ἱποῦθαβο οὐὗὁἨ [6 ρορυϊαίίοπ, 4}} ἀθ- 
οἰατοὰ Φοῆονδῃ δ βάθ! Υ τὸ ἢΐ8 οηρσαροτηθηῖβ. Βαϊ 
[18 88 ΟὨΪΥ 106 Ὀορσίπηὶηρ. γα, ΠΠκὸ Ηἷδ 
ῬΓΘαοσοβδοῦβ ἰῃ οῆοο, ἰΙοοκβ ἀονη τΠ6 ἡ Ποἷδ Υἱβὶδ 
οὔ τ1Π6 ἤιΐιιγθ, δπὰ πἰίοτβ μουταιϊπαπὶ ργοάϊς 0.8, 88 
Βδσοη οΔ]}}8 ποῖ, ΠΟ ἀο ποῖ ὀχῆδυδὶ {Ποὴ- 
βοῖνοθ ἰἢ ΔΠΥῪ ΟΠ ρογοά, θυ ΤΆΡ ΠΡ ἰπ ρτορπδας 
ΒθηΘΠοοΒ ἰοπρ ον οΐο8. ΟὐὁἨ ᾿ἰδβίοτίοαὶ ἀσνθὶ ορτη θη. 
ΤΏ ἤγβὲ νἱ βίο Ῥγόβαπῖβ 1Π|ὸ ρΘΠΘΓΑΙ {Π6Πὶ6 οὗὁὨ [80 
ῬΠοΪο βογίθϑ, οδοὴ οἵ ψῆϊοἢ δἰδπάβ οἰ ΟβοΙν το αιθὰ 
ἴο ἴΠπ6 ΟἴΠαΩΓΒ, 60 ἐπα τΠ6ΓῸ 18 8Δη ονἱήοπὶ δάνδη δ 
ἔγοπη [86 θαρίπηΐης ἴο ΓΠ6 6πα, 858 Ψ1] ΔΡΡ δ ἴὼ 
{1 οουτδβα οὗἨ [6 ὀχροδί το. 

ῬῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΠΟΑΙ, 

1, ΗΟῊ ΠΘΔΓ ἅΓῸᾺ ἔΠ6 δθοῆ δηᾶὰ ὕπβοθη Ὑου]Ἱὰδ' 
Νοῦ δ΄ [ΠῸ} τΣΠοσΣ ΒΥΤΩΡΔΙΏΥ τ ἢ Θαοῖ ΟἿΟΊ. 
γα πᾶνὸ ἃ ογαυΐηρ ἴοΣ ἴῃ Κπον!οάρο οὗὨ Ἔἐγοδίι γοθ 
σι μοῦ ἰπδη Οτγβεῖνοϑ, δηᾳ γαῖ {εἸ]οῦν βογνδη 5 συἱἘἢ 
8 ΟὗἩἨἁ [86 βα6 Οτοδίοσ. ΑἹ] [Π6 νδγίοιϑ ἔστη οὗ 
Ῥο] γι ποἶθπι ΒΟΥ τΠἰ8 ἡδίατα! ἰοηρίπρ οὗ ἴ06 ΓαδΟ, 
δας [16 ϑογίρίυγο βαι8ῆ65 ἐδ ΌΥ̓ Γαν Πρ ἴο ἢ5 τὴ 9 
οχἰβίθηςθ, σμδυδοίοσ, πὰ πποοῃ οὗ [6 ΒΟΙΥ δη- 
ρεῖ8. ΤῊ 8 γανο]αὐΐοη 8 οὶ πι8ὰθ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴ0 γταῖ- 
ΤῪ 8 ΘΓ ΟΒΙΥ, Ὠοννου ον ἱη 6 θη ἀπ ΤΟ ΒΟΉ ]6, 
δαϊ ἴο διγπἰδἢ ἱπηρογίδηϊ αἱὰ ἴῃ [Π6 οοπάποι δ ᾿τἴα. 
10 ρίοαβοβ αὐά ἴο οι ]ΟΥ̓͂ [6 ΔΡΘΠΟΥ͂ οὗἨἁ τΠπ686 βὰ- 
Ῥογπαίαγαὶ θοῖηρδ ἴῃ 6580} 15Πϊρ Ηἷβ Κίπράοτῃ ἴῃ 
1ῃ6 ψοτ]. “ΑΥΘ (ΠΟΥ ποῖ 4}} πὶ πἰβίοηρ 90 τὴ 
δδηΐ ἰοτίϊι ἴο τα ἱ δου (ῸΥ ΤΏ 6 τὰ ὙΠῸ 5}}4}} δθ Ποΐγϑ 
οὗἉ βαϊνϑιίίοη 1᾽ (Ηδοῦ. ἱ. 14.) [π τ1ῃ6 ΒοοΚ οὗ ὅαοι- 
ε5ἷ5, δίνθι. [6 ςδ]] οἱ Α Ῥγαῃ δῆ, γὸ οὔθογυο ἀθαπδης 
ἰπδίδηςοβ οὗ [Π18 Ὀ]οοϑοα τα ἰβίγυ, ξυϊάϊπε. Ριοῖθοῖ- 

8 (ΧΥἹ., χίχ., 
ΧΧΙΥ,, ΧΧΥΙ͂Ι., χχχὶ!). Αραίη, ἰῇ 16 τἰπηα οἵ ἴδ6 
Ψψυάᾶρεβ βί παῖ]. Ἑ ΔῊ 6808 (108 ἡγεῖ τηϑθ τὸ Οἰάθοη 
δα ἴὸ Μαιοδῆ. Βυϊΐ δἵ ἀπὰ δῇεσ (6 Οδρενῃςν, 
τυοὶν ἰῃταγροβίτοη ΠΟΥ ΟἸΪΥ ΓΟΒΌΠΙῚ6Β 118 ὈΓΠΊΘΓ ἴγθ- 
ΠΘΠΟΥ, Ὀϊτ 18 τηβηϊ βίο οἡ ἃ ἩΪᾺΟΙ βεαίθ. Τὸ 
8η16ἱ δηὰ Ζϑοβαγίδῃ [6 Δηρ618 δὰ γενθιϊθὰ, ποῖ 

ΟΠΙΥ 88 Ψψϑτοηρ νοῦ ἴΠ6 οονθηδηῦ ΡΘΟρΡΐΘ, θα 885 
ἐχθουτηρ ἴ[Π6 οομηθοβ οὗ Φομβονδὴ ἰονναγὰ τπ6 ἤθα- 
ἤθη ποσὰ. ὙΠοΙς ἄοαβ ποῖ δθοπὶ ἴο ὃ8 ἴῃ ᾿οδδὲ 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ ἴῸγ αἰγὶ θυ της {Ππΐ8 οἰγσυτηβίδποο ἴὸ [86 
ἰπῆποποῦ οἵ ΟΠ δ] ἀϑϑη οἵ Ῥεγβίδῃ τηοάθα οὔ ἱπουρῆς 
Ὅροη {ΠῸ τὐΐπάβ οὗὁὨ ἴπ686 ργορῃοίβ. ΤΉΘΥ (ΟΠ ον 
ἴῃ 106 ᾿ΐπὸ οὗ ἴΠ6 δδγ! ον ἐγβαϊ ἰοη 5 οὗὨἨ τ[Π6 οἤ οβθῃ 
Ροορίο, ψν τ ΟΠΥ ἴπαῖ ἄσρτοο οὗ ναγίδιίοη δπὰ οχ- 
Ρϑῃϑΐοῃ ἢ ]οἢ 8 πδταγα] πάν (6 αἰτογοιὶ οἰγοῦπ- 
δίδΔῃ065 Οὗ [Π6 οϑ86. [1 γγὰ8 8 ΟΠ ΓΕηρ' Γπουρπς 
ἴο 8 [66 0]6 ΘΟἸΟΠΥ͂ ονουβηδαονοα Ὀζ ἃ σΟἰΟ588Ά] 61η- 
Ὀἶγα ἴο Ὀ6 τοτηϊηπ δὰ οὗἩὨ Βι ρου απηδη ΠΟΙροῦα τ ΠΟδῸ 
τα ἢν ἐπιογροβί ΟΠ ὙγᾺ8 ουοῦ δὺ παπὰ, Οὗ οοῦγβα 
δον [8686 οοἸαβϑιίαὶ Ὀοὶπρθ σου] ὑγονο οδὶοίοπι 
ΟἾΪΥ ὈΥ τπ6 ρονεῦ οἵ οά, θαῖ «ποεῖν ἰηίοτηηθάϊ δῖα 
ΒΕΌΠΩ τοησογοὰ ἐΠδὲ θπι ΤΏΟΓΘ αἰ ΓΘΟΌΥ οοηοεῖν- 
ΔΌΪΘ. [η ἴΠ6 Νον Τεθίδιηθηΐς {ποτὰ ἰδ οὶ [6 
ΒΆΠῚ6 ῬΓΟΙΊΪΠΘΠΟΘ Ψῖν ἢ ἴ0 ἴἢ686 ““50π8 οὗ Θοὰ" 
(δοῦ χχχυ !. 7), θα ὁπουρῆ 18 βιδὺρὰ οἵ ἐποῖγ τηΐη- 
ἰβιγϑιίοπα δὲ [16 [ποδγηδείοη, ἰπ ἘΠ6 τ άογηοδα, τὴ 6 
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ατάσῃ, δηὰ (Π6 βορυΐϊοῆτε, δηὰ οἵ {πον ΒΥ ΡΔΙῊΥ 
ὙΠ τΠ6 ἸΟΥΒ δηὰ βούγονγβ οἵ (οἀ᾿β ρθορίς, ἴο 
ΤΏΔΚΟ ἢ (βοΐ τμαῖ τῆς δ πρ δία σαν τσ ΓΟ86 
νοῦ δοονθ᾿Β ποαὰ ἴο ἴΠ6 εἸοιιά (θη. χχν]. 12) 
81}}} οχ βίβ, Ἀῃ 18 Τγανογβοιὶ Ὦγ (ἢ 8Βδπὶθ ΠΟΙΥ ὃ6- 
ἰηφ8. [1 8 81}}} (τυ, 85 ρει ιβοῦ 86], --- 

ΤὟΒΟΥ [ὉΓ ὑκ ἤχς, (ΠΟΥ πδίο ἢ δοὰ ἀυ]} παγά, 
Απά (ἐδοῖὶς Ὀτίχϊ δα υδλάγουϑ τουηᾶ δϑουςξ [6 Ρἰδηί, 

Αμὰ δ]Ϊ ἴου ἰογτθ δηὰ ποίϊς: [ΟΓ τονατὰ ; 
ΟἹ ! πῺΥ δῃου!ὰ Ὠθανθη]γ (οἀ ἴο Ἰη8 δ γὸ δ ἢ τορασά 7 "" 

2. ΤῊ ΟΧΙΊΓΔΟΤαΪ ΠΑΤΥ Ῥοβίτίοη δαβϑίρηθὰ ἴὸ {6 
ΔΏΡΕΙ οὗ Φοπονδῖ ἴῃ τ 8 νἱβίοη δηὰ αἶβὸ ἰπ τῇδ 
ὁπ6 τροογ οἡ ἰη ἴη6 τῆϊτὰ σΠδρίοῦ, σοπ ἤπιι65 δηὰ 
σοπιρ]οῖεβ 1Π6 Ἰοησ οἰαΐη οἵ δηοσίδηϊ το. Π ΟΠ 6 5 
Ὀορ πη ηρ ἢη Οδηοβ5, ἴο τη 6 οχίϑίοποο οὗ 56 }{.λ|85- 
εἰποῦσ πη ἴἢ τς αοαπορὰ, (866 {Π6 δαπηηδγῖν οὗ 
(6 δυσυπιοηῖ ἰῃ ζϑηρο᾿Β Οηέεῖα, Ρ. 386, οὐ οὶ! 
θη εν. ἱ. 184, ἀπὰ ᾿ὐναβεμέσης εξ ΟἈλνιβιοίοσῃ, Ἰ. 
107 ΕἾ, ἱν. 285.) ὙὍΠ6 υἱοῦ {πὶ τὴ18 οχ δ] θὰ ρογ- 
Βοπαρο 88 ΟἾΪΥ ἃ ογοαῖϊο δηροὶ τπγοι ρὴ τ ΠΟΠῚ 
Οαοὰΐὰ ἰδϑ68 πα δχϑοιιῖθβ ἢἷ5 σοπιπιλδηδ, απὰ ν᾿ ἢο 
ΒΡΟΔΚΒ δΔηὰ δοῖδ ἴῃ οὐ ΠΒΠΊ6, νγὰβ αν ογθά ὃν 

τίρει, ἀοίδπαοα ὑγ Αυριιθιῖηο, δἀορτιοά ὃν Φογοπηδ 
δηὰ Οτεροῦγ τὴς ατοδῖ, πὰ ᾿88 Ὀδαπ τηδἰηϊδϊ δὰ 
ἴῃ οὐτ οὐ ἀδὺ ὉΥ Βοπιθ διηλΐποηῖ οΥτἾο08.; δῖ ἰΐ 
οδπηοῖ ἀέρ]αοο ἢ δι ἢα5 ὈΘΟη [ἢ 6 ΔἸ ΠΙοδ΄ ὈΠΊνΘΓΒΑ] 
ἀοοίτίπθο οἵ [06 οαΥν ΟΠ ΌΤΙ δά οὐ 1Π6 γτοδὶ μον 
οὗὨ ὈΟ] ἴον 5 ἰῃ 4}} αρθβ, παπηοῖὶν, δὲ τῇ 5 Δηροὶ τγα8 
[80 ΟΙα 'Γεϑίδιιθης ζυγπὶ οὗ τἶϑ 1ορὸβ οὗ ϑοἢη, ἃ 
Ὀδεΐηρ οοππροῖοα ννἱτἢ 6 δαργεῖης ἀοα ὈΥ ὉπῖΥ 
οὗ πδίυτε, θυ ῬΟΓΒΟΠΑΙῪ ἀἰβιποῖ ἤγοπι Ηΐτη. ΤΠ 
πιοϑὲ ἔγοαθοπὶ δηὰδ ρἰδυβ᾽ 0] 6 οὐ͵δοιοη ἴο {πῸ οἱὰ 
νίενν Αἰἤττη8 {Ππδὺ ἰῦ ὉΠ ΥΘΑΒΟΠΔΌΪ ἰΓΒΉΒΙΌΓΒ [Π6 τὸν- 
οἰδιΐοπβ οὗ 18 Ἰδαῖον ἀἰβρεπβδιίίοη ἴο ἴΠ6 οἹάογ, ἀπά 
ἱπιγοάπορβ ποίίοπδ οπείγοὶυ ἰοτείμη ἴἰο Ηοῦγονν Π8Ὁ- 
[18 οὗ τπουρῆῖ. Βυς [Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ 18 τπ6 8486. ΤΊ6 
ΟἹ Τοδιδπιθηΐ Γοοογὰξ 9Π6 ΒῖΑρῈ ἰπ [ἢ 6 Ῥγορτοϑεῖνο 
ἀθνοϊ]ορπιοηὶ οὗ Γο]ρίουβ γα ϊῃ, πὰ τῆ Νὰ Τοϑ- 
ἰδ πποῖ ΔΠΟΙΠΟΥ, πὰ ΒΟΓῚ οοττοϑροπα ἱπ ἐΠ6 πιοβῖ 
δι γἰ ΚΙ ΠΡ ΠΆΠΠΟΥ ἴ0 ΘΔΟἢ ΟἴἢΘγ. [πάεοί, [ΠΟΥ ῥργεβοπὶ 
ἩΠΑΡ 16 ποὶ ἰουπά, 8 ποῖ εἰαἰπγχοά ἴῃ δὴν ΟἾΠΟΥ 
Ὀοοκ 'η [Π6 νον], --- ἃ σοπῃρί εἴς ϑγϑίαπι οἵ {Υ̓}]6 Ὁ] 
διὰ Δη ΠΥ} ]ς δὶ ἱπδειτα 08, ονθηϊβ, πη ΡῬΟΥΒΟΠΒ. 
Ἐν ραῖαγο ἢδ 5. ὈΘΘῊ ΒΟΙΠΊΟΓ ΠΙ65 ᾿ΓΟ580α (0 Δ 6Χ- 
ἐγανασζαπὶ οχίοηϊ, απ ρρ!ἰοὰ νυν ποῦ ἰϊ 88 ΠΟ ΓῈδ] 
Ὀεατίηρ. Βΐϊ [15 ρΌΠΟΓΑΙ ΠΟΥ ΙΠΕ85 18 δἀπηϊ το Ὁ 
411 δοῦθον ἱπίογρτγεῖεγα, ΤΗΐδ θεΐηρ δο, ἵ τῆ9 ττ]- 
ὉΠν ΟΥ̓ (Π6 αἰνίπα παίισο 18. Ρ]ΔΙΏΪΥ δοῖ ἐοτι ἰη 
(ἰ6 Νεον “Γοϑι πη θη, ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ 1{{πῸ στοαὶ τανθα]οῦ 
ΟΥ̓ {πὸ ΕΆΛΠον (Φόλη 1. 18) 18 ΘΙ ρἢ Δ δ1Ζοὰ ὺν ονδῆ- 

Ἰἰδῖ8 ἀπὰ δροβῖϊθϑ, 18 1Ὁ ἢοῖ ἴο Ὅ6 ἜΧροοίοα [δὶ 8 
Ὁγοϑῃδἀονὶην οὗἨ 50 ἱπιρογίδηϊ 8 γα νν}} ὯΘ 
[ουπά ἱπ τ οάον δετίρίυτοβ 1 Οὐ ἀδα Υ βιιοῖ δῇ 
ΔΠΔΙΟΡΥ, δ νγ88 ΠΟΙΓΠΟΥ ὉΠΟΥΙ ΤΟΔῚ ΠΟΥ ΤΑΒἢ ἴον τἢ6 
ΟΒατοῆ τὸ οοπουάα ἐππδῖ της Ὀεΐπρ 6416 τΠ6 ΑὩροὶ 
οὗ Φεμονδῆ, [80 Απροὶ οἵ [8 Ῥτόβοποο, τς Απροὶ 
οὗ τὸ Οονεπδηῖ, ἴῃ ψ Ποπὰ Φοποναῖν μυ8 ἢ 5. ὩΔΙΉ6, 
ἩὯῸ ἰ8 ἸἀοητΠεὰ τὰ ἢ Φοῃονυϑἢ, 0 ρογίοσι5 [ἢ 6 
ῬΘΟΌΝΑΓ νοΥκ8 οὗ Φεπονδὴ, δὰ γοῖ ἴ8 ἴ" Β0Πὶ0 
Β6Π56 αἰδιῖπει ἔγοτῃ Ηἰΐπι, ἰ8 (᾿60 βαπὶθ αἰνὶπο ρεγεοῃ 
ὙΠῸ ἴδ τοργοϑοηϊοὰ ἴῃ ἴΠ6 Νὸν Τεϑίδιηθηι ἃ5 (ἢ 6 
τὶ πεδδ οὗ (ἢ: ΕΠ ΟΓΒ Εἶοτν Δηα [Π6 ΟΧΡΥΓΘΒΒ 
[7Ρ6 οἵ ἰνΐ5 Ἔδβθῆςθ, ἴΠ6 ἱπιῆμο οὗ {π6 ἰην 51 8] 6 δοά; 
ἰπ τ ἤο86 ἴδοο [6 σΊΟΥΥ οὗ σα δ ΐπ68, απὸ 1π ν ἤΟΤΩ 
ἀν 6}}5 αἱἱ τῆς {01}}1655 οὗ ἴπ6 Οοἀπολὰ ΡΟ. 

8. ΤΊ ἱπτογοδβδίοῃ δδογίροὰ τὸ ον ἴογὰ ἴῃ ἔπ 
Ομγ δια ϑογίριαγοβ τν88 ποῖ ΟἾ]Υ τΥρὶ Ποὰ Όγ 8 τοὸ- 
τολτ Ὁ] 6 Τα ποιίοη οὗἩ τπ6 πἰρ ἢ -γίοπὸ ὁ τη σγοδῖ 
ἀδν οὗἉ δἰοπεπιθηῖ, Ὀαϊ γγᾺ8 ΔΟΙΠ ΑἸ Υ̓ ρόγίοττηοά Ὁ 
τῆς βοοοπὰ ρογέοη οὗὨ ἴπο αοἀϊ θοαᾷ Ἰοπς Ὀείοτα [18 
ἱπολατπαοη. Ηδ νὰ ““ἴπ6 ᾿δπὉ δ᾽ απ Ὀεΐοτο (ἢ}6 
(οανπ ποῦ οὐ τὴ6 σον," δηὰ τἶιὰ τηστῖιδ οὗὨ [18 
ῬτσΟΙ 55 ὀχ μίπεοι οουἹὰ 85 ν}}} δε δναϊϊϑὰ οὗὁἩ δῃ- 

ἰοοοἀ ἘΠ ΔΒ 8} ὨΘΘ] ΘΠ, δηὰ [ἢ σοσο. [Ιη αἱὶ 
[16 αἰϑλιοιίοπ οὗ ἷ8 ρεορὶθ, μῈ τνγδβ δίδίοιοά, δηὰ δἷ5 
ἘΡΠΕ νοῖος 8 ΠΑ ΓᾺΜ}]Υ υἰεγοά ἴον τποῖγ σο- 
ἰεῖ. Το τοϊυγηθα οχίϊοβ, ννῆο σγετο Ἰαγίηρ διαί 
6 στοππάνονκ οὗ 0 Ἀ}}}6 ργοθρογγ, ᾿γογὰ αἷδ- - 
ςουγαρο, ποῖ ΟΠΪῪ ΟΥ̓ {ΠΟΙ ΘΟΔΉΤΥ πε ογα δηὰ 
ἐππρου θυ 5ῃοα ΓΟβοῦτοθθ, ὑὰ. Ὀγ (ἢς ςοπϑοϊοιβποῦς 
οἵ τηοῖγ σῇ δηὰ τΠοῖν [ἢ οΓϑ᾽ δ'η:. μαι οἸ τα 
μδλὰ βυσῖ 85 ΤΠ6Ὺ ἀροῖ ἴῃς ΗΟΪΥ Οπο οἵὨ ᾿βγαοὶ 
ΤῊΘ ριορίνοὶ ἄγὰνν8 δϑῖαα [Π6 νοὶ δηὰ ἀϊξεΐοξθς δῇ 
ΓὨΈΓΟΓΟΟΒΒΟΥ ὙΠῸ Πα ποι ΐηρ ἴο πἰπάονς Ηΐπὶ ἔτοηι 
᾿ππ]θ ἴδῖ6 βοσουβ ἴὸ [Π6 Μοϑὶ Ηἰρσῆ, ἀπὰ [}|6ὸ δατοδι 
ῬτΌβρδοι οὗ δβιισθθϑβ. Ζϊοισ ἰοπο, Ο Ζογα, νσὰβ τἢ6 
ΔηΧίοι5 ΓΟίγαη Οἵ ΤΏΔΠΥ 8 αἰδιγοδβϑοὰ θ᾽] σοῦ ἴῃ 
ἴοττηθῦ γοδῦβ; δηὰ Ὡρὸβ δϊογνδγὰ Φοῆη Ποαγά {86 
8816 ἱπηρΟΥΓΌΠΆ16 οτν ἤϊοπι 1Π6 8οι19 ὉΠάδΥ εἶδ 
ΔΙ (Εδν. νἱ. 10). ΜΔΗΥ δ {εἰπ|6 δίπεθ, δ ο  ἸΑΓΥ 
ΒΌΒΟΓΟΓΆ, ἀπϑῦθ [0 ρεποίγαϊθ ἴ86 ἀλτκ πιγβίοτῖοδ 
οἵ Ῥτγονίάδῃοθ, αν δηὰ ᾿ϑισπὶηρ ἴον τοὶ οὗ 
ἔγοτῃ 8016 διγάθηδβ, αν ἢδα [86 δβᾶπι6 ἜΧΟΙ απδίϊοπ 
ὙΓαηρ ἤγουν μοῖν ᾿ρ5. παι τυ τ τΠ6 πὶ ἐπ δ Ἰνιῖγαξ 
οἵ ἐπ ρα τίθποθ οὐ {ΠπῸ πιίογβηος οὗὨ οχἤδιιβϑιοα πᾶ- 
ἴαγο, οἡ [Π6 1105 οΟΥ̓́ΓΠ6 τἱποτολιίοα δηρσοὶ 15 ἴῃς ολ] τὰ 
ΤΟΙ Π0ὝΘΓ οὗ Φο πον ἢ 8. σγδοΐοῦ 5 ῬΤΟΙἾβ6 πὰ οἵογ- 
πὶ ρύγροβα, Απὰ ἢἷβ ἰπιογοοβδίου ὑδΐης:ς ΔΙΝΤΑγ5 
““ δοουγαΐηρ ἴο ἴΠ6 Μ}} οὗ Οοά,᾽ 15 τἸπογοίοτα δἰτσαγς 
5Ὁ(ΟΟΒ8[]. ““Οοοά πψογά8, Ἄσοιλίογιην νοι," 
βοοῖΐδο δηὰ οἤροῦ ἐπθ ἐτἰρὰ θοαὶ ἑνοῦ, πὶ} τ|1086 
τογὰβ ΔΓ ἰγαποϊ δα ἱπίο ἀθοάβϑ, ἀπὰ ἴῃ6 ἼΟΘΓΥ 
Ἰσηχῖ! οἵ τῆ πὶριιῦ ἰ8. Ἰογροῖῦοιν ἴῃ τῃ6 Ὀγίρ ϊπο89 
οὗ τῆς ἄλνη. 

4. ἘοΥθοΆΓΑΠΟοΟ 18 ὩΟΪ ἔογρίυθηθθβ. Τὸ 1Ὧ6 οὔ. 
νατὰ Οὐδοῦνοῦ ἰῃ ΖΟΘΟ Αγ ν᾽ ἀαΥ ἱξ Ἰοοκοᾶ 89 ἰΐ 
ῬΓΟΒΡΟΙΙΠΥ͂ νγν88 8]1 οὐ ἴθ δἰάθ οἵ [868 ᾿ιοαῖποη 
νου]. υἱεῖ τοϊρποα ἴῃ 411 αὐδιίογ, δηα ἀϊνίηδ 
ἤνετ οι βεοηθ δοίθορ. αὶ ἰδ τνδβ οἷν {Π6 σδί πὶ 
οἴοτο 1η6 δβίόττη, Οοὰ ἰ5 δίδγπδὶ, δπά ι-πεζείοτο 

ΠΟΡΟΓ ἴῃ Παβῖθ, δη ἃ πονοῦ βίδοϊς 88 πιθὴ σοιχηῖ 5'ποκ- 
Π645. Ηδς οδλῃ αὔογὰ ἴὸο νεῖϊ. Κπηρβ ηἡπὰ σγυϊοῖ 
ἴλκΚο οοιιηξεὶ ἰορμοῖποῦ δραηβῖ ΗΠ πὶ δηὰ πἷβ Αποϊηῖ- 
οὐ ; ἢ τα] ςοα δπὰ τὴ [ΠΟΥ Π6ΙΡ ἰοσιναγὰ εἴθ 
αἰ οτίοη οἵ Ζίοη ; θυ Ηδ ἰδ δὲ εἰ ἢ ἰπ το ἤοδνυ- 
6Π8 ἰδ ρἢδ8 (Ῥ5. ἰϊ. 4). “ὍἼἾο τπουνῆι,᾽ καϊὰ [.5- 
ἔπογ, “οη ΕἸ τοι δυἶογοὰ δηὰ ἰὰὸ ον (τί- 
αὐηρποᾶ, ταὶ αοα ννῖᾶ8 ᾿διρ ϊηρ 4}} τπ6 τἰπιο ἢ" 
ϑίποθ Ηθ Κηονβ παῖ ἢΐθ. ἘΠΘΙΏ 68 ΟΔΠΠΟΐ Θ5ΟΔΡΘ 
Ηο Ββιιῆονβ [πο ἴο Ῥγοςσθθὰ Ἰοηρ ᾿νἱ1} ἱπιραπῖγ. 
Οἴεη 16 τ865 ΤΏ 61 88 ᾿ἰπβιΓι 6 18 ἴο Οἢα.51186 18 
οὐ Ῥοορίθ, ὕὰῦ ἤθη 1η6 Ἑἰηβιϊβοτηοηΐ ᾿89 ὑὕδοπ 
ἱπβίειοα, Η6 ὕγεβδκβ τπ6 τοὰ δπά Ἷαβίβ 11 ἴπῖο 186 
το. ΤΒαο αυἱοῖὶ οἵ [πο οἷά Ῥεογείδῃ νου] ἃ ννδϑ δοοῦ 
ὑὕσόκϑη ὉΥ ἃ διιςοοβδίοῃ οὗ βίγτοκοβ ᾿]ο ἢ βολιτεγοὰ 
αηἃ ἀοδίιτογοὰ 41} [ῃ6 Ρογβοουϊοῦβ οἵ τῆς ΟΠατοῖι. 
Βαυι Ζ,οη ᾿ἰνοὰ δηὰ στον δηᾶ οχιοη οι, απ] 5119 
Ὀσοδτὴς ἴΠ6 τηοϑὺ ροϊθηϊ ἔμβοῖου ἰη 61} Πα πιδη δος οι ; 
Δηὰ ἰο- ἀν 18 ἰΘηρῚ ΘΠ Πρ ̓ ΟΓ οογὰβ8 δηὰ διγοηρίν 
οηΐηρ δ6Γ δίδκοϑ ἴο ἢ]} τπὸ στ Π0]6 οα γι, 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΈΊΟΑΣ,. 

ῬΒΕΒΒΕκΙ,: ΤῊΘ ΟΠ ΌτοΪ τ] Πδηὶ ἀοο8 ποὶ δἰ 
ΑἰΙΟΠδ; ἴΠΟΓΟ 15 ΔΙ ΥΔΥΒ δὶ ἰ18 βἰἀθ τῆ ΟἸνυτοῖ [Π.- 
απῃρῃδηῖ. (1.}) 10 οὔθ Δρροᾶγβ ἴο ι.8 85 ἴδ: βιοοὰ 
δίοπο, απὰ {Π6 ἢ τ δτὸ πιίϑἰοεὰ οἰτποῦ ἴο ἀαδεροπά- 
ΘΠΟΥ͂, 85 ἸΓ οὐνῦ ἴαῦου ἀπά ἤρα ψσοῦὰ ναΐη, οὐ ἴὸ 
δο Γσοπἤάδεπορ, 88 ἰ τ06 τοδϊς ἀδροη θὰ ὑρὸπ ΟἿΓ 
τυπηΐηρ οὐ τ᾿ Πρ. (2.) Βυῖ πο, τπ6 ΟΠ υτοῖι τγῈ 
ὈΠΊΡΠΔηΣ δίδπαβ δἱ 118 546 απὰ Ἡ ΔΙΌ 65 ἩἘ11|6 τ’ 
ΒΙοου ; δὰ δ ν|ὸ ἷ8 118 Ηεοδὰ δηὰ οὔγβ, ὑτίηρδ 
ΟἿΤ ὈΓΑΥΘΙΒ Ποίοτο ἴΠ6 Εδίῃοτ. 
Μοοδβ: Το Ποὺ οὗ ἀδτκοϑὲ ἀσβοϊδιϊου ἴὸ [80 

ΟΒυτοῦ, δηά οἵ δαυχμῖοδι ἘΠΡΙΌΝΣ ἴο ποῖ δηδηγοδ, 
ἱε οἴδη 9 ΤΌΣΥ ΠΟΙῸΣ Ὑἤρη θερίοδ δ16 ποῦ 
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οἵ Ἰαάριποης οἡ ἴπ6 οπο, δηὰ τεϊτυγηΐϊηρ ΤΠΘΓΟΥ͂ ΟἹ 
186 ΟΥἰοΥ. 

Ολυνιν: ὙΠ οη τπ6 βογναπὶ οὗ ΕἸ 88 δανν ποῖ 
το σἰαγῖοίβ ἰη 116 αἷγ, ἴθ νδοδπηὸ δ᾽τηοϑῖ Ἰοβῖ ἴῃ 
ἀοεραΐν; ὑπὴ εἶδ ἀσδραὶγ νγῶδ ᾿ῃ5ΙΆΠΙΥ τοιηονοὰ 
ὉΠῸΠ ΒΘ ΒΑῊ 560 ΙΏΔΩΥ ΒΠΡ6]8 ΤΟΔΑῪ δὲ ἤδηῃὰ [ὉΓ 

ποῖρ (2 Είηρε νἱ. 17); 8δο ἤθπονοῦ αοα ἀροϊατθυ 
ἰδὲ ἀπο 8 Αγ πλἰ ἰκίουβ [ῸΓ ΟἿΓ δδἔοϊγ, Ηθ πηθϑῃ8 
ἴο δηϊπηαῖο οὐν ἢ. ΑἹ τὴ6 88π|6 το ἢ ἀοοθ 
ποῖ δθηιΐ υβ ἴο δηρο 5, δαὶ τ 8 Οη6 {πὶπρ 18 ὁπουρὮ, 
ἴδῖ γπδη αοά ἰ8 ρτορὶτίουδ 4}} τ86 δηροὶβ αν ἃ 
οΔΙΘ [ὉΓ ΟἿ δαὶ νδίίοη. 

ΨΙΘΙΟΝ Π. ΤῊ ΕΟΌΒ ΗΠΟΒΝΒ ΑΝῸ ΕΟΌΒ. ΒΜΙΤΉΗΞΒ. 

ΟἼΑΡΤΕΒ Ἰ. 18-2]. 

Α. -Ζοιν Ηδογης ιτολίοὐ βοαίίογοα (λ6 εορίε οὶ Οοα (γοτβ. 18, 19). Β. Ζουτν ϑηγίὴε 
εολίοἠ οαϑδὲ ἀοιρη ἰλόδα ἤοτηβ (νοῦβ. 20, 21). 

18-19 Απᾶ] [᾿πρὰ ῸΡ ΤΥ Θγ685 δῃὰ βανν, δῃὰ Ὀ6Π0]α, ἔσο Γ ΒΟσμ8. Απᾶ 1 βαϊὰ ἰο {16 
ΔΏΡ 6] μα ταἸΚοα νεῖ}}} πιο, Ῥ αῦ ἃγθ {π680 αἀἀπᾶ [6 βδ]α (ὁ πη6, ΤΘ86 δ [ἢ 

20 
21 τὴ ΤΌΣ βιη 8. 

Βογη8 ψῃϊοῖ πᾶγνα βοδιίογοᾶ Ψυάδῃ, [βγϑθὶ, δῃὰ Φογιβαίθω. Ἀπάὰ ϑϑμονϑὴ βῃονγθᾶ 
ΑΒάΙ καϊὰ, Ὑ7μδι οοπὶθ [Π686 ἴοὸ ἄἀο ῷ Απὰ Π6 βαϊὰ ἰπυ8,} “Γ.6890 

ἃτὸ {πΠ6 ΠΟΓΏ8 ἩΈΊΟΙ ἢδνα βοαίίογοα Ψυάδῃ, 80 ὑπαὺ 52 ἢ τηδη Ἰἰδιδα ἂρ 18 ὨθΔ, Ὀαΐ 
{686 ΔΓΘ ΘΟΙη6 ἴο ᾿ΘΥΓΙ͂Υ (Ώδτα, ἰο οαβῦ ουῦ ὃ 16 ΠΟΓΏΒ ΟὗἨὨ {Π|027 πδίϊοηβ ΟΣ ᾿ἰδοᾶ 
ὌΡ ἰδ Βοτὴ ἀραϊηδὺ 86 Ἰαπὰ οὗἨ ΦιυᾶἋδἢ ἕο βοδιίοσ 10. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟἈΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

1 ἵοτ. 21. -- ΧΣ ΤῈΝ δ ποῖ δῇ δυσοϊυο ποι οδεῖτο πο που] τοαυῖτο α ἀἰ δοτοοῖ οομδιγυοσίίοῃ, Ὀθὲ ὃο 
6 τοπδοτοὰ ῥμδέ δϑ (ἶ)0 58π|0 ῬὮγαϑο 18 ἔῃ συϑὺ. 19. 

ἃ Ὑοτ. 21. -- ἘΞ), δυρρὶγ “ἜΝ πα θὸ ἰδδὲ. ΤῊΣ ἰδ 8 τᾶτο Ὧδο οἵ (δο ἕοσται, Ὀαὲ εξ ἰς δἰϊοισθὰ ὉΥ Ὡϑασὶγ 81} οσί ςδ. 

ἃ νεν. 21. -- Στ, Ῥτοῖ. σον οθ δαγ8 πδὲ εἰ ποτὰ δὲ ἴδ δοη29 εα.2 ἀοιοη ἰο ἴδε ργουπά, 0 Ὡοῦο οὗὨ ἴδο ἐῶ» 

σεϑτοοῦ οἵὗἨ [ἰ8 τ,80 ()6Σ. ]. 14; 1Δ.η. ἐἰ. ὅ8, οἴο.} Ὑ}}} ὉΘΑΣ ἃ ΒΙίΣΟΙ ΣΡ 8089 [80 (σ22 ΟΣ εαδὶ οἱ. 

ἘΧΕΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΊ νἱϑίοη σαυτῖοϑ ἰοτγαγὰ [Π6 ΒΒ ΓΆΠΟΘ σίνοῃ 
ἴῃ τΠ6 οπο ὑείοτε ᾿ἴν ὈΥ δῃονίηρ ἴΠ6 Ῥγον βίοη τηδὰθ 
ἔοτ τορο! ]ΐηρ 1{{1ὸ ἴυ65 οὗἩ [6 σοναπδηῖ ΡΘΟΡΪα. 

ψεν 1. το ῸΡ ΤΥ ὄνγο8. Αἰἶογ δοοϊησ ἴἢ 6 
ἄτϑι νυἱϑίοη, τὸ Ργορῃοῖ δὰ διιηκ ἀοννη ἴῃ τηράϊ- 
ταιϊΐοπ. Ασαΐπ ᾿6 τιΐβοβ ἢϊξ ογοβ, δὰ ὈΘΒο]ά, ΤΟῸΣ 
Βοσδ. Το ΠΟΤῚ ἰβ ἃ σοπηπΊοη ΘΟ. ρίι ΓΑ] δυτηῦο] 
οἵ δἰγεηρτ, δπὰ ἧπ τς ῥγομἤθοῖοβ ἈΘΊΑΙΥ ΓΈΡΓΟ- 
δοΏϊ58 ἃ Κἰησάομπη ΟΥ ΡΟ] τσ] ρονοῦ. Το 1Ππ656 
ΟῸΓ ΠΟΙΠ5 ΓΟΙῸΓ ἴ0 181 50 ΤΏΔΩΥ Κἰη 5 ΟΥ̓ ΘΙ  ΓῸ8 
ψὮ]Οἢ Ορργοκβοά τὴ6 σονοπδηϊ μοορίο 3 Νοῖ ἃ ἴδιν 
ἜΧΡΟβ ΟΥΒ ΔΉΒΊΨΟΥ ἴῃ [6 Αἰἰττηδεῖνο, Ὀαν [ΠΟΥ ἀπ τ 
Ὑε οἰγ ἴπ 1116 ἀοδί σπατίοη οὗἉ [688 Ορροβῖπρο ρον οΓβ. 
Ογτῖ! παπῖεθ ὅπ, δ πηδηθϑοῦ, Θθηηδοποτιὺ, δηΐ 
ΝΕθυςπδάποζζαγ; ατοῖδ5, ἴπΠ6 Ῥεγβίδη Κίηρβ, ΑἹ- 
δχϑδπίύογ, Απιεϊοοΐιβ, ἀπά Ῥιοίεπιν ; Ῥυθβδοὶ, 4.5- 
αγτία, (μαι, Εργρῖ, πὰ Ῥενβίδ; Ὀὰ1 [Π6 ργθδῖογ 
ΠΌΤΟΥ τοῖον 10 [Π6 1Ὸ.ἹΓ στοᾶς ΘΙ ΡΟ β Ῥγραϊοιρα 
ὉΥ 1) απίοϊ, δο Φογοπιο, Εἰ πολ, Ηοπβιοπθογρ, [Κοἱ], 

ππιρσατγίοη, Ῥογιϊπυγοτιῃ. [0 19 ποῖ δ βιιῆϊοϊοπι 
οὐ͵θειϊίοη ἴο [18 188} ΥἹΟΥ͂, ἴ0 ΒΆ 0 Ὑΐἱὴ Ηδπάριδοη 
δι} ΚΟ Π]ον, ταὶ οὗ {Π656 Ῥοινοῖβ ΠῖΛ|Ὸ ὙΥΟΤῸ ποῖ 
ἰη αχίβίοποο αἱ {πῖβ τἰπιθ, δηιἶ σαηηοῖ ἤν ὕθϑη 
δροκεοῶ οἵὗἁ, ὕδόδιιδα {Π|ὸ7 ᾿οβι ΠΥ ἀοβογ ὑεἃ ἴῃ 1110 
γἰκίοη ἰδ Αἰγοδγ τακοη Ηἶδοθ; [ὉΓ [ἢ6 Υἱδίοη 
τοὶ αὖ γ ΥΥ ψΜν0}} Ὦδνὸ ἱποϊαοά Γἢ6 ΓὰΠΓ6 88 νγν6]}} 
88 ἴῃ Ρεδῖ. Αἰ ΤΏΟΤΟ βουίοι ΟὈ)θοιῖΊοη 15 τπδῖ οβοἢ 
οὔ τ᾿686 ἀσειτογοα ἰτ8 ργϑιϊθοσβδοῦ, ΥΠΘΓΘΆ8 ἰη [6 
Υἱεκίου 116 δι} Π|8 ἀΓῈ Γεργοδθηϊθα 88 ἀϊδιίησιὶ [ΓῸΠῈ 
86 ποθ. Απά οδίά685, ποῖ τεῦ τῆς Ροτβίδη ὅον 

ΑἸοχδηάδῦ σοῦ δποιηΐοϑ οὐ {Π|Ὸ 76 ννυ8. [11 8 ὈΘΓΓΟΥ, 
τιοτοίογο, τυῖ τ (ἢ6 πη) οῦ Υ οὗ ἰητογργοῖεῦ (ΓΠοοά- 
ογοῖ, Οαἰνίη, Ὀπιῦτεϊς, Ηἰτζὶρ, Μαυτον, Κ0}}16γ), ἴο 
τοίδγ 106 Ὡστηῦοῦ ἴοιιγ ἴὸ τΠ0 σαγάϊπεϊ ροΐηϊ8 οἵ 
1116 οοπρα88, δηὰ {}}8 τῇδ κα ἰΐ ἱποϊὰθ 4}} ρο8510}6 
δηθηχΐεβ. Δ8 ἃ πηδίτοῦ οὗ ἴδοις τῃ6 μεορ]ο οὗ Οαοἂ 
ἢὨα Θησπηΐο8 ΟἹ 1} δβἰάθβ, [0 Αϑδεγγιιη, Ομαϊάρδῃ, 
δηὰ ϑαπιαυδη οἡ τὴ6 ποιῇ, ἴ6 υγριϊλη οἡ 186 
δουῖῖ, ΡΠ Π δε π65 οἡ ἴΠ6 τγοϑῖ, δηἃὰ Μιοδυϊο8 δηὰ 
ΑἸηπιοηϊῖο8 οὐ ἴθ οαϑί. ὍΤΠα86 [068 δοδιίτογοὰ 
Φυάδῃ, ἴπ786]1, δια ΦοΣΉ Βα οσΩ, ἱ. 6., [η6 τνοῖνὸ 
τ θ65. ἰπ τποῖγ σοτηρίοἴθη685, νυ ἢ 5ροςῖα! τηθη τ οὴ 
ἴον τ86 88 οἵ οπιρ αδβἷ8, οὗ {Π|6 σδρὶ τ] εἶγ. ΤῊΦ 

οὈδοιίοη τὸ τπἰ8 (σα πάθὰ ἀροπ τὸ Ἰδοκ οἵ ΣΝ δ6- 
ἴοτο ἴπ Ἰδὲ βυυδίαπιϊνο (11 611} 18. οΥ̓ ΠΟ ἴοτοσ, 88 
ιπδῖ ἩΠΝ οἵ τ1π0 ἀοῆπίϊο οὔ͵θος ΤΔΥ Ὁς ᾿ϑοτίοα Οὗ 
οτηϊτοὶ δὲ γἔδδδιγο, [γϑυῖ. χὶϊ. 6 (αἀτθθ 4. Ο᾿, 
8 270 ὃ). 

γεν. 20. Το Ῥγορδιοὶ βὰνν ἴΌῸΣ δυοΐῖμα. ὙΤῈθ 

ΤΧΧ. τοηάον ὩΣ ΓΊ, τέκτονες, σΠθποο οὐν Ἐ. 
Υ., ““σΔΥΡοη 6 γ8.᾽ 'ΓῺΘ Ψυϊρσαῖο μίνοβ (ιδιὶ, νοὶ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟη 8 ΘΧΘΟΙΪΥ ἴο τ86 Ηοῦτον, Ὀὰϊ ἴῃ νἱον οὗὨἁ 
το νΟΥΚ αϑδϑισποὰ ἴὸ {Π686 ροΙβΟη8, πηοϑὲ δχροϑδί- 
[ΟΥ̓ ΤΟΉΔ ΑΓ τῃ6 ἸοΓ δηλ. ΝΟ στωδῃ εἐδθα Ὁν 
Ὠΐδ μιοϑδὰ -ῷ 4}} ννθγῈ ἰῇ δὴ υὐΐου!Υ ῥγοϑίγαιθ οοῃ- 
ἀϊιίοη. Τὸ πδοδῖϊοσς ἰΐ -ΞἪ} 6 ᾿π μα τδη!8. ΤὨΘ 
ἴΟΌΤ δηλ} 18 δἰ ΠΥ ΘΧΡτοδ8 [ἢ6 γϑγίοιι8 ρΟΥΟΓδ 
νΠἶοἢ αοἀά ΓΤαϊβθὺ ΠΡ δη ἃ ΟΙΏρΙΟΥ 8 ἴ0 ΟΥ̓ΘΓΓΠΓΟῊΝ 
ἴἢ6 ἀϑοποῖοβ νυ ἰσ ἢ ἀτὸ Ὠυβι]6 τὸ ἢ18 ρεορῖς. ΤΒΘῖΘ 
ἷἰφ πὸ ἰηάϊοδιίοη ἰπ [Π6 ραβϑαρο ἰΐδε! Γ νμδὲ ἴΠ680 

ΜΟΥβ 86, δηἀ [ΠΕ6ΓῸ βοθπι5 ἴ0 Ὀ6 ΠΟ πδδα ἴο δϑεῖς 
τηἴογιδιίοη οἰ ἤογο. 186 ρῥοίΐηϊ οὗἩ (Π6 δηττο 
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νἱδίοη 1165 ἰῃ ἴη6 οσοἰποξάθηςο οὗ [6 ὨΠΙΊθΟΥΒ οὗ [16 
ΠΟΓΠΒ δηὰ [110 δηιϊΐῃβ. ΕῸΥ ΘΥΘΟΓΥ ὨοΓμ ἴΠΟΓῸ 88 
ἃ δι τι τὸ θοαὶ 1 ἀονη. Τἢα ΟΠυτγοῦ {πεπη οου]ὰ 
Τοδῖ ΟΑΙΠΪΥ ἴῃ τῇδ ΘβϑυγαηοΘ [ἢδι ΘΥΘΤῪ ΠΟΒ. 6 
ῬονοΓ (Πδὲ τοβο ἴῃ Ορροδίτἰοῃ βδῃουϊὰ ὕθ [πα 
δηὰ ἀρσδβίγογοά ὈΥ [6 οτὰ. Τὴθ ὈΓΠΠΑΓΥ ταίου- 
ὄὁπςα γγ͵188 Οὗ σοΌΓδΒ6 ἴ0 ἴΠ6 ψοΥΚ οὗ ἴῃς Ψ6 85 ἴῃ τϑ- 
βἴοτίπρ [Π6 Εἰ ἀπά σοι] οιϊηρ ἴπ6 Ταπιρ]6, Ὀὺπὶ 
εἰιἶα ἀἸ4 ποῖ ἐχ δι [Π6 τηοδηΐηρ οἵἁ {18 ὙΘΥΥ͂ 51Π|- 
Ρία Ὀπῖ εἰρη βοδηῦ βγτηδοὶ. [τ παὰ 88 τννῖάθ ἃ δσϑα 
85 ἴῃς σΟΥΤΕΒρΡΟΠαϊΪ ΠΣ γογῸ 8] διδίθπιθηϊ οὗὨ [158ϊ8 
(11ν. 17), “Νοὸ ψϑδαροη (Πδι 5 ἰογπιοᾶ ἀραὶπϑιὶ ἴΠ 66 
ΒὯὮΔ411 Ῥγοβρου." ΖιοηΒ ἀοἄ ΘΟΠΙΓΟΪΒ 41} ΡδΘΥΒΟΠΒ 
δὰ ῬΟΥΟΓΒ δηα ονϑηΐδ; δηα ἰῃτοιρὴ ἴΠ6 Ἰοηρ 
τγαοῖ οὗ τῃ6 ΟΠ ΌΤΟἢ 8 ΠΙΒΙΟΤΥ τ ψ}}} Ἂ δ66ῃ ἴπαϊ 
ἴῸΓ ΘΥ̓ΘΤῪ ΟΥ̓] {ΠΗ Ὶ᾿ῊῸ ἰδ 8 Γοπλραν; Δα [ὉΓ ΘΥΘΓΥ͂ οἢ- 
ΘΙῺΥ 8. ἀοἰΐνεγοῦ. Τα ΠΟΥ Μ0} 886 δηὰ ἀο 118 
ὍΟΥΚ, Ὀὰς (Π6 δια! ἢ} Μ|11] 4180 δρροδῦ δηὰ ἀο [18 
γγγΚ. 

[0 18 σοσίῃγ οὗ οὐβογσυδίίοη τὶ δὶ τῃ6 ΔΗΡῸΪ 
ἴῃ γῸ Υ. 19 οδ]}9 “ δυάδῃ, [8τδ6], δηὰ Ψετγιιβα  θ,᾽" 
ἰνθ 8116 ἴῃ σεῦ. 2] ἘΡΡΙΣ “Ψυάδῃ." 8.0 τμδὴ 6 ΓΘ 
8. ἃ ΟΙΘΑΓ δηὰ ἱπα μι 8016 ρτοοῖ, ἰπ ἐπα ἢγβε ραγὶ 
οὔ τ[ὴὸ Βοοῖκ ποβθ ροβί.αχῖϊο οτγίρί πὶ ἰ8 ὑπαϊι68- 
ιἰοποά, ἰπδὲ ἴβγδοὶ ἰβ 6, ποῖ ἴο ἀδηοία αἀἰδιϊηο- 
εἰν ῖγ [6 πογίμογῃ Κίηρσάοτη, Ὀαϊ ΤΩΟΓΘΙΥ τὸ τουπὰ 
ουῦ [Π6 νἱοὸνν οὐ ψδὺ νν859 Ἰοϊ οὔἩ (6 οπεῖγο οονθ- 
μϑηΐ ρΘοΟρίΘ δον ἰΐθ τοδίογβθοθ. Τὴϊ8 ὕδατα 
ὍΡΟΙ [1.6 5 Π|}] 8 Ὁ 86 οὗἁ “ [5γϑ6] ᾿" δηὰᾶ “" ΕΡἢγδί τη" 
ἴῃ [80 βοοοπά μαζὶ οὗ [686 ρΓΟΡΘΟΐΘ8. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

Ι. ΤΊ Οματοῦ οὗ αοἂ οπ φαγί! οχὶβίβ πῃ (16 
τηϊάϑι οἵ οοπῆϊεῖ. ὙΠΟΓΘ δἰ γαγ8 αν δρρθαγδὰ 
ΠΟΓῺΒ ἩὙΠΙ6 δἰίοτηρὶ [0 βοδίου ἱϊ. Α πδιογοπ 
Ῥογίοά βοπιϑίπηθϑ 18 ἰουηὰ ||κὸ {Πδὲ τιοπεοηποα ἴῃ 
Ας(β ἶχ. 81, “ὙΒθη πεᾶὰ (Ππὸ ΟΠ ΤΟΙ 5 [{ππ|Ὸ ἰοχῖ, 
ΟἸτΟ ἢ] ταβὲ τπτουρβουῦ 4}} Φυάδεα δηὰ Οὐδ [66 
αηὰ ϑατηαγία,᾽, ὃι 118 ΠΟΙΙΩΑΙ δίδίο 5 (ῃδὲ οὗ ἃ 
δῖγυασρ]θ αραϊηβὶ ΠυΙΏΘΙΌΙδ Δηὰ ΤΙ ἴοοβ. Το] 
δεν ΟἿ σϑη6 ποῖ ἴο δοηὰ ρϑϑοθ οἡ Θϑγ Ὀυϊ δ 
δνογὰ,. ὍΤΠῸ σαγηδὶ τηϊηὰ ἰβ ΘΏΤΩΠΥ τ Οοά, 
δηά [6 Παβηΐηρ οὗ ἔστι ἢ ὌΡΟῚ δῇ ὈΠΙοροπογαῖδ 
σοπβοίθηςθ τηπδὶ ΘΕ 58 ρον οκο τγαῖῃ. Ηρθηοθ [ἢ 6 
δὶοοάγ ἔγαοκα ψνἢϊς δὸ οὗἶδη οὐσαγ ἴῃ ἴἢ6 γοοογαὰϑ 
ΟΥ̓ 16 ραβδί. ὙΠΕΓΟ Πᾶ8 ΠΕΥΘΓ ὈΘΘῚ ΔΠΥ ΘΟΠΒΙ ἀ6Ι- 
Δὺ]6 ρογιοῦ βἷποθ οὐγ 1 ογ δ δδοθῃβίοη, πῃ ἡ ἢ ἢ 
Ῥογβοοι τοι οὗ [ἶ8β [Ὁ] ΟνογΒ Π85 ποὶ οχί βία ἴῃ 
ΒΟΙ16 φυδτίοῦ οὗ [Π6 θαυ. Ενθῃ ποῪ ἰδ ἷδ ἐοιιπὰ 
ἴη τὴ6 τοηοΐθ ϑϑδὶ, ἐπ {896 Τυγκίδῃ ΕΠ ΡΙΤΟ δηά ἴῃ 
1η6 Βα!εὶς Ῥτιονίηςοβ οἵ Βυδεία. Ὑσττθ θ᾽ ον ΥΒ 
ΔΙῸ τοββδααὰ οὐ [6 ὨΟΓΏδ οὗ ἔπτίοιδ ἴοοβ.0 Τἢοὶνγ 
ΘΟΌΓΘΟ 1168 ἘΠΓΟΌΡὮ 8 βύοστῃ ἴο ἴπ6 πανοη, ᾿Ὡτοιρἢ 
ἃ ὈΔΙ1]6 ἴο ἴΠ6 στό. [μοῦ ἴθοπ ποὺ ““οουῃὶ ἰξ 
ἃ βίταηρο {Πῖηρ Ὁ ΔΘ οὐθῆ 8 Πότ {τ8] ὑεῖ8}}9 
(ἴοι. ϑυοὴ δὴ δχροσίθηοο Ὀοϊοηᾳβ ἴἢὼ 186 χοα 
Ῥῦτροβο οὗ σοά. 

2. Οοηῆϊει ἀοοβ ποῖ τηδϑδῃ ἀεῖοαί. ΤΉ ὙΟΥῪ 
δΆΤΩΘ γοὶςα ὙΠΟ δηηοῦ 068 [δ ΡΟΓΥ δογῃ, δε 

ΖΕΟΒΑΞΒΙΑΗ. 

ἴοτίἢ (26 ΔΡΘΠΟΥ ὙΠοἢ 16 0 οΥΒἢ τ, ΤῊ ΟΠ: 
Δοίογ οὐἉ [Πϊ8 ΔΡΘΏΟΥ γϑγ68 ἰπάοῆηηοὶγ. Οπα Ὠοτα 
ταν 06 πδοὰ ἴω ἀββίγου δποίῃον μοττι, ΟΥ ἃ (οἰ διν 
αἰβοτγοηῦ ἱπβιγΓατη ἢ ΤΑΥ͂ ὃ6 οἸηρ!ογοά, Ὀκξ ἰπ οἰ {Π6Γ 
Π856 [{0 ΥϑβΕ} ἰδ. (Π6 βεαπιθ6. δαςῇ δὴ δαυ] [τέ πι 
Ὀαῦνθθ ἢ 8.558} δπὰ ἀοσίρηδαο ᾿β τηδϊηϊαϊποά δας (6 
ΟΒαγο ἢ ἰδ ἱπάδβίγυς 016. Οπθ μοδίμοπ ΓΊ]ῸΥ ῥΡοῖ- 
ϑοουϊοα, βῃοῖδοῦ ντοϊθοϊρα δπὰ γοβϑιογοα. 80 ἴη 
τη6 σοηβῖοίβ οὗ [ἢ φαυγ ΟΠατοῖ δηὰ οὗ εἴθ Ποῖ 
ΟΥ̓ΏΔΙΪΟΏ, ΤῸΓ ΘΥΘΓΥ͂ [ΟΥΠπλΪἀ840]0 πότ ποῦ ὙΔ8 
ἰοαπὰ δὴ δῆ }}γ [ον 4 0]6 βπῖῃ. ὍΤῆυ5, ἴοο, 
ἦπ {Π6 οτγρδηϊζοα δίας κθ οἵ Πεΐβπ,, Εδιϊοη δὶ ἶδπι, 
δηὰ δοϊοηεῖθςε ΑἸποίσια, δὲ ἥγδι (ἢ6 αἷῦ 88 δ]]ο 
ΜΠ 186 8ῃοι8 οὗ νἱοίοσυ, δαϊ τΠπ6 τοὐοϊοῖρ γ{88 
ῬΓΟΠΙδίυγθ. [Ι͂ἢ ΟΥ̓́ΕΓῚ ἰπδίδησθ, [Π0 Ποδα οὗ ἴδ6 
ΟἸΙαγοἢ Γαϊβοὰ πρ, βοπιθῦϊπιεβ ἴῃ 8ὴ ππεχροοίοα 
ΠπδτίοΓ, 8 ΜΟΥ ΚΙΛΔΠ τνῆο ποράοα ποῖ ἴο Ὀ6 δβδιηοα, 
ἍὯΟ 50 ο 58 }}γγ υἱπαϊοαιοα ([Π6 οὰ ττυτἢ ἀπά ρμαὶ 
ἰο Πϊσ ἢ (Π6 ἀττηΐθβ οὗ 1Π6 δἰίδθη. 

ΒΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὅαυ : ὙὯ͵)])ο 866 ἔτοτῃ (18 τπαιῖ ἴῃ ἔγίοηἀ5 οὗ Ζίου 
ΔΙῸ 88 ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ 85 ΠΟΙ [065 ἴ[π8ὲὶ ἢΕΙ ἀοσίοπδα ἷ8 
ΘΑ ΠΌΑ] ἴο ΠΟ ἀδηροῦ ; δπὰ τῆδιὶ ἃ8 ἴῃ βἴδιδ οἵ 5 
ῬδΟρΙΘ τοαυίΐίγοθ ἱϊ, [6 [οτὰ τὶ} ΒΟΛΒΟΠΔΌΪΥ ΓΑΐθα 
ΠΡ ΤΘΔῺΒ δηα ᾿ἸὨΒΙΓΌΤΩΘΙΒ [ῸΓ ΤΠ6]Γ βύσσον δηϊὲ 
ἀα]νοσαῆςθ. ΤΤὴο ΔβϑΌτα πος ΤΏΔΥ ὃῈ ἀογ γε ΠῸΠΙ 
ἴουγ ῥγἱποῖρ᾽8β: [πὸ ἴον οὗ ἀοᾶ; 186 ροόντοσ οἵ 
αοὰ; τ΄ι6 ΓΔ ἢ] Πη6585 οὗὐὁἨ Οαοὰ ; ἴῃς οοπάᾳςεϊ οἵ 
αοά. ἴῃ {πὰ ἢγδὶ νγὸ 566 ἴπδιὶ Ηδ πιιδὲ Ὀ6 ἱποϊ πο 
ἴο Δρρεδὺ ἴοσ {π6 1 88 ΤΟΥ ἃὰ ἱπΠΉΪ 6] ἀθασ ἰῸ 
Ηΐ. ἴη ἔδπο βεοοῃᾶ, ἵνὸ 866 ἴηι Ηδ 18 806 ἴὸ ἀο 
ἰΞ. Ιῃ το τηϊγὰ, ἐμαὶ Ηφ 15 δηραροά το ἀο ἰξ, διὰ 
ἢ18. Ῥγοπλἶθο οδῃποῖ Ὀ6 Ὀγοκοη. [Ιπ 189 ΤΟπ τ, τδδὲ 
Ης αἰνγγαυβ ἢ88 ἄοης ἰτ, δερίιτο, Βἰβίοῦυ, δηὰ οχ- 
Ροσίθησα ὑοίηρ ἩΓΠ688. 

ΤΏσα ᾿οὶ ἔπο ποιὰ ἰοὐῦθασ ὑποὶρ σῶβο, 
Το Οπυγοῦ ΤΌ Π66 ὯΘΙ ἴδϑαγ: ᾿ 

Ιδτοοὶ ταῦδὶ ᾿ἶνο του ΘΥΟΥῪ Δ(ο, 
Αἰὰ Ὀο ἰδο ΑἰμϊσΟ Ὁ ΟΔΙΟ. 

ΟΑετιν : ΤΠ Ῥτορδοῖ Υ αδκίηρ [6 Δῃρεὶ {τνες. 
19), βοῖ5 Ὀοΐοτθ 18 [ἢ 6 ΘΧΘΙΊΡΙ6 οὗ ἃ ἔγαΪν ᾿ΘδοΒὈϊο 
ἀϊδροδίτίοη.. ὙΠοὺρ τπῸ τὰ ἄοθβ ποῖ ἐπητμεας- 
διεὶγ ὀΧρίαἰῃ ΒΒ πλοβθᾶρεβ, ἴΠΟΓΘ ἦδ ΠΟ ΓΈδϑου (ὉΓ 
118 ἀἰδά δίῃ ΠΥ τὸ τεὐθοῦ γμαὶ 18 οὔθοῦσο 88 τῦδῃ 
ἄἀο ἱπ Οὖἵγ ἀδύ, σγῆο Τοπιρ αἰ πὶ αοὐ᾽ 8 οτὰ 5 
αἰηδίσαοιθ πὰ ΘΧΙΓΘΠΊΘΙΥ αἰβίοι!. Τὴ Ῥτορδιοῖ 
ΔἰΠουρὴ ρμογρίεχοὰ ἀϊὰ ποῖ ἸροΓΟβ Ι Υ τ Γ ΔΎΓΔΥ, 
Ὀυὲ δὐκοὰ τῃ6 δῆγχεὶ. Απὰ πουρῇ ἴῃ6 Δῆρ6}8 δῖ 
πος ηἰμἢ τ8 οὗ δὲ 1οδεὶ ἀο ποῖ υδὶ δὲ Υ ἜΡΡθαγ, γεῖ 
Θοά οδη ὈΥ οΥοΥΓ πιθδῃ8 δῇογὰ τι8 οἷρ νγθη ἰδ ἰδ 
ποοάθά. Ηδ ῥγοζωΐβοϑ ἴ0 σῖνϑ ἴπ ϑρί τὶς οὗ πηάει- 
ϑδηάΐηρ δη πίϑάοπι. [1{ τμοη, τὸ ἀο ποῖ περ ]δοῖ 
[6 πογὰ δηὰ δδογδαιηθηίβ, δηὰ θϑρεοὶδ!ν 1 νὰ δὲκὰ 
ἴον 186 συϊάρηοο οὗ ἴ86 ϑρίγιε, ἰμϑγὸ 19 ΠΌΤΟΝ 
ΟὔὈΒΟΏΓΟΘ ΟΥ̓ ἰπίτίοσδνα ἰῃ [86 ῬΓΟΡΘοΐδ8 τ οὦ 
Ὑ}11 ποῖ ταδῖίζο ποῦ 80 ΓᾺΡ 89 18 ὨΘΟΘΩΘΔΙΥ. 

΄ 
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ΨΙΒΘΙΟΝ Π. ΤῊΕ ΜΑΝ ΜΙΤΗ ΤῊΒΝ ΜΕΑΘΌΞΒΙΝΟ ΠΝῈ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ 1. 

Α. 4 Μαη υἱδὴ α εαδιγίηρ πὸ, απα ἐἰ5 Μοαπίησ (νοτβ. 1-ὅ5). Β. Τιωηίλον Ῥγονα- 
468 (γθτ8β. θ-18). . 

1 Απάᾶ] ᾿Ιδὰ ὑὉρ τηΥ ΘΥ68 δπὰ βανν, δῃα ὈΘΠΟ]ἃ, ἃ τηδῃ, δπᾶ ἴῃ δ18 Βδπά ἃ τηθ88- 
2 ἀτίηρ- 6. ΑἸΔΙ βαϊα, ΜΙ μοΣ σοσϑύὺ μου ἢ Απᾶ ἢ6 βαϊα ἰο τὴϑ, ΤῸ τηθϑϑαγα 
8 ΦογΆβα! θη, ἰο 866 νγηδὺ 18 118 Ὀγθδατῃ δηαὰ νγῆδὺ ἰ8 ΙἸδησίῃ. Απάὰ Ὀδ6)ο]ὰ {16 δῃρθὶ 
4 {πδὺ ὑ]Κοα ψῖν τηθ οᾶταθ ἔοτι ἢ δηα Δηοίμ 6. ΔΏρ6ὶ ϑηΐ ἔοσί ἢ ο πιϑϑὺ δΐτη, ᾿Απᾶ 

8816 (ο πἶτα, πῃ, ΒΡΘΔΚ ἰο {18 γουῃρ' τλϑη, ΒΑ  ]Ὼρ,, δ“ ΘΓΌΒΑΙ Θτα 818] 118 ἃ8 ὀρθῇ οοιῃ- 
ΣῪ ὁ ἴον [88 του] 46 οὗὨ θὰ πᾶ οδίι]θ ἱπ [Π6 τηϊάβὺ οὗὁἨ Β6.. 

ὅ Απά] ν|}] θ6 ἰο δου, βαὶ ἢ Φοπονυδῇῃ, 8. γγυὰ}} οὐ ἢἔγθ δσουμπᾶ, 
Απα [ὉΓ ΡΊΟΥΥ Ὑ{111 ὍΘ ἴῃ (ῃ6 τηϊαϑὺ οὗ ΠΟΥ. 

6 Ηο! ο! ἢδο ουὺ οὗ {πε Ἰαπᾶ οὗὨ [86 ποτίῃ, βαι (ἢ Ψθῃονϑῇ, 
Εὸν 88 ἡ (86 ἴουῦ ᾿νὶπα8β οὗ θάνῃ μανο 1 βοδιθγϑᾶ γοῦ, βαὶ [ἢ ϑϑβουδῆ. 

7 Πο!" Ζίοῃ, βαν {γ86 1, Ὁ 
Του ὑμαὲ ἀνθ] δ 1 ὅ (ῃ9 ἀδυρμίον οὐ ΒδΌΥ]ΟΣ. 

8 Εοὸγ ἰμ8 8818} Φεβουδὴ οὗ ΗἩροβίβ, 
Αἴδοῦ ΡΊΟΓΥ Βαίῃῃ Ηδ βοῃΐ τηθ ὑὸ {86 Ὡδίϊοῃβ ἰδδΐ Ρἰππιἀθνοά γου, 
Εὸγ Πα (ῃμαὺ ἑουομ οι γοὰ ὑουοιϑίδ [Π6 Δρρ]6 ὅ οὗ ἢΪ87 6γ9. 

9 ΕῸΓ ὈΘΠΟ]Α, 1 ϑυνϊῃρ ΠΥ δηὰ ΟΥ̓ῸΣ ἔμθση, 
Αμπαὰ [ΠΟΥ 884}} ὈΘΟΟΙΩΘ 8 8601] ἴο ὑΠ6}} ΟΥ̓ Βογυδῃίδ, 
Ἀπᾶ γ8 5888}} Κπονν ὑπαὺ Φθῆονδη οὗ Ἡοβίβ ἢδίμ βθῃΐ ἴω. 

“10 ϑδοαυῦ πᾶ γο]οῖοθ, Ο ἀδυρῃίον οὗ Ζίοῃ, 
Εοτ, ὈΘΒοϊᾷ,  οοπῃθ, δηᾷ ανν68}} πὶ [π6 ταϊᾶβὶ οὗἩἨ [μ66, Βεῖτἢ Φοβουϑὰ, 

11 Απᾶ πιᾶῃΥ παίζοῃβ 8881} Ἰοΐῃ ὑμπθιαβοῖνϑϑ ὃ ἰὸ φοβονδὰ 1 ἴῃ (δαὶ ἋΔΥ, 
πὰ ὈΘΟΟΠΔΘ 8 ΡΘΟΡ]Θ 0 τη6, 
ΑπάΙ ν1}} ἄνγθ}} ἴῃ {Π6 ταϊάβὲ οὗ 66, 
Απά {δοὰ 888}0 Κπονν (δὲ Φθβονδῃ οὗ Ηοβίβ μβδαί βθηῦ τὴ ἴο 866. 

12 Απᾶ Φοθβονδῇ 8}}8}} δικα ψυάδῇ 848 μὶβ ρογίάώοῃ ἰῇ (ἢ6 ΒΟΙΥ Ἰδμπὰ, 
᾿Απα 8}|8}} γοῦ ὃ ὁβοοβθ “6 γ88] 61. 

18 Β6 581], 41} β6βῃ, Ὀδΐογο Φεβονδῇ, 
Ἐὸν Ηϑ [88 τίβθη ἊΡ ἴγοπὶ ἢ ἷ8 ΒοΙγ Βεαριβείοιι. 

ἸΕΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γος. 1. --- ΤΠοτο 5 ποίδίης ἰὼ ἩΦΌΤΟΝ ἴο οοττεδροηᾷ ἴὸ πο " ἀχείη ᾽" ἢ ἐδο ΒΒ. Υ. 

4 σον, 4. -- ΓΒ, 110. τε ρίαϊπι5, σ16 ἀοῃοῦθθ ὀρθὴ ἴθνοὶ κτουηά, ἰῃ οοηίγαδὲ πὶ παι ]οὰ δοά Τοτεδοὰ οἱἐίοδ. 869 
8ο 7.}} οχρτζοβαοίοῃ ἰὼ Ἐχοὶς. χσυχυ πη. 11. 

8 Ὑαν. 6. --- Το γασίουβ τοϑάϊης Ὡ ἴῃ “ΕΡ, [6 δαδίδἰποὰ ὈΥ 8 πύτοθον οὗ ΜΒ8. ὅσιά ἰδ γυϊφείο, Ὀαὶ ἰο ᾿ΕΝ Σίοσ ἰῸ 
(4526 Τοχίυε Ἐοοορίθδ. 

4 Υατ. ἴ. -- ὉΠῚ8 τοῦθ δίδου πὰ ῖὶῃ ἴδο 56 π|6 ἰη οτ θοξίοῦ, πῇ ἩὮΙΟΝ ΟΟΟΌΣΒ δὶ [89 Ὀορίθηϊης οὗ ἔπο Ῥιεοοάϊης: ΥοΥδ6, 
δι δῃου!ά ὃὉ6 80 τοπάοχοά, δοὰ Ὡοϊ οοῃίουπάοάᾶ, 85 ἴῃ ἔδο . Υ͂., ̓ σἐτα 89 ἸΔ6Γ70 δίχη οὗἨ ἴῃ γοσδέϊγο. 

ὃ ἴοι. ἢ -3ῷΣ, οοπείστιοὰ ἀϊτοο Εν τῖ τὰ ἐδ δΔοσαραιγο, ἰ5 ἡουπὰ δ]δὸ ἴω 8. χχῇ!. 4, 2 βασι. νἱ. 2. 

8 γον. 8. - 53. ΤΡο Ῥτδναῖ!ης ορίη!οι ἀοτίνο ἐδ]6 ὅτου ὩΝ.5 ΟΣ 3,93), βοὰ τοδῖκϑα ἴξ τὸ ἐπίγαηεε, ΟΣ ξδῖο ἴο ἐδνο 
4γο, ἰὼ ἐϑῃϊτο-Ροίαι. 

Ἴ Υον. 8. - Το τεράϊης ἼὮ, ἰμουξὰ αἰναι ἴῃ βονογαὶ Μ33. δῃὰ δβυείδϊποὰ Ὁ ἴδ γυϊραίο, ΔΡρυδσθ ἐο Ὁ6 το ἴο ἃ 
οοργ σι δ οὐστοοιοῦ. 

8 Ὕοτ. 11]. --- Το τοβοχῖνο ϑαδο οὗ ἐμο ΝΙρδδὶ ἴῃ 102 ἰ τηῦσοα παοτο δἰ Δ0}9 διὰ οχρτοδεῖγο ἐδδη τὴ εἰπιρὶο μαϑ- 

εαἶνο. ἥ ᾿ 

9 Υ͂οι. 12. -- τἰἷν. ἴῃ {86 Φδσὴθ ΘΟ ΘΟ, ἴῃ ὶ. 17, 6 τοηδοτοὰ ἴῃ Β. Υ. ψεί, 8110 Βα ἴὲ ρροδῖβ δὲ αξαὶπ. 1ὶ ἰ 
Ὀσίζεσ στε δογρὰ πρί ἴὰ δοῖὴ Ῥίδοθα, [6 6086 Ὀδίηξ ποὲ ἴμδι ἀοὰ πὴ|}} πιδῖκο ἃ ὩΘῊ οδοίοο, ὈὰΣ ἐθδὲ 119 ΠῚ ἀφειομδέσοιθ 
βρολὶη ἰὼ δοῖυδ] ἐχροτίθηοο ἷδ οἱὰ ομοῖσἍε. Ῥβ. Ἰχχυῇῖ. 68, Ἰχχχγυῇ, 3. 
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ἘΧΕΘΚΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΚΙΤΊΟΑΙ, 

Α8 τ βοοοηὰ νυἱβίοῃ σοργαβοηϊοα ἴα ἀοαιγυοιΐοη 
οὗἁἨ ᾿βγλοὶ β 065, τῆ6 εΠ|γὰ τῆλ κοβ ἂπ δάνλποο ὃν 
κειτἰπρ ἰοτῖ ἢ (6 σπ]αγροπιοηῖ δηὰ ἐσοιγῆν οἵ τῆς 
(ονοηδηῖ γρορῖὶθ. (α.) ὕογα. 1- οοπίηϊθ [ἢ6 
δυτὉΟΪ ; (ὁ.), νουβ. 6-13 τῆς (ΠΡ Ἔχ ηδίοη οἵ 
118 πηοπη πη: Σ, παηλοῖν, εἰς ἀσσρο πα οὗ τῃ6 πδιϊοῃβ 
(νεγβ. 6-9}), {Π|ὸ ἱπάνυ Πρ οἵ Φοπονδῆ ἰη ΖἼουη 
(νοῦ. 10), απὰ {πὸ ἱπραι ποτ οὐἨ ΤὩΔῊΥ̓ παίϊοῃβ 
(νεγβ. 11--18)}. 

(α.) 7λὲ διγηιδοί απαὶ τὶς (Ἰεπεταί ϑδηϑα (Ὑοτὰ. 
1-5). οιβ. 1, 3. Αϑᾶἂϊὶσ δοᾶ ὮΡ τ ογοκ.... 
ὙΔδὺ ἰΐα Ἰδηχίῃ. Πα Ργορποὶ βοθ5. ἃ πιλη ὙὉ1Π᾿| 
ἃ πιοαβυτπ."-π6 ἴπ 1ν15 Ἰππὸ δἀναπεοίηρ προη ἴ[Π6 
δοθῆ, πα 6 με Κ8 ὙΠ ΓΠΟΥ ἴα 5 ροΐησ. Τῆ6 δη- 
ΒΎΟΓ ἰξ τἰιλὲ ἸῈ 18 δῦοιις ἴο σαϑϑδυσο ἐδ Ἰοη: ἢ 
απ ὑὈγοδ (ἢ οὗἩἨ  Φογιιβαίοιη. “Γ]νῖ5 πῃ ἰδ ποῖ ἴὸ Ὀς 
ἰάφνε ἥσει! χν 1 τῆ ἱπιτογρτγοιηρ απροὶ (Ἰλοβαηπιὰ!- 
Ἰογ, Μαϊοῦ, οἷς.), (Ὁ {6 ᾿δτῖοτ 5 Ρ] αἴ ΠΥ ἀϊπτίη- 
σιυϊκῃοα ἔγοιη πὶ ἰπ νοι. 8; ΠΟΥ ἀ068 ἴῃ6 ρΆββησα 
διγηἶ5}} ΔΠΥ͂ ΓΟΙΔΟῚ [ὉΓ τεσαγάϊΐπο Ὠΐπι 145 116 Αι οὶ 
οὗ τὸ Ττὰ (κε, Ἡδηρδίσπ δον, οἰς.). Ηδ ἰβ 
ΤΑΙΠΘΓ Εἰ ΠΡῚΝ ἃ ροῦβοη ἱπιγοάιισοά τὸ μοτίοττη (Π6 
δυο] σα δοιΐοῃ οὗ τῆς νἱϑῖον, απ πανίησ ἀοης 
τΠῖ5, Π6 ΡΆ5805 ουῷ οὗ υἱονν. [115 πιϊξβίοη ἐξ ἴὸ ἃ.8- 
εὐγίδίπ ὉΥ Ππιοαβυγοπηοπὶ (ἴδ ὑγοβοπῖ 5126 οὗ Φογὰ- 
δβαίθιῃ, νυ ἢ ἃ. Ὑἱαῦν ἴο 118 Ὀτοβροοιῖνε ἰηἀοβηῖτς 6η- 
Ἰαγγοπιεηῖ. ΤῊ νἱονν ἰ8 ποῖ βίαι Ὀγ πῖπι, Ὀνϊ 
ἷ5. οἰθαυΥ ἴο 6 ἱπίέγτοά ἔγοπι νοῦ. 4, αηά τἰιὸ σθη- 
ἐγδὶ ἴοποὺ οὗ ἔπ οἰ Ρίον. 

, ἦεν. 8. Αἴ {π6 πηραβουτγίηρ ΔΠΡῸΪ ᾿λ8 μῸΠΕ 
ΔΥΑΥ ἴο ἀο δὶ8 οἢΐτθ, ὈΘὨο]ά, ἱ. 6., [Π6 ὑγορδεοῖ 
Β065 “1ὰ Δησοὶ {πὶ ἰαἸΚοὰ νἱἢ πης ᾿᾿ οοσοϊὴς 
Το, ἱ. 6., ἔτοπὶ τῆς ὑδοκ-γουηά οὗἩ [6 βοδπα, Ἀπὰ 
τοῦδ ἷν, α5 ΚΟ ΟΥ δυρροβῖβ, ΠῸΠπη 1[ῃ6 αἰγοσιίοη 

1η ϑ]οἢ τς πιοαϑατίηρ δησοὶ πδὰ ἀἰκαρρεοαγαά, 
Βείοτγθ, πουζόνοῦ, ἴὴ6 ᾿πΙΟΓρτγοῖ Πρ δηροῖ οδη οἰ ΠΠῸΓ 
δα άγοεξβ οὐ Ὀ6 κἀἀγοπεοά Ὁ {||Ὲ Ργορ]ιοῖ, ᾿κ6 ας πιοὶ 
ὈΥ 8 τηϊγὰ δηροὶ οσοπηΐηρ ῸΠπ) τ 6 Ορροϑβὲῖα ἀἶτγος- 
τἰοη. 16 σα γϑοῖονῦ οὐὗὨ {Π18 τηϊγὰ δηροὶ 15. ηοί ἔατ- 
ΠΡ ἀοβογυθοα, Ὀὰὲ ἴγοπι τς ἴοης οὗἁ δι: ΠΟΥ Υ, 
“συπ, ἘρΘΑΚ,᾽" εἴς., δπὰ ἴγοπι νοῦ. 8, 9, ἰδ δοθ τι κ 
ποῖ ἘΠῚ Κοὶν ταὶ 6 ἰδ ἴὴ6 Απμοὶ οὗ 16 [οτὰ 
(Νοιυπιληη, Τγοββοῖ, αεἴς.). ὙΠ Ογο ἈΓΘ πο ἀκίδ [ὉΓ 
ἃ οβίεἶνο ορίοπ. 

γεγ. 4. Αμπὰ καἰὰ ἴο μίγη. Τὴ ἐμὰ οὐδ Ἰν6ΓῸ 
Ἄολη οπὶν ὕε, ΠΟΙ ΠΟΥ σταπι πη ΠΙΆ ΠΥ ΟΥ̓ Ἰορ ΓΑΙ, 
1π6 {Ἐπ|Δ Δηροὶ. Ηἱπ ἀϊγοοιίοπ το} [κ τῆς ἀπφοίμβ 1η- 
ἱεγρτοα ἴο ἀο )ι5ῖ τ ῃδὲ Πἰ5 Γαποιίοη τοαχυϊτοὰ. ΤΉ 
χουτᾷς ΣΩΔῺ --- {116 ργορἢ νοῦ ἢ 560] {0 8 πιοβῖ οὗ τὴς 
ΘΔ ΕΓ δη Ἰδοῦ οχμροβίιοῦβ σοποοῖνα. Ζοο)αγία]ι 
8 τι δ γ οἱ ὑὕδοδιβα οὗ 8 ἄρο, δηἃ ποῖ, 88 Ἅ6- 
τοῖο, για, δά Ποπρϑιοη θοῦ τπΐπΚ, Ὀδοδιιδα 
οὗ ἰνὲα βιιδογάϊπαῖο γοϊδίίοη ἴὸ τῆ6 πη ρῸ]5, νι ἰς}ν ἴα 
πον Ποῦ οἷκα τἰἶν8 Οχργοεεοῖ. ΒΩ, Ὀοολιιϑο ἴξ 158 
βοοά πενγβ. “Πὲ διιυδίαποο οἵ {π6 σοοὰ πεῖν ͵8 
ιἢπι Φογιβδίοιη 5 ἴὼ Ἦδνα δ ναβὲ ἱπῆιιχ οὗ ΣΩθΘῺ 
δη ἃ οδἰί]θ, 50 {πδὶ ἰδ 5114}} πο Ἰοῆροῦ ὑὸ οοηῇποά 
ὈΥ ΠδΓΓΟΝ ν᾿ }}8 απὰ ἤχοα Ἰἰπηῖτ8, ὑπαὶ Ὀ6 δργϑλι 
οὐκ κα [826 οΟρδϑὰ οουπίσυ. (ΟἿ 15. χιῖχ. 19, 50. 

Μεγ. δ. Αμὰϊ ψ1} 6 ἴο ΒΟΥ, οἵο. Βιι ὃ τη πἢϊ 
δ Γρατγοὰ τπαὶ συοαῖ ἀλη ΚΟΥ νοι] ὰ τόδ] ἔγοπι {815 
θην }] 0 εχ τοπϑίοη. 7118. 5. πηεῖ Υ͂ [Π6 ᾿ΓΟΠΙΐ86 
(ας Φδοποναῖ ψουϊά ὕς Δ ἯΔ]11] οὗὨ το διουμᾶ, 
ῬΟΓΠΆΡΘ ἴῃ δ᾽ υδίοη τὸ ἔἰὸ γ}1 Ὃν οΥ̓͂ ἤτα ἰπ ἴῃ ν᾿ }}- 
ἀογποῦδ (οἴ, 15. ἰν. 5). Ὑπὸ ἤγο νόου σομβοπια 
ΘΥΘΤΥ ἱηνβάογ. ΤΊιοτε δου ὰ Ρ6, ον τοῦ, ποῖ ΟἿ] 
Ῥγοϊθοιίοη που, ὕὰϊ ΦΊΟΣΥ τὶ λὶπ. ΤῊ]5 8ρ]61:- 
ἄογν ἷβ ἴο αγῖϑ πὶ [1|ὸ ταν ηϊεεῖοα Ὀγέδοποα οἵ 
Εοὰά (-ς, 18. 1χ. 19). ΤΊ6 ΛΠ ἔοτοο οἵ {Π|8 Ῥγοσηἶϑο 
ἰδ το Ὀ6 ραιΠογοὰ ἔγοπη {ἢ (ΟἸ]ονν πρὶ νοσβοι. 

ψεγ. 6, 7. Ἧσ, Βο, 860 οοὖῦἄ.... ἀδυρδίοσ 
οὗ Βαρυίου. Απ διδύγαποα οὐ Φομονδῆ 5 Ῥτθβοηςς 
πὰ Ὀϊοδοίπς τὶ τ ἢἷθ ρεορὶο 6. ρἴνοη ἴῃ ἴΠπ6 δη- 
ποιιποοπιθηϊ οὗἨ στήθη τροη Βαῦν]οη ; δηὰ τἰῖς 
ἷξ ἜΧρτγουββοὰ νοῦν βιτὶ κίη αν ἴῃ τπ6 ἴοτπι οὗ αὶ βπε- 
ΤπΟΠ5 ἴο τ||6ὸ ὅονν8 51} τοπλαϊπίπρν ἴῃ τς ΟΠ] δ απ 
σΑρίϊΑὶ τὸ ἤδθθ δΎΑΥ ἰῃ Ππβῖο 1681 {ΠΥ δου ἃ Ὀ6 
Ονογδ κα ὃν πὸ οοτΐπρ βίοττη. ΤΠοτο ποτα, ἨῸ 
ἀουῦε, ΠΙΔΩΥ δανν8 Πο, ὈδσΆι86 οὗἨ ἀγσὸ ΟΥ̓ ἴη Πγπιὶ- 
(ἰ65 ΟΥ̓ τς 5 οὗἨ ργορεοτγῖν, ργοίογγοα ἴὸ τοπιοΐῃ ἴῃ Βδν- 
νου γαῖπον τ δὴ τίσις (πὸ ᾿ΔΓά 5 ἢ 05 Οὗ [Π6 Γοβίογα- 
ιἰοπ ; δι τΠ6 σ4}} οὗ ἴΠ6 ἰαχὶ βοοπ8 ἱπιοπαοῖ ποῖ 
80 πιο ἢ ἴὺγ τηοὶγ ὈΕπΟΙΗ͂Σ 45. ἴο δἷιονν ἴὸ ἴἢς ἀ6- 
βροηθΐπε Ροορὶς ἣν ῬΑΙΟΘ 6 ΠΟΥ δονετο ἃ. ὈΪονν 
᾿πιρεπάοα ονοῦ τΠοῖγ [ΌΥΏΟΥ ΟΡ ργ 8808. 1.8ηα οὗὅἁ 
[86 πογίῃ. Παῦυγίομ νυλδ 8ὸ οδ]]οὰ θοολτβο Ἀπ ΐ65 
δΔηἃ σδύηνϑπη5 σοηγΐησ ἴἤσΠποα ἴο ότι κα 6 πὶ οπιογοὰ 
τς Ηοὶν [πὰ ἔτοπι [6 ποῦ ἘΕῸΓΣ δδ [86 ΤῸ 
σὰ ἂμ, οἴς., δεεῖρηβ ἴῃ τοϑέοτι ΓΠῪ βοῇ ἃ τοῖηγη 
88 μοβΒῖῦ]6. Αοὐ Πδά βοδιί γα ἰβγαοὶ ηοἱ ἐο 16 
ἴθ Γ τνῖης8, θυ αδ {ἰδ π, ἑ. 6., ἢ ἃ νἱοϊθποα πὰ 
ἜΙΓΥ κυς ἢ 458 ψου]Ἱὰ στοαὶ ΠΌπι τ16 οοπι πε ἔοτοθ 
ΟΥ̓ 81} τῃς νυ»πά58 οἵ βοᾶνϑη. ζε]᾿ 5 ὀχ ρὶ πη διίίοι οὗ 

105 .ε--- ἃ Ὀοποβοθηὶ ἀἰϊβιιβίοη, ἰ6 ποὶ ειιδιαἰποὰ 
Ὀν 1π6 ἀδᾶρα οὗὨἉ Π6 νοῦν, δηὰ ἰδ ἀσηϊηϑὲ {Π6 σοΠ- 
ἴοχ Ἠσο! Ζίοιμ! οἷς. Ζίοῃ δἰδηάϑ ἰογ [6 πῃ δὸ- 
ἰτϊαη8 οὗὨ Ζίοη. ἑ. 6., [6 γϑορία οἵ οί, νῆὴο δτϑ 
ΠΟΥ 81{1}} ἀννο προ ἢ τΠ6 ἀλι οΥ οΥ̓ Βα ν]οη, 
ἷ. 6.,. ἴῃ γεέορίο οὗἉ τπδῖ οἶτν ρμεγροη βοα 85 ἃ Ἰγοπι δῇ 
("α. ἰχ. 14, ἐχχχνυ. 8). 

γεγο. 8,9. Εὐτγιΐον τοάβου οὐ {6 ς8}}] τὸ 66 
ἔγοπι Βαῦγϊοθ. ΑΥΟΣ ΟἴΟΣΥ. Οεβοπῖϊϑ, ΜϑΈΓΟΥ, 
δηὰ Οἵ ΠΟΙ δίγα ρον σοπδῖγι (πἶ5, ἢ7ε λα ξεηῖ νᾶ 
αἴῶὲεν σίοτψ, ἰῃ τἢ6 δοῆδβὲ οὗ ννἢ αὶ υἱὸν ἴοὸ δεαιΐγο 

ἰς. ΤῊΪΐ5 5. αυΐϊο ἱπδάπιϊβοὶυ]ο, ποῖ ὕδοδιιβο ΤΕΣ 
8 ποῖ υβοΐ 88 8 ργδροβίτοη {Μοοτο), ἴογ 1 ̓ 5 οἥδθη 
50 οπιρογαιὶ, δὰῖ Ὀοοδυ56 [ἴ 15 Ππευον σοηβίγιοῦ ὙΠῸ 
ἃ νοτὺ οἵ πιοιῖΐοιν ἰη 1}}}5 δοῆνο, απὰ {πὸ νοσὺ ἰη τὴ8 
ταχὶ ἤδ5 [5 ἀρρτορτγίαιθ οὐ͵οοῖ ἀπὰ ργεροβέτοη ᾿π- 
τηοαΐδιοῖὶν [Ὁ] ον ἱης. Υ 6 πιιϑὲ {πεγοίοτο, ἕο ον- 
ἰπα τπ0 ΤΧΧ. ἀπὰ το Ν αἱμαῖο, τεπὰον “ ἤν μἷο- 
ΤΥ ᾿᾿τΞῷΕ αἴτεν τῆς υοϑίονπιοηῖ οὗἉἨ τΠπ ΡΊΟΤΥ βἰδίθα ἴῃ 
νοῦ, 5. ὙΠΟ ΒΡΟΆΚΟΥ ΝᾺ δδῃϊ ἴο {Π656 μ᾽ υπι ογῖπς 
πδίίοπδ ἴο δχοοιῖ Οοὐ 8 λυὰρπιοπῖβ προη τ εῖι. 
Το τοββοη (ὉΓ [ἢ15 πιΐββῖοη ἰὰ δηθοι σοὶ ἢπ [ἢ 9 
Ἰηβὲ οἰδιιδβα οἵ {π|6 νογβα ὈΥ δ Ὀδδιιτδιϊ δηα ἰόποὶ- 
ἴῃ πᾶσα, Ὀοτγοινοά ἔτοπι 8. χυὶὶ. 8 ; οἴ. 1γ)ευς. 
χχχὶ 10. ΤῺΘ δΡΡ]6, ᾿ἰοΥΆ}}γ, τῆ σοῖο, ττουρΡ ἢ 
ν]ς χης οῃῖοτα {Π6 ογο, ΠΕησο Ξε μα ρ}. 6 
ῬᾺΡῚΪ οὐ Ἀρρὶο οἵ [Π6 οΥ6 15 8 ὑγονεγ αὶ τἴγῥρε οὗ 
ἰπαῖ ψ ἢϊσἢ ἰ5 αἴ οηοα πιοϑὶ Ῥγοοΐοιι8 δη ἃ πηοϑὶ σἈΞ 
ἰηλπιτοά, δηὰ νηοῦ τπογοίογο π85 ἃ ἀου θα εἰαῖπα 
ἴο τὴ6 πιοδὶ σατο] ργοϊεοῖίοη. ΤΠ Ρτοπουίπαὶ 
αΠχ ἰδ ᾽5. ἴο 6 τοίογγο τὸ Φοῃονδῆῃ, αηὰ τοὶ ἴὸ 
16 ΠΟΥ Δ πηκο ι 

γεν. 9. ΒῸσ, ρεμῃοϊᾶὰ.. .. βοσυδῃῖδ, [γηΐβηοα 
δη διάϊιοπαὶ εχ ρἰληδιίοπ οὗ τῇς βεπήάϊησ αἴοῦ 
Ἰογσγ. Τηο Αηρεὶ οἵ ἴπο 1ογὰ νου]ά δινηρ διἷ8 

ἤεπὰ (εἴ 15. χί. 15, χὶχ. 16), 85 ἃ ροβίιγο οὗἁὨ το" 
ΔΟΘ ΟΥ 8 ΒΥΠΙΡΟΪ οὗὨ το ἱγασυϊουδ ρΟγοΓ, ΟΥ̓́ΣΤ {})0 π8- 

εἰοπϑ, δο τπας (ΠῸν δου ὰ Ὀεοοπιο --- ΛΣΤ) σχρτδεϑοο 
ΠΟ ΕΑ] 6ΠΟΟ --- ἃ ΒΡΟΪ τὸ τΠ6 186 γ86}}65, σῇο πὰ 
Ὀείοτα ὕθθη οὐϊσοά τὸ δοῦν ἴδεπι. Α οἴοξα μρετ- 
4116] ἷπ (οιιπὰ ἰπ ἴ5. χίν. 9. Απϑὰ γ8 8881} κῃονν 
ἐνοον δϑηῦ στθ. Β.γ [ἰἰὸ οχοουτίοπ οὗἁ τη 8 7υἀρ᾿ 
την ἱςνου] ἃ 6 πιδάα οἰοᾶτ το 18 γλοὶ ἴπδὶ ὅθ θου. 
Πβὰ κοηϊ ᾿ἶ8 δῆροὶ. ὙΠΟ σουὰ νον ἴδ0 ἔλεος 
ποῖ ΟἿΪΥ ὉΥ ἔδίτἢ, Ὀὰὲ ὈΥ Ἔχρετίοπςο. 

Ψεῖβ. 10-12., ΤΊΘ Ῥϑορὶθ δῖ βυιμητηοηοα ἴο Σὸ- 
7οΐοϑ ονυεῦ τῃο Τωογά 5 πάν 6] πρ πὰ ἢϊ8 ΠΘΡΡΥ͂ το- 
βι}18. Βοποϊᾶ, οοταθ. Ὡς κἰοτὶ βοδιΐοη 5 δϑουϊ 

(ὁ.} ᾿ιωϊεν Εσρίωπαι οι 9 ἰλε ϑψνανοί (νετα. 6-18). } τὸ οοπηπιοποθ. ΦΦοθουδῇ οοτ,ε8 ἴο Ζίοη ἴο [δκὸ Ὁ 



ΟΗΑΡΤΈᾺΆΕ 1]. 1--18. 

ἢΐδ δὐυοίς, βηᾷ τι|8 18. ἴπὸ ρἱοάρα οὗἉ 41} οοποοί νδὉΪ6 δβρες 
δ]οκβοάποθα Τῆς οἶοβθ γοβοι Ὁ] 8 η06 οἵ ἢ ἰδηρτιαρα οἱ 

88 

ι ἴξ ποῖ αἀἴγϑοῦγ 1Π6 δἰτπδιΐοπ οὗἩ τπὸ Ῥτορἢ- 
8 ΘΟΠΙΘΙΠΡΟΓΑΤΙΟΒ πὰ δηϊμηδίοα {Π6Ππὶ ἴὸ ΠΟῪ 

τιδεὰ ἤογα ἴο ἴπδι πη οἰ. ἶχ. 9, δυρρεοβὶβ {π80 ὈοΓἢ 268] δηὰ ἤορα ἱπ τῇοῖγΓ ΘΠ ἀΘΆΥΟΥΒ ἴο τοβίοσο (ἢ6 
τοίου ἴὸ ἴὴ6 δϑῖηο ἴογτῃ οὗἨ Φοπουδῇ 8. 1Δογηδο ησ 
πὶ ἢ πιθη, παιηοὶγ, τι ἱπολτηδίοη, Ενϑη Ἰζπς ἢὶ 
ΤΟΙδι5 [6 ραβϑᾶρο ἴὸ ““}1}π|ιΓ6 ἀνθη 8 ἰπ (δ {{πὴ 68 
οὔ (ῃἢ6 Μεεδίδῃ." ΓΗΒ 15 [ΓΟ οοηβττηδᾶ ἈΥ͂ 16 
ὩΟΧὶ γοβθ. Απα ΣῊ ν ὩδΔύΟΩΒ, οἷο, πο Κὶπρ- 
ἄοπι οἵ αοά, ἱπβιθιά οΥ̓ θοεΐηρ οοπῆπρα ἴὸ 15τγϑεῖ, 
ὙὙἾ}} ὕὉ6 ἐπατροὰ ΟΥ̓ [Π6 γοσοριίοη οὗὁὨἨ πυπΊοτοιι5 
᾿Σ δ ΤὉ ἢ ῬΕΟΡ 68 (οἢ. νἱ 1}. 20, 21] ; 15. 1]. 8, χνὶ. 1; Μί- 
σδἢ ἱν. 2). 1ὸ ἴπῦὸ Ἰδοῦ οἰαιι568 οὗ τῇ 5 ὙΘΓΒΟ ΔΓΟ 
δ ρδις γορο 0 Π5 οὗ δὲ πὰ5 Ὀδοη δαϊά ἴῃ τῃ 
δΆΤης Ἰττογὰβ ἱπ νΟΓΒ. 9, 10. ᾿ 

νον. 12. Απὰ ϑοβονδὴ ψ|} ἕδκο, οἷο. Τῇ 
ΦΡΟΔΚΟΙ ΤΟΥΟΓῚΒ ἴὸ ἴῃ6 Δηφοηΐ ἀφοϊαταιτίοη, ] οι. 
ΧΧΧΙΣ, 9, ““Δεμοναῆ 8 Ῥουιοπ 18. [18 ροορίθ, 66- 
οοὗ ἐδ Ἰοῖ οἴὨ 18 ᾿ΠΠοτ τἀπο6,᾽ πὰ δπποιη0685 ἰἴθ 
οοπιρίοῖο {1Π|}πλοπὶ τὨου [Π6 οοπχίηρ οὗ (6 
Τοτὰ. ΠΟ ΒΟΙΥ Ἰαμὰ 18 οἵ οοιτθο, Ῥα]οϑείηθ, θα 
ΟΠΪΥ ἰη ἴπς ἢτγβι ᾿ἰπβίδηςο. Πότ ον ἴα ροορὶδ οὔ 
(οὐ ἃγὰ ἰοιιπά, {ἴογα 18 {116 ΠΟΥ ἰαπὰ. βγϑαὶ 15 ἴο 
ονδτῆον ὈΥ τῃ6 ἰαγρθ δα  τ0 8 πλαι6 ἴο ἱτ, 80 {πδϊῖ 
ἦτδ οὐ κίη δὶ ΓΟΥΤΠΟΥΥ ὙΥ}}} 6 ἴοο δία] }. ΓΘ πον 
αὐρτορσαῖο 8}}8}} ἴῃ μογὶς 41} ἐἢ6 0] ο5βϑρ8 ργοπιϊϑοα 
ἴο ἴα οτἱρίνδὶ σμόϑοη ἡσιίοη. ΤΊ βᾶπιο τπουρ 
δ οοηνογοα ἴῃ τΠ6 ΟΥ̓ΠΘΓ ΘΠ Ὀ6Γ ΟὗὨ [Π 6 ὈΔΓΔ]]6] 8π|. 

ΨΥ, 13 {ὙΠ 508. 8 8.0} π|ὸ 61086 ἴ0 ἴΠ6 σὨδρίον. 
ΒΦ δ8}} . .. μεοδὶϊδου. ΑἸ] ἤσβῇ 18 δυπηηοηοὰ 
ἴο Ὑγδῖϊ 1) ΤΟΥΘΓΘΉ ΓΔ] δ, 6 η6 6. [16 σοτηΐης οὗ [86 
Ι,οτά το ἢἰ8 τοῦκ, δπ 1Π6 Γοδβοη δϑοϊσποὰ ἰφ ται 

. ἐξ ἰδ δοοῃ ἴο Ὀδρ]. ΕῸΓ ΦιΠπονδῇ ἢ 48 γίϑοη ὉΡ ἰῸΠὶ 
δῖα Ποὶγ Βαυϊα οι, το ἢ 6 πϑᾶνοη (οἴ, σαι, 
ΧΧΥΙ. 15; ἃ (τοη. χχχ. 27). 1 υδέγαιῖνθ ράΓα]- 
Ἰοἷβ οὔ {6 βοπιπηοπῦ τὸ ἰοππηὰ ἴῃ Ῥ. Ιχχνυὶ. 8,9: 
“4 ΓΠἢ6 σαν ἴδαγο δηά ννα8 δ[}}}, τἸυῆθη (οἱ ἄγοβα 
ἴο ᾿υδρηιοηϊ, ἴὸ βαῦθ 41}} 1ῃ6 πηοὸκ οἵ τῆ6 δου," 
δὰ Ζοερῇ. ἱ. 7: “ Ηοϊὰ τἢγ ρῬϑισο αἵ {0 Ὀγοβθῆσα 
οὔ ιἰα αν (οά, ἴον {16 ἀὰγ οὔ τὰ Ποκὺ 18 δὲ 
μδαπὰ.᾽᾽ Ηργο [Π6 σοπίγηβυ 195 σα ρῃαιίς Ὀσίινοοπ 
τθη, ονοη δὶὶ οἵ {π6πὶ, νἢΠῸ τὰ ἰς Πεδὰ, δη [ἢ 6 
ονογ ἐνίην ἤοῆονα!.. Οαἰνὶπ τῆΐπ κα ελς τῆ6. ἴδυλ- 
Ῥίο ταῖμοῦ τΠ8} ᾿οανθῃ 18 πηϑαπὶ Ὀγ 16 ΠΟΙΥῪ ΠΔὈΪ τ8- 
τίοη, δηα ἐπι της ροΐηϊ 18, {πἴ οὐθη ἴσοῖῃ τῆδι ἀσδο- 
Ἰαϊςὰ ρ]αςο, εχ ροβοθὰ ἴο τἴ6 ἀδιϊπΐοη οὔ ἴΠπ6 προ γ, 
Θοά νουἹὰ οοὐπὴβ ον ἢ τὸ ἡπάσπιοηι. Βιῖῦ ἰδ ἷν 
Ὀστῖον τὸ δάποτο ἴὸ ἴῃ 6 τιδιιαὶ πιοιηϊπο οὗἩὨ [Π6 6χ- 
Τοββίοη, Ἀπὰ ἰὸ υπἀογρίδηα τ οοηγαβὶ 88 Ὀοΐηρ 
ἔνοοη ἀοά γἱϑὶπσ υ0 1π ᾿ιθᾶνοπ, ἀπα 4} β65}} οἵ 

1Π6 εαῦτῇ. Το αἰνπα πιλ) θῖν πὰ βοοιηθὰ τὸ ὕῸ 
δβῖθορ, ὑὰῦ πον ἰξ ἰ5 τουδοά τρ ; ἰοῖ πϑη τπογοίοτα 
ὈΘΊΨΑΤΟ. 

ΤΗΞΟΙΟΟΘΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, 

Ἵ. Ῥγοββοὶ ᾿π5|}γ το αγκ8 ἴπαὲ ΔἸπουσ ἢ δὲ τβι 
Υἱοῦ {Πἰ5 νἰβίοη ἈΡΡΟΔΓΘ ἴὸ τοδοη 6 τ[Πο866 Μηϊοῆ 
ἍΓΟΤΟ τοσοϊνοα ὈΥ Ἐχεκίε] (χὶ. 8 43), ἀπά Δοῖπ 
(ον. χὶ 1), γοῖ ἴῃ γϑα! ν ἦς 8 γοΥῪ αἰ ογοπῖ. [Ιη 
(6 ἸΔΊΟΥ ΟΆ565 [6 ΠΠΠΕΡΌΓΥ ΚΘΟΙᾺΒ [Ὁ ᾿ατο ἃ ἤχοᾶ 
διὰ ἀοδηΐϊΐο πιοαπίπρ', πον ον αἰ σης ἰδ ΠΊΑΥ Ὁ 
[0 δϑοογίδὶπ δηὰ δβίατο ἴπδιὶ πηοπηΐησ ; ἰπ ἴΠ6 [ὈΓΠΊΟΓ 
τ.)6 5ΥΙ ὈΟΪἸοΑ] δοιίοη 18 οἵ (ἢ δἰ πιρίοδὶ Κίπά, δὰ 
ΦΟΙΨΟΒ ΠΊΘΙΟΪῪ [0 ρῖνα Υἱνἀπ658 ἴο {Π6 δι υδεσθθηϊ 
ογαϊ 5ἴδιοηιθηῖ. ἈΠΟΠ νυ οΓ ἃ ΠΟΙ86 ΟΥ̓ Δ Οἷἐν 18 ἴο 
ὕο επ]αγκοὰ, ιῃς ἢγβι δίβρ 18 ἴὸ πιᾶκο διὴ διϊαυδα 
ΔΌΓΥΕΥ οὗ [6 ἐχ᾿ βεῖπρ' δι Πἀἶπρα. ΓΒ ἀἰνίηθ οοη- 
ἀοθοςπϑίοη 0.668 18 ὈΓΟΙ ΣΙ ΠΑΓΥ͂ πιο δι τ οπηθηΐϊ οἱῖ- 
τ ΓΪΥ τεργουθηῖοά, 5. ἃ ἰοκοπ οἵ 8 ἕαϊαγο ἱπαοῆ- 
πίίθ ἐχρδπβίοπ νυν ἰς ἢ νου! ἃ ἴοανα [Π6 δαγνογοτ᾽ 5 
᾿Ἰΐποβ ἔν 'ἴπ [Π|6 ΓΟΔΓ 88 αὶ [πη οἵ [Π6 ραβξῖ. ΤΊ]6 
εοτῖγε οἰϊαρίον 9 πὰ βαἀπιίγη Ὁ] 6 {ΠΠυϑταιίοη οὗ εἰϊο 
ψετταίϊπδηιϊ παίαγο οὗ ὑγόορῃοου. ἴῃ ἰτβ ὈΓΪΠΙΒΓΥ 

᾿φιαπνκιπωσαερημεανπεεκδαν μετστιαπαε, τανειι αν ταεμα νας παρ υσ.υ με Σξι πεκ υκμρμσεισει σα υτ ενεκανλμιαίσῳππα τείας αθαρυς δῦ οἠ Ὡρήυττκσδα βοιεῦβ υτρν ξος. γριά ἀμτν τι υσηκ υνιορναα σρἐξασκσα ΩΝτντιῖον. τῳνωδφαδι τευ αττας κε )στσπαταας μισμυγκίνναπηκαπσς, τα» ας δ να αν αἰ ανα κωὰ;αν. ὡ σα ασφξϑαι κϑξ τασων τι τεσ ταστατ κων κατ, «ασοσεσεο υκωμαισρας νς τεσ λαάκο,ρεεσσεοακυοκάρ παρ υταρκσσσων 

ὨΔΙΟΠΔΙ οαρίτα!, ἀηἃ γοδϑι ἢ 5} (6 ἴογπιοῦ ον! 
δηα Θςο] οἰ δϑτοαὶ πε οη8. Υ̓οῦ ἴδ ᾿Ἰπμη [6 51}7 
σληποῖ ὃς γτοβιγοϊοα το [ἢ5. ΤῈΘ ἱποογροτγαιίοη 
Οὗ ΠΑΠΥ͂ ΠΔΙΟη8 τυ 1} [Π6 6078, ἃ5 δαὶ (Ογιἢ ἴῃ νοῦ. 
11, πλά πὸ οουπίογρατγιὶ πῃ [Π6 ποῖπ4] ἜΧΡοσγίοποο οὗ 
1:6 6 νν 8} σοτα ΟΠ ΘΑ] 88 βυοῆ. [τ τγῶ8 δι]- 
ΠΙ]οὰ ΟἾΪΥ πὶ τῆς ταρἱά πὰ σαπογαὶ αἰ πιβίοη οὗ [6 
(οβροὶ ΟΥ̓ ΠΟ ἢ τ] τ 68. ΟΥ̓́Τ 6. ΠΟ ΕΠ }161} ὙΥΘΥΘ 
τιγηοα ἔγοτῃ ππη} 14.015 ἴο βοῦνθ ἴπὸ ᾿ἰνίηρ αοὰ. 
Υοῦ 186 Ῥτορ]ιοὶ ρ83568 υγἱ ποις 8. Ὀγοιὶς ἴτοπὶ [Π9 
ΠΑΙΤΟΎΘΙ ἴὼ ἴῃ ἸΆΤΣΘΓ δοορα οὗ [ιἰ8 γ7γραϊοιίοπ, 
Τῆον ἴο ψἤοπὶ ἐν 89 ἤγδτ σιν ΤΔΥ ἤπνο ἰου πὰ 
ἰς ἀϊῆσυϊο ἴο 866 {6 οχϑοῖ ΠαΧχῸϑ οὗ δνθηῖβ; δυΐ 
ἴο 08 ὙΠῸ ᾿ἷνα δὲ ἃ {Ππ6Ὸ ὙΠ Ῥγονΐϊάθηοθ δῷ 
Ἰη:οΓΡγοϊθαὰ Ὀγοπιῖδα, τς 8. ΘΑΒΥ ἴο ἴγᾷζο [Π)6 ὙΓΆΥ͂ 
ἴῃ ψὨΟΝ (6 ϑρί γι Ἰολά8 ΖοοθπΑγΆ ἢ ΤΡΓΟΠλ ἃ 161.» 
ῬΟΓΑΆΓΡῪ δοῖ οὗ οοηδοϊδιίοη ἰὼ ἃ ἀδοϊαγαιίοη νυ] ἢ 
8618 ἰοῦ ἢ} ΟἿΘ οὗ [π0 “Ποῦ ρ]οτίο8 οὗἩ Μοβϑίδἢ Β 
Ὀ]ο850α τοῖὶσῃ. ΓΘ ΠΔΥΓΟΥ τνα 8. οὗὨἩ το Μοκαΐο 
[γπ8 ἡ γα ἴο ὑὕδ {πγοη ἀονπ, πὰ τῆ οἰ το ἢ 8 
᾿1π|}18 οχτοπἀοα ἴο ἴΠ086 γγν πο νγοῖο [ἤθη ἴατ μαεγοπᾶ 
1Πο086 Ὀου πα γῖθθ. Μοοῦθ βρϑακϑ οὗἉ τ δ8 αἱ ἰδϑαϑβὲ 
8. σι τίοιι5 οοἰποίάθηοῦ ὑπαὶ πγῆθη (ἢ 5 ΘΗ] Αγ ομθηξ 
αἸά τὰ κα ρμἴδοθ ἴῃ6 σοηῖγοδ οὗ ρορυϊδιίοη τγοῦα 1ἢ90 
ἤγδυ ἴο δα ρουίοῃοα [πὸ Ὁ] βϑίπρσ, πὰ 50 [6 ἀνγο 6 Ὑ8 
ἴη ν Πρ 68 (ραφαπὶ) ὈΘοΔΠῚΒ ΒΥ ΠΟΉγΙΉΟΙΙ5 Ὑχῖτ|ῖ {1059 
Ὑ}Ο 51}}} γιπαϊπο ἴῃ Ποδι ποηΐἶϑιὰ; Ὀυϊ Αἱ 1αϑὲ τἢ6 
0506] τολοποὰ δηᾶ οοηνογίοα τἢ086 ΚΟΥ ραφαποᾷ 
(ραν Π8) ; δηᾷ 86 ἴῃ ὙΘΥΥ ἀοοα Φογιβαίθη ἰη ἢ 8Ὁ- 
ἰτρὰ 186 ΥἹΑΘῸΒ ΟΥ νγ88 δργοαὰ ουὲξ 88 ἴπ6 Ορϑῃ 
(ουηίΥΥ. 

2. Τὸ ῃτῃῇ7υοΐο]Ϊά Ὀ]εβθίησ οὗ “Ζ. πον ἴο ἢ 8 
Ομυτοῃ. Νονβογο ονοπ ἰὼ βουριιγο 15. 15. 861 
ἔοτἢ νυ" 80 το }} ὈΘΑΔΙΥ͂ Δπ ἴΌγοΘ ἃ8 ἴπ τῆ8 ο0Π- 
Εἶδα βίδίεπιθηῦ {πᾶὶ Ηδ 18 ἃ νγ8}} οἵἩ ἦτε ψίιουξ 
Δπὰ ἃ ρίουγ νη. ΥΠδῖ ἀθορ τροδῖϑ ΟΥ̓ Ππιιδοῖνο 
418 ΟΤ ΟἰΔΌΟΓΑΙΘ ἀοίοηδα39 αἴθ σοΟΙ ραγΑ 6 τὸ 8 
Εἴγοῖο οὗ δδππηγε, ἴθ ὃν πο πυϊηδη ληδ8, Θηϑι πη 
ἀοπίγιςίοπ ἴοὸ ἴπ8 δββδαϊϊδῃς ὑοίοτε ἢ δἂη δνθὴ 
ΤΟΠΟὮ [6 ΟΡΓΟΒΟΠΟΘ ΟΥ̓ {050 ἢΘ 5068 ἴο διῖδοι 1 
ΤΠ6 Ῥπδ᾽ λῖϊϑὺ υ.368 ἃ 5{{ἸΚἰηρ ἤραντο ἤθη Π6 ΒΆΥ8 
(εχχυ. 3), "'Αϑ τπ0 πηοιπηϊλῖη8 δτῸ γουπὰ δῦουϊ 
7 γαβα]οπι, δοὸ π6 Ἰμογὰ ἰδ τοιιπὰ αρουι ΐ8 ρθορ 9 
ἴτοπη δβοησοίογι ἢ ὁυθη ἴοτονου." Βιῖ τῃ6 |}}}}8 
ψΠ10 }} ἈΓΟΒ6 Βγοι πα ΦοΥιϑδίοπι σης Ὧ6 δολ  οα, οἵ 
ςοπηπάοι! ἔγοπι 8 531}}} Πίρσ ΠΟΥ δἰονατίοη. Νοῖ 80 
ἢ ἀονοῦτίην ἤγα ; τῆδξ 5. 8η ἐπι ραββηῦϊο θαγγίου. 
ΤΠ ργου δα Ππ6η 18 σοιηρίοῖα ; δἰΪ τῆς 5 ποδιά 
8 ΓΑ} ἴὸ ΔΡΡτορτγίδιθ 0. Α5 [ποὺ 8λν8, “ 1 τὸ 
ὝΟΤΟ Βυγτοι πάρ ὈΥ 'ν8}}8 οὗἉ δβῖθοὶ βηδ ἢγο, νῦϑ 
νοι] ]ὰ δοὶ βθειγο, απὰ ἀογ ἴῃ ἀδν}}. ας εἰ 
ῬΓΟΡΘΓΥ͂ οὗὁὨ ἔμ 8 ποῖ ἴο "6 ὑχγουὰ οὗἩἨὨ νγπδι τῇ8 
ΟΥγ6 5668 ὑιι1 ΟΥ̓ Χνδῖ [0 ποτὰ τον λ]5.᾽" ΤῈ}6 οη8 
ῬΓΔΥΘΓ 80} 8 0}]6 [ῸΓ τἰπ165 οὗἨ ἀΔγκ 688 ΟΥ ἀσβροηᾶ- 
ΥΩ 6 τιδῦ οὗἉ 11|ὸ ἀΐδείρ!ς8, Ζογαῖ, ἱποιραδθ ΟἹ 
αἰ. 
Βιυῖ [06 δδβυγδηοο οὐἉ Φεοποναῖ ἰδ ποῖ ΟἾΪΥ [ὉΓ 

οιυἱϊναγὰ, δὰϊ 480 ἴῸγ ἰηνναγαὰ ᾿νϑηῖς, δα (Ππλὶ ἰπ ἃ 
τηοϑῖ ΓΟΙΠΔΓΚΔΌΪΘ πὰ σΟΠΙΡΓΟ οι ϑῖνθ γῶν. Ηδδ 
ΗΪπι36} Γ ψν}}} θ6 [ὉΓ ἃ σίοτν νη. Α.5 τ 1[)84}πὶ- 
θ᾽ δΆγ5, αοα ἰ4 ἱπ τῇδ πιϊἰδὲ οὗἩ πθὺ. ζΖίοη᾽ 5 ἴγυθ 
υοδβὲ 18 ποῖ ἐπ 1] ἰδ ΟΥ̓ Βεγυΐοοϑ, 'π Πιιβὶς Οὐ 
οἸἰοαιοποο, ἰθ πα π ὮΘΓδ ΟΥ̓ ΦΡΟριϊαγίεγ, ὈυύῚ ἰπ τὴ 
τη 8} [6866 ᾿Γοδοποθ οὗ ἰδοὺ σγοϑὶ Περὶ. ]{ "5 
Ηοὶγν ϑρίτγιι γονθδὶ ιἷ8. ρόννοσ πὶ οποργίηρ τΠ6 ὑοννοὰ 
ἄονῃ, ᾿π δδποι  γίης ἴ1Π6 δῇϊοιοὰ, ἰπ αἰοκοηΐη 
Ρεπίΐδηοο, γα γουι] 658, ΠΟΙν ἢν ̓ ς, δη ἃ τὴ ὑδὰ 
ΟΧρΓοϑϑίοηβ οὗ ἃ βγαοουϑ ΟΠ γδοίοῦ, ἰη σα] ἶηνς ἀοδὰ 
Β'Π ΠΟΥ ἔγοπι {ποὶγ ᾿ἰνίπρ ἑοταΐνβ, ἰπ οἰοναῖίηρ 1110 
βΘΠΕΓγΑΙ ἴ0Π6 οὗ ρμἱδίγ, 'ῃ γοπονίηςς τῃ6. Ἰοδῖ ἱπιαρα 
ἰη πιο δ γγϑϑ ΟΥ ΣΙ Ώ ΑΙ γ ογοδιθᾶ, (ποη ἐθθγα 18 



"4 ΖΕΟΗΑΞΒΙΑΗ. 

ρίοτν ἵαγ, ἔα Ὀεγοπὰ ννῆδὶ δαυτἢ σδὴ μῖνε. ΤῊ δι}}} τοϊδίη τθοῖτ ἀϊβεῖπος ἡδιΐοπαὶ Ἵχίδίδπος, δας σα 
Ῥ αϊπιίεῖ βαϊὰ (εἰ!. 16), " ΤΥ πεη 1π6 [οτά 5841} Ὀυ1Πἃ ; γοσεϊνίηρ ἔς Θοβροὶ ατὸ οοιηϊρὰ 48 ϑοεὰ οὗ 186 
ὌΡ Ζίοη, Ηδ 11} ἀρρδδγ ἱπ ρίουυ." γε τῃηδὺ του- 
ΘΓΘΠΕΓΥ γονοῦδα {Ππ6 οἰδυξοῆ, πὶ. αἰἴτγπι τπ8ι ἤθη 
Ἦς δρρδϑαγβ ἰῃ βίογυ, Ζίοῃ β}4}} ὕς 0} αρ. [κεἰ 
ΗἩΐπ οοπις νη θη Ης Μ}}} ἀπά 65. Ης ν}}}, 18. ργθ8- 
ΘΠ06 18 ΘΠΟΙΡὮ. 

8. (οά᾽ δ ρεοορῖὶθ δ΄δ ὈΠΕΡΟΆΚΑΒΪΥ ἄθαγ ἴο Η]ηι. 
ΤΉΘΥ ἀγα ᾿ἰἰκα τη6 δρρὶο οἱ δίβ8. ὁογαο.0 Ηος σἴουβδθβ 
ἴΠδηὶ 85 ἢ|8 ροτιίοη, δ ρσααγάβ {Π|6πὶ 88 ἢἰ5 θα] 8. 
ΓΠῸ Ρ0Ρ}} οὔ ιῃ8 δνὸ ἰβ ρει αν ἀρ σα δηᾶ 
ΒοηΒἰτῖνα. [τ ἰΒ Ποῖ ΠΟΟΟΑΒΑΓΥ͂ [0 μίοτοο ἰδ νὴ δ 
Κηϊδ τὸ δα τῇ6 ΟἾΠΟΥ βῆγιη ; 8. πηοῖο, ΟΥ Ἔὐθῇ 
8 τους ἢ ΨὙ0|}] βίαι "]6 δπὰ ργίονο. ὅ0 ἐἰ ὑ]οβδοά 
Ιοοτὰ [δο]ε τοσσαγά τπο56 ῆοπι Ηδ 88 σπόβθη δπὰ 
ςα]]ο. [ῃ αἱ] {πεῖν δι] οτίου Ηδ [8 δι !οιοὰ. πο η 
ὅοει5 τοπιοηϑίγαιθα πὶ 51] οὗἨ Τδγεὰβ γ δἰ5 
ἔατίου ἐππλῖῖν ἠονγαγὰ (δὰ ἰηίλης ΟΠατοῃ, τῃ6 [λπ- 

ΔῈ ΜΆΒ, “ ΝΥ ρΡογβοοῦίδὶ ἴπου πιο " ὔνΟΓΥ 
Ιονν, βίγυοϊςς δὶ ἰὴ Ἰολδῖ οὐ απ ῦϊοσὶ τηοπηδοῦ οὗ 

ἴῃς ὈΟΟΥ, Υοϑο 65. 115 ἰηνίδὶ 0] 60 ὑὰῖ σἹοτίοιι5 Ποδά. 
10 Τἰκ τηϑηηοῦ τ πδίουθῦ 18 ἀοης ον {π 6 ρ6Ορ]9 οὔ 
ἀοά '8 τεραγάθα Ὀγ ἀοὰ 845 ἀοπο ίοσ Ηἰπιϑοῖ. Ης 
“ἰδ Ὠοῦ υη πίθου ἴο ἰογχεῖ γουγ νοῦκ δηάᾶ ἰαῦοτ 
οὕϊονυα νοὶ γα πᾶν βῃοννοά τονασὰ ᾿ἰ5 ΠδΠΊΟ, ἐπ 
ἐλαϊ γε λαῦε πιιπί δἰετεα ἰο ἰλε δαϊηῖ8 ἀπά ἀο πιϊπί βίον ᾽" 
(Η6Ὁ. νί. 10). ΤΠ 18 ποῖ (Π6 οδδβεἰπιδίθ οἵ [Π6 
που] αὖ ἰαγρο. ὍΠΟΥ Ἰοοῖς ἀοπτῃ ὦ θα] αν γ8 
85 ἀοϊιάρα νἱδἰοπατίθβ, οΥ δὲ ὑδϑὶ δη}180]6 οπτμυ5ὶ- 
δϑῖβ, ΜΠ11|6 δοιποιίτηθδ [16 σαΥδὶ ἤοαγίὶ ἢπαβ οὁχ- 
Ῥγοβδίοη ἴῃ τηοἢ ΠΑΤΒΠΘΥ ἴΟΓΠ8. 80 τηῦοῖ {Π1ὸ 
ΪΏΟΓΟ ΠΟΘΟΘΒΘΑΤΥ ἰ8 ἴξ ἴο0 γΓοιθ ὕοΓ {Π6 [τά Β }υὰρ- 
ΤηΘὩΐ ἴῃ ἔδο ς856, δηἰ ἴο ἴδοὶ Ἀπά δεῖ ἰονδγὰ τΠ086 
ὙΠῸ Ὀεαῦ ἴη6 ΟἸγβιΐδη πλπιὸ δηὰ τυ κ δοοοτγαίηρ- 
Ἰγ, 88 ἴο {πο86 ψῆο, ψγνἢδίονον τΠοῖγ ουνγατὰ βυγ- 
Τουπάϊηρδ, δγὸ Ἰονθὰ Ὁγ πεῖν ψογὰ υχὶἢ δὴ δἶδο- 
τἴοη Ὀαγοπὰ νγδὶ οὐθῇ 8 τροῖμοῦ Ὀδαγδ ἴο ἴΠπΠ6 δ0Π 
οἵ ποῦ νοπ} Ὁ. 

Γ.6 Π0]6 ἢ ΒίοΥΥ οὗἩ ΤΠ6 ΟΠ ΌΓΟΝ 18. 8 σομπιοηΐ 
ὈΡΟΩ {μ18 υἱξόγάποθ. ΕἾοπ ἴἢ6 {ἰπι6 οὗἉὨ ἰ18 1η5ι]- 
εὐτοι ἰπ [ἢ6 ΠοιΒοῃο]ὰ οἵ Αὐὔτϑλαπι, γῆση Ἰδίθηῖ 
ἐπ Εσγρῖ, να πα θγίης ἴῃ τΠ6 ἀσδογῖ, τα δ πὶ ἱπ (- 
ὨδΔΘΏ, τ αππρῆδηϊ ἴῃ Φογυπαίοπι, σαρένο ἧι ΒΑΌΥ- 
Ἰοῃ, Ορρῃτγοβθθα υπάϑγ [Π6 ϑυγίαπα δηα Ἰλοπιδηβ, 1ἰ 
Ἧ85 δυπίαἰηοα ὈΥ̓͂ ΠΟΔνΘΏΪΥ ἴοοα, ὮΥ νἱδίοπβ δῃὰ ἰῃ- 
ΒΡ ΓΑΙ Οη8, ὈΥ ΤῊ ΓΔΟΪ65 δηὰ ρογίβηι8, ὉνῪ (δά Β 
εἤϊοιῖνα διρρογῖ οἡ 116 σίρε Βαηὰ δηὰ τὴς ἰοίν. 
Αἤογνδγάβ, νῆθη γονϊνϑα δηὰ γοποννοα ΟΥ̓ [Π6 γμοῖ- 
ΒΟΠᾺ] πηΐ ἰδ δηὰ Ὠ]οββθὰ δβαογίῆςο οἵ {6 [οτὰ 
οδβυ8, ἰδ 8 ὑὉγουμῆς πο 51}}} ο]οβοῦ [Ὁ] ον β ἢ 
νὰ [6 Μοϑῖ Ηἰρη, βιυιοὰ (ῸΓ πη ]1πιϊτο ἀπ οπ, 
Ῥτοοϊαἰτπηθα [το 4|}] (ἢὴ6 ποτά, δια οϑι ὉΠ 9 ῃ δ 416 
δΠΟΩς ἴΠ6 Ἰο[ο80 δηὰ {π0 Ἰον ]οδὶ οὗὨ [Π6 οαυιῃ. 
Απᾷ τθουρἢ ἰτἰοὰ ἰπ ΘΥΟΓΥ ρΟΒ51 016 ΨΑΥ͂ ΟΥ̓ πη 8]}166 
δὴ δῆνυ, ἱΐ '᾿νᾶ8 ΟὨΪΥ͂ Ῥυγχοὶ Όγ δυϊοτγίηρς, οοη- 
τιηθα ἀπὰ τοοῖϊοα ὈΥῪ {πὸ βίογπιϑ οἵ ρεγβεσιίοη, 
δηὰ ρτγοϊοονοα δϑδϊηδῦ δὶ (π6 ρόονογβ οὗ ϑαγιἢ δηά 
61} ἱ 8 8ΓΠ) ἡ ίοδ ουθὴ τῃ6 ὉΠ πα ΤΩΔΥ͂ 860 ὃ6- 
Ἰοηρβ ἴο ποηὸ ὃ} ἐμὲ ᾿ἰνίης αοά. 

4. Τε ᾿πιτοάυςιίοπ οὗ παίέοπα ἰπίο (Π6 ἔθ] ]ον- 
δ. οἵ {6 ροορίο οἵ ἀοά ἰ8 οῃς οὗ 1Π6 ρτϑηά 
ΟΌ] ΙΓ [168 ΟΥ̓ ἴπη6 ἰαίον αἱδροηβαῖοη. 1ῃ ΘΔΓΠ ΘΓ 
ἀδγβ 16 ΟἸτιγοῖ 88 ἴδν 1658 τοβϑίγοενο ἴπδὶ τ 8 
οἴϊοπ βυρροβοὰ ἴο αν ὕὑθεῃ. Νοῖ ἃ (δ οι 816 
οὗ {πὸ οἤοβθὴ ᾿ΐπθ οὐϊαϊποά δηίγϑηοθ ἴὸ ἴ80 οοπι- 
θην. Νοῖ ον Ηοδαῦ, δηὰ Εδμδὺ, δπὰ ΒΝ, 
δηα ΑΟἸϊαὶ, θὰ ΠΙΔΗΥ͂ ΟΠ ΟΓΒ Ἰοπηἃ ἃ ΒΟΙΏ6 ἰι Ζίοη ; 
811}} ἴῃ 4}} οαϑ68 (ΠΟΥ ΓΟ τϑαιυίγοα ἢ ἰθανὸ ὑΠοῖγ 
οτἰχίπδὶ πόπιο, ἴο ἕογροι τποὶγ (ΟΠ τ᾽ 5 Ὠοιιδο, δηὰ 
ἰγαπδρίδηϊς ΓὨοτηβοῖν 8 τὸ {Π6 βοαὶ οὗ ἴπ6 1 ΘΟΟΓΘΟΥ. 
Βυι πον ἴΠ0 ροοὰ Πονβ σοθθ ἴο ἴπο ποδί θη ἰη- 
βίρδά οἵ {ἐμοὶ οοτηΐπρ ἴο ἃ, Τλδ νατίουβ ΕὙ1 688 
δηὰ ἰδπι θα μβοπὶ Οοα 80 σΑγοίυ ἢ γ βοραγαϊοά 
(Αςῖδ χνὶϊ. 26), δἰἐβουχῖ {πὸ γ νόγ οἵ ομὸ Ὀ]οοά, 

ρτοπιΐδθ. Α φεγὺ Γει τ Κ δῦ]. ῬΒαΙπὶ (Ἰχχχυῖ. 4) 
ΒΡΟΔΚΒ οὗ [Π686 οΟ]]οςτνο Ὀοάΐα8 859 δι θεῖ οὗ τὸ- 
βεπογαίίοη. “1 Ὑ}}} πιοητίοη Ἐδηδὺ δπὰ Βαῦγ- 
ἰοῃ 88 Κπονγίῃρ τ. 1, ΡμἢΠ 5116 αηὰ Ὑντὸ τ τἢ 
Ετπορία. (4.8 ἴο ἐδοῖ οὔ ἔπδβα ἴδ 8}}4}} 6 βαϊὰ,) 
ΤΊς. ὁη6 τνᾶ8 θογῃ {Π6Γ6." ΤΉοθα τυ πρ' ρΟγοΓΣ 
ἉΠΊΟΠΩ ἴΠπ6 Ποδίμοη, ποσὶ οὗὨ 16 πὶ ΠΟΓΟΙΤΑΓΥ 6ΠΏ- 
ετηΐεβ οὐ ἴβγβϑαὶ, ἀγὸ ρίνεπ Δ5 βϑιηρίο οὔ ἐπῸ νν Βο]ε 
ἀεπϊα τνουϊὰά. Νοιῖ ἱπάϊνίἀ4]5 αἴοπο, ὕυϊ Ὑβο]ο 
ὨΔΓΟΠΒ ΓΟ ἴ0 ΘΧρογίδηοε ἃ βρ᾽ γί] Ὀἱγηῃ, δπὰ ἴῃ 
οοπέρατπθηοα 7οἷη {ΠΟ δον 68 το Φεῆονδῃ. Νοϊ ὃν 
ἴοτος οὗἩ οαϊνψεγαά οοταριϑίοπ, θαι ὈγῪ [6 βόνεεγ οὗ 
8 ἴῃ πϑγὰ οοηνϊοτίοη. ΄ΠἼ16 θοςκ οἵ Κεάδν δηὰ τὰς 
ΓΑπιβ οὗ Νοῦθδίοι νῖτ σοοὰ ν“ἢ}} (οΥ οἵὗἩ τΠπαῖτ οτη 
ΔΟΟΟΓΩ) δϑοοηὰ ἴῃς αἰ τᾶσ οὔ Φοΐονδῖι (15. [χ. 7). 1ὶ 
[8 οὗὅὨἨἁ σουγβθ ἴτας τῃ8 σΟΠΥΘΓΕΙΟἢ 5 τὸ οῇεοιοα ἴη- 
αἰν!άα}}ν δπὰ ποῖ ἐπ ππαδ8ο, Ὀιυς {Ππ656 Δτὸ ἴο 6 ξ0 
τη} 0} 164 τπαὶ δ 110||6 οὴθ ὈδοΟπιο8 α' τ᾿πουεδηά, 
ΔΠά ἃ 5π14}} ΟἿΘ ἃ 5βτοῃρ παίίοῃ. ΤΠ6 ἢ βίου οὗ 
πιοίίογπ τη δ510η8 ἢ 885 [ὨΓπίβηοα τοροδϊοὰ ἱπείδησϑα 
ἵπ τίς νι 8 ἘΠΟῸ]6 ρθορὶθ δὴ85 Ὀθεπ τονοϊ ατἱοπὶσοὰ 
Ἀπ πὰς 88 αἰβιιηςῖνοῖγ ΟἩ γε ύδη ἐδ ἐξ Ὀοΐοτο 
δὰ θθὸπ Βοδίθοη. [Ὁ πϑεὰβ ΟἹ]γ « ἔΆγΙ μου ἀδνεὶ- 
ορπηδηὶ οἵ αἰ νῖπα σταςα ἴῃ [6 β4π|6 ἀϊγοσοι τὸ 8]] 
ὑπ ἰη ἀξελς 16 τιοϑῖ ρἱονίηρ ρῥἰοίατοθ βἰκοιοδβοὰ 
οὔ {86 Ρτορῃδεῖίς σδῆναβδβ. 

ΒΟΜΙΈΤΊΈΟΑΙ, ΑΝῸΌ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ῬΒεθβει,: Α πὸ ᾿Π]αβιταϊίου οὗὁἨ ἐπα ἀοίθηρε 
ὙΠΟ Δα ονδῖι ἰ5. ἤἢ΄0 Πΐ5 Ῥθορὶα 5 ἔπΓηἰδμοὰ ἱπ ἴῃς 
δχρογίθποο οὗ ἃ νίάδονν ννῆο δίοπθ υἱεῖ Ποὺ ἀδυρῃ- 
δ΄ οοσιρίοα 8. Βοῦβα δίδηαΐπρ ὈΥ͂ 1156] Γ ἴῃ δο ἀἱ- 
τοοῖ ΜΔῪΥ ΟΥὗἨ [Π6 Ιζυβαίδῃ ΔΙΤΏΥ ΟἹ 1 ΤΏ ΓΟ ἢ ἴῸ 
δοι οδνῖο κ, δπὰ οοπιίογίοα ΠοΡ ψϑορίηρ, ἀσβραὶν- 
ἴῃς ἀδιρηίοῦ ἢ (6 Δϑδυγαποο (ἢδι ἰδ ἴωοτὰ 
σου]ὰ πὰ νουἹὰ ῥγοϊδοὶ {ἰαπὶ ἔτοπι 8}} δττὰ. ΤῈ 
5816 ὨΙσῊ 8. ΠΟΑΥ͂Ὺ (8}} οὗἨ ΒηοΥ 80 οογεγοὰ 41} δρ- 
ῬΙΌΒΟΙ5 ἴο [86 δοιιβ6 ἐπαὶ θη [Π|6 ΔΥΙΩΥ͂ πηατοποὰ 
ΟἹ [86 ποχί ΟΔΥ ᾿ΐ γὙγἃ8 ποῖ υἱδίϊ δὶ οὐ ἀρρασζεπεὶ 
Β66ὴ ὉΥ δνοη οπθ οὗ [πε Ἰοο που δο]αϊογν. λ 
ὙᾺ]1 οὗ ΒΠΟΥ τνᾺ8 45 οἴδβοίιιαὶ 85 ἃ νγ)ὼ]}} οὗ ἔτγα. 
Μοοκε: Τῇ ἴγας ροῦν οὗ ἴπ6 ΟΠατοῖ 15. τοὶ 

ἴῃ ΒΠΥ͂ ΘΧΙΘΓΠᾺΙ ΡΟΙῚΡ ΟΥ̓ ΡΟΥ͂ΟΓ οὗ δὴγ Κἰπὰ. Ηον 
ουϊναγὰ το δηὰ οογοιῃοηΐοθ, ἰπογοίογο, βῃοα]ὰ 
ΟἾΪΥ̓ 06 ᾿νμδὲ {π6 ΘαΥμ᾽8 δι πρἤ 6 ΓΘ ἰ8 ἴο ἴΠ6 ΓΑγ5 
οὔ (86 δαπ, --- ἃ Ρῦγε, [ΓΔησραάτὸπὶ πιοάϊ τη οὗἉ [ΓΔ Ὡ9- 
τηϊδββίοη. 
-- Ποῖα οὗ μυπίϑῃπιθηιϊ 18. πο ᾿γοοῖ οὗ ἱπρῃηίεγ. 

Οοὰά οἴϊθη 5θθπὴ5 Ἀ86 Ὁ θη Ηδ ἰδ ΟΠἿΥ ανεδὶἰησ 
ἴπ6 Δρροϊπιοί τἰπι6 ; αὶ ἴῃ [ἢ6 ἐπὰ, ν᾿ ΠΘἢ 4}] βϑϑπὶς 
848 ἢ Ὑ88 τοι ἴδ6 ἰϑπηκ(αιίοη οἵ [86 ποτγὶὰ, 16 
Βογα]ά οἴΥ 80ὴ1}} μὸ ἕοτιῖ, Β6 βιίδοηε, Ὁ δδγίῆ, ἴον 
Φεοῃονδῇ 18 τουδοὰ ἴ0 [118 του 1016 τνοτγῖκ, δηὰ ἴθ 
ἄδγ οὗὨ ἢιἰ8. νυ τδι}} 5. ΘΟΠΊ6. 
ἼλνΣ ἰ αοἀ τοραγὰβ. ᾿ἷ8. Ῥθορ]θ 30 ἰπάϊν δηὰ 

18 80 7θδ]οιιδ ἔού {Ποῖγ νγϑ! λυ {νογ. 8), Ὁ Ὀξοουγδῦ 
{πθῖὰ οη 116 οΟἴποῦ δαπὰ ἢ Ὀ6 Θ4ῳῈ8}}7 σοποοτγηδὰ 
[ον ἢἷδ οϑιι56 ἀπὰ ἷβ ρίονγ. 6 δῖα ἰὸ ταχαγὰ ἐδ 
Ὑγοιὰ δὲ γα Κϑὸρ ἴπο ὑδηάογοδὶ ραγὶ οὗ (δ τοηάοι- 
οδὲ ΠΟ ὉΟΥ ΟΥἩὨ ΟΌΓ Ὀοάγ. Ηδ δβαγβ, “Κδορ τὰ 
ΘοΟπ Δ ΠἀηΘη 18 ἃπὰ ᾿ΐνα ; δηὰ νιν ίαισ αε μα ρος 
ΟΓ (λίπα ἐγε᾿ (Ῥτον. νἱ, 3). 

Ηονοξκ: 1 ν|}} ἀνγ6}} ἴῃ τη6 πιϊάδβὲ οἵ {᾿θὸ" 
(νϑγβ. δ, 10, 1}}). Οοά ἰε βεἰὰ ὑο ἀποὶὶ Ὑγόγονοσ 
Ηο βρθϑοΐδι)ν δῃᾷὰ μευ βη Ώ ΠΥ πιϑηϊβοδίδ [νἷ8 ρξεα- 
666. Απῃὰ Βἰποθ Ηα [08 Βροοί ΑΙ δηὰ ρεῖτη8- 
ΠΘΏΡΥ τηδηϊίεδῖβ ἢΐβ Ῥρ τος ἴῃ [8 ροορΐὶθ ςο]ἶθο- 
εἰν ῖγ δπὰ ἱηαϊνιἀυδιῖγ, Ηδ ἴθ ϑαϊὰ ὃ ἀννεὶ] ἰῃ δἱὶ 
δηὰ ἰπ ϑδοῖ. .. .. πὸ Βαηιδη 5οὺ] ἰ8 δαϊὰ (ὁ ὃ6 
[}} οὗ ἀοἀἁ νίιθη ἰδ ἱπναγὰ εἰδίθ, 1:5 οὐοοιοθθ 



 ΟΠΑΡΤΕᾺΕ ΙΠ. 1-10. θὺ 

δηὰ δοὶβ ἃγὸ ἀοιθγτηϊημοα δηα οοπίγο θὰ ὈΥ Ηΐπι, δὰ Ὀἰοαδοὰ. .... ΤΏΘΓΙΟ 18 ὩΠΘΡΟΔΚΑΡΙΥ το ἴῃ 
80 δ8᾽ 0 6 ἃ ξοῃβίϑῃηϊ τηδη [οϑιδιοη οὗ ἴΠ6 αἰνἧῃθ  [ἢ6 ῥγοπιΐβϑοθ οὗ ἀοἂ [δὴ Ἧ8ὸ δ΄Ὸ δὺ]6 ἴο υπάσγ- 
ΡῬίϑϑεηςθ. θη ἰξ 15 ριγο, ἀπὰ ρ]οτγίουβ, διὰ ἔγθο,  δἰδηά. 

ΨΙΒΙΟΝ ἡ. 9ΟΘΗΑ ΤῊΒ ΗἸΙΘΗ ΡΕΙΕΒΤ ΒΕΕΟΒΕ ΤΗῈ ΑΝΟΕῚ, ΟΕ 
ΦΕΗΟΥ ΔΗ. 

ΟΒΆρτεε [1Π1. 1--10. 

Α. υοεδιια αοοιιδοα ᾧψ ϑαίαη, διξ ἐογφσίυθη (νογβ. 1-ὃ). Β. Α' ῥγοηινῖβο ὁ. Ῥγοίθοίδοη 
ίο ἐδε Πίσὰ γίαρι, νὰ αἶδο ο (δα σοπιΐηφ ὁ Βτγαποὴ ἀπα {8 δίοεδοά ἰδ (ν τα. 
0-10). 

1. Απᾶ ἴιὸ βμοινθᾶ τὴὸ ϑοβδιδ, {π6 σὴ ργθϑί, βίδῃηϊηρς Ὀθίουθ (6 δῃρ6] οὗ Φοϊονδι, 
2 δῃὰ ϑαΐδη ἢ βίβῃαϊηρ δὖ ἢ18 τρσαῦ βαπα [0 ΟρΡροβδ εἶπ. Απᾶ Ψο ονδῃ βαϊα ὑὸ ϑιαΐδῃ, 

ΦΘῃονδῇ γοῦυκο (ἢθ66, Ο ϑαίλη, ουθὴ Φθῃονδῃ ῆο οἤοοβοβ 5 Δογυβα θὰ γοῦυϊα τῃ6ὸ 
2 15 ποῖ (Πϊ8 ἃ Ὀγαπά ρ]οκοα ἔγσοιῃη {Π6 ἥγε ὃ Απᾶ Ψοβῆμπε νγὰβ οἱου ρα ἴῃ ΒΠΓὮΥ μαγ- 
4 τηρηίβ, δα δίοοα Ὀοέοτα {16 δῆρ6]. ἀπα Ὧθ δηβθθγοα Ἀπὰ βρδῖθ ἴο οβθ ὸπ0 βἰοοα 

Ὀοίογο μ]π}, βαγίηρ, ΤΆΚΘ {π6 ΠἸΓΔΥ βαγιηθηΐβ ΔΥΥΑΥ ἔγομ πη, ἃπαὰ ἢθ 8] ἴὸ ἢΪΠῚ, 
866, 1 παν οϑυβοα {Πῖὴ6 ἱπία ΠΥ ἰο ΡΆ88 ἔγουῃ ὅ {ῃ66, δῃηα νὺ}}} οἱοίμα (66 ψὶ ἢ ἴδβιαὶ 

5 ταϊθηῖ. Απαὰ 1 884,3} 1,οὺ (Πϑιὰ ραΐ 8 οἰθδῃ ὅ ταΐζγθ ρΡΟΩ 8 Ὠθδὰ ; δῃᾶ {Π6Υ ριεΐ 
1116 Οἰθδι πλϊ ΓΘ ἀροη 18 684 δῃὰ οἱοίμϑα ὲμα ἢ Ὦ ραγταθηῖίθ. Απὰ (δ δῃρθὶ οὗ 
Φοβόονδὴ νγ88 βίδηαϊηρ ὈΥ. 

6 Απά 6 διιροὶ οὗἩἨ Φομονδῇ ἰθϑ θα ὁ ἰο Ψοβῆυδ, δπᾷ βαἰὰ, 
1 Τὺ δῖ} Φαῃονδῃ οὗ Ηοϑβίβ, 

1Ὶ τποὰ νν1]ὺ να ἴῃ ΤῊΥ͂ γγχαγ8 δῃηα 660 ΤΑΥ͂ ΟΠΆΓΡΘ. 
Τοῦ 8μαὶν υάρθ ΤΥ που, ἀπα 150 Κθθρ ΠΑΥ͂ σον 8, 
ΑΠΑῚΙ Μ1] ρῖνα [Π|66 Δ006887 διηοηρ [Π 656 Βἰδπαϊη: ἤΘ ΓΟ. 

8 Ηβδν, 1 ῥγϑύ, Ὁ Ζοβῇυδ (86 πἰρα ρῥγιθϑί, 
Τμου ἀπ (ἢγ ΟΟ]]Θασιιο8 8 γγῃ δὲ ὈΘίογΘ {Π66, 
ΕῸΓ τηθη οὗ ψόπαθγ ὅ ἃγ6 ἴΠ6Υ, 
Εον, Ὀ6Πο]α, 1 Ὀτγίπρ' ΤᾺΥ̓ βουνδηῖ, Βγδηοῆ. 

9 ΕῸσ, ὈδΘΠο]ά 1ῃὴ6 βίοῃθ ψ θοῦ 1 ἢανα Ἰαϊὰ Ὀοΐοτα Φοεῆιᾶ ; 
ὕρμροιμ οὁ16 βίοπθ ἃγθ βθύθῃ 6Υ68 ; 
ΒΘΠΟ]α 1 ὀχθουῖθ 118 οαγνὶηρ; ἢ 
Απα 1 σϑιηουβ {Π6 ἰπϊαυλίγ οὗ (818 Ἰαπὰ ἴῃ ομβ ἤλμγ. 

10 Τὴ μᾶῖ ἀΔΥ 8:0} Φθονδῃ οὗ Ηοϑίβ, 
Υ 88|Ἀ}} ἰῃγ ῦθ ΘΥΘΓΥῪ τηϑῃ ἢἷ8 Πρ ΣΕ ΟΓ 
ὕπαον {π6 νἱῃθ δπὰ ὑπᾶδν (Π6 ἢσ ἰΓ66. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Υοξ. 1. -- ἡ) Ὁ γοΐσττ. ΤῺΘ ἴοτοο οἵ ἐπ|8 δ: βοϊδδὶβ ΘΔ ΠαΡϊγ ὉΘ οχργοϑεδοά [ἢ ἃ υϑγαίοῃ --- 46 ρροξῶν ἴο 
ορΡοϑβε Αἰπι 116 ἴο ΘΟΠΥ͂ΘΥ ἔμ ἴΌτοΘ οὐ ὑῃ8 ῬΥΌΡΟΥ Ὠδζηο ϑδίδῃ. 

Ἢ ΎὟαν. 2. -- ν᾿ 5.»} ποὶ 86 Ε. Υ. Ὑπὸ "μδ8 Ἑοδϑῃ,," Ὀαὶ δοεροτάϊης ἰο ἐδο ἴοσοο οὗ ἐδ μασεοὶρίο, πο ον δὰ δδθὲς- 

δὲ! οὔοοδοθ. Ηοιπάθγβο τἱτ ἃ τλδευθοι ἰμοῖς οὗ ἰΔδὶ6 δυϊυδειοα ον ἰδ δἰο;ρὶο τυοδοϊηορς, τ ἐδκρίη ἀοὶ σι.» 

8 εν. 4. --- τοῖν ἴΠ 66," ἐξ. : ἴγοται ἀροῦ ἔθθθ. Τὼ ριλδὲ οὐ Ρυπίδῃτοσῃξ οὗ δἰῃῃ; ἐδ σοποοῖνοα 8 4 Ὀυγάοῃ τεσίης 
ρου ἴδ δἰσηθν πη ξὶ ΤΟΣ γθῦθϑθ ΣΟΠΊΟΥΟΒ 11. 

4 Υας. ὅ. -- ον ἽΦΕΣ Ἐνα]ὰ, Το] οσίης ἴ80 Ταγακυπι, Ῥοδαΐίο, δηὰ γυϊκαῖο, ὑσοροθοδ ἰο τοδὰ ἽΝ, δυὰ Ησοηοῖ- 

φοῶ, ΘΝ. Βυϊ οὨ ΚΘΏΘΣΔΙ ῥχυίποίριο ἰμο Μαφοσϑιο ἰοχὲ 16 ἰο ὈῸ6 ῥταδεττοὰ, δὰ οδρϑοία! ἢ ΒΟσΘ, ἩΒοΣΘ ἐδ τηοίτο οὗ 

ἰδ οἰδορο 6 οὈνίουδ, διὰ ποίμίης ἰδ καἰ υϑὰ ἔῃ οἰϑασδδθ ΟΓ οἰμρμδοίὶ Ὁ ἀερατίίος ὥοιι ἰμο Ἠοῦτον. 

δ Ὕοτ. δ. -- ΓΤ. Τρο Ε. Υ͂. “ἀἰτ," Ὀοκίάθα Ὀθίηξ δ πεοάϊοδσαε ἀϑραγέυτο ὕζοσι ἴμ6 τιϑδυίης οἵ ἐμ ποτὰ, δι116 ἴο 
Φαρτοϑδ ἴ6 μοϊεΐ ἰαγοϊνϑὰ ἴῃ οἰδδῃῃο88 δ ἰδ ϑιῃθίοιῃ οὗ Ῥυτὶ οὐ Τογχίνθηθεα. 

6 έετ. 6. -- ὙΣΔῚ, Α δέγουβ ἴοστα, ἐπιριγίης ἔδο ἱπηροτίδυοο δῃὰ ἐδ οοσίδ:ευ αἵ ἐμ οοεωπιπηϊοδείου, 
π᾿ αν. Ἶ. -α ΙΔὸοσοθι,᾽" ἐξδ.,) ΠΆΥΒ. ἵ. 6.) ἸΏ9ΔῺ8 οὗ ἦγουο ἰηστοθα δηὰ οἔτοδδ διωοηρ ΓΩΥ̓ ἱπιτηφάϊδλίο δὲἰοπάλοϊθ. 860 χορ. 

Οεΐθοαι!. 



86 ΖΕΟΘΟΗΑΒΙΑΗ. 

8 ον. 8. -- ΛΟ ας οοιπραπιονς, Ὀσὲ δ2 1ὲ [6 αὐδοοίαϊοε ἰῃ οὔϊοσ πῆ ἂὲν ἰπἰϑη σα, εοὐεαχιες δβοοὴδ ἰδ Ὡρασοοῖ 
φαᾳυϊνείευίς. 

9 ετ. 8. -- ΓΒ 1» τοπιάοτυὰ τοσπίεν (ΙΕ. Υ͂. πιαταία), ἴο ργοϑοσνο [2 οσί φίδι εἰστιδοβείοο. Ροσῶδρα "' οφο οἵ οἴω " 
Βου]α ὃ6 τΟΓἿῸ ἐαδίν υηδοταίοοά. 

10 εν. 9. -- ΟΣ ΓΙ ἐξε.,) ἴο Ορφῃ ορϑοΐηκδ πὶ 0 σᾶσγυο, 

ἘΧΕΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΠ εἶτα νἰϑίοπ ἰαγδ ἃ δυτα ἰοιιπάλιίοη θὺγ 16 
εἰον ίπρ ϑουγαποῦβ ἃηὰ ῥτοπιῖδοθ οοπαἰποὰ ἴῃ 
(ἴοθο ν᾿ ἢ ἢ ρύθοθὰθ υγ τανοδιίης τπ6 ἔδει οὔ {ἰὸ 
ἀϊνίπα ἰυγμίνοποεθ. δ'η Πα ὕδθη (ἢ σδιι86 οὗ 4} 
16 ργανίοιβ ἰγου Ὁ }68 οΥ̓ [8γδδὶ, απὰ ϊ8 σοπιϊπαδῆσο 
σοῦ] ὰ Ὀγίης τῆοιη 41} ὉΔοΚ. Ηδεποο εἶα προὰ ἀπά 
να] ΟὗἩἨ 1πΠὸ ρτθαῖ τύ ἢ ΟΧργθββοά ἰπ {Π|6 ἀγαπχαιὶς 
ἴοτιι τἀπὶ τίς ἢ} δύ πιο] 5πὶ οὗ εΠ}|5. νἱπίοη. 1116 ἤτβι 
ΒΑ! οὗὨ τῆς εἰναρῖον (ν6γβ. 1--5) γοργθδθηῖδβ τὴ6 ἰῇ 
Ῥτίεδι βίας ὈοίΌγΘ τ 6 δῆροὶ οὗ Φοῆονα ἀπά 
ορροξοά ὑγ ϑεΐδη ; θὰῦ Φοδῆυα [8 [ογρίνϑῃ,--- ἃ ἤιοὶ 
ὙΓὨΐςοἰ! ἰ8. Ὀοτῃ ΠΟΛΎ διδιοὰ δηα α]50 βυπ) 0 1 4}}γ΄ 
ΓΟρτγοδθηῖε, ἴῃ τὸ βοοοπὰ ἢ 4] (νεγβ. 6--10), τ8. 
δ ἢ ρυΐεδὲ 18 ἀββ γε οὗὨἨ ργδβοηὶ ῃτγοιϊθοτίοη, δηὰ οὗ 
[86 [αἴ γα ἀρροᾶγαποο οὔ ἴπΠ6 Βγδης, το Ὑ|}} : 
ἸΏΟν δίῃ δὲ οὔσο δι! ὑσδῖον (6 ἔμ} Π685 οὗ δα]να- 
[ἴοη. 

(α.) ΤῊ ϑ'γπιθοὶ (νογβ, 1-). ον. 1. Απὰᾶ 6 
βΒῃονγθὰ 9. ΤΠ βιιδ᾽θεὶ οὔ εἰ νογὺ 13 Φϑϑουδῆῇ, 
Δ8 ρρϑαῦϑ ἴγοπι τ ἴδει ἴῃαὉ Η6 ἰδ {Π|6 1451 ρόγβοη 
Ρτον Ιου Ιγ τηεπιοηοα, ἀπ ἔζοση {{|ὸ ράγα}]6] Ρἢγα58 
ἴῃ 1. 20. [τ 18 Ὠοῖ ΠΕΟΟΟΒΘΆΓΥ [ἰὸ κιιρμοβα {πδῖ ἰξ ἰϑ 
8 ἡυα1οἶα] δοοπο (Ηοβτηλη, Εν α], ζόμ ον, Ῥυοβ- 

) ψΐο ἰβ ργθβεπιρά τὸ 0 Ῥιορἤοι δ νον. 80 
ἔτ 88 [Πς [ΟΓΏΒ 8561 τὸ οοποσγηοά, {ΠῸῪ 1} δρ- 
ΙγῪ ΘαυΙΪΥ ψ}6}} (ὁ τ1π6 ᾿ἰρίὰ ῥυίθβι᾽ Β πρρϑᾶγϑηςδ 

ἰείοιο αοὦ ἴῃ {πὸ αἰξομαγρὸ οἵ ἢΪ8 οβῆςεϊα] ἔχης- 
ιἷἰοπ5. Τὸ “ εἰδηὰ Ὀοίοτο Φθιονδὴ "ἢ νν88. {Ππ6 ἰδς ἢ- 
Ὠΐςα] ἴοῦπὶ ἴο ἀοηοία (ἢς ΟΤΑΪΠΑΓΥ͂ βογνίοθ οὗ ἴδ 
ΡὈειεϑἷβ (1)δαῖ, χ, 8; 2 Οἤγοη. χχῖὶχ. 1; Φυάρ. χχ. 
28; Ζοκ. χίΐν. 15). ΓΘ. ργεδαμιρύοη {θη [5 
παι πὸ 'νὰ8 Ποῖδ ποῖ [ῸΓ δἰ πι56}  ΟΠΪΥ, δυιῖ 4180 
δηὰ οἰ] ἸοΗ͂γ οη ὈΘΠ 4] οὗ 1Π6 ΡΘΟρΪΘ, δ8 τῃοὶσγ γαρτο: 
δοηίδιίνο, ἘΠαῦ ἢΘ 88 δηθὰ ἴῃ ὑγαγοΥ 18. 'πι- 
Ῥ ἱρὰ 'π {πὸ εἰ οι πιϑίδηοοβ, δὶ 4160 ἴῃ (ἢ ἀδδοτίρ- 
τἰοπ οὔ ΨΦοΠονα}νβ νογὰβ ἰῃ νοῦ. 4 ἃ8 8 απδιυετ. 
Βιυιὶ Ἀποῖμποῦ ῬούξοΠ ἈΡΡΟΑΓΒ οἡ ἴΠ6 δόθῆθ ΨΨ]}10 18 
οαἸ]εὰ Βαῦδα, ἴὉ., [6 ἀἀνοῦβαγυγ. ϑδοιηα ([Κἰπιςἢὶ, 
Ἐνν114) τοίογ 1}8 ἴο ἃ ππηὰπ πάνογϑαγν, βυσῇ 88 
Θά θΆΠ δῖ, δὰ τῇ6 οπιρ διεὶς ἔογπὶ οὗὨ τἰιὸ τϑσιη ; 
ΔΠΔΙΟΣΥ τ0 ὁ ἀντίδικος (1 Ῥεῖ. ν. 8) Δη4 ὁ κατήγωρ 
(ἴϊαν. χὶϊ. 10); τι6 υυχαχ.᾽5 δααϊναϊοπι διάβολος; 
δητὶ {πὸ οσσυτγοηςα οὗἩ τῆ νγογὰ ἰῃ Φοῦ ᾿., 1]. ; 4}} 
οἷἶπι το ἴΠ|Ὸ κίε οἵ 16 ονὶ] βρί γι ἴ5. δ5. τῇ ροίβοῃ 
ΠΩ ἰηἰοηἰ6. Ηο ἰδ βαϊά ἴὼ βίαμα οὐ [89 σίψῃϊ 
Βαῃὰ οἵ Φοδυθ, ποῦ θδόδιι86 {π|8 ψγ68 016 ροβί τοῃ 
ΔΡΡΓΟΡΓΙΑἴοὶ Ὀγ Φον θ ἀδαρὸ ἴ0 8ῃ δοοι 6 Γ, [ὉΓ 
ὯΟ δ εἢ πἰϑᾶσο σὰ Ὀὺ, ΟΥ δὲ ἰοαδὴ ἢδ5 ὑὕσδθη, οοϊδῦ- 
ἐἱϊεποά ; θαῖ ὑυδέδιδο {Ππ|8 ἰ8. (Π6 τιοδβὲ βδυϊαῦΐθ ρίβοα 
ἴῸΓ οὔο 0 νυβῆεβϑ ἴο ἱπιρθάθ οὐ ΟρΡΡοβθ δποίδμει 
(1οὺ χχχ. 12; ἢ. εἶχ. 6). ϑδίδη᾽β οὔγαεὶ ἷς ἴο 
ορροϑὸ Ψοβῖιπα. ΤΠ ΠΙΒΠΏΘΓ ἰβ ποῖ Βρθοϊ ἤ Ά}} 
κἴαϊθα, διιῖ ἴγοπὶ {16 ποχὺ νοῦ ἰΐ ΒΘΟΙῚκ 85 ἰΓ 88- 
ἴΔη᾿5 ΜΟΙΚ 88 ἴ0 ἀν }} ἀροὸπ τἰ 5'π8 οἵ τ86 μἰμἢ 
Ῥγίοδι δηὰ ἢἷ5 ρθορίθ, απ ὰ ἀροη {πΐ8 στοιπὰ ὑγρὸ 
{πεῖν σοπἀσπιηδτίοη δηἀ ογογιἢγον. 

γεγ. 2. Απὰ ϑοόβοναὰ βαϊά. ΑἰἸπιοβὶ 4} δχ- 
5 [ΟΥ8 ἄστοο [δὶ ἴ[Π6 δηροὶ οὗἩ ΨΔείιοναῖ. ἰ8. τῇ 6 

ΚΟΥ ποτ ΠΟ ἴαἰκεβ [6 ἠδηο οἵ Φεπονδῖι ὃ6- 
οδιι86 οἵ {Π|Ὸὸ εἰ πηλ το δπὰ τηγβίοτίουβ το] αϊίοη ας 
διιεῖαῖ!Β τὸ Ηἰπι. ὙΠοΓο ἰβ πὸ ἀφθαῖθ Ὀδύνθαοη τ. 
"κὐνὰς διῖ [Π6 δάνουϑαγυ 18 δὶ οης6 τ ρα! θὰ γῖτἢ 

ἀδιπδρίπρ οἴδατβ, ἢ6 βεσῦγοδ δἷ8 οσσῃ ονογιῆτγον. 
'Π6 ἀπιρῆδιεῖς τοροι ἴοη οὐὗὨ 16 δχοϊαιηλύοη ἰηάὶ- 
οὐἴε8. ἴΠ6 οογιίαἰηῖν οὗὨἨ βδιιδη"Β ἐαίϊατο ΤῊΘ ΟἾΝΟΣ 
ογάς Οὗἁ {Π|Ὸ ΨΥ Γϑα βίου ἴῃ ψγουηὰ οὗἉ 115 [αἴ] γα. 
ἴτ ἴξ ποῦ δἱ 4}} ἴῃ 1πο ἱπῃοσθῆςθ οὗἩ τῆ8 πίρσἢ ρτίεβι 
ΟΥ̓ ἴδ ροορίο, δὰξ ἐπ τῆ6 ργδοίουβ ραγροβο οὔ 3 68ο- 
γῆ. [16 οβοοδθα Φοσυβδίθσω, δπὰ τῆδὶ οἰοῖοο 
τη} δίαπά. Τ]ν8 18. ἔασον σοπῆγτηθα ὉΥ τῆ 
αυσδιίοπ, 15 ποῦ ἐμία ἃ Ὀσχαθᾶ..... 516} εἴ. 
Απιοβ ἵν. 11. Μοξὲ Ὄχροβίιονθ, ἀποίθπι δηὰ 
τοάσγη. γαίογ τῆ ϊ5. τἢ0 τῇ6 ὀχ ἴῃ ψ βίο Φοδῆυα 
πὰ κυβογοά, θὰς ἔγοιη νος Π6 δα ὕδθη ταϑιοτγοά. 
οὐ Βεαά τεβοῦοα ᾿νΐτπη ὉΓ ργεβογνδιίοπ ποῖ ἴοσ ἀθ- 
βίτιισποπ. Ηδνίην βηδίς πο 6 Ὀταπὰ ἔγοια ἴδ 
βάλ πιεβ, μ6 ἀϊὰ ποῖ πιθᾶῃ τὸ τἰγον τ δαοκ ἰπῖο 186 
ἥτε. Ὑ8ὲ τγοϑίδγθησδ οὐ σοιιγθθ ἰ8 ἴο 186 Ὠὶἢ ῥτίδβε, 
ποῖ 50 ΠιΟΒ ἷπ Πἷν μόγβοηαὶ, 45 Ηἷἶβ τεργοξοπιδιῖνα 
στο ΘΓ, 

γον. 3. ΟἸοιμοὰ νυνὶ ΒΓ καττηθαία. ἘΕἰςἢ.- 
δογη, Ενγα]ὰ, δὲ αἰ., ςοπβἰάδγ {ἢ 18 βοϊοὰ ταΐπγεπι ἀθ- 
εἰρποα το βοῖ ἴὭγι τπδς Πα τναϑ δὴ δοοιιϑε ρούβοῃ, 
δα τ|}8 δ ΔΡΌΙ ΓΓΑΓΙΥ ἴο τΓαπϑοῦ ἃ Ποπηδη ουβίοτα 
(μὲν. 11. 64) τὸ εἶ αδι τθτο ποῖ ἃ ἴγαςο οὔ ἷϊ ἰς 
ἴο ὃ6 ϑθθρῆ. ἴπ Ηοῦτον ΒΌΓἢ ΨΑΓΙΏΘη [5 ΓΕΡ- 
τοιθηϊ δῆ, [8. ἰχὶν, ὅ: “ 76 ἃγθ δ]] ἀξ δὴ υποίοδῃ 
ἘΠ ΒΡ δηκ 4}} οὖ γἱριθουδῆδδθος ἃ5 ἤ τὴν τασε.᾽ 
ϑόνοὶν δ8. τὰς πδιίοῃ ἰιαά θδοη οἰ απ ϑεά, 115 ἐπίᾳ- 
ΟΥ̓ γὰ8 ποῖ πυροὶ αὐνγαγ. ΤῊῸ Ἰαϑι οἴαιιϑα 9 ἢοῖ 
8 διιρογἥμποιϑ τεροι οη οὗἉ νε δι 18 βίδιθα ἰπ γογ. 1, 
δ: 1) αἴε5 ἃ ρϑιθηξ Ἔχροοίαπου ἴῃ Φοβῆιϊια, δὲ 
ποινν ϑιηἀϊηρ δδίβη 5 δοοιυβδίίοη, σοὶ θοῦ που]ὰ 
(ΟΠΊ6. 

γεγ, 4. Απὰ 86 ϑιβδυγοσοά, ἐ. 6., ἴῃ6 ῥγαγογ ἴον 
[ουρίνοπεββ ἱηνοϊνοα ἵπ (Π6 ἔδεϊ οὗἩἨ 1ὴ6 ἰῇ ργίοβι 
ΔΡΡορτίπρ Ὀεΐογτο (η6 Ιογὰ, Μ᾽ ιίημα 58γ5. (οὰ 
Ζεεϊι. ἴ. 11}, “Ἴπ᾿ ἜνΕΓΥ ο886 ἴῃ ψ ΐοῖ ΓΙ οὐ ἀπο- 
κρίνεσθαι ἰδ μἰαςοὰ αἵ ἴ[Π6 οροπίηρ᾽ οΥὗὨ αὶ ἐρθθοῖ οἵ 
ΠΗΆΣΓΆΓΥΘ ὙΠΠΟῸ ΔΩΥ ἀυσδίοη ργεοθάϊηρ ἱξ, ΤΠ γα 
ἴδ ΑΙ γαγ9. ἃ ἡπαδίίΐοη (ΔΟΙΪΥ δϑσιπηθα ; Ἰα8ῖ δὲ ἴῃ 
1πΠ6 ΒΟΟΚΒ οἵ δοτγίριαγα, νΠ 6 ΓΘ [ΠΟΥ σοπιτηθηοα τυῖτἢ 
6 σορι]α, Ξοπιδ ἀπιοοθάδης ἰβ ΔΙ ΑΥ8 Βα ρροβοι το 
οχῖϑῖ, τ ΨἘΐ ἢ [Π6 ΠΑγγαονΘ ΟΥ̓ ΡΘΘΟΙ 8 ἰδ 
ςοητγαδίθα, ἐνεπ ᾿πουρσὴ ποιπίηρ αἱ Δ]} ἢδ8 ροῦπα 
ὑυείυτε. ΤΒοδΟ ῈΟ βίοοά Ὀϑίοσζα μέτα --- βυτοῖν 
ποῖ, 45 να] ἃ πιαϊπιαΐηβ, τῆς ἤἸοη 8. οὗ τπ6 δὸ- 
ουδοα, θαῖ {πὸ νογὰ᾿ δ οὟη βεγνϑηῖΒ, ἴἢ6 ΔΠΡῸΪ8. 
Τμ686 δτὸ ογήίδγοὰ ἴὸ γοπίονθ τπ6 ἤϊ ἢν σατιθηῖε, 
ἂπὰ θη [86 δηροὶ οὗὨ Φεπουδῆ οχρί αἷἰπβ [ἢ πιθδη- 
ἰης οὗ {6 ΒΥ πιο 0] δοῖ. 1 βδνθ ἴδιιυ, οἷς. 
“ΤΗΪ5. ἀοο8 ποῖ τοίου τὸ βαηοι βεδείοη {Μδτγκ), θας 
ἴο ἐογεπβὶς ἐογρίνοποσθϑ. Τὴ ἵνο οᾶξοβ (ἢ ὅδσῃ. 
χΧὶ!, 18 δηὰ χχίῖν. 10) ββίδὈ 5} (Ὠΐ5 δϑ (Π τπθδηΐπρ 
οὗὨ το ρῆγαϑβο, Κ᾿ ἢ ΜΙ. ὙΠΟ ἰθβιαὶ σαγπιεηῖ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΥ ΠῚΌΟ]1Ζ6 ἰηποσδηςα ((Β4]466), οΥ [ογ (ΚΌΗ.- 
Ἰον, Ῥγϑββθὶ), οὗ σἴουῃυ ([Κεἰ}). ; 

γεν. ὅ. Απάᾶ σ βαϊά. Αὖ τῇ ΐβ ροὶπὶ {π6 Ῥγορῃοὲ 
γγ 80 ἢ ὕὈ66ῃ ΟἿΪΥ͂ ἃ δ᾽ ]ϑῃϊ δροοίδίοσγ, σοῖηοβ εκυἀάφη- 
Ι͂γ ἰουναγὰ νὰ Δ ῬΡΓΆΥΟΥ Τ0Γ {ΠπῸ οοτηρμ]οέίοη οἵ ἐ[ὁ 
ΜΟΥΚ Ὀοραπ, δηἀ 58γ8, 1,.οῦ ἵθσ ρυΐ.... μοδά. 
1 σαπποῖ Ὀ6 πιδὰθ οὖῦ (ἢ ΔΗΥ Βρεςῖαὶ εἰσηίδολποο 
δἰιδοποα ἴο [Π6 τὲ γθ οὐ τὐγῦδῃ, πὰ 106 Θρ ἢ α 919 
τχσϑὶ ᾿ὶΘ προῦ {ΠῸ 404] {γῖπρ νοτὰ αἷϑα. ““ ΤΈΘ 
τατῦδη σδη ὉΘ τείδγγεα (Ὁ ΟἿΪΥ 438 δὴ δειίοῖθ οὗ 

ἀϊκηδιίοη. ΦΖϑμονδὰ σθθυκθ (μο6] [πευεδὰ οἵ ἀτοβδ ᾿ς πουἹὰ Ὀθ τη6 ἤτβι το βιίτῖϊκα 89 θγ6 "" 
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(Ηεηροϊοηθοῦ). 86 ννῖϑἢ οὗ 186 Ῥγορδεῖ νγὰ8 δὲ 
ὁπεβ (Ομ! ἢ. ΠΟ ἰδὲ οἰδδ6 οὗ τὸ νογ86 
ἀοο8 ποῖ ἤβέδηῃ ἴδδὶὺ [Π6 δῆριο! οἵ πο [μοτἃ τοϑο τ 
ἴγοια. [εἷς βοαὶ (ΠἸοηάδγθου, Κο ϊον, Ῥγθ8561}, ὃ 
μας 6 οσοπιϊπυοα δίδπαϊηκ ΤΥ, “|Κ6 ἃ ΠιΑβΙΟΓ 
τοϑ ἀρ ΟΥ̓ΕΥ [Π6 ΘΘΙΌΠΙΟΠΥ, ἀρρτονίης ἀπ ΔάοΓῃ- 

τσ ἰς ἢ Ὠἰ8. ργόδοηοο" (Ὁ. 3. ΜΙοΙ.). 
(ὁ.}) ἢ Ῥτγοιηΐθο (νοῦ. 6-10). ΤΊ σοπιρίο- 

εΐοη οὗ ε1ὸ 5γπιῦο 168] ἀοιΐυῃ ἰδ 446 6 ΟΟΟΙ5ΙΟΙ 
οὗ α [ῸΓΠ ΠΟΥ δινὰ ἐγ Γοηρ ἀδϑιγάησο, δα ἀγοβδοα 
ἴο ἴπο εἶσι ρμεῖεσε νὰ τπγοιρῖν ἶπιὶ τὼ 16 παιίοῃ. 

ψεοῦ. 6. Τ οδιλδοὰ -- πιδίίς ἃ βοϊθιμῖ ἀθοϊ 9 ἢ 
(αςη. χΙ ΠΝ. 8 ; Ἰοαῖ. νη}. 19). 

γεν. 7 οοπίμῖβ ἃ ῥγοιλϊϑα {ἢ} 8. οοπαϊίοῃ. 
ΤῊ6 οοπα  οη ἰβ ῬΑΓΎ ῬΟΓΒΟΠΔᾺΙ -- γα 1} ἰῺ ΤΥ 
σα Υ8, πα ρα Υ ΟὔΤοΙΑ] --τ ΙΟΘῸ ΤΥ οαῦχο. Ἢ 
Ῥτοιηΐβα ἰ8 ἈΙτοροι] ον οἱἤ οἷ]. Φυάξζο.. .. σουγίϑ 
τς ΒΟ τΐ ἰδίου 106 δοῦν ἴὰ 66 ΠΟΙΪΥ ῥΐαςθ δηὰ 
Ευδτὰ τΠ6 Βοιιδα οὗ (ἀυὰ ΠῸΠπι 411} ἰάο]Διγν δὰ υἢ- 
δοά!!πο59. “ Τ]ΐβ 5. ποῖθ γεργοϑοηϊθ ἢοὶ ἃ5 ἃ 
ἀυῖγ "αὶ ἃ5. ἃ ΤΌ ΦΧ; ᾿ΠΑΒΙ ΠΟ ἢ 88. ΔΟΓ ΝΥ ἰὴ 
οομηραίίου νυ τὴ6 Κἰημράοιη οὗἩἨὨ ἀοά ἰ5 εἰ Ὠρἢ- 
Θδῖ ὮυπΟΓ δἀ σγθιΐοσς [ἌΥΟΥ ἡν 1. οὐ οαΔη σΟμ ον 
ὌΡΟΩ ΔΙῪ ποιὰ] " (Ηρ ρβίθηροῦ). ᾿ΓΠ6 ἰδδὲ 
εἰαιιδα οςομτδίην. ἢ ἱπηροιίδης δ ἀπο] ριΌπιΐ86. 

ΞΘ 5. αὶ αἰδίοα!ε ννογά ψίοῖι ὁσθασθ πο- 
πζοΓο αἰσο. (1.) ϑδοιηθ ἴδκο ἰζ ἃ5 ἃ ποιῃ, μίαγαὶ 

οὔ ἩΠΙΤΘ τες Δα γ8, ἱ. 6., ἰπρτοββ δηὰ ὄρτοββ, ἀο- 
ποιῖΐϊπο ἃ Ροοι] αγγ θα ἀσοοδα ἴοὸ αοα ἀπιοπρ ἰιἷδ 
ΘΑ ΝΘΏΪΥ βεγνϑηῖβ (Οὐδ νίη, ΗἸχίρς, Μδυτοσς, ννα]α, 
Κοιεγ, Εὔγει, οἷς.). (2.) Οτμεῖς τοραγὰ ἴς ἃ8 ἃ 

ΟἸμα! 4οὺ ἔοσπι οἵ εἶνο Ῥίοὶ ρατιϊεἰρίε οὗ Ἢ 277, τάκοη 
ἐπ γἢ5] ἰνοῖν τς γα  ΚΈΓΒ, ἱ. 6., 8116]8 ὙΠῸ ἃ5. Π|685- 
δοΉ ΓΒ μὸῸ ὑὕοίινοοη [πὸ ἱρὰ ρῥτίοϑὶ δηὰ 26 ονδῖ 
ΣΧ, αἷν., Ῥαβ., ατοῦι5, ααπησαγίοη). (3.) 
Οὐεἰιοτβ ἀεγῖνο ἴς Ἰτοῦι τῃ6 Ηρ} ρατεςρ 6 οὗἉ εἱς 
δᾶτῃθ νογῦ, ΠΙΟΘΠΪΠις Ξε ἰοιἀ6}5 οὐ συ ϊάο58 (τον, 
αὔοροη., Ησηρ,, παῦτοϊς, 1). γ᾽. ΒΕ μσβ, οῖ6.). Αρσαίπϑι 
πὸ ᾿ἰαϑῦ ἴνγὸὺ 8 [6 οἰγοιιπιϑίληοθ. τὺ ΖΟοΠ ΓΙ Δἢ 
οου]ὰ νοΥῪ ψ 6 }} να Θχργοβϑοὰ τπδὶ ϑθησο 1η γοσιι- 
ἰδ Ηεῦτον ἴοτγπι; {τ ἸΠΟΥ τοααΐγο 8η Δ᾽ γατθη 

οὗὨ τἰ τοχὲ; απὰ τμας ΝΞ ἰδ τοαυϊγοά τὸ 6 τοῦ- 

ἀογοά δι τε ̓ Ξ. Ο1 μοβίτδεϊ ρον ῥτοίδσ τμ6 ἤτϑι. 
Ο πα τίς ἰβ σοτίδίη, ἴλας δοιθ Κἰ ηἰ οὗἁ ̓ αϑϑοοίδιίοη 
οὐ ἱπῆποος ἢ (ἀοά᾽» ἐηπιράϊϊ6. βογνϑηῖϊθ οἡ 
σὴ 15 ᾿οῦο μγοηπιῖσοά τὸ τῃ6 Ὠἰσὶν ῥτθϑι. 

γον. 8. Ηθαγ, 1 ΣΆ, εἴς. “᾿ἷς ὀροηϊηρ 6818 
διεϊοητίοπ (0 τὰς προυίδηςα οὗ νγδῦ [υἱϊονν8. Ὅδ6 
δά γοϑδ ἰ5 πο ποῦ ΟἡΪγ τὸ Φοβιιια, μας τὸ Πὶς οοἱ- 
Ιφασιιοβ, ἑ. 6., ἀὐδοσία οβ ἴῃ [6 μγοϑο Υ ΟἷἿοΘ. 16 
ποχὶ οἰ 86. ἀδο ΚΒ [6 ΓΟΔ8ῸΠ (ὉΓ ᾿πο]υάίπε ΓΠ6Π}.Ψ 
ὍΠΟΥ ατς θα οὗ ΟΠ οΣ, ἱ. 6., ΠΙΘῸ ὴο Θχοῖϊο 
γνοηον ἱπ οὐοῦβ, δηἃ τῃἢτ4 διγαςτ. ἀττθητίοη 
ἴο τῃοϑεῖνοθ, Ὀδοοιης ἰνρο8 οἵ νἱιῦ 18. ἴὸ ςοῃγῈ 
(εἴ. 18. νὴ]. 18; χχ. ὃ; ἔχει. χὶ!, 6; χχίν. 24--27 
(Ηε".). ὙΠῸ οομπβίδης δχθιςῖβε οὐὗὁὨἨ ργίθατΥ (απο- 
τἴοη8 1η {6 οβογίην οὗ βδογίοοβ νν οι πδὰ πὸ ἰη- 
ἐγ δὶς σπου νὰ 8 ρουροίια!} ἰθβλΟῊγ ΟΥ̓ τηΔῃ᾿ 8 
ποοά οἵ ἰὈγμίνθηοβ8 δηὰ οἵ Οὐκ 5 ριιγροσὺ ἴθ απ 
ἴο ὁδιϊ5ἷγ [6 πορὰ [ἢτ|8 πιδάὰ Κπόονη. ὉΠ οὐ͵δο- 
εἴοη ἴο 1159 νον οἡ 106 στοῦπα {παῖ γα δῃοιι !ὰ 6χ- 
ΡῬθέϊ ὧὠδ γ6 δὶ ποῖ αγε ἐλεύ, ἰδ ταπηονϑα ΟΥ̓ τΠπ6 ἤκεῖ 
τιδῖ δι ἢ 68868 Οὗ 618 ||Δμὸ ἅἃγὸ ἢοϊ ΤΆΤ (οἷ, ΖΘρῇι. 
Μ. 12 (ἰπ Η60.). ΤΠ16 γϑάϑοη ΨὮῪ τΠ686 τγρίοαὶ 
τηθη, Φοβία ἀπ ἰβ ῥγίοϑ ϑ, ἃγΘ βιι:πιηοηθα το }15- 
ἴδῃ, ἷ5 κχίνθη 'π [Π6 ποχὶ οἰδαδο, νη 6 ἢ ἀθοίαγοβ ἴΠδι 
“Φενονδὴ Ὑἢ}} Ὀτίηνς ἰὈσνατὰ οΠδὲ διεἰγροθ γ]οϑ6 
Δρρεάσιο ουἹὰ οον παῖ {πεῖν ἰγρίολὶ ομανδο- 
[ΟΣ ψῶὁ8 Ἰυυπι ρα ἰῃ τα. ΜῸῪ δοσνδηῦ ΒΥΘΏΟΘΏ. 
Τδο δηεγρε ἰν ἀοϑογί υεα ΟΥ̓ ̓ ννΟ πθΠΊ68 ἰαἰκοη ἔγζοπὶ 
6 οεγ ον Ῥγορίιοῖν. Οης, δεγυαπί, ἰ5. οὗἉ τοις 

δ1 

Οὐδυστεποθ ἴῃ [568 (Χ|}}. 1, οἷς.), διὰ αἷἰδὸ ἴῃ 
Εχεκ. (χχχῖὶν. 28, 24). ὙΓΠῃδ οἵδδν, ὀγαποῖ, ὁοουῦ 
η Φοιοπιία! χχὶϊ. 5, χα χ δ, 15, τοῦ ραυϑαροθ νν ΠΙ ἢ 
Ρ αἴ ΠΥ Ιοδη ἀρὸπ 1ϑεἴα μ᾽ 5 βίαι πλοπβ ΧΙ. 1, ᾿ΝΠ. 2. 
6 τοῦτὰ ἰδηοῖο8 [Π6 οΥίπα] ΟἰΒΟΌΓΠΥ οὗὨ τ}8 
ΡῬογβοθᾶσο ἃη τΠ6 ρταάπα! ἀονοϊορταθηὶ οὗ ἷν 
Οπαγλσίογ, [πδιοδὰ οὐ Ὀεΐηρ ἃ [4}}] δηὰ βιδιε 
166, ἢθ 18. ἃ Π|61Ὸ δγιποῖ οὐ τοοῖ-διιοοῖ. ᾿1}}|5 τοῖς 
οἤόπος μα ὑὕσσοπιο 80 νγ6}} τπήἠογϑιοοὶ ἰη ΖΟΟθαῦ- 
ἰδ} 8 (6 τᾶῦ Π6 υβ68 [06 νοι ἃ59 ἴἴ τ νθθ 8 
Ρτορὸῦ πϑῖηθ, τὴν βογνιης Βγάποι. Ὑπαὲ ᾽ν μοϊηϊοὰ 
ῖο τ Μεββϑίαιι ἰδ διἰτηϊενθα ὈγΥ τ86 ΟΠαϊ. ῥὰᾶγ., 
πὰ αἰπιοϑῖ 8|} ἐχροσπέτοιβ, δηοίοῃῦ διὰ το 61. 
ΤΊ βυρ εριίίοη οὗ δ ἔὸνν {ΚΠ η 6 ἢ, ᾿Ποοάοτος, ατο- 
(68, δ! π6γ), ἴπας Ζογα ὈΌΔθΟ] τνὰ8 ἱπίθηάθι, 18 
τοίαιοὦ ὈὉγ 1π6 ἔιος τῆς τὴ6 Βτδποῦ ἢ ποῖ γοὶ 
ἃρροαγοα, γν ἢ] |6 ΖουιυδὈεὶ Πδὰ ; δηὰ αἷβο ὉΥ τἰιὉ 
ςοῃβί(ογατίοη τα} τιι}ἷϑ Εἶν} ρονυθύποῦ δα ποιῃϊη 
ἴο ἀο νἱτ [Π6 μγίοϑε Υ οὐθο απἃ σουἹὰ ποῖ μοβδβὶ- 
Οἱγ ὕυ8 δῇ ἀπε Ρ6 οἵ 15 ΒοΙ ον. Α διηηῖγ ἤμετ- 
Δῦνο ἀοβογρύοη οὗἉὨ τπΠ6 Μ68518}} ἰβ ἰυαπὰ ἰη Εὐζοῖΐς, 
χνὶὶ. 22, 233. Το 1οτὰ, παν ἀθϑοῦ θο [Π6 
ΤΟΥ δ] πουϑθ οἵ Φιπἀδῇ ἃ ἃ βιτοὴρ δηὰ ἰοῦυ οοάδγ, 
ἢ δὰ ὕδαη μἱςκοα ἀρ ὈΥ ἴμο τοοῖβ δηιξ Ἰοῖς 
τὸ νυιο ον δη ἀἷο, ἀθοϊατοϑ ἢ Η6 Ψ1}} τα Κα δΌτὰ 
103 81 Πλ}}} ἃ βίοη θυ τὶς δηὰ ρῥίδης ἴθ οἱ ἴΠ6 
᾿Ἰηουπθιΐη οὗ (886 ᾿οίνιν οὗὁὨ [δτγϑϑὶ, υυῆοτο (π6 11π|}0 
800. 58}} ἰΔκ6 τοοῖ, ἀη ἃ ὕ,͵ἼΟΥ, δηὰ βργοδίὶ, πη 
ἴν φοιῃτδη..5 ἈΠΙΥΘΓ98] δα πιίγλοη. ΕΥΘΓΥ ἴτθ6 οὗ 
Π6 Π 6] ὰ 8.81} οὐ 1(5. διι ρου ουΥ, δημα ΘΥ̓ΟΥΥ ἔονὶ 
οὗ ἔθδνθι δοοῖς 18 816] 6. 

γεν. 9. ΒῸΣ Ὀομοϊά.. .. βονϑὰῶ θγϑβ. 7}} 
νΟΥβ6 ἀϑϑίζηδ [Π6 γϑάβοη [0Ὁ [πΠ6 ΔΙ Π]]Πτπθης οὗ [9 
ῬΓδοραϊης; Ργομηΐθο. “ΓΠΘ Τοοπαϊτίοη οὗἩἨ {6 οονθ- 
ΠΆΠ Ὁ Ρ6Ομ]6 85 80 ἀδρίογα Ὁ]0 ἴπδὲ ᾿ΐ βοθηγοὰ ναΐῃ 
ἴο δχρόος βιις ἢ ἃ ὑ]οπδίησ Δ8 [Π6 σοπῖην οὗ 1ῃ9 
Μεϑδία!. "ΤῸ σουπῖθγνβ! βαςἢ ἀσπροπάςηον, 76 80- 
ναὶ οἵ Ηοϑίβ αϑϑιιγοβ ἢΪ8. ροορὶο οὗἩ τῇδ ἡνδτο δι] 
δης Ἰονίπες ον ν᾽ πο ν}}} 8θουνθ (Π6 στο οίοι 8 Γ6- 
βα]1. ὙῬῈ6 δίησία κίοπθ ἰ8 ποῖ ἴπ6 δΝοϑοϊδἢ (ΘΑ ΪῪ 
ἱπιογρυθίογβ, ἈΠΟΙΟΙΉ), ΤῸΓ Π6 νγῷ8 οῦ “ἰδιὰ [)ὸ- 
ἴον ΦΔοβίνα ; ̓" ποῖ τ (ουηάἀλιίοη βίοπο οὗὨ [10 
Τοπρὶο (ουοη πη! ον, Ηἰχὶςς, Νουμηληη, Ἡθη6Γ- 
800), ψνἰσἢ ἢ δι Ἰοης βίποθ ὕθθιι Ἰδἰ ; ποὺ [ἢ 00» 
βῖοπα (ΜαιτΈγ), ποι τ[Π6 ρ᾽ απχπιοὶ (τοι), ποῦ ἃ 
Ἶεινεὶ οὔ 16 ἱρὴ ῥυίθϑι β Ὀγθδϑις ρα (ΓΠεούοτοῖ, 
απτησατγίοη, οἴς.); θαὉ [Π6 σονοηδῃϊ ΡΘΟρΡΙΟ, ΠΟῪ 

ΔρΡρτορυτίδιθ Υ ἀθδοῦ οι! 88. ἱγίηρ ὑοίογθ “οβίνια, 
ὙΠῸ νγὰ8 {ποῦ Θοο] Θ5ἰ ΑΒ.) 4] ἰολογ. 11 15 πὸ Οὔ͵θ6- 
τἴοθ ἴο τΠ|8 νίον τὲ τπ0 Μοββίδῃ 8. 656 ν Π6Θ 
βροίδη οὗὨ 8. ἃ βίοῃο (8. οχυϊ!. 22; 1 Ῥοῖ. 1. 7), 
ἴον βοιῃοιίηθ5 ἴη6 ποι δηὰ (πὸ ὑὈοαγ ὈῸΓ ἢδνθ 
1Π6 81Π|6 ἴἜ ΓῺ ἈΡΡΙΠοά. τὸ ἐΠπ6ῃη, 8. ἰῃ [8641Δ}}}8 0.56 
οΥ̓͂1Π0 [ΟΥῺ δεγθαμέ, ΠΟΘ ΟΠΪΥ ἴῃ σομίοχῖ ὁΔὴ 
(ἰοιογταΐηο νυ ϊοῖ ΟΥ̓ [16 ἴννο 5 τηϑλης (15. χὶῖν. 2; 
||. 18). Τ|6 βουϑθὰ ϑυθ5 Τλγ ἀδηοῖθ, ΟἰΓΠΟΓ 006 
ΔΠ-ο πὶ Ὀγαοίην ῥγονίάθηοο οἵὨ Οο(, οὗ (Δεοουάϊηρς τὸ 
{16 διατοπιθηῦ η ον. ν. 6 οἵ τ βούϑῆ οὐοὸβ οὗ [Π9 
Τα νηοῦ ἀγὸ τπ6 βεύθὴ δρὶ 118 οἵ (ἀοά, 5βεηξ 
ἔογοἢ) ἰηἴο 41} τπ6 φαγῖ) ἴΠ6. βονϑη-ἴο ἱ γα το 
οἵ τὴ9 ϑρίγιι οὗἩ Φοῆονδῆ, ὈῪ ὙὙΠίομ τΠ6 βίοπρ ἰ8 
Ὀγοβογνοὰ δηὰ ρθραγοαὰ [ὉΓ 118 κἱουίουβ ἀδϑβιϊηλ- 
τἰοη. [5606 ΠΟ γθᾶδοη ΨΈΥ ὈΟΪῈ ΤΔῪ ποῖ Ὀ6 σοτὴ- 
Ὀἱποά. Δοροτάϊηρ [ὁ 1,15 νΥἱϑῦνγ, [Π6 ογθ8 ἃΓΘ ποῖ 
ὀησγαγοὰ οἡ ἴΠ6 βίο, αὶ ἀϊγοοῖθά ἰονγαγὰ ἰΐ (εἶ, 

Ῥβᾳ. χχχὶϊ. 8; Φεῦ. χχχίχ. 12. ἴον τἢἷ9 180 οὗ Ὧν). 
Ἑναϊὰ ((ὐεεολιίοίμε ἀ. Υ΄. 1 ἵν. 339) 8005 ἴῃ [8 
γοΓ86 ἃ ἀἰπιίπος ονάθηοθ οὗἩ Ζοτοβϑιγίδη ἰάθα9. Ηθ 
8Άν8 ἴ16 οοποθριίοη οὗ [Π6 βϑύοη ϑύϑθ οὗ θῃονδὴ 
νᾶ ἀογίνοα ἔγουι ἴΠ6 Ῥοτγβίδη ποιΐοη οὗἩἨ [ῃ6 βϑύθῃ 
Αππϑῃϑρδηὰβ ᾿ΠῸ διιστόῦπ 16 ᾿ἤγοπο οὗ πο 
ϑαρτοπιο, πὰ δα ἀν ̓ ῃ ἃ ποῖθ {δὶ [Π6 ἀρμδῦ δεῖν 
νη οὗὨ ἃ γῖοδὶ Κὰρ πότ οὐνθη ολ 6ἀ αἷ8 Θγ68 
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δηὰ ὶθ ἐδ γ8. ΗἮον [δι- ἰδιομοὰ ἱδ (81 ὙΠ Ηο- 
ὈΓΟῪΒ ΜΓ, (Δ ΠΝ} νυν ἢ (ἢ 6 ἴΘΥπὶ ἀγα οἵ ἀοά οΥ 
Φοδονα]ι, δηὰ πηθαπῦ ὑγ 10 70 δὴ ννδιὶ 4}} τη τηθδη 
ὈΥ ἰδ; δῃὰ 156 ΠΌΠΟΙ ϑανθη ἢδὰ [ὉΓ αροὸὲ Ὀθοη 
ψ.6}} Κηον ἢ ἴο (ἢππὶ ἃ8 ἃ ΒΥ Π100] οὗ δαογοάποββ ἂπά 
οοἸηρίοίθηθϑβ. ὅ66 1Π6 Ἔχοιιγβιι δὺ {π0 6πα οἵ [ἢ 8 
βροίοη. Τ]Π6 ῥδύβερθ 18. ρογίθσεϊν ἱπιο ! Πἰσὶ }]6 οα 
ἴη6 ϑιρροβίιίοη τπαὺ ΖΘοπαγίαἢ} δὰ πόνο ὄνθῃ 
᾿οατὰ οἱ βιιςῖ 8 (πἰρ 88 τῃ6 δβδαύθη Απιββδρδηάβ 
οὔ 1Π6 Ζεπα-ανοϑῖα. Ἐθχϑουΐο 108 οδυνίη δ ΞξΞ πα κο 
ἱξ ἃ Ὀοϑια] διὰ οοβοὶν βδίομο. ὅ0 πιοϑὲ Ὄχροϑβίὶ- 
ἴΟΓ8 ἔγοπι (] νη ἴο ῥσεβθθὶ. Ὅ]16 ἰδδὶ οἰι.56 σοι" 
Ἰοῖθβ τῃ6 Ὀγ}Π|8πὶ ρτοπιΐὶβο. Τ' ἰδ Ἰδηὰ, ἱ. 4., τῃ6 
86 οἵ ἰβγϑοὶ, νυν οἢ οὔ ὀόιυγβο πο υδ68 118 ᾿π ΠΔΌ1- 
ΔΠΙ8, δηά (ΠΟΥ βίαπά [ὉΓ τ6 ᾿γβοϊο Οδυγοῖ οἵ 
ΜΠΙΟἢ ὩΠΕΥ͂ ννοΓΘ το η [Π6 Τεργοβοπίδενοθ. 16 
συΐν ἰ5 ἴο ὕῦ6 τοπημονθὰ ἰῇ οὔ δύ, νυ ον οϑη 
Ὠδγαϊγ Ὀ6 ΔῊΥ ΟΥποῦ {Π8ὴ ἴῃ ρτοδὲὶ ἀδῪ οἵὁὨ δίοῃβ- 
πιρηΐ ὃ ἀοίρκοι!α. Τῆὸ ρἤγαδα ἰ8 Δ ΔΙΟρΟῦΒ ἴο 
[86 "“οπορ ίοσ 41} ἰῇ Ηδφῦγοιννβ νἱῖ. 97, χ. 10. [ἰ 
ῬὈτοϑοηῖδ ἃ σοηίγαῦῖ Ὀοίινοοη [Π6 ΟΠ ΠΏΔΙΪΥ γὸ- 
Ῥοδίθα βδογ ἤςοβ οὗ 06 1μΘν}ἰς4} ρῥυοδίμβοοὶ δπὰ 
16 οηθ πα! δπὰ οἤδοζιδ) βδογῆσς οὗ {πὸ Μεββίδῃ. 

Ψψοι. 10. Ὑοο 888}} ἰηνίῖϊθ.. ... δχᾳ ἰσοοὸ. Τῇ 
ΓΟΒῸ]0 ΟΥ̓́ {π|8. 9 ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἱπ ἃ ργονθγθΐδὶ ρἢΓαβ6 
Ὀοττοννοαὰ ἔγοτῃ (πὸ οἱάθν δογίρίυγοθ, ΠΟ ΓΟ 10 γαῖ 
οοσυτβ ἴῃ {πὸ ἀοϑογιριίοη οὗ 1Π6 ΠΑΡΡΥ͂ μοῦ! οά τι|η- 
ἄγ δοϊοπιοη (1 Κίηρπ ἱν. 25). “ ΝΥ μευ μοῦ ἰς 15 ἴο 
Ὀ6 τα κθη ᾿ἐ το ΓΔ }]Υ οὐ βρί τ 4}}Υ ποτα [88 ὈΘΘη πιο ἢ 
οοηϊοδῖρα, τΠ6 μαδυῖμο λνογνς [πὸ ἔοΥπιοῦ νῖον, 
1π6 ΕΔΙΠογβ (6 Ἰαίῖοτ. Υς τὴ σοπεθῖπο Ὀοτα, 
δηα τηδϊηἰδίη ὑπαὶ (Π5 ρ᾽οίατο ΟἵἨ Ῥοδοο[Ο! Ῥγοβροῦ- 
τ γ 8η4 οογαα} απίοη ἰδ ΓΕΔ] 126}, ΔΙ ποι ἢ ἱπλροῖ- 
δοῖγ, γοῖ δὲ 88 (ἊΓ 68 (ἢ 1515 κίηράοπι πὲ8 [8 
ἘΠΓ ΤῸ ἰηθθσποο δὰ [16 σομμπμηΐοη οὗ δβαὶη8 18 

10 (᾿γ6580|). 
ΤΟ οηεγε νἰβίοῃ δηά ῥγόπιΐθ6 Ἡγ6 1 - Δ ΓΔ ΌΪΥ 

εἀδρίοα το εἴδει τὉΠοὶγ ὙΠ Τῆι πὲ μι ῥτίθϑῖ οοη- 
41.618 1118 ἤογοθ απίδροηϊβῖ, 18 δδβυγοα οἵ [ιἰ8 ἴογ- 
ἰνοηοδ5 δη( οοη γιηδ ἴῃ ἰδ ΟΠΪοΘ, δηὰ ἰβ οογεϊῆ θα 
οὗ τ.6 οσοπίίπαδηοθ οὗ ἴπ6 ροορίθ απο] τη6 ἀρρθϑυ- 
ἀη06 οὗ [Π6 ἰοπρ; ἐχροοιβὰ Βιβησι, ὴ0 ὁποὺ [ὉΓ 
41} ἀπὰ ἴὭτενοῦ νου ἃ ἴδ Κ6 ΘΎΤΑΥ (6 χα δηὰ ρμυη- 
ἰδ πιοη οἵ δίῃ. 

ΤΆ Νιιπιδεν ϑουοθ, ΤῺ αποβιίοη ΜΜῈῪ (ἢ6 ΘΥῸ8 
ϑρόκθϑη οὔ πὶ νοῦ. 9, νυν δίουϑυ {Ππθὶγ τηϑϑηΐϊῃρ, διιου α 
Ὀ6 δίΑϊθα 88 βόύθῃ, ὈΤΪΏψΒ ἂρ [ὉΓ σοπβίἀογϑιίοι τἢ 6 
Ῥθου] αν βἰ μη ἤξαποθ οὗ τηΐ πυαϊαῦογ, [15 ΘΙ ρ]οΥ- 
Τηθηΐ ἴθγο δπΠὰ ἴῃ [Π6 ποχὶ σμρΙΟΓ (νοΓ. 2, δανθη 
᾿ΔΠ|ρ08 δι! ὰ βούϑῃ ρίρϑβ, νϑῦ. 10, ἐο86 β6ν6η)}, 81Ὸ 
ἱπβίδῃοοβ οὗ ἃ ιἰϑιρθ δὲ ΟΠ06 ΝΟΥ δηοίοπι δηά νῈγν 
ψιῖὰθ δρτοδή., [ϑανηρ οἱ οὗ νἱὸν {ΠῸ ΠΠοτβταΓα οὗἉ 
Ιμάἷω, οΙβια, ἀπὰ Ασγαῦΐα, ννὸ ἤπὸ ἐν δοῦρα γο δὴ 
ΟΧΊΓΒΟΓἀΪ ΠΆΓΥ ἔΓΘαΠΘΠΟΥ οὗ ἰζ8 Οὐζυγγοηοο, ὅϑεϑεπ, 
δευοπίλ, μὰ δευεη)οία ατὸ ἰοαπὰ ἰπ μ6 ΟἸὰ 'Γόπιη- 
ἴθηὶ δηά εἶθ Νον, ποῖ Ἰοῶδ ΓἢΔΠ τῆγοα παπάγεα 
Δηἀ οἰ τγ-ἼΠγ66 ὈἴΠπ|68, Ὑγἢ}]6 ἃ δέ] Ὁ ΘΙ Ππηογαιοη 
οὗ τὸ ἰπβίδησοβ ἰπῃ Ποῖ δὶς δηὰ εἰσὴξ αγὸ ὑλθὰ, 
ΤΟΔΟΙο8 [Π6 δι1π| ΟἵἩ ΟὨΪΥ̓ Οο6 πυπάγοα δηὰ βενθηῖν- 
δῖχ, ΟΥὐΓὁἩ 1685 {πὴ οπθ [}[ οἵ τὴο δενθηβ. 1) 8 ὑβδ:ζ6 
Ὀοσίη8 τ ἐμ ἤγδὲ Ὀοοῖ οὗὨ 6 Βίθ]9 δηά δηὰβ 
ΟἿΣ ἢ τ αν. γγἘὸ πὰ ἱἰη δηθϑὶβ [Π6 ξούϑιι 
ἄλγὰ οἵ ογθδτίοη ; δονθη-ἴο] ἃ νοησθϑποῦ ἀθηομηορα 
ἴον πη ; οἰθϑδη ὕθδβιβ δηὰ ἴον)» γεοοϊνοα ἰηῖο ἴῃς 
ΑΥκ Ὁ δανθηδ; [ἢ8 ἄἀονθ ἀδβραιο θά ἔγομῃ ἴπ 6 ἀγκ 
αὐ ᾿ητογναὶς οὗ βενθὴ ἀδγβ; Ψψδοοῦ βουνίηρ βαύοπ 
ΥΟΔΙΒ ἴογ ἃ ν}} ἴθ ἀἰὰ ποῖ 'νδηΐ, δὰ βενθὴ τῇυγδ 
ἴον τ1π6 νἱἕθ [6 ἀἰὰ ᾿γδῆῖ; δπὰ βονϑῃ ἴωϊ κΚὶπο δηὰ 
βανὸπ ἰθᾶῃ, βευθὴ ρΌΟα οῶγβ δῃὰ δουθῃ τὨΐΪη, γορ- 
τοβοηϊίηρ [Π6 δθνυθπ γϑαγὸ οὗ μ᾽ ΠΕ δηα [πη ΐη9. 
1η τη Μοβαίο τίτιι δ], τηδηγ Ἄϑογ ἔσος γοαυΐγοὰ ϑθνθη 
νἱεϊπη5, δά οἴϊθη [116 οἱοοῦ γγ8δ ΓΟη]ἶγο τὸ 6 
δριϊη Κι οὰ δούθῃ ἤμηθθ, ΝΟΪ ΟἾΪῪ [0 δουθιν ἠΔῪ 

Ὑ88 ΠΟΙΥ, Ὀυϊ [86 δονθηϊῃ νοοῖ οὗ 106 νϑδὺ (8 
γγθοκ οἵ 6618); δηὰ [6 βαυθητῃ τηοπίῇ ; δπὰ [ἢ 6 
ΒΕΥΘΉΓὮ ΟΥ ΘΑΌΌΔΟΘΔΙ γον; δὰ τ Φι 1166 οὐ τὴ 
γον [Ὁ] ον ἱηρ βουὸπ 6ΘΚ8 ΟὗὨ γϑαγι, τογα 4}} 
ΤλΔΓΪοα ΌΥ ἔδϑιϊνα! οὐβογσνδῆσθβ, ΦΈγῖο ΠΟ τνα8 οτοῦ- 
τγονν ὈΥ 8. ΤΆΤ οὗἁ ἴ[Π6 16 βενθῆ δβυσςδϑεῖνα 
ἀδΥ8 δουηὰ [Π0 νν 8115, ὙΑΝ μὴ Υ βανθῇ Ῥυ᾽θβῖβ 80 
ὈΙ νν 88 ΤἸΏΔΠΥ͂ [ΓυΠροῖ8. Οπ ἴπ6 βενοτῆ ἀΔΥ͂ τ}16 
οἰγουΐϊ 88 ϑὰθ δούϑῃ ἴἰπ|68, δπὰ τἤθη δὲ τὴ6 
βῃουϊ οὗ 16 ῥϑορὶς [ἢ γγυ4}}8 [6]. ϑ'δωϑοη σαν 
τὸ ΡΒ Πδεῖπο8 οἵ ΤΊ πιμδίἢ βανύθη ἀδγ8 ἴ0 δοῖνο ἢἰ5 
γί ἀ|6, ἢα γγὰ8 Ὀουηαὰ ἢ δον υνπο5, διὰ ἢἰφ 
βονϑῇ Ἰοο 8 "νοῦ ψόνθῃ ψἱτ [Π6 ψνεῦ. δόνθα νοϑγὰ 
οὗ ἰβηλΐπθ ὑγογο ἱηΠὶοιοὰ ἴῃ 1} 15 ῆ8᾽ 8 {|π|6, πὰ εἶα 
ΒΆΠ|0 ΟΠἤσθΓοἃ 85 δ8η δἰζογπαινο ἴὸ 1)αν ἃ. Τα 
Ῥβδ]πλΐδὲ ργαϊβοά (σά βθνθὴ {ἰππὸὸ ἃ ἀδν, ἴΠπ0 }ιι51 
πιδῃ [Ἀ}18 βδνϑὴ {{π|ὲ8 ἀπε τίβϑοβ πραίη, Νεδαοδαά- 
Π6Ζ2ΖΑΙ 8 ἤΠΓΠ 806 νγᾺ8 Ποαῖδα βονθη ἘΠ 68 ΤΏΟΓΘ ἴδῃ 
ῦ γ85 ψοηϊ. [π τῃ6 ΑΡΟςΘΔΙγΎρθ6, [ἢ6 ΓΘΟΌΓΓΟΠΟΘ 
15. 61}}} ποῖα πιαῦκθά. Α οοπαδηβοά διιτητηδιΐοῃ 
ΓΟΡΟΥΙΒ [δ {ΠΟῸΓῸ ΔΓΘ ἔν 7 ΒΕΥΟΙ 5. ἱπ ἴἢ6 ἱπέγοαιις- 
τομ, ΠβΠΊΕΪΥ, ϑανθὴ ἢ αΥΌΠ ς δηα ΒΟΥΝΌ; 5ρὶ τ 5, απὰ 
ἰπ τπ6 ὈΟΔΥ οὗὨ [Π6 τοῦῖκ ὕννο βενθῃδ οὗ δβανθῇς, 
ὨΔΠΠΟΙΥ, ὅγθῖ, βονυθη 6841} 1656 8, δία, 5685, ΠοΓπδ, 
ΟΥ̓́68, [Γυππηροῖθ, ΓΘ ΓΒ; δηα δοοοπ αν, βενέη 8ῃ- 
ξῖϑ, δοβα9, οΙΌΜ 8, ράσο, Υἱα]β, πιο Δ 118. 
τη ρ8. 
Οὐ τὰ ἕδος δὴ 118 πυπιῦοῦ 8 ἜΧΟΘΘὨσῚΥ 

Ργουλποηῖ ἴΠΟΓ6 ὁ8η Ὁ6 ΠΟ ημοβίϊοθ. Τὴ ᾿γθοῖθο 
ἐτουπὰ οὗὨ ἴπ| Ῥτοπλΐπθποθ '8 ΠΟΙ 80 ΘΑ διδισά. 
Γμ6 ἰδἴ6 Ῥτοίδββοσ Ηδαϊου, ἔτοπι νΐοβα αὐτοῖο 1 θα 
τ 6 δα θοῦ ΟἿἿΓ διδίοιηοης 5 ἀγα, Θη υτηογαιρὰ 
ἔνα αἰβεγοπς τποοτῖοϑ. Ὁπὸ 8 ἴπ6 ΔΙ πλοῖο 8], 
αϑοὰ Ὀγ ῬΏο 16 ΨΔονν, διὰ θαβοὰ ὑροῖπ [6 μοου αγ 
ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ οὗ ΒΘΥΘΠ 88 ΘΟΙΏΡΑΓΘα νυἱ ἢ ΔΠΥ ΟΥΠΟΓ οὔ 
116 ἀἰϊρκίι8. Α 86οοῃᾷ, {Ππ|6 ΟΠ] ΊσΑΙ, ἰ8 ἰουπαοὰ 
ΠΡῸΠ [Π6 ΘΑΥΥ αἰν᾽ϑίοῃ οὐἁὨ {π|86 'ἴπτ0 γθοκα. Α 
εἶτά, 16 Βγιροὶΐς, οοηοεῖνοβ βονοη ἴὼ ὃὉ6 ἴδο 
υπίοη οὐ ἴννο πυιῦογα, ΠϑλοΙΎ, ἐἦγεο, Μν ϊ ἢ Βγπὰ- 
ΒΟ 1265 τὰς αἀἰνὶηθ, βίηοο [06 ἀυάποδά ͵'8 ἃ τ]πῖν, 
δηἀ “οι, ψνΠΐς ἢ δγτ Ὁ011Ζ08 [6 οοβτηΐςα), [ἢ 6 οτο- 
διϑθὰ υηΐγνογεθ οὗ βρδϑοθ, 1ῃ]8 δεΐης ἀειοτιη πο ὉΥ 
[ἢ6 ἰομΥ Αγ η8] ροΐη 18 οὗ τ1ὴ6 σοπιραᾶ588. Τὸ βονυεῦ 
16 ΤΟρΓΟΒΘηἴ5 τῃδὺ τουηΐοη οὗ τἴῃ6 σοῦ στὰ 
ἀοά, ᾿νε 8 [ἢ6 στοαὶ αἷτὰ δηὰ ογουπίηρ οοῦ- 
δυϊηπηϑίίοη οἵ 8Δ}} γιὰ γοϊ χίοη. Α ἴοιγι ἢ 8 τὴ6 
ῬὨγδίο! ορῖ 8] ΓΠΘΟΥΥ, ἐγοίης 1Ππ6 ργοδηχίηθηοα οἵ 
τῆς δονθῃ ἴο ἐπ ἔβος {πα {Π6 6 ΔΓΘ δεύθῃ οἵ 
1η6 ὈΟΑΥ, παπλοῖγ, [Π6 684, οἰοδῖ, δπ ὰ Ἰοΐηβ, πιῇ 
ἴῃ ΤΌῸΓ ᾿ἰπιδϑ ; δηα δανϑη ορεπίηγχα οὗἩ ἴῃ οβὰ, 
ΠΆΤΩΘΙΥ, πὸ τῆγοΘ ρδίγβ οὐ ουγϑϑ, θα γβ, δηὰ Ὡοβιτα, 
ψῖἢ τἢ6 ταουτἢ ; δπα ζιγίπον, ὑπαὶ τὴ6 δαυθηιι, 
[ουγίθοητη, ἀπά ὑννοπίγ-ἢγβι ἀδγ8 διὸ οὔ 108] μετὶ- 
οὐ 'η ἀἶβοδβθοβ.0 Γι ΒΓ Ὠνροιδεδβὶβ ἰ6 6966 οὔ 
Αδβϑοποπιῖςδὶ ΓΟΒΟηΒ. 18)6 ποοίυγηβὶ ποδνυοηε 
οἴετοά ἴο ἴ6 πηϑῃ οὗ γί πη εἶνα εἰπιθα ἃ οοηδβίδηϊ 
ΔηἋ ἱπιργθδϑῖνθ βρθοίδοϊθ Ηθγο πον οου]ὰ ποῖ ὑυϊ 
Ὀ6 δίγποκ ὈΥ [Π6 βδανθῆ πηϑιῦογ8 οἵ [Π6 Ρ]ΠΕΙΔΙ. 
ΒΥβἴ6Π), 88 17 6}} 845. ὈγῪῚ [Π6 δεῖ (αὶ [Π6 χα βιίδγι 
ΘΧὨϊ δἰτοά της δι Ππ|ὸ ΠυΤΉΒΟΓ ἱπ βανοῦαὶ οὗ τῇ 6 ποδὶ 
δγ ἢ ἶδης σΟμδΙ6 1] δι 0η.8, 6. σ., [πὸ τοδὶ Βθαγ οἵ 
ΟἸΒδΥ ον Ὑ δἷπ, τ6 ϑορίεηϊγίοηεε οὔ ἴῃ6 Ἠοιηδπδ; 
1Π6 [,ϑοβοὺ ΒΘΑΡ ἢ [6 ΓΟ. ΓΚΑΌ]6 ΡΟ]6- 5187 ; [δ 
Ριείδάος ἢ τοῖν “ δινοοῖ ἱπῆιιθποθβ,᾽" δηὰ ὃς 
Ηνδάε8, ψγῃοβα ἔγοαθθηϊ Γαΐ ἢ 8 “ἢ νοΧ [86 66 8.᾿ 

ὕροη τ ψ]10]6, ἴῃ νἱ ον οὗἩ [86 ἀπιϊψα! οὗ 180 
ἀϑᾶρο δηὰ [86 ΟἸΒΓΘΟΙΕΓ οὗὨἨ τῇ οδυὶγ Ηδῦτοννε, ἱΐ 
8605 πιοδῖ ΠΔΙΠΓΔῚ ἴ0 ἸΓΔΘΘ ΤΠ 6 }Γ 80η 546 οὗἉὨ ἰϊξ δ8- 
ΟΥΓΘάΠ 688. Δη ΠΟΙ Ρ]οὕθῃθϑβ ἴο 1.8 οτίχί δ] δϑϑοοὶδ. 
τἰοπβ υῖ ἢ 106 τἰπιο8 δῃ Τη68Π5 οὗὨ το] σίου 5 ποῦ- 
Βἰιὶρ. 

1 Ἐπαψε ῬΑμοίοξίοα! αμὰ Οὐίοα!, Νον γαιὰ, 1878, 
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(ἰδ, Ὀὰϊ “ Ὀοίγθθη ΓΠΥ δορὰ δηὰ ἢ6γ βοϑᾶ ; ἰΐ 8)4]} 
Ὀγιΐδ6 (ΠΥ πε, δῃα τῃοι δ[)4]ν Ὀσγιι δα ἢἷ8. ἢ.66].᾽ 
ΤΠ βορὰ οὗἉ ϑδιίδη δ. 8]}} τὴ6 ππροάϊγ, οὗἉ νν οτὰ ἢ6 

1. Τηΐδβ οἰαρίοῦ σοπίϑίηβ οη6 οὗἩ [Π6 ραββαροβ ἰπ ἰδ 1Π6 πεδά ; {Π| δε οὔ 8 νοπηϑη Αγ 8} {πὸ βΌΑΪΥ, 
ἐς ΟἹ 1 δϑιαπιθης ἴπ ν Ὠίσῃ τἢ6 στοαὶ βρὶ γί] οὗν ποπὶ ΟἸ τῖδὶ ἰ8 {6 ποδὰ. ᾿ΓΏδδΘ ἔνῸ Ἀθα 8 βιβηὰ 
ΔνουβατΥ οἵ οὐ πηὰ τῃδη 18 βροίκθη ὁ ἀπάος ἰπ πιοσῖα] σοπῆϊςος; ὈοΓἢ βυβεγ, Ὀὰ1 τὸ οηο οΠΪγ ἴῃ 

{6 πᾶπιθ δαίδη. Τ7]6 ΟΕ δι ῥ᾽δθο8 ἄγ 1 Οἤτοη. ᾿ 1 ἀχιγοχηἰἶοβ, τὰ οὐ Γ ἰπ ἃ υἱ τ] ρᾶτγι. “ΕῸΥ 116 

Χχῖ 1 ἀπά τΠ0 ῥγοϊοριδ ἴὸ {πὸ φοοκ οἵ Φοῦ. {ΤΠ 

ποτὰ ἸΙΝ ὀσουΐβ αἴ50 ἰη 2 ὅπη). χὶχ. 293 δηὰ ΡΒ. 
εἶχ. 6, θαϊ 'ξ 15 δχίγοπιοὶν ἀουδτι! τοῖον τ ἰθ 
8.1 ἴῃ {Π656 ῬΑΒΕΑΡῈΒ ἴῃ δὴν ΟἵΠοΡ (ὨΔη Δῃ Δρρεϊ- 
Ἰαεῖν 6 8601186 Ξξξξ δάνογβαγν.) [15 δ ἔδνογίτε ποιίοῃ 
ἩΐῚ “(ἢ 6 Ἰαῦον οὐ εἰς βτ,᾿ ταὶ Ζοςδατίαὶι ἱπιροτιοὰ 
Ἰεὶς ςοποορμίοπ οὗ ϑδιίλη ποιή τπ6 Ζοτοκδινη ἀοο- 
ἐπα οὐὔἨ ΑἈὨγπιαη, τἰα οτῖμῖπδὶ βοῦτγοα οὗὨ 4}} πιοναὶ 
δη ρἤἢνϑςα) ον], [πὸ ΠΠ]οΓ οὗἉἍ τη] ζπϑηῦ ερὶ γῖτν, (ἢ 
κὶῃρ οἵἨἉ ἀδυκηθθβ δπὶ οἵ ἀεδῖῃ, δηἀ οοπκπκεαιοητὶν 
[Π6 Θἴογῃ δ]! Θπθπιν οὗ Οτηλζά, δηὰ ὁΐ [νἷ5 Κι σάοιῃ 
οἵ Ἰζῃι. Βα τἤθγο 8 ποῖ πον :ϑιοτίοδὶ ποῦ Ἰορίςαὶ 
ἰουηάἀδείοη (ὉΓ {π|8 βπογ. 1)ηγίην [ἢ 6 ΥΟΥΥῪ ἴεν 
γοδτβ ῬΠΙο ἢ οἰαρδοά Ὀοέινθοη τΠ6 Ἐυγβίαη σοηαιιοϑῖ 
οἵ Βαθγίοπ πὰ τπ6 ΔΡΡοδγΆπος οὗ Ζοςμαγίδἢ ἃ5 
ἃ ΡῬγορβδεῖ, {ΠῚ χὰ ποῖ τἶπηῈ (ὉΓ [86 {πθο]ομῖοα! 
ποιίυη5 οἵ [π6 Ζοηα-ανοδῖα τὸ ροποῖγαῖα {Π| 6 76 νν}18}} 
τη δηὰ ἴο ΟΟΪΟΓ 118 ΘΟΠοορτοπβ ΟΥ̓ (Ὸ ἀπβοθη 
ποῦ] ἁὰ. ὍΤΠο ἀπΆ15η} οὗ Ζογοιδίον πηαϑὲ πανα Ὠδὰ 
8 πιοδῖ ΘΧΊΓΒΟΤΟΪΠΑΓΥ ἀοργοα οἵ βο! ργτοραρδίμες 
Ῥυνετῦ, ἴο Ῥ838 ἴῃ 50 8!ιοτίὶ ἃ {Ππὴ6 ἤτοπι [6 σοι γα 
Ῥοΐπι οὔὗἨ τπῃ6 Ρεγεΐδῃ ΕΠ ΡΙσΟ ἴο οπα οὗ 115 ἕαγἢοβὶ 
οὐ Υηρ Ῥγουΐποο8, Βοβί οβ, Ζοοπαγ ἢ ̓5 ἀοοιτπὸ 
οἵ διίδη αἰ γα ἔπ ἀπο πα ΠΥ ἔγοπι τῃ6 Ῥαδγβίλη 
Ἄοοπουρτίου' οὗὁἩ ΔΗτνίπιδη. Τὴ ἸΔΙοΣ ἰθ δὴ ἰπάε- 
Ῥεηάοηϊ, εἴοσηα), Δηα βο οχ βίθης ργΐποῖρ]ο, νν ΠΘΓΟΒ8 
116 ΓΟΥ̓ΤΕΣ 18 ἃ ογοδίεάα, [4]16ῃ, τὴ] ἢ ρη δῆ Ὀοΐπρ, ΟΥ̓ 
ναϑῖ ΘὨΡΆΟΙΥ ἈΠᾺ ἱπιῆθ 8 ΡΟΓΟΓ οὗὨ τη ϊβο ιίοἴ, ὑι 
811}} πον [Π6 οΟη ΤῸ] οὔτΠ6 ΑἸἰρ μῦν, οἴοη {νυ τι: 
εἀ ἴῃ 18 πιδοῃἰπαιίοηβ, δηπὰ ἀσϑιϊηοὰ οὐς ἀλγ ἴὸ ἅπ 
ΓΙῸ δηὰ αἰβαβίγουβϑ ονουτῆτον. ΝοὸΥ πα Ζεε]ι- 
ἈΓΔ ΔΗΥ͂ ποοὰ ἴο ἰδατῃ ἴτοπ ἴῃ6 Ῥογϑίδη {Π00]- 
ΟΥΣ. ΤΠ οχίβπρ Ῥγοοσάρηῖδ ἴῃ [Π6 5δειοά ΟΣ 
οἵ τ6 Φον5. ἔπγηϊβῃοα ᾿ἰπὶ ἢ 84}1 τΠ6 τατον α δ 
ὨΘΟΟΘΒΑΓΥ ἴ0 ζοηϑίγιοι οΥἨ [0 πάογοῖαηα [116 βυπι- 
ὈΟ]Ϊς8] νἱοίου νουο ϑαίρα το ἴα. Δ Πα 1 ἢ 6 5668 18 
186 πολ δη ἃ γοργοβοηϊαιϊνο οὐ {π6 ηδτοη ἴῃ ϑασγοά 
ιπἰπρθ βιίαπαϊηρ πῃ 80] πλη βογυΐςα θοΐοτο [ἢ 6 Αἢ 
οἵ Φεδβονδῆ, ννἴο 18 διἰοπάθὰ Ὁγ ἃ γαίῃ οὗ βηρεὶὶς 
ΤΠ 86 Ὑ5 (ν 6 γ. 7), νυ 116 ΟΥ̓ΟΥ δραΐηβι (πἰ5 ἱπιρμογίαπι 
οὔἶοἶ4) βίδ μι α8 ϑδίδλῃη δοσυκίημ δηά ορροβίηρ; δὰ 
ἷπ 106 οηὰ Δεϊονα}} σοι Κοβ τ Βα ΘΓΒΆΓΥ δπὰ ἔδ- 
γΟΥΒ ἢ᾽8 ΟΥ̓ δεγναπί. ΜδΝ ΓΘΑΟΥ τ} 8 ἙΟΥΓΟΒΡΟΠ 8 
ἴῃ ἔογιῃ δῃὰ ἴῃ βυθβίαποο ἴὸ γγνἢδὲ ἰ8 σοηίαἰποὰ ἴῃ 
{16 Ἵν ιι6 οὗἩ τὴ6. ὈουΚ οὗ Φοῦ, ἰὸ ἐδίο οἵ ψὩ]ο ἢ 
ἷδ ΔΙΙονγθὰ οὐ 41} παπᾶ ποῖ ἴὸ ὕὉ6 Ἰδίθν τὩ8 {Π6 
δοϊοτηοπὶς οΓα. 
Α τοάγκηῦ]ο οοη ἢγπιδιίοη οἵ {{||8 νἱονν 15 ρίνϑη 

πῃ τ Νενν 1 δϑιδπιθηῖ, ψΒοτο (λον. χὶϊ. 10) διαίδη 
18 ΘΑ] 6 φ΄ [[.6 ἀοσιδοῦ οὔ οὐγ Ὀγει γον, ΠΟ μοσι 568 
[6 κατηγορῶν] ἴπεπὶ δείοτο οὐγ αοά ἀμ γ δηὰ πὲ κμς." 
Αοευδατίοι ἰκ 1Π6 οἰειθης οὗ ἢἷβ θείης. Η δοοιιδ88 
Οοά ἴὸ πιεῆ (εἴ, ὕφη. {ἰϊ. 4, 5), ἀῃ ἃ ἢδ δοοιι868 πηθῃ 
ἴ0ο αυἀ (8 ἴῃ Φοῦ δηὰ ἐπ τ|}ϊ8 ραδβδρθ). Ηθηρο 
.νἷδ ἀδυδὶ παπιὰ ἰῃ ἴῃ6 Νὸὺν Γοϑίδιμεης, διίαδοίιια, 
ἔτοπι διαβαλλειν ΞΞΞ ἴο βαὶ δἱ νϑιυΐδηοθ, ΠΔΙ]Ο]Υ, ὉΥ 
δἰδπάθσ, --- ἃ ἀσδογριϊνα {{π|6 ααΐῖο 88 δίγοης; 85 16 
Βεῦτενν ἰδτπν, ϑδίϑη τα ορροβογ, 16 ἱπβούθης δηὰ 
εγουϊαδιίην δάυθγβαγυ οἵ σά απὰ ππδη, δηὰ οὗ α]} 
τῆι ἰκ ΤῊ 8. ἀπίαζοῃδπ), ΠΟΡΟνΟΓ, [Δ Κ68 ἃ 
Ρατγιϊςυ αν ἴογπι ν᾽ Βἰ ἢ σὰπϑ τγοῦρ ἢ 4}} (λ6 δοτὶρ- 
τὸ ΠΤ. (ΘΠ 6515 το ον] διΐίου, δηὰ ἴα δδθ ποὶ ἀΪ π- 
ἰγ ἰπ ουγ ρτορδεῖ. [ἢ [6 συγθα Ῥγοποασηςοὰ ἱπ [86 

γάθῃ οἱ Ἑόδη ὌΡΟπ [Π6 τοιηρίεγ, ἴΠ6 Οά ϑοτρεπὶ 
(εν. χὶ!. 9), Οοὐ ἀθεϊατεὰ τπδὶ δ νοι] ρμυὶ δη- 
ὯΪΠΥ Ὀείνοεπ ἰπὶ δηὰ [πὸ νοϊμδη, δπὰ ποῖ ΟἹ] 

ῬΌΓΡΟΒΘ γι [Π6 ὅοη οὗἩ οὐ πιδηιίοϑιοα, τῃλν 6 
τηἶ σης ἀοδίτου τῆ νον ΚΒ οὗἁ {πὸ ἀδνὶ (1 Ζοίη 1. 
8). [πῃ τἴιο οπὰ πὸ Κἰηρσάοιῃ οὗ οιὖῦν σοά δηὰ {Π6 
ῬΟΥ͂ΓΟΥ οὐ ἢΐ8 (ἸἨ τῖπὲ 1 Ὀ6 ἴοο Ἰπαοἢ [ῸΓ {Π|Ὸ οταῖϊ 
δηὰ πιδὶὶοο οὗ δαιδη. 81}}} τῇδε τη! ηδηῖϊ Ὀεὶηρ 
ΟΡΡΟΒ68 [Π6 τγιτῆ, πὰ Ἰοανθβ ΠΟ δῖοηδ πηϊαγηθὰ τὸ 
[ΓΗ δνναν ΟΟα᾽ 5 ἴδνου [τοτη ἢ 8 ροορΐο, απ {118 
ονογίῃνον [ἢς δητῖτο γοἀδαιρεῖνε δοοποιηΥ. ΤΠΪ5 [8 
τὴ ροΐη» οὗ 16 Βυτῃθο] σαὶ νἱβίοη ἤθγο. 1ὰ {116 
ἰκοτὰ σαβὲ οὔ [8 ρϑορὶβ ΘῃτΓΟΪΥῪ πὰ ΓΘ} [εἶδ 
Ργοτηΐδοά ζγϑοο, ἴ86 ἰβίοτ 8] 08.518 ἴον {πὸ Μοιϑία]ι 
10 οοπθ ψουὰ ροτίβιι, Δ ὰ πὸ τυοιῃ ὕ6 Ἰοῖς ἴον ἢ 19 
ἈΡΡΘΆΓΔΠΘΘ δοοογάΐηρς ἴο 1π6 δηοίοηῦ ῥγοάἰοτ οη8. 
ΤῸ ἰκβαθ, [6 η, 848 νὶ [4]. [ὑ ἀἰὰ ποῖ σοῃοοζη 8ῃ 
ἱπαϊν! ἀμ α] τηοτοὶν ; ἰς ἀἰά ποῖ ὈΘΙοη ΟἿΪΥ ἴο0 δοτὴθ 
ΟΠ8 ρατγιϊςι] εν οΥἶβὶβ ἴῃ 116 ἢ ΙΒΓΟΥΎ οὗὁἨ 1Π6 τοβιοτεὰ 
ΧΊΟΣ ; ὃαΣ ἴτ ἰοποποᾶ τῃ6 νοῦν οχἰίβίθηςα οὗὨ 116 
Κιηκίοπι οὗ αοάἄ οἢ οαγιῖ. [1{ {τὰ σοηΐοββοα [ἢ 
οὗ βγδοὶ] νγϑγὸ βιυιηοϊδης ἴ0 βδοσυτε ἐποὶν 6Π4] ταθο- 
του ἴτοιῃ ἀρὰ δὲ τὶ εἴαρε οἵ τπεὶν ἰἰδίογν, 1Π9 
ογρὸ5 οὗ [Ὧ6. γα οσο Ὀϊαπίοά, δηά ἴἢ6 ῥγοϑρθοῖ 
οὗ ἃ δ᾽ουβὶηρ [ῸΓ 8}} τ86 ΤἈΤ} 1165 οὗἩ [π6 δα, Ὀ6- 
σαπῖ ἃ ὕει 11 δὰ ΘΠ ΡΥ ἀτγθδϑιῃ. 

2. “διε ἀοοιγίποϑ οἵ στασθ ἅγ ἤποὶν {1 αδιγαιῖοα 
πη τΠ|8 νἱβϑίοη. Τὴ ορροβίτίοη οὗ δαίβδῃ ἰ8 ον θην 
“του οὐ 8 οἰδῦρο οὗὁἁ 5'π ἰπ Φοδῆια πὰ τἢοϑ6 
ἴὉγ ψ πὶ ἢδ δποῖδ. ΑἸ Σ σδπ6 δοίοτο τα ΑἸ μοὶ 
οὗ Ψοϊιοναῖ ἴῃ ἢ Γοργοβοηςβεῖνο σΆΡΘΟΙΥ, ν΄ 0ἢ 
οὗὨ φουγβὸ ἐπιρ! 68 [Π6 αχίβίεποα οἵ 5᾽η ἴο Ὀ6 “οπρὰ 
[ὉΓ δῃὰ ρδγαοποά, ἴον μον Ὀοΐρ 8 πορα ὯῸ 88. Γ}16- 
ἰης μγοβιμοοά Ὀοῖνγθοη ἴποπὶ δι ἀοἁ. ΤῊ ναϑ 
ὀπι)ρ διΖρα δὲ τ[π6 ργοϑθηῖ {ἰπι6 Ὁ. (ΠΠ6 γε ςο]]οοτίοπ 
οἵ τὸ δοοπιϊηβίίοηβ σψηΐοῖ δὰ σα ]16ὰ ἀοννη [Π6 
Βαθγίοπίαπ σαρενν, δηκ 116 51}}} τηογο γοσθηΐ ΓῸ- 
τη ϊβ5η 688. οὗἁ τἰς γεβίογοὰ φρϑορὶα ἱπ δα ]!αΐηρ τἢ9 
Τοαμὶθ. ΤΏ Δὸνν5 νογὸ νοὶ πὶ ἔδί ἢ, ἀοβροποηξ 
ἴῃ ΒριΓῖῦ, δῃ ἃ πιογὸ Ῥγοηο (0 ἰϑῦογ ἴον ἐποὶγ ἴθ πη) 
ΤᾺ] ΛΗ ἘΝ (8 ἴον τἰιοὶτ δρί γι] ἰητογοδῖα, δ8- 
ἰΔπ τπδη δὰ δ πἰρὶι ναπίαρο σγουπα ἔἸῸπὶ Ἡ]ἰς ἢ 
ἴ0 Ορροβθ {{ι6πι. δι τηϑτῖς [16 ΟΊ ΓΟ Οὗ }}18 Γ6- 
νΡι}86. ““ΨΔοιονδ, Φοῃονυδῃ ἐλαὲ ολοοδεα 6 για] πα, 
γοῦι Κα 1ΠπῸ0} ΤΠ ῬΟΟρ]Θ ἃ. γοιηὶπάἀ θὰ ἤθτο, 83 
ΤΟΥ 80 οἴδῃ ΜΟΥ ἴῃ ΘΑ ΙΓ τἰπ|68, ἰμαλ ΠΟΥ ἢδὰ 
ποῖ σβοόβοῃ ἴΠ6 [ωοτγὰ, Ὀὰῖ κα πεὰ ολοδβοῦ {]᾿οῖ. [1 
85 ποῖ τῃοὶγΓ πυμῦογβ, ΠΟΥ νυ ἰϑάοιη, ΠΟΥ νυοϑ ἢ, 
ΠΟΥ πιογαὶ ὀχοοίίεποθ (Ὠδυῖ, νἱϊ, 7, 8) νυ οἢ ᾿π- 
ἀυςοὰ Ηἰΐπὰ το τραΐκα {πὰ ἴἢ6 ἀξδροβίζον οὗ ἢ18 
τα ἢ πα τπ6 σἤδηποὶ οἱ Πΐ8 ἐταοο ἴῸ ἃ (]]6η νγοσ]ά. 
ΙΖ. νὰ8 [νΐδ οσσῃ βονογείμη, ἐοπαάθθοοπαϊηρ ρτΆσΘ 
Ὑγἢ ἢ δὰ ἰϊ5 οὐ γθϑβοηβ, Ὀπὶ ὨΟϊ [6 450}8 8ι1 515 
ἱπεῷ ἱπ [16 τηοτὰ] αὐ} 1165 οἵἩ ἰπγβθ]. ΑΚ Ηὸ διὰ 
οἰ οβθη ἴθι οπςα, ἢ 6 οἰδεκίοι, 5}}} οοπεϊπυρὰ, δηὰ 
νγ 3 ἃ ὙΔ}1 γϑᾶβου ΨΥ ΓΠῸν δἤ θη] ποῖ Ὁ οἰ81 ΟΥ͂Σ 
ΝΑΥ, 8.0 νΘΡῪ οἰτοιπιβίδη δ. ἡ ἰοἢ ϑϑίδη πιΐρἢς 
Ρ εδὰ δρεΐϊηδὲ ΓΠὸπὶ ἭΕΓΟ ἴῃ ἈΠΟΙΠΘΥ ροΐπι ΟΥ̓ ΥἹῸΝ 
ἈΓΖΟυΏΘη 8 ἴῃ τηοῖγ νοῦ. ὙΠΟ παὰ θθοη ἴῃ (Π0 
εἰονίην αγηδοῦ οὗ Ομα δ Ὀοηίαρο δηά οχίϊο, 
δηά {π6 85}0}} οἵ τ νκαβ 8ι}}} οἡ τῇ ον σαϊτηθη!δ. 
Ἐνοτγγιπὶπρς ἴῃ ποεῖν οοπαϊτίοη βροκο οὗ δροϑίδβυ 
Δηὰ 115. πιο θα τεσοιήρεπβο. Ὑ ΠΟΥ͂ γΟΓῸ ἃ νοετ 
81}8}} τοιηπὰπὶ Ἰοῖ οὗἩ τὰς ὑτουά Ἀμὰν ἐπι ] οὗ 
οπορ βίγοιοποὰ ἴτοπι 1π6 [ϑοπῖθβ ἴο ργρί, 8ι4 
ἔτοα 1πῃ6 Εαθμμταῖοθ το τπ6 Μααϊοστάποδῃ. [10 νυὰβ 
ἀϊθῆοσυ!υ το 866 ΔΗ ἔγδοο οἵ τ ἕοττθοῦ σγαπάδυν ἴῃ 
[6 ρονογῖγ-διγ θη σΟΙοηΥ νυ Ὠἰσ ἢ ψαϊπογεὰ δγουηὰ 
τι ὶσ [1 Πογδ᾽ χγάνο. Βυΐ ΓΠεὶγ νοῦν ἴδ ποθ5 δηὰ 
ΡΟΥΘ δΔηὰ νυϑακηοῦϑ ρἰοδάεά ἴον ἴμθηϊ. ΤΟΥ δὰ 
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Ῥοδὴ γοδουδὰ ἔγοα ἰδ6 οοϊοη ἀοομ οὗ ἰγϑη8- ιἢρ Βηαποῖ, νη ἢ ἀο065 ποὶ Ιηθδη “8 ᾿ἰπὉ ἰπ 186 
Ῥἰδηϊοὰ ρθορῖὶς ὈΥ̓͂ ἃ ῬΡοσυ αν ργονίάοποθ. Α (ογοοὰ 86η86 οὗ Οοὔς ἈΠΟ ΠΙΔΏΥ ΟἿ ἴΠ6 5816 ἴγϑθ, ὃυϊ ἃ 
Τηϊρτδίοη οὗ δὴ δπιϊγο ρορυϊδίίϊίοη ἰο ἃ ἀϊδίδῃις διιοοῖ Ἡ Πΐἰοἢ Βργίπρϑ ἂρ οι 6 τοοῖ, δηὰ νὰ, 
Ἰαπα πϑπδ}} Υ ὈγΓεΔ 8 τΠ6 οἷα αβϑϑοοϊδοη Θη γεν δηά 
ἔοτενογ. ΝΟΥ [1685 δη ᾿πίογοδίβ δα ἰοστηθα, ἀπά, 
ἴΠ6 ρτγεβοης ἀγίνο (ἢ6 ρδϑὶ ουἱϊ οὗ νίον δηὰ οαὔΐ οὗ, ΡΟΓΒΟΠΒ οὗ 
ἹΠΘΙΠΟΥΎ. ΒΒ! πο (ἀοα, ὈΥ τ6 Παπάὰ οὗ 6 πιδηῃ 
ὙΠΟ Ηδσ ἢδά οΑ]]ο6 ἃ αδηὰ παπιρὰ οδηϊυτίοβ Ὀθίοτο 
᾿ὸ ψὰ8 Ὀοτῃ (15. χ]ὶν. 238, χὶν. 1), δὰ Ὀγοόκϑθη [6 
(ΘΙ ΟΥΒ δηᾷ τγοςδ᾽]οά πἰξ θδηθῃθα οπθ8. Τὴ Ὑόγκ 
οὗἉ τοδϑίδὈ δῃπιοπὶ πα ὰ Ὀδραπ, δηὰ βῃου]α ἰν σα 886 1 
ΝαΑγ, νοτῖϊγ. 6 θγαπὰ 80 οδγο Ὁ} τοβοιιθα ἴτοτη 
ἃ ραῦογα] σοηβαρταίίοπ, ψουα 06 ῬὈγοδογνθά, ποῦ- 
πὶϊδιδηάϊης 41} τη6 οἰαπιος οὗ δαῖδῃ. Ηδ νῆο 
δὰ Ὀορπη ἴπ6 ρσοοά ψοῦκ νου]ὰ σΑΔΥΤΥ ἰΐ ἡ ἴο᾽ 
Ἄοοτηρ]οῖίοη. 6 μἱ 9 δηά οδιηρ οἱ αὐά ὅγὲὸ 
ττποῦ τοροπίδηοο. 

8. Τα ἀοοιτίπο οΥὨ ρσταιϊαϊ τοῦ ἰου ἰνθη 88 ἰδ (Π6 
Εἴοτγ οὗἩ τ06 αοβρο]. ᾿“Νοῦ ὈΥ ᾿νοῦκπ οὗ τἰρἢἴδ- 
ΟὔδΠ688 ἩΠΙςΝ ννα ἤᾶνς ἄοπο, Ὀμυΐ δοοοχζάϊπρ τἴ0 ἢ 8 
ΤΩΘΙΟΥ͂ ἢ6 βανοὰά 5. Ενοῃ 80 88 ἴῃς (πυτοὴ 

τποαΡἢ 5108} εἱ ἤγϑοϊ, 65 ἃ ἴΓ60 οἵ ποηάδογβιὶ 
4υδι τε 5" (ον 68). ἘΠ πῃ ΟΠΑΓΟΩΥ νΐοῖ ἰὴ {δ 

ανϊὰ δηὰ ἢΐβ βοῇ ϑδοϊομιηοη βίοοά {|Κ8 8 
ΤΆ) 81} ς απ νυ» 6-ργεδαΐπρ' ττ66, πονν 18 ν᾽ ἴῃ τυΐῃα, 
-- ᾽1}6 πῦρε ἰγσυηὶς οὐς ἀοννη, τληρ θα, Ὀυγασά, 
Βαὲὶ ἔοτὰ 86 βδίατὴρ τπ6γῸ Βῃοῦ)ὰ σοοπιθ 8 δἰθηάεῦ 
βιιοοῖ, τὶς Ν ἴῃ οουγβς οὗ (π|ὸ ψου] ἃ στον ἈΡ ἰπῖο 
8. τηὶ ΕΥ̓ το ΔιῸ ἢ οὗἉἨ [6 ἴοτοβί, μυττῖηςς οὐἱ Π{π|δ9 
δηὰ (οἰΐασα απ ογ ψν Ὠϊοἢ ἡνῃο] 6 παῖῖοπϑ ἘΠου]ὰ οοἱ- 
Ιοοῖ [ποι βοῖγεβ. 6 ἴοττὴ τποτοίοτ Κορ βιθβαν 
ἴῃ νἱονν [86 86] δηϊ ρμοϊηἴβ ([Π6 ῬΘΟΡΙῈ νγογα ἴο βοῖζο. 
ΤῊς Ἰοννῖγ, ππρτγεϊθπαΐπρ, πἀπργοπιδίηρ οτἱίη οἵ 
(8 ἀ 6] νοοῦν δηά τἢ6 αἱ εἰ παῖς! Υ ναβῖ πννθορ οὗὨ ἢἰϑ 
Ὀεποῆσρηι ΒΓ ΠΟΥ. [ἢ 4}} Ουἱνναγὰ δϑρθεοῖβ ἢ6 βίοοά 
δῇ (Π6 ἔδτῖῃοδὶ Ροβϑί Ὁ]6 τοῖηους ἴγοῃχ 15 ἀϊδ[η- 
υἱϑμοὰ ἴγρεβ, γῃοῖμοῦ οὗ τΠ 6 ῬΥΟΒΕΪΥ οὐ ΚΙΏΡΙΥ 
ἴὴ6. Ηδς ποτοῦ Ὀογα τΠ6 ὈγΠΠδην Ὀτοδβῖ- ρ] δία οἵ 
Αδγοῦ ἰηΐο [Π6 ΒΟΙΥ οΥ̓ πο] 68, ποὺ οἷά πὶ Παπά 

᾿δῦρῆτ ἱπ (Π6 οἰάον ἀἰβραπϑβαιίοη, ποῖ οπὶν ὈῪ ψογά ἱ πο] ἃ βοθρίγο δχοερὶ 106 τηοοκίηρ τοϑὰ οὗ Ρ ]δῦον 
885 ὙὨ6η ΑὈΓΒΏ ΔΗ) 5 (δ ἢ Ὑγὰ8 σουπιοα ἰοῦ τἱμῆῃϊο- 
Οὐδηοδδ δηὰ Ὁγ ἴΥγ06, 89 ἴῃ Δ} [ὴ6 5δουῆςοβ, Ὀαὶ 
8,60 ὈΥ ΒΥ ἢΟΪ ἃ5 ἴῃ 16 ολ56 οἵ ΨΦοβδπα, [π6 ἐἰρ} 
τίεδῖ. ΓΠΘΓΟ ΜΜᾺ8 ΠῸ ἀοπῖα] οὗἁὨ 116 τ} οὗ πα 
δεν ΡΟ ΜΠΓἢ ϑδιδη θαβ8οι ἢΐδ δοοιιδαιίοη. Οἡ 
1.6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, Ορεοη Οοη οβδίουῃ 8 τηδα46 ἰῃ τῇς 
ΨΟΙΥ͂ τἀ ηλεύνα οὗ τῆ6 ῥτγίοβί. Ἰηβίοδλα οὐ δεϊης 
διταγοα ἰπ ἴΠ6 ριγα δηὰ βῃϊηϊηρ ΓοΟῦδ8 ΘΟΧΡΓΟΒΘΙΥ 
δρροϊηϊοα ἴογ δβαοογίοιϑὶ Διποιίοπδ, ἢ γ͵ὲ5 εἶδα ἴῃ 
ΒΊΈΏΥ ψαγιηθη,8, ---- ὅτ᾽ ΕἸ] 6 οὗ (πο ἰἀδουβ πιογαὶ 
δἰδίπβ Ὁγὺ ἩΔϊοἢ πὰ δηὰ ἰι}8 ρθορὶθ νετα βοὶ]δά. 
ἘδΔοῖὶ οη6 οΥ̓ ᾿ἴΠ056 μοὶ! υϊοὰ ραγτηθηί οοῃοσὰ {ἢ6 
ποιὰβ οὗἨ [Π6 ΤΟΥΔῚ γμεηϊϊοπῖ, “11 δοκηον)εῦρο 
ΤΩΥ ἘΓΔΉΒΟΓΘΒ5ΙΟΏ, δηἀ ΤῊΥ̓ δἷῃ 8 οὐ Ὀδίοτο π᾿ 
(8. ᾿ϊ. 8). Ῥ]ιγϑῖςδὶ δῖ: 8 ἸΏΔΥ ὑ οχιγδοῖοά, ὑὕιὶ 
ἼῸ Πυμηδη ΘΡΌΠΟΥ ἰπ 4}} 106 σοῦ] οδη ἴδ κο [86 
801] οὗἉ 5ἷη ἔγτοπὶ ἴΠ6 οοπϑοίθποθ. Τῆδι ἰδ ἀ0η6 ΟὨΪΥ 
ὉΥ ἴδ6 δοὶ οὗ {πὸ [τὰ οὗ τμ6 οοπβείεποθ. 1» δο- 
ΘΟΠΡ  δμτηοπὶ Ποῖα 88 γαργεβθηϊθα ὈΥ τῆ οὐδ 
ἴ0 ΓοΙΟΥα [Π6 ΠΙΠΥ ραυλθηῖβ δηὰ τορῖδοθ τ θΙΩ 
ΌΥ [8518] ταϊπηθηῖ. [τ 8 ἃ βονϑγείρῃ δεῖ οὔ [0 

οὗ ρτϑεβ, --ὖῦῷ  ἤανὸ οδυδοα τΠΐη6 ἰπί ΌΪΥ͂ ἴο 
Ρ848 ΠῸπι ἴ66. Τ ἰθ8 [168 δ΄ [Π6 τοοῖῦ οὗ 4}} ἴγυο 
ταὶ χίοη. “Τῆοτο 8 Τουίνοθδ8 ᾿ΐ {66 ὑπᾶῖ 
ἴῆου πηδγοϑὶ ὕὲ ἰδαγοὰ. οβρδῖγ ἰξ ἀθαῖῃ. Ηξς 
ὙΠῸ Π48 Π0 ΠΟρα ΟΥ̓ ριοβρϑοῖ οὗ ἴϊ ἀἰ νη ΠΊΘΓΟΥ͂, 
.μ8 ποίπίηρ ἰοίς Ὀαὶ ἴο ργῸ οἡ ἴῃ βἷη δῃὰ δὲ Ϊδϑὶ 118 
ἄοτῃ ἴα ἰητεττηΐ Π8Ὁ]6 ΒΟΓΓΟΥ͂. ΤῸ ΘποΟῦΓΑρΟ [6- 
Τ86], ἴλϑι νευρίησ ἴὸ βιιο ἢ δ Του ]ογῃ οοπαϊοι, 118 
γίοίου γὰ8 νουποϊεαίοά. [5 αἷπὶ ᾿γδδ ποῖ ἴὸ δεπὰ 
ἘΠ|ὸ ῬΘΟΡΪΘ ἴο β'θερ ἴῃ τποὶγ δἰπδ γί ἢ [Π6 [4186 ρόϑοδ 
οἵ βο τὶ ] θοῦ 655, θὰ ἴο 88ῦτο τΠ|6πὶ τη, ποῦ- 
ἩΠΠΕΠειδη ἀπ τῇς τπαρηπίτυα οὗ 1πο086 δβὶπ8, αοα 
που]ὰ οἵ ἷ8 ον ἴγεα ρῦϑοθ γουγῖς [6 ῬΘΉΔΠΥ δΔηὰ 
Βοβίον ἴθ γνῶ οἵ ἐιβοδλῦοη πρὸη ([Π6 ᾿ὶρἢ 
Ῥτίεδί, δῃὰ ἴῃ ἃἷπὶ ἀροη ἴΠπο πδίίοῃ δὲ ἰαῦρθ. διιοὶ 
Δ ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ χίνοϑ ᾿ μέτρς: ὝΠΟ ἰδ Βο (πὶ οοη- 
ἀοτηποῖῃ ὃ [15 αοι τῆδι π5:Π| 61}. 

4. (ἀγεδῖ ἃ8 ψΈσα τὺ ργοβοπῖ ρῥτίν]Πορ 65. οὗ [ἢ 6 
φούθηδηϊ ΡΘΟμΪς, βοπιοιῃηηρς, ΒΟΓΙΟΥ ὑγὰδ ἴῃ βίο γ. 
ΤΠΟΙ͂Γ ὙΠΟΪ]6 ΘΟΟΠΟΙῚΥ ΜὴῈῊ5 1ΠΙΓΟΘΠΟΙΟΥΥ δηὰ ργθ- 
Ῥαγδαιΐνο. Τῇ μοϊάθη ἂρὸ οὗἩ ἴπ6 Ηδογονβ, ἀπ |1Κὸ 
παῖ ΟΥ̓ 411 οἵποῦ διιοίΐθης ὩΔΏΌΟΘΠΚ, νὴ ποῖ ἰπ ἴῃ 
Ρϑδβί Ὀὺπὶ 1π6 ἕαταγτε. Ῥοσῖβ ἀπὰ Ῥτυρῇοῖβ το οοά 
ἴ0 βἷηρ οἵ οὔθ ν᾽ ῃῆὴο ᾿ 88 ἴ0 σοπι6, πη νοι ἃ} ἢ 
(πὶ: } 165 οὐ τῆ86 δαυἢ δου] θ6 ὑ]οβπεά. ῬῬυίοϑβ 
δηκὶ Κίηρβ ψοτὸ οηδοάϊοἃ ἵνροβ οὗ [6 σΠΑΥΔΟΙΟΓ 
δηὰ διποιίοπβ οὗ τῆΐβ γτοφῖ ἀο! νότου. Ποπιϊπαϊη 
Φδοβῆιδ ἀπὰ [ἷδ σο! ] σα ριιο8 οὐἉ εἰν ταῦτ, Δεέῆονα 
ΤΟΠΘΥΒ ἴῆ6 ῥΓΟΙἾΒ6 Οἵ ὁπ6 τΐΟ δβῆοι ἃ ὕθ Ὀγ 6Πι|- 
ἵπεποο ἢἰβ βεῦναηῖ. [1η παιπίπρ Πἷπι, 186 ῥγεοΐδε 
ἴοστη τπἰδοὰ ὉΥ ἴΠ0 οάογ Ῥχγορμοιδ 'ϑ εἰηρογϑὰ δρζαίῃ, 

80] 6 γ8; γεοῖ ἢ18 ΒΑΟΘΓΘΟΙΆ] Γππο ἸΟ 88 [Π6 ΟἿΪΥ 
ΤῸ 4] δηὰ οἰεδοίοιι5 δ 16 ΘΑ ἢ ΘΥΟΙ 884}, δπά 
[εἶδ ΤΟΥΑ] οὔἶοΘ ἢ)88 δεοιιγοὰ ἃ ἀθβρίβ οὔἉ διϊβοϊιπιοήιϊ 
Δηα 8 4Ὁ]}}688"ΟΥ ΒΟΥΥΪΟῈ ἴο Ἡ ΠΙΟΘὮ 4}} [06 τοοογὰν 
οὗ φαυτ-Ὀοτγη ΟΥΑΙ τοροῖθαῦ ἔα ΓΒ} Ὧο ρδγαὶεὶ. 

ΒΟΜΙΒΊΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ.. 

ὙΥΟΒΡΌΒΎΟΗΤΗ: ὕογ. 1. ϑαίῖδη βιοοῦ αἱ δοβθηδι 
της απὰ δπά δηἀοδνογοά τὸ ψόοσὶς ἢ]5 γιιϊΐπ. 80 
δεαΐδη δίοοα δ ἴῃο τίκλ Βαπά οὗἉὨ οὖν Δοδβῖιβδ οὐ 
106 Ρίπηδο]ο οὗὨ ἴΠ6 'ΟΠΙρΡ]6 ἀπά τοιηρίοα Ηἷπὶ Ὁ 
καδὶ πι86 1} ἀονη. Ηδς δβιοοά δὲ Ο γίβι' 8 πρὶι 
παπᾶ θη Ηθ να Ὀοιγαγοὰ ὉΥ Ψυάδα 'πιο ἩΒοπὶ 
ϑδίδῃ δηϊογθα ; ἣδ ἤοιηριθα [ιπ| ἱπ [119 ἈΡΌΠΥ δπά 

ἴοη ; δπᾶ Ὧθ ἰδ ἢ] βίδπάϊηρ αἱ (ἢ γίβι᾽ 5 τίσῆι 
δηα Ὀγ Πἷν Ορροβίτἰοη ἴὸ [ἢ ργεδοξίηρ οὗ ἴπ6 σον 

Ροΐ δηὰ ὃὈΥ ἰνἷ5 δον ησ ἰΔγεβ οὗ Πεγοδν ἴῃ Ηΐ5 Ομυπεβ. 
-- νεῦ. 3. Ηδγὸ ἰβ. ἃ δοϊθπῃη ΘΥΠΊΏΡ δραὶπεὶ ἴθ 
δαϊολβῦς, Ὀἰττοῦ, δη νἱγ]οηῦ δρὶ τὶς γϊσοἢ 80 οἴη 
δῖιοννβ ᾿156}{ ἰἢ Βρεδ κί δηὰ Ὑυ τη; πραίηδι οἴδεῦε, 
ΤῊ ΠΟΙΥ Δηρεῖΐδ, ονθὴ ἴῃ οοπίοπαϊηρ ἀραὶ ηϑὶ 
ἴδῃ, 1186 πιὰ ττογά8. Βιυῖὶ [π686 γαϑἢ δηδ γος οϑ 

ΓΒΟΠΒ ἱπη 6 δαίδη ἩὃΠῸ ἰδ Τα] δὰ ἰῃ ϑοΠρίαγ 
ἰδῦο]ιι5 οΥ Οπ]απιηΐϊδῖου. ΗΟ οαῃ ΓΠΕΥ ΒΟρὸ 

ῖο 6 τ ῖἢ ρσοοὰ δηρ9}8 Ὠογοδῆου ἢ Μαυρὶ Π6Υ ποὶ 
ταῦ ἰοοῖ ἴὸ 6 ἢ ἐποδβο πγοιοποα ἤδηάς πῆοῖ 
τΠπαγ ἱπηΐδι6 1 

ΑΥΤΙΝ: οἹολοιαὶλ ὡοδο οὐοοϑος «7ετυβαίε. 76 
ΔΓ τοιηἰπἀθὰ (δὲ ν ἃγθ ποῖ [0 οοῃβίογ ΟἿΓ ἀδε- 
οΥῖ8 ἰῃ οὐδοῦ ἴὸ ρσαΐῃ δποὶρ ΠῸπι ἀΟοά, ἴον .8}8 
ὙΠΟ] γν ἀοροη δ ἀροὴ ρταϊυ τοῦθ δἀορίοη. Ηδποῦ, 
1πουρ ἢ τὸ δα ππυγοσῖῃγ τῃδὲ Οοὰ εδπου]ὰ ἤρκι ἰο 
ι.8, γαῖ ἰδ οἰοοίίοπ ἰ8 βυϑδήοίεπι, 48. ἢ Ῥγοοίδἷπ 
ΓΑΙ ΔρΑΪη8, ϑδῖδῃ ἴῃ οὐὐῦ ΟΠ Πα]. [τ ποπαο ΤὉΠΪΟΝΣ 
{πδὺ τῆοβ6 ταθη πὸ οὔδοι γα ἀμ βύοὶς ἃ5 ἴγ 498 {86} 
σϑῃ ἴο οχιηρι βῆ τῆ6 ἀοσιτίπα οὗ οἰδοιίοη, ητὸ εἢ- 
δια ἴὸ ἔμπα Βυπηϑη ΓΆΘΟ ; (ὉΥΓ {ΠΟῪ κιγῖνο {ΠΕ υὉ 
πηοδὲ ἴ0 διιῦνους ΟΥΘΓΥ Ἀ55.ΓΒΠΟΟ Οἱ βἸνλοη. 
ΟΥΕΝ : Νοῖβ. 8-ὁ6. Ἴνο {πϊπρθ ἈΓὰ ᾿ῈΓῈ 

ἴο Ὀοϊοπρ ἴο οὔτ ἔγθο δοοϑρίδπος στὰ Οοά. (].) 
ΤΠ τακίηρ ἀν ΔΥ οὗ τπ6 σΌΝ: οὐ οὐ βίπ, οὐ ΗΠᾺῪ 
τοῦεδ ; εἰἶ8 8 ἀἄοπο ὉΥῚ τῇς ἀδαῖῃ οὐἩ Ομηκι, [ἢ 
ῬΓΌΡΟΓ ἔγαϊι οὗἉ τε μίο ιν ἰδ γαπιϊβοίοη οὗ δίῃ. (3.) Βαϊ 
᾿ηοἿ6 ᾽8 ΓΕαυΐγ οὶ, ὄν πη ἃ. οὐ] ]ατίοη οὗἁ τἰρ ἢἰθοῦΠδ5, 
δΠἃ τΒΟΓΘΌΥ ἃ τίρῃς τὸ {Πἴπ οἴθτπαὶ. ΤῊΐ8 8 δὲ 
ο8}}6 4 οἴδημα οὐ γαϊπιοης, ον, δ5 ἰξ ἰβ οδ  ϑὰ ὉΥ 189 
ΗΟ αιοβὲ ἱπ 1βαἴδῃ (Ἰχὶ. 10), εἰν σαπηρηῖς οἷ 
βαϊνατίοη, [Π6 τοῦθ οὗἉ τἱρηϊοουδηοβθ. Νονν (δ 
ταδάθ ΟὔτΒ ΟἿΪΥ ὉΥ ἴπ6 οὐθάϊαποθ οἵ ΟἸιγίβὶ, δὲ ἐκ 
ΟἾΒΟΥ 18 ὈΥ ἰδ ἀθδιἢ. 



ΓΟΗΑΡΤΈᾺ ΙΥ. 1-Ἰ4. 

ΜΟΟΒΕ: γογ. 7. ΑΑἍὄὔ ρταϊυϊίοιιβ ᾿πι8εΒοδίίοι ἔπ τ- 
ἘΙΒΏΘΒ ὯῸ ΘΧΟΙΙ56 [ῸΓ ᾿πϑΟΙΪΟ δηά εἶπ, θὰ ἰαΔἀ5 ἴὸ 
ἸΏΟΓΟ οηιγο οὐοάϊθηςθ. . .. . ΕἸΔΘΙΠΥ ἴῃ οὐ Β 
δουνὶοθ 5}}8}} Ὀ6 σ᾽] σου ΒΥ τοιγαγάδά. 

σιις,: θη ὁ τοοπάεγ. “6 ρθορὶα οὔ αοά ἃτὸ 
ποηαογοὶ δὲ ὈΥ͂ ΠΟ Π 86] ν 9, (παι (οὰ Βῃου]ὰ Ὦδνθ 
ΔΩΥ͂ Ἰονα ἴον (ἤθη, 08}} {Ππὸπὶ ὃν [ιἰ8 ρτᾶζθ δηὰ δἱ 
148ῖ Ὀτίηρ ἴθ ἴο ρίοτυ ; νοπάοστοα δὲ ὈΥΓ τῆθδη οἵ 
[86 νοτὶα 0π4ὺ 1Π6Ὺ δῃου ἃ πηλῖκθ βοῇ ἃ σἤοΙοΘ 88 
ΠΟΥ ἀο, δου] ὑὕθδὺ δῇ] οτίοπϑ νυ 80 πιυο Ρά- 
κἰίδμοο, δπα ονοη ἐπ γῖνα απ βδοι γί διηΐάβε τ 6πι; 

41 

Ὅδο δ ον τ ἴῃ 186 δάση ϊγβ οῃ οὗὨ ἴο 411} δἴδσ-: 
Ὠἰγ. 
δυσὶ κά: 7 ιοἱϊἱ περι, οἷο. ὙΤΠ6 δηρτανίης 

οἵ ἴπ6 ΟΒυτΟἢ ἰηΐο ὑττῃβ οὗ δβρί γῖττι41 ὈδϑυςΥ, 19 
ΘΒ ΠΟΠΕΥ οὐ 8 οΥκ ὉΥ ἴΠ6 οἶ͵86] οἵ ἷ8. ῥγονὶ- 
ἄσποῦ δηὰ {Π|ὸ δρθηου οὗ ἢἷβ ϑρί γι. 
ὅν: ον. 10. 16 γείρῃ οἵ ἴὸ Μοβείδῃ ἰβ αἷδ- 

εἰσ αἰδηθα Ὁ Γπτθα τΐη 8: (1.) Ἐπ)ογταθς. ΤΠ6 
ὙΘΓῪ τλᾶσα οὗ 1πΠ6 νἱπθ δηὰ (πὸ ἢ ἴτϑα 18 ἀοἰ ρἢϊ- 
ἴα]. (2.) ΙΔθετῖγ. ϑ8]ανεβ δῃὰ Ἴβρίϊνοθ ἀϊὰ τοὶ 
εἰῖ ἀπάογ (πεῖν νη 68 πὰ ἢρ ἴγοθθϑ, ον αἷά ῥτορτίο- 
ἸΟΥΒ 'η {{π|6Ὸ οἵἨἍ ΜΆΓ. δὴ Βεπονοίθηοο. “ Υ̓6 53}4]} 
68} υὐλωνν τηΔη,᾽ οἴο. ὙΠοτο [8 πο δβο βῆ πο6δ8, πὸ 
ΘΏΥΥ. ΑἹ] τὸ δῃχίουβ [πδὲ Οἵ Υ5 δῃου]ὰ ρμαγίδκα 
οὗ ἐμοῖν ῥυίγΊ]ορθ8. ' 

ποηαἀογοα δῇ ΕΥ̓͂ ἵΠπ6 Δηγ6 8. 88 (ΠΟΥ ἀγο᾽ [ἢ6 σἤοθοη 
οὗ αοὐά, τπὸ χτοἀδοιηρα οΥ̓͂ ἴπ6 Γαπιῦ, δηα οδ]]οὰ 
ἤτοι διλοηρ πιο ; βηὰ [ΠΟΥ 8.8}} Ὁ6 Ξρϑοίδίουβ 
οὗ πομάογει! ἐπίηρβ ἐπογηβοῖνθθ, Ἡῖσοι ΠΟΥ κ}}} 

ΨΙΒΙΟΝ Υ. ΤΗΕΝ ΟΑΝΌΙ ΕΞΤΙΟΚ ΜΊΤΗ ΤΗΕ ΤΟ ΟΙΙΥΕ ΤΕΕΕ8. 

᾿ΟΒΑρΡΤΒΕ ΙΝ. 

Α σοϊάοη Οαπάοϊαδνγιηι απὰ τὶς Τίισο Οὐΐ  εοάοτες (νον. 1-ὃ). ΒΒ. ίοίπε Ογαοο 
ἐλε ϑοιγοῦ Οὗ δίσοησίλ απαὶ ϑιισοθδ5 (νοτβ. θ6-10). Ο. 716 εαπς ὃν εολϊοὶλ 

ἐλαὲ ατγαοο ἐς οδίαΐπεά (νοτ. 11--14). ! 

ἈΑμπᾷ [86 8δη581] (μα (Δ|θα τ] τὴ6 οδπη6 ἀσαῖη, δηᾶ πα ἰκϑα τὴθ, 88 ἃ τϑῃ ὙΟ ἰδ 
τα κοα ουἱὐ οὗ [ἰδ 8166; Απᾶ βαϊὰ ἴο πιο,  πδῦ βϑεβὲ ἡοὰ 5 Απα 1 β6ϊα,} 1 μᾶνθ 
Ἰοοκαϑᾶ, δπα Ὀ6 0] ἃ σϑῃα]θβίῖοκ 4}} οὗ ρο]ᾶ, δῃᾷ 18 01]- 6886] ᾽ ἀροη [86 ἰορ οὗ ἰξ δπὰ 
18 βαύθῃ ᾿δτλρ8 ὉρΟῖὶ 1ΐ, ΒΟΥ ἢ ρὶρ68 ϑϑοῖὶ ὅ 70 {π6 Ἰδιῃρβ νυ Πίος δγθ Ὅροι (86 ἴορ οὗ 
ἰῦ ; δηὰ ὕνο οἸῖνθ ἰγθ68 ὈΥ͂ 1ϊ, ὁ06 οῃ {86 τρῶς οὗ {86 011-γ6886] δῃηᾶ {δ 86 Οὔ6 Γ᾽ οι {Π|6 
Ιοῖ οὗ ἴὃ; Απᾶ1 δηβναγθα ἀπὰ βρᾶκα ἴο 86 δῃῆρεὶ ἱμαὶ ἰδ! κοὰ νῖϊῃ τη6, βαγίῃρ, 
Ἢ Βδὺ δα [8686, Ὁ Ἰογὰ ὕᾧ Απᾶ {6 δηροὶ ἱμαὺ ἰα]]κοα τὶ π|6 ϑηβνγογθα δηᾷ βαϊὰ 
ἰο τὴ6, Κπονϑϑὺ ἴθοα ποῦ ψμδὺ (μ686 ἀρ Απᾶ 1 βαϊά, Νο, ν Ἰογᾷά. ἀμπὰ Β6 
ΔΗΒΥΘΓΘα δ Βρ8ΚΘ ἴο [η6, βαυϊηρ : ΤῊΪθ6 8 {86 ποτὰ οὗὨ ϑομβονδῃ ἴο ΖΟΥΌΌΡΔΒΕΙ, 
βδυϊηνσ, Νοί ὈΥ πιῖρδῦ δπα ποὺ ὈΥ Ρονγογ,' Ὀαὺ ὮΥ͂ ΤᾺΥ ϑρί γι βδὶ ἢ θΒμουδὴ οὗὨἩ Ηοβίβ. 
ὝΠΟ τί ἴδοι, Ο σγοαῦ τηουπίαίη, Ὀοΐογο Ζογαθαθ 6] 2 ὃ Βα 4 ρ]δίη 15 Απὰ [6 88}8}} 
Ὀσίηρ ἔοσῦ ἢ [86 ἴορ βίοῃμϑ σι βῃουηρβ, αταοθ, σταθθ πο 1] Απᾶ (86 ποτὰ οὗ 
Φϑβόονδὴ σϑιη6 ἴο τη6, βαγίηρ, Τὴ πδπᾶβ οὗ ΖθυθΌδθ6] ἢδνθ αἰ {86 ἰοππάδθοῃ οὗ 
(818 Ὠου86, δηα ἢΪ8 ἢδΔη48 8}4]] βηθἢ ἰΐ, ἀπὰ μου 8.81 ποῦν ὑπαὶ Φϑβθονυδὴ οὗ Ηοβίβ 
Βα βϑηΐ τὴ ἰὸ γοῦ. ΕῸΣ ψῖο ἀδβρίβοι " 186 ἀδὺ οὗἁ 8π184}} (πΐηρβ᾽ὺ Απὰ {6 7 
τοὐοῖοθ δπὰ 866 {86 ρ]ατηπιοὺ ἴῃ [86 μαπὰ οὗ Ζογυθῦδθοὶ, [ουθῃ} ἴπο86 βϑύϑῃ ;" [ἢ9 
ΘΟΥ6 8 οὗ θῆονδ, (Π6Υ ρὸ 0 δῃᾶ ἔτο ὑπγοῦρἢ (Π6 ὙΠΟ]6 6 Απά  δπδυγθγοα 
δηα βαϊα ππίο ἢΐπι, ΤΥ αῦ τὸ {8686 ἔνγο οἱΐνθ ἰγθθβ οὔ (86 τσὴ οὗἉὨ {Π|6 σδπά]θβιοκ 
δηὰ οὐ {Π6 Ἰοδ  ΑΠΑ] δηβνογθα {86 βϑθοοηὰ ἰΐτὴθ δηα βαϊα ἴἰο ἶτὰ,  βαῦ δῦ {86 
ἵν ὈΓΆΠΟΒ6Β ᾽Ὁ οὗἔἁἉ (86 οΟἸἶνο ἔγθθϑ, ὙΠ ἰοὶ ΕΥ̓͂ πολ οὗ [86 ὕτνο ρο]άθῃ βροιυίβ ᾿ ΘμρΡΙΥ 

18 (λ6 ρο]ὰ 2 ουἱ οὗὨ (μοιμβοῖνοβ ἢ Απᾶ δὸ βρακβα ἴο τωὴ6, βαυίησ, Κηονοδὺ ποὺ ποῖ 
14 πιῖδδιί [086 δῖ Αμπάα] βαϊὰ, Νο, τὰν Ἰοσᾶ. Απὰ δ εαἱά, ΤΉΘβΘ ἃγὸ [86 Ὁ} ΒΟῺ8 

οὗ οἱἱ ψβῖοἢ βίαπα Ὀοίοσϑ δ (μ6 Τογὰ οὗ [6 νψ8016 ϑασί. 

ἘΦ μεὸ 

95 δι γὮ. ὦ 

11 

12 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝΌ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Δ ας. 2 --- Το ΚοιὈΒ Δ τοῦδὶ ὈῸ οοῃοίογοα ἃ οοργ δὶ οττοῦ; ἐμ Κοτῖ, Ὀοα!άε6 δρτοοίης Ὀοιίος πὶῖ ἔδο 
φοαῃοοξοα δοά υἱδι τιῦλρο, ἰν Του ἔπ πυϊοοζοῦδ ΜΒΒ,, δηὰ δ]δὸ ἰπ ἴῃ9 ΧΧ΄ Τιαῖα, ὕαϊς., Ταγχζῦδι, δηὰ Ῥοδίο. 

4 ον 3.-- ὌΝ ὙΠΟ ἰδ νοϊηϊοα ΘΟΣΥΨΟΙΥ, ἸΘῪ δἰδωὰ ἴῸΣ ΠΙΓΒ., 88 ὈΣΩ, οι. χἰ!. 2, τ ΒΙοΒ ὀύσδραα ἐδΦ 

πϑουδδί ἐν οἵ δδοιυυίας 8 τιβϑοῦ πο “25, οἵ ὙδοΒ ἔδοτο 19 πὸ οἶδας ἀχδιηρὶο. 

8 Υατ. 2. - ΓΙΡΞ}) ΤΡ ὩΣ, “εθεν ἀπά ϑεῦοκ, ταῦδὲὶ ὃὈ6 ἰδίκοιι ἀϊοεσί δαϊίνοῖν, ἰος πμἱολ ἑθσξο 16 δ ἀχδοῖ βασζαὶμὶ 
ἴη 2 βδπι. χαὶ. 20. ΟἿ, 1 Ὅσοι. σσ, 6. 
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4 Υον. 6. --- 1 δϑδῖσιδ ἐπ ροδαί δ!6 ἴο δι δ ]8 Ὁ ΔῺ ἀϊφείποεου Ὀούνοοα 2 αδὐὰ 13, Βοίῃ δὲὸ δοὰ ἰμάϊροτιποϊοιδϑοὶν 
οὗ Ῥγαιοδὶ ΟΣ τϑο δὶ ΟΡ ΠΊΟΓΔ] ΡΟΥ͂ΘΡ. 

δ οτ. 1. --- Το Μδδογοῖο ἑπιογρυποῖίοι τοαῦϊΐτο “"᾿ Ὀοΐοτο ΖοτοΡΘθοὶ ᾽ ἠο Ὀ6 οοπῃεοίοα πιὰ πἢδὶ ξοαδ ὑὈοῦτο, δοὰ 
οί, δὲ ΒΟ Ύ., πὶ τῆδὶ ἰοἰον. 

6 Υετν. 7. -- Βο δ ρῥἱδίβ ' ἰδ αυἱὸ 88 οοῖτοοῖ ἃ του ἀοσίηξ οὗ 11... ΟἿ; 88 ἴΟ ΒΌΡΡΙΥ ἃ [αἴατο (ΕΒ. Υ΄.), δηᾶ ξυτοὶ ὮῈΣ τηοΣῸ 

ενὶειοὰ. 

1 Υον. Ἴ. -- Το Καρὰρ οὐοῦ 18 ἰδδί ἰοέξος οἵ ΠΨΕΣΙ δον ἰδδὲ (μα νογὰ ἰδ ἃ δχωϊηΐηο ἕοστο οἵ ΚΝ Ἴ, δυὰ ἴο 

δρροείτου στὰ ὙΣ ἘΣΤΊ, 

8 Υοτ. 10. -- ΤΏ [9 σῦο οἵ ἐδ ὕνο ἰπϑίβωςϑθ ἴῺ ΒΊΟΝ γασῦα οἵ (μ], οἶδδα ἴακο Ραιίδοι ἰπδίοαὰ οἵ Κατυοίδ. ἘηῸ 
οἶμον γοσὺ ἰ6 Γ΄ Ὦ, 

9 εν. 10. -- “ἾἿΤΠο89 δΟΥΘΏ.} Τῃο ἐγδη Δί ἢ} τρδῖοβ ἐπι ρῆτοδε δε δυδ᾽θοϊ οἵ ὑπ νοτ σαϊοῖοθ ῬΧΟΗ͂ΔΘΟΣ ον δ 
οὐ͵οοῖδ ἴο εἰ "' Υἱοϊφοῖ ἰῃνογοίοη,," Ὀσὶ (6 ἰδ ποῖ ογδο ἔδδη ἴο ἀἰδτοζαγά ἰδ) δοοϑ δ δὰ Ὀολὰ ἐδ0 ἐδειδὸ διὰ ὩΌΠΣΌΕΣ οὗ 
ἐ)4 γογὺ, ὉΥ τοῃάοεγίηξ “ πῶο ἀαίὰ ἀσπρίφοά, οἵο., 1.4ὲ ΑΛ 47 ταὐοίοθ.᾽ 

10 ον. 12. -- ων, ἄπ. λέγ.» 1}Ὁ., Θδύβ, Ὦδσθ 5 ΟΥ ὈΓΣΒΔΏΟΘὮὨΘΒ, 80 οδ᾽)οὰ Ὀνοδῦδο οὗὨ ἐμοῖς σοϑοίῃ Ὀϊδινοθ ἴο σί ρο 6819 

οἵ κταίη, οὐ (θιιτοὶ) οἵ τοὺς ἀπάαϊδίίης τοοιίου. 

11 γον. 12, -- πὰ ΟΡ ΜΩ ΤῊΪδ δἷδὸ ἰδ δὰ ἅπ. λεγ. [Ιὲ ἄοδϑϑ Ὡοὲ πιθδ ργϑϑξές (δυο ρβδί δ ΌοΓκ). το 15 δακίδίποὰ ποὶ- 

ἔπος ὉΥ οἰγ ΠΟΙ ΟΑῪ Ὡοτ ἰδδῖὶθ; ὯῸΓ γερρέαςίες (Ῥτοδδδὶ), ποι ἰδ ἴοο τασῦθ; ὑαΐ, 6 ΚΕ. Υ., »έρε;, ἑ. ε., ἴα ο 8 οὐ δρουϊ 
τεουκὰ πιϊςἢ [86 οἱ] νδὲ ἀϊδεμεατχοά. 

11 ον. 12. --- ΤΏοτο 6 αὶ ἰδ Ὀροῦ πογάβ 6196. Τθο δὨϊηϊξ οἱ ἰδ ᾿ἴκο Ια υἱὰ χοϊά ; Ὠθῶοο [ἐ ἰδ βαϊὰ ἔο φοίάδη δρουϊ 
ΒΟῸΣ ξοίά ουἱ οὗ ἐμποϑμηδοῖ νοῦ. 

18 γον. 14 - ὮΨ (ὡς Ἠσπάοτοοι φαρκεαίδ) ἰδ Ἰ Πρ εῖοα] ζος 3 Ὁ Ὁ μα Ὀοίοσθ; οὐ ἴῃ τηϑῦ ΒῸ (881 Είοκε χχῇ, 19, ἴ6. 
τὶ. 2) 1}}..) ἀδοῦε ἈΪπι, παῖς πουἹᾶ παὲσσα!γ Ὅ6 ἔδο Δρροδσαωδο ἰἑ ἔδο 1ογὰ πἊ εἰς δοιὰ ἐμ ο} πότὸ νἰδοάϊχις. 

ἘΧΕῈΘΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

Ιη τὸ ΌΧΙΠΟΓ νυἱδίου τπο τὸ Ψ3Ὰ8 8 ᾿ἰν οἷν αὐ ΒΡ  ΔΥ͂ 
ΟΥ̓ ΤΠ 6 πιοϑῃ8 δηΐ ρτοιι πὰ οὗ τπ6 [ΟΊ ν ἢ 688 Οὗ δίῃ. 
ΤῊΪ5 οπα δάνβησοθ {ἈΓΊΠΕΓ, δηἃ Βῃυνν8 ἃ ροϑὶεἶνο 
ςομηπηπηϊοβίίοη οἱ κγαοο ὈΥ τ᾿ ἰςἢ 411} οὐδῖδςο 88 ΔΥῸ 
οὐϑγοοιηθ δηὰ {{|6 οβ᾽ Ὁ] ἰδῃπηεηιῖ οὗ ἀοἀ᾽ 8 Κίηραοπι 
οὔἴθοιυ 1} βοσιγοα. 

α. Τὴ] Ῥιείνη (νετα. 1--5). Μετ. 1. Απὰ [86 
ΔΏΩΟΙ. ... ουὲ οὗ δία δῖἴϑορ. ΤΠ οβο Ἰγογὰβ {Π|- 
ΡΪΥ 8 ρϑιιβὲ ὑδίννεθπ (Π:}9 νἰδίοπ δηὰ [6 ργοοθάϊι 
οηα, αὐτς Ὑν ΠΟ τα ἱπίογργοῖίης δηρεὶ ἢδ 
νἰςπάταννπ, δηά {Π|ὸ ργορίιοῖ ἢδα Γοϊαρβοα ᾿πῖὸ [86 
οοπαϊιίοη οὗ ογάἀϊπαγυ Ἴοοηδβοίουβπθθα. ΤῊ οοη- 
αἀἰείοη, οοτηραγοὰ νἱτῆ τμ6 οεδίϑιίος δίαιθ ἰῃ ψ Ὠΐοὰ 
ΒῸ ρογβθηδιδὶ ΟὈ]οοἴθ ΔΓ 866 ῃ, να 5 ̓ΐἴκ 9:66} σοπι- 
ἀιοὰ υνυἱ τῇ τλ ε, Ηδποο ΖΘε Αγ ποϑαραὰ ἰὸ 
[: διοιβοὰ ἤῸπι ἢἷ8. οὐ παγν δηἃ ΠΟΥΤΏΔΙ δἰδῖδ. 
Τμΐϊβ γδ8 ἀοπο Ὀγ [Π6 Γεϊαγη οἵ ἴΠ6 ἱπιογρτγοῖίης 
δηχε!. Τα πον υἱδίοι! ργοδεπιοα τὸ ᾿ἶπὶ ἰ8 δι τι κ- 
ἱῃν. Α οσὐπαϊοϑιἰοεἰς οὗ γοϊὰ νὴ δη οἱ] -νοββοὶ οἡ 
ΟΡ, ΠῸΠπι νυ! οἢ ἴΠ6 οἱ] ἥοννβ ἱπῖο θδοὴ οη8 οὗ {π6 
δονϑῇ ἰἈΠῚΡ8 ἐπβυ ον Βαύθῃ τ068; ἀπά ἔτνο οἶϊνθ 
ἴγορα ὈΥ 186 δἰ46 οἵ [Π6 σαρηα]οβ το Κ. 

γογ. ἢ. Απαϊμδὶὰ.... ἴδο ἴον οὐδ. ὕροπ [6 
γα, το. 566 αὐ. δηὰ Τοχὶ. ὍΠ6 οδῃα!ϑδίίοὶς 
νὰ (Ογπιοά αὐτεῦ τ[ἢ6 ρδιίθγη οὔ 16 ὁπ ἱπ 106 ἰΔῸ- 
ογπροὶο ([χ. χχν. 531-37), δὰ. ννῖςἢ} δοτὴθ ΓΟ δΓΚ- 
αὐΐϊο νατιατοπ8. ὙΠῸ οδηδοϊδογι πη τῃἢ6 ῥσορποῖ 
86. δὰ ἃ τουπὰ υρβδ6ὶ οἡ 118 ἴ00, δπα βούϑῃ ἴθο- 
ἰηρ-τα 68 ΓῸΥ δ. ἢ δ ρ, δπὰ ὕνγ ἰγθοδ δ 18 865, 
ἢοη6 οὗ ποεῖ ἡ γῈ δθοη ἔῃ τἢδ οΥἰ κ᾽ Π 8] ρδιίογη ἴῃ 
εἶο δαῃοίπαγγ. ΤΊῈ ῥγεςίβα τηοδηΐπρ οὗὨ ἴΠ6 ρῇγδδο 
τοηποτοά, δου θῶ ὲρϑα ϑδοῦ, [ἰϊ., “" δούθῆ δηᾺ βονυ- 

θῃ,᾽, 49 Ὀθθη πηιοὴ οοηιοοιοά, Ησὶρ δπὰ Ηδη- 
ἀοτβοῦ ργόροθο δῃ δἰἰογαιίοπ οἵ [πὸ (οχῖ, ΟΡ ΕΠΕΝ 
οηθ οἵ ἴπε δεξεέης, ἴῃ δοοοίδποο αἱτὰ τς ΧΧ. 

διὰ Υιυΐχαῖο, 1 γοββοὶ χαΐηβ ἢ 88Π16 πα ὉΥ ο0η- 
ποῖ {πὸ ὅτι δευσπ ἢ νυ δι ρΓορΘ68, --ι ᾿ν ]οἢ 
ἐβ πατῇ, δῃὰ (ον ἄθη Ὁγ ἐπα ἱπιογραηοιίοη. [ζὺ}ι- 
Ἰοῦς δά ἀϑ τΠ6 ἴτνγὸ ἰομείδον, {ππ|8 πα κίημ [Π6 πυροῦ 
οὗ ῥίρμεβ [ουτίοοη, ὃδαΐ ἰ (6 ργορδοῖ Δα πιοδῃὶ 
(πδῖ, 6 ψομ ἃ παν βαϊὰ 80. [0 15 ὈΘΌΟΓ ἴὸ ἴ8]κς 
ἐἰὸ τοχῖ δ8 ἰΐ διαπᾶὰβ. Εογιγ- πο [68 ΒΓΘ ὙΘΓΥ͂ 
ἸΏΝ ἴο τοσοῦ ἔγοπι οη6 οἷον], Ὀὰϊ δ 9 ΚΠΟῪ 

ποῖ ἴἢα 8ε͵Ζ6 οὔ εἰτμοῦ {πΠ6 νϑδϑοὶ οὐ ἴη)6 ὉΡ68, ὴὩΟ 
)υάρπιοπὶ οδῃ Ὀ6 Ἔχργοδδοὰ δραίηδὲ ἴἢ}8 ῬΟδβ: ὉΠ 
οὔ 580}} ἃ την. ΤΉλΕ τ ͵88 ργοῦΒὉ]6, 5Θθ 5 ἴὸ ὃδ6 
οἰοαΥγ δῃονή Ὀγ 116 ἔδος τηδι 186 ΥἹΒί ΟΠΑΥΥ οΔη- 
ἀ]ϊοϑιῖοῖκ ᾽8 ἃ ἀοεϊρηθα ΘὨ]γροιαθηϊ οὗὨ [86 ΤῸΔ] ΟἿΘ 
πιδὰς ὮΥ Μοδοβ. 

γεν. 8. πο οἷίνο ἔσϑθοβ. Τὴθ τηϑδηΐηρς δ 
ἴΠ086 ἴγοοϑ ἰδ ἡ γ Ποῦ ΧΡ απο ἴῃ νοτβ. 12--} 4. 
ΤΊιΘ σδη]οϑίοῖς τοργοβοηῖθ (ΠπῸ ΟΠΌΤΟ, 65 τἰῃς δρ- 
Ροϊπτοά Πἰ ἢν θεδΓοΓ ἢ ἃ ἀατκ νου]ὰ. ΤΉ 6 15 οοη- 
ἡγτηθα ὈΥ δυο ράββαρου ἴῃ πὸ Νονν Τεδιδιθηϊ 85 
Μαδῖῖ. νυ. 14,16, ἔακο χὶϊ. 85, ΡΒ ΠΡ. 11. 15, δηά ἘΥ͂ 
τὸ ΟΧΡΓΟΒ8 βίδιοπιοηῦ ἰῃ ον. ἱ. 20, ““τὴ6 βενεῖ 
σδῃ ἀ] οτος Κα ὙΠΙΟΝ τῇοὰ βαννοδὲ δ΄ ἴἢ6 δούδῃ 
συγ ἢ 68." Τῆι βανθη [Δ Ππ|08 ἰηἀϊοδίοα ἐΠ6 {Ὸ}}Π688 
οὗ τὰ Ἰίσς τὰς γ88 Ἔθα, δηᾶ [Π6 βεύϑῃ ἐἰπιῈ 
ΒΟΥϑῇ τ 08 ἴΠ6 ΠΌΙΕΥ δη ἃ ΥὙϑυοαΥ οὗ 1Π6 σΠδῆ- 
Ἠ6]8 ὈΥ ὙΠΙΘὮ ρΎδοο ν᾽ 88 ᾿τηρατῖοα ἴ0 [Π6 1 πλΐ ΠΑΓν. 

Μοῦ. 4, 5. ΑΠΔ1 διδιοσοᾶ.... 0, τὴν Τυογά. 
“}Ὑ απῃδνογοα,᾿" ἑ. 6., ἴ0 τἴπ6 πἰδίομηθης δι ρρεβίο ἴῃ 
186 νἱδίοπαΓΥ δοθῆ. Τῆι σουπίογ-υοδτοη οἵ 16 
ΔΏρΡΟΙ ΠῊΡ 165 τὺ τπ6 ρτορῖος ταϊρσιιξ πανα Ἰοδγποὰ 
το οὐ͵οοῦ οὗὨἁ 1π6 νἱδίοπ ἔγοπι 186 δηῆδίορν οἵἉ 188 
ποϊάθη σληα]οβέεϊς ἴῃ 186 ΒΟΙΥ͂ ρἷδοθ. ἋΒοη 180 
ΔΏΡΟΙ ρμίνοα ἢἷ πὶ {ΠῸ ὨΠΒΊΎΨΟΙ. 

ὃ.  ὶοίηε ὥταορε ἰλε δοιγοι οὗ αἷϊ δ (νυν. 6- 
10). εν. 6. Τΐ8 16 ὑπ τοσὰ, οἷο. ΤῊ υἱβίου 
88 δὴ δι οάϊοὰ ῥγορῆοον ἱπιοπάβὰ πῃ [Π6 ἢτγθι 
ἱπεῖδπος γ᾽ ἴῃ6 συϊάδηοα δηὰ Ἴοοπιίοτι οἵ Ζεγον» 
ὈΔ[ο] : 8ηα 18 51:Ππ| νν88 εἶνοη ἴῃ ἴπ6 αὐγιρι πεῖ6Γ- 
δῆςο: “Νοῖὺ ὈΓ πὐρῆς,᾿" οἷο. Τῆδὲ 85, τὴ6 ποτκ 
ν] ἰοῦ ἴῃς ΗΘΌΓΘΥΥ ΨΌΥΘΓΠΟΥ Πα8 ππάογίδκοη Μ}}} 
ὃ6 οαὐτίοα οὐἱ ποῖ Ὁγ ᾿Πδὴ βιίτοηριῃ ἰπ δὴν ἰοτῃ, 
ας Ὀγ τἰἰὸ ϑρίγι οὐ αοά. ὙΠ16 Ἑοδπαϊθβιῖςκ ματα 
᾿ϊχῖν, πὰς τ σου] ποῖ ἄο τΐ5 ὕη]685 Γατηϊενεὰ ΜΒ 
ἃ Ηἰεπ ει} δα ΡΥ οὗὨ οἱ. 80 4]} τπαὶ νσαϑ πεοάξαὶ 
ἴον τ πηδίηίοπαηοα οὐὗἩἨ τα Ομ υγοἢ οὐ Οοὰ οἱ 
δαγίῃ, ἱπεϊμάΐηρ εἰ16 τοϑιογδοη οἵ [13 Ἰηδύετῖδὶ οϑη- 

τὸ δὲ Ὧνα τἴτως, [86 Τόπερ]ο, οοαξά ὕες διἰἰδἰ δὰ ΟἿ] Ὁ 
ΒΥ [Π86 βδπι6 υ͵εεβοὰ αὐύπογ. Ὑμδὶ {86 οἱ] οἵ τἴδ9 
διὰ} βῃῃου]ὰ δυιῃθο σο τπῈ Ηογ ϑρέγιε, 15. εἶθ 1685 
δίγαπρο, 858. ἴῃ δποϊηεῖπρ οἱἱ οἵ Φοῃβο γα 0) ΜΠύἔ 
υπάογεϊοοὰ αἰγῶν ἴ0 τθθδ ἰδ. Το δείεσιρὶ οἵ 
ΚΙϊείοιΒ ἰο δβϑυδ Ὁ} 5} ὁ αἰειϊοιίοη ὑοινθθῃ 

ἵπο ποτὰ 25 δηὰ ὝΡΝ, δα ἰῦ (Δ ἕοπηος εἷ- 
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ὝΔΥΒ τηοδηϊ δηοίηςπρ οἱἱ, πὰ [Π|6 Ἰδτῦδυ, ᾿ΠΠαπιΐϊπα- 
ἔἶπρ; οἱ! , 5. δ ἰοροῖποσ ναΐη. Βοῖδ ἂγ6 υδοα ΡΓΌΠΉ18- 
συουδὶν (ῸΓ εἰτΠῸ Ὁ ραγροβο, δηὰ θοι ἢ τη ἢδνθ [86 
588ΔΙ1ὴ6 ΒΥΠῚΌΟΪς δἰ Πα Οη. 

Μνεν. 7. ὍὝ͵᾽ηο ασί ἔδου, οἴοσ. Α8 {Ππ6 γοβξοῦγοοδ 
οὔτἢε Φον ει ἸοΟΥ γότο ἔδυ, δηὰ [ἢς ΟὈδίαοϊ δ ἢ 
(ἢ6. ΨΆᾺΥ παπιοιοιβ ἀπ ἐονπι 8016, τῆς τῆοιρ]ιῦ 
ςοπταϊποά ἴῃ νοῦ. 6 ἴ5 ὀχραπάοα ἴῃ ἃ 5 Κίπρ ΌΥπι, 
ΤΉ ὀχοϊαπιδιίοη, Κ7λο ατὶ, οἵἷς., χίνα5 στγοαῖ νἱν)εὶ- 
ποὲς ἴο ἴα βοητίπηοηΐ, ἀπά (Π]5 15. 51}}} ιγι! ον }η- 
ογεδδεὰ Ὀγ 186 σοῃςἶβα οτος οὗ [ἢ6 δρροπαάρά οοπὶ- 
᾿παὰπὰ, 7π|0 α μίαὶν 3 ϑοῖηθ υηπογβίαπα ὕγ τἰϊὸ 
τιοιηϊαΐη τπῸ Ῥογβίδηῃ Ετηρίτο, νἰσῖ 15. ἴο ΡῈ Ἰαὰν- 
εἰκὰ τὸ δ᾽ ρἰαἷπ ((α]ά., δόγοιις, Κίπιομὶ, Ηἰεζίρ, 
Ηεηρβιοη οτος, Κα], εἰς.). ΒΒ ἴτ ἰδ ὈδττοΓ ἢ τ Κ6 
τ δ 8 ἤξυγο οὗ τΠ6 σΟ] 884) ἀἰ οι τ|65 ψν ἢἰς ἢ ΤΟΒ6 
πιουπίδίη εἰπῇ δὴ τα σοπεἰπιιδίίοη δηα σοπιρίοοη 
οὕ τι δυΠάϊηρ οὗὨἨ τπ6 ἴοι ρ]θ. 80 ΚΙ οίοτη, Νεριι- 
τολ, Βηἀ τηοϑὲ ἱπιογργοίογβ ΤῊ Ϊβ υἷονν ἱποϊαἀοϑ 
το οἵποσ, ἀπά δὲ [ῃ6 581η6 {{π|6 Ἀ]]ονῚ 8 οὗ δῇ Δρρ!]!- 
οδιΐοη οὗὨἩἨἁ [Πδ δϑϑδγαποο ἴὸ τῆς ΟΠγοῖ ἴῃ 411} ἀΡῸΒ. 
Τηδὺ ἃ πιοιιηϊδίη ἴῃ ῬΓΟΡΙΟΟΥ ἀϑιι8} Ὁ Βν 1 Ὀ0] 1268 
ἃ κἰηράοιη, 88 Πδηρδίοπθετγρ᾽ [Π5᾽5ἴ8, ΒΈ ΓΟΙΥ ἀ0685 ἢοἱ 
ΘΟΠΙΡ6] τι.18 ΔἸ ΑΥΒ ἴ0 ππάογβίδηα ἴδ ἐπ τ[ἢδλ Β6Ώ50. 
Α5 ὁπ6 Ψ6]}] 5,8, ἴΠ6 ἱπιαρεῦν οὐ ἴπὸ ΒΙΌ]6 8 ποῖ 
δίογθοοῖνυροεο. Απὰᾶ Ὠ6 888}} ὈὉσίως, εἴς. ΤΠθ δεο- 
οπὰ μα] οὗ τῆς νϑῦδβο ΤΌγϑῖο 8 τῃ6 Ἰονἕι] σοΙαρ]ὁ- 
τοη οὗ τπ6 Τορ]6. ΤὍ]ὸ βίοηδ πιοπιοποα ἰ8 ποῖ, 
845 ΗοπσϑῖοηὈοΥρ δηᾶ Ηδρηάδγροῃ δαὺ (Ἰν} 0} ΠῸΠῚ 
δρτύοβ 1)γ. ὅ. Α. ΔΙεχδπάοσυ, ἰτὶ πἰ 8 οΘοπτηθη πΡῸη 8, 
οχν !. 22), τ Του αιοη-βίοπο, ἴου ἡ Ὠ! ἢ ἃ αἰ ἔθ Υ- 
οπΐ ρἤγαβο 8 υβοά (οὐ χχχυἱ. 6, ὅ6γ, 11. 26), Ὀπ 
ἴπ6 ἥπίδΐτς οὐ σ80}]6 βίοηῃθ. ΝῸΓ οδη [Π6 νογὺ ὃς 
ΤΕΠάοΥρα ἃ5 ἃ β' ηρ]6 ῥτγείεσῖς (ΗοηρσπβίθσηυεΥς), Ὀμὲ 
ἴῃ τοσοογάδπος τ ἰτῇ Ῥαὺ οοη5., ται ὑς. σίνοιι ἃ5. ἢ} 
ΕΟΥ., “ Απα 6 56}|4}} Ὀτίηρ," οεἴοὌ.0 ὍΤ]ιῈ Ὠοιῃἷπα- 
ἄνα ἴο (6 νοῦῦ 18 ποῦ Φοῆονὰῃ (Ηδηάογροπ), δι 
Ζενιῦθαθοὶ, 65 τὴ. παχὺ γόγβο ἢ] Δ΄ δίιοινο. Τῆς 
δον 5 Ἰοδοῦ 58}}4}} δ ἴδδὲ Ὀγΐηρ ἰου ἢ 1Π6 ΘΟρΘ- 
βίομο ἀπκἰἀκῖ Ἰυυα δος] τ ΔΙ 0Π5 ΟΥ̓́ [Ππ6 ροορίο, ογν- 
ἱπρ, ατβϑοθ, ἄτϑδοθ υαρΐο ἐν! ἱ. ε., ΜὰγῪ ἀοά σγαηῖ 
δῖδ στᾶσα ἴο {Π6 δίοπϑ δπὰ 6 Ὀυ ] ἀϊηρ ἴθ τορτγυ- 
86ηἴ5, 80 [Πδ1 ἴἴ ΤΩΆΥ βῖλη [ογόνου. 

γον. 8. Απ δά ιϊοπαὶ σοπιηιη σατο 8 πονν 
τηλο τὸ ἴη6 Ῥγορῃεῖ. [τὰ ΒΟΌΓΟΟ 5 Ποῖ πιοπτοποί, 
δι ([Π6 ἈΠΑΙΟΡῪ ΟΥ̓ νογ, 9 ὁ ν ἢ ἴϊ. 9-1 ἐπε σατο 
{πὸ ἀπροὶ οἵ Φιπονδὴ κ8 {6 Δα ΠΟΥ. 

εν.9. ΤὨε Βαυᾶε οὗ... .. βοῃῦ τϑ. Δ5 
Ζευα θυ οὶ δὰ ᾿αὰ τῃς οππάδιϊοι οἵ τΠ|ὸ ἤοπδαὲ 
οἵ (οὐ (ΕΖτε ᾿ἰϊ. 8-10; Ηαρ. [ἰἷ. 18), 80 Βῃομ]ὰ ἢδ 
βηϊοῖ ἐς, Α σοηῇγπιδιίοη οὗ [ἢ ϊ5 μγομηΐδα ἰβ σίνοη 
ἵπ τῃ6 ποχὶ νογεθ. 

γεγ. 10. ἘῸΣ Ὑῶὸ ἀοεδρίβοι;ῃ; . .... ΨΒΟΪΘ 
Θδσίῃ. ῬὍΤῆα σοπειγιοίίΐοη ΠΟΘ 5 πει10}} ἀϊδρατοα, 
Μίαην (ΤΧΧ., Γάγσίηι, Ροεῃῖτο, δ αἰσαῖο, (ἰαἸ νίη, 
Ἐλπνα], εἴς.) πιά κα τῆ6 βοοοῃμὰ οἰπιιβὸ [86 ἀροάοσῖδ 
οὔ της ἤγει, εἶνιι6, “ ἴου ννποδνοῦ ἐἰδπρῖξοα {16 ἀὰγ οὗ 
δΙ1Α}} {Πρ 5, ΤΠΟΥ͂ 50.841} 560 Ψ (ἢ 7υγ,᾿ εἴς. Βαι 

Ὦ, σαπηῆοι δὲ τοπάδγθα ἰσλοεθογ, ἤθη Το] οτνοὰ ὈΥ 
ἃ Ῥγοιϊοῦίο τ ἢ Κας οὐπ6. ἘΚοΙ] επὰ Ἶ ογάβιχοτιῃ 
τοδί ἢ τα ἱπιογγοραιίοη, Ὀαϊ σοπ βία ογ ἰϊ τες ἃ ἀδηΐδὶ ; 
'ἴΏ 16 βοῆβα ταὶ ΠῸ οὔθ "0 ἰομ68 ἴο δοῆϊευθ, οὕ 
ἄοες ἀομίανο, δηνι πρὶ ζτοδῖ, ἀυπρίβεβ τῃ6 ἀδγ οὗ 
5104}} τη ρα. Βαϊ [Π8 κοῖδ ἃ πηϑδηΐπν οὐϊ οὗ τΠ16 
ἴεχὶ Ὁγ ἤγοϊ ρυτείηρ ἰτ 'ἴπΠ. [{ 18. ὑοῖτον το τα Κο τῃ6 
εἰδῦβο δὲ 8. ρεΈπεγαὶ σα] ]θησε, “ ὙὟ μο ἀεδβρίδ68," 
εἰς,, ἑ. 6., νεῖ τεδέοη. 'ΓΠθη (οἰονν 9 τπ6 στουπὰ 
οὗ τὸ αυεριίοπ ἰπ (Π6 τοεῖ οὔ [6 νϑῦϑθ, {Π|6 βέ8ο- 
“Αἴο δἰ γἷα οἵ νι ἢ ἢ ἰ5. γγο}} ὀχ ρίαἰπθὰ Ὀγ Ῥγεββοὶ 88 
8 οἸἰπηαχ, οἵ ψῃΐο ἢ 1Π| βίθρβ ἄτὸ (ἢγθθ, ΠΆΤΏΘΙΥ, 
(1.) Ὑ ποθ δέυεη, αἰγεδάν πιθηιϊοποά ἴῃ (πα ῥγονΐ- 
Θὺ2 Υἱείΐοῃη. (2.) ΤΉΟΥ δ {Π6 ὀψὲ οὐ «ελουαλ. 
(8.) ὙΉΕΥ δισεερ ἰλτοιισῆ, αἱ ἰδ εατίλ. Ἴ με86 βουβῆ 

οΥ68, [6 φβονϑη οἱ γδαϊδιίοπβ οὐἨ πὰ ϑρίτίς οὗ 
δΔεοδονδῖ (οοιΡ. οἡ ἱἰϊ. 9), δα ϊγ 866 [Π6 ῥ᾽] υπιηηιθῖ, 
οῖςσ. Ηονγονοῦ αἰδοουΓαρΊΠ»» ἴ[Π6 518}} Ὀορὶπηϊηρϑ 
ΠΔΥ 6 ἴῃ {Πποπηβοῖνοβ, ἴῃ6 νΝῚἹΠπρ οοὐρογαιίοη οὗ 
ἴΠη6 ἀἰνῖπο δρίγις ΘΠΒΌΓΟΒ βιισοο58 ἴ0 [ἢ6 ΘΙ ΓῖδΘ 
οἵ Ζοευῦθαιοι. Το μἱυπηπιοῖ ἴῃ τ[Π6 δαηὰ 1πα]- 
σας ἴΠ6 ννοσΚ Πα ἰ5 φησαροα ἴῃ. 

ς. ΤΑς πιδίδ ὧψ ιοἠϊοὴ ἰλίδ αἰὰ ἐε δεσμοί (γ6γ5.᾿ 
11-14}. 

. ΑΒΔ ΣΙ δισνοσοὰ.... ἰοῦ. Τῇ 
τηδὶπ μογιΐου οὐ ἴὸ “νπὴῦο} 88 ΠΟῪ ὕξοθη ΟΧ- 
ν]αϊη τα, δας τΠοτα γοπγαὶπϑ οἣθ ἔδαῖαγο ἀπιουο οὶ, 
- τπὸ οἸἶνὸ ἴγθθϑ οὔ εἰ 6Γ βἰ46 οὔ (ἴδ σϑης  θϑιοῖκ. 
Δςςοογάϊηρ)]ν ἔθ Ῥγσρδεῖ δδκ8 ἴΓΠ6 ἱπίογργοι ηρ δη- 
“οἱ. Βυῖ νἱουῦ νναϊπρ' ΤΥ δὴ δησνο, ἢ6 γὸ- 
ΠΟΥΓΒ [6 ητιθϑτίοη 11} ἃ δἰ ζῆν πιοαϊοδτίοη. Τῆς 
ΓΟΡΟΙ ΠΟ ΒΘΕΠ8 ἴ0 ἱπάϊςαιθ ἃ οομνίοτίοι πῃ ἢΪ8 
τ1Π4 ΟΥ̓ 1Π6 ργοδὶ δἰζηϊἤσδησο οὗὨ {118 πανν διιὰ ρὸ- 
ΘΠ ΑΓ [δαύιγα οὐἩἨ [6 ὁδπα ΑὈΓΌΆΙΣ. 

γον. 12. 1 διηδνποσγοὰ οἴ βδϑοοῃὰ ἀΐτηθ, οἷο. 
Ηοτο ἰδ ἰ8 τὴ6 Ὀγδηοἶ 68 οὗὨ τῆια οἷἱ τγοθβ πὰ ἱπαυΐγοβ 
ἁυουῖ, 686 δΓῸ δ ρ δ δῖχο, ΔρΡραγοπεγ, ὑθολῦ 88 
ΠΟΥ τὸ ἴῃ6 ᾿ἰπκ οὗ οοπηθοιίοη Ὀοίνγθθη (Π6 σΆη- 
ἀοἰαῦτυπι δπεὲὶ τπ6 ἴγθεβ, ἀπὰ θδοϑῖβα {πὸ ρθου 8 γ- 
ἰϊγ οὗὨ τηἷδ ρδγὶ οὔ 18 δγταροὶ ἰδ ἴῃ ἴμ6 ἕδος, [μαι 
τ ΒΌΡΡΙΥ οἵ οἱἱ σαπὶθ υἱοῖς ἀπν ἰητογνυοηίης 
εὐϑμ ἀἰνϑοιῦν πὶ [Π6 βουτοῦ ἴῃ παῖατο. ΤΠ ο80 
ὈγΔΏΟΠ6Β ἐπγουρ βθρουῖϊθ ἀἰβδοθαγρθ αἵ πο τῆοὶγ" 
οἱ!, νης '8. σα ]]1οὰ φοίά, Ὀοοδι86 οὗἨ {8 δΟΙῸΣ οΥ 
Ῥγθοϊουξηδεα. Α 5 πη} αν 1868 οὗὨἉ εἰ ψοτὰ 8 Τοαπὰ 
'π Φοῦ χχχνῖ, 22, ν ΏθΓα τ 18 βαϊὰ, “" ὁ] ςοπμοιἢ 
οὐ οὗἩ 1Ππ6 πότ]. ρσοϊὰ Ὀεῖπρ μι ἴον τπ6 σσ]άρθη 
ὑγιῆ οϑ8 οΟὗἩἨὨ 16 δκῪ (Ε. Υ΄., (δῖτ ψϑαῖποῦ). ΓΘ 
Ἰαῖθυ ον ἰ 5 ἡποϊ 6 το τ4Κὸ 1ῃ6 ννοτι ἸἢΠΟΓΑ ΠΥ. 

γον. 18. Τὸ ἀσγάκοη ἢἶβ. αἰϊοπτίοη 51}}} ᾿πότὸ ἴο 
τῃ6 ἱπιρογίδηςα οὗὨ {Π|5 γμοττίοπ ΟΥ̓ τῃ6 βυπιῦοὶ, {Π|0 
ΔΉΚΟΙ Ἀ5Κ5 τ[π6 Ῥτγορῆθι ἱΓ πὸ ἀπάογβίοοα ἐϊπ πιοδη- 
ἴῃ, ἀπὸ Ὀοΐηρ᾽ ἀηϑυνογοὰ ἴω τῇῆ6 ποραῖῖνο, ργοσοοὰβ 
ἴ0 ψῖνα τ06 περοβεαᾶγν ἱπίοττηβτίοπ. 

6Γ. 14. ΤΟΒΘ δῖῸ [ἴΠ6 ὕτγο ΒΟ. ΟΥ̓ Οἱ], εἴο. 
“ δοῃϑ ΟΥ̓ οἱ! ᾿᾽Ξξξ βι ρρ]16ἀ ψνἱεἢ οἱ], ἡ. 6., δηοϊπιοὰ 
ΟΠΕ8. “διδῃὰ Ποίυτα ᾿"᾿ Ξξξ ἃγὸ βογνδηῖβ οἵ. “Ἴο86 
80Π8 οὗἉ οἱ! ἀτὸ ποῦ τΠ6 δε] ονίησ πιο θοῦβ οὐὨἨ [8- 
γαρὶ δηὰ τ (ἀθη 165 (ΚΙ|οίο1}}, ἔἴον τη}18 τνουἹά 
ςοπίοπηα [Π6 οἰἵνθ ἴγϑὸβ νγῖ Δ [Π6 σϑηἀ] στὶς Κ ; ποῦ 
Ηδραραὶ δὰ Ζοοπατγίδη (Ἡοβτηδη, Βδαπις., οἷς.), 
ΠΟΓ ΨΦοβπα ἀπὰ Ζογιθθαῦοὶ οοπείἀοτγεαὰ 85 ἱπάϊν! ἀ- 
ι.8}6 (Ποη ἀθτβοπ, ῬΓΈ886}), ἴοσ τἢ6 ΒΏΡΡΙΪΥ οὗ οἱ! το 
16 σα οβτοκ, ἑ. 6., (ἢ6 σοπηπιηἰσαιοη ΟΥ̓ κτασθ 
ἴ0 16 ΟΠατοῖ, σου! ποῦ ὃ6 πιβάδ τὸ ἀδρεπὰ ἵροῃ 
1Π|6 ᾿ῖν68. οὗἩ ἵνο πιοτῖα] τηοη. ΤΠΘ ρἤγαβα γαῖποῦ 
ἀοηοῖοβ [ἢ 6 ΓΟΡᾺΪ πὰ ρΥίοβογ ΟΠΊσΟ5 νυ ἢἰοἢ τ ΓῸ 
τΠ6 ΟΠ οΥ τπηεάίδ ἱπ΄ το Ο]ά 1 ἐβίαπηοπὶ ἴογ οοῆνον- 
ἱπρ οά᾽ Β σταείουβ γί ἤδ τὸ τἴ6 Ομυτγοῆ, δπὰ πῃίοῃ 
Δ τΠ6 τἰπιῈ οἵὗὁἨ ἁἰῃδ νἱϑίοῃη ὑγοτο σοργοσοπιοὰ Ὁγ 
Ἰόβα δὰ Ζούαθῦαθε]. ὙΠ ἀρργοργίδιθη 688 οὗ 
1π6 ἀδείρηδιίοη 11ὸ8 ἰπ τὴ6 ἤϊες τἢδῦ πηοιίοη τνῶϑ 
1Π6 ΘΟΥΟΙΠΟΠΥ ὈΥ͂ ΜΓΠΣΟΝ, ΡΕΓΒΟῚ5 6 ΓΟ ἱπάποῖοά ἰηῖο 
ἴῃο86 οἰξοαβ. 

ΤῊὴ6 ρῥϑου αν ὁποουγαροπιθης οὗὨ (ἢ ΐδ νἱεΐοπ δρ- 
ΡῬΘΆΓΒ πῃ (δα οἰγοιιπηπίαπος ἴπας τ[ὴ6 ΟΠ ΓΟ ἢ 8 
81}}} ταργεβεηϊοὰ ὃν ἃ. βίδιο οαπάοίαδγιπι, πηδάθ 
89 [Οὐ ΥΥ οὗὨ βο]})!  ροϊὰ, θυῖ ἔπιττι  ϑῃ δα νυ ἢ αν 
ΠΟΥ ΠΌΠΊΟΓΟΙ 5 μΐροδ οὗ (οὐ πη σβτοη, δηα 8}- 
Ὀἰ θὰ νι} οἱ, ποῖ ὈΥ ἴμ6 (δῖ βογνίοθ οὐ [ἢ6 
Ῥυίδϑιβ, δύ ἔγοπι ᾿ἰ νην Οἵἶνο ἔγθαϑ δὶ 18 δ᾽ 6 σῇ ἢ 
σΟΙ θυ ΔΠ}ν ρουγοά ἰπ 8 ἤγ68}} δηεὶ δυσπάδηϊι βίγοβπι 
οὗ 186 ροϊάφῃ ἰ|Ἰᾳιυϊά. 

ἘΒΕΟΙΟΘΟΘΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΜΟΒΑΙ, 

Ἰ. Τῆο ΟΒαγοἢ ἰ8 ἃ χοϊάδθη μι ὈθΑτοσ, δηὰ 
(βογοίοσα δὲ οὔοθ ρῥγεαΐοιιϑ δπὰ Ἰατηΐηοιι8. Ῥχδ- 
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ποπογοά Ὁγ Ηΐπι. Ζίοη ἰβ ἢἷβ μοσυ) αν ἱπ Ποἴδηςο, 
ἐϊδ ΠΙΘΠΊ ΕΓΒ 8.6 ἢἷβδ Ἰαννοΐβ, δοααίγοὰ ὈῪ δὴ ἱπη- 
ΤῊΘΆΚΟΣΔὮΪΘ σάπβοπι. Νοιν ΠΠδίδηάΐην, τΠοΓγοίογα, 
ἐμοῖσ ἔδυ Πα88 ΟΥ ΟὈΒΟυΤΙ ΟΥ̓ ἱπιρονίθοιοη8, τ(ἢαν 
ΔΙῸ ῬΌΡΤΥ ΒΥ τα} Ζοὰ ΒΥ Δῃ ἀγιίοα πιϑᾶο οὗ 580} 
ξοϊά. Βαι ε}}}8 ἀΥγιῖο]Ὲ 18 85 δἰ ηἰ σης ἴῃ 1[5 1586 
85 ἷζ 8 ἴῃ [18 τηδίογα!]. [ἴζ 8. ἃ σδπα]θϑεῖςκ οὐ Ἰδταρ- 
ϑῖδῃη4ά. [18 οὈ͵εοὺ ͵ἰ8 τὸ γῖνα ᾿ρῃϊ. Ηρηςσθ Οὔγ 
Ἰωοτὰ βαϊὰ (ο ἢ}8 Ὁ] Ονγοσβ, Ἧ8 ἀσὸ [86 ᾿ρῆι οὐ της 
νοῦ. ΤΗΐβ Πα5 Ὀθθη ὁπ0 οἵ ἐδα οἰΐοῦ Τα ποῖοι δ 
οὗ πὸ ΟΠατΟἢ ἰπ αἰ} ἀροβ. ΕῸΓ [6 ρυϑαῖογ ρῆγί 
οὗ [Π6 γτϑοθ Ὧδ8 δἰ ψγαγβ ὑὕδθη ἴπ [ἢ οοπάϊτίοη ἀ6- 
βου δε Ὁ 
ΘΔ ἀπά στοδθ ἀδυῖπ688 [06 ρΘΟΡ]68. ΤῊΪ8 ννα8 
(89 παεῖγαὶ δηὰ ὨΘΟΟΘΒΑΥΥ ΓΟ ΟΥ͂ ἀσργαυῖγ, 
“1 μοῖγ 00] 18} Ποδγὶ ᾿γᾶ8 ἀδικοποα. ὙΤθδΥ οἴδη 
ἴπδ6 στοαὶ δάἀνδηοοϑ ἰη οἰν] Ζαιίοη, Ὀὰϊ ὑΠ6Γ6 νγ88 
ΠΟ ΤοΟΥΓΟΒροπαΐηρ στον ἴῃ τοὶρίουϑ Ορίπίοη ΟΥ 
Ῥτγδοῖοα ; ΟἹ ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, “ Ῥτοίδβϑιηρ ΓΠ ΘΠ ΒΟ] γ68 
ἴο Ὀ6 »ῖδο ΓΠΕῪ Ὀδοότηθ [00]8." ΑἸ} 186 ἰγὰο δηὰ 
τὸ ᾿ς 1[Π6 ἀποίθην γον] Θη͵ογοιὶ βιγοδιιϑθὰ ουἱ 
ὉΠ) ἴπ6 σδπάϊοβιος το ἀοα βοὺ ἃρ ἴῃ 8 

Θἤοθοη Ρρθορὶθ. Ν᾽ 41} τποὶς ἐπι ρογίθς 05 1ῃ6 
ὅδονθ Ῥγεβεγυθὰ τὩ0 Κπονοάρα οὗἩ [86 ἔγυα αοἀ 
δηὰ οἵὗἁὨ ἰΠ6 πιοάς οἵ δορορία}}}6 γον ; δηα ἐποὶν 
βδοοαὰ ὈΟθΟΚΒ ἜΙΟ Δ ᾿ΟΓΟἢ ἴΤΟμῚ ὙΓΠΟὮ ΤΩΔΏΥ ἃ 
ταΐῃοῦ ἰρθς ἀπιοηρ βυττουπαΐϊηρ πδίίοπϑ γγ͵ἃ8 Κίη- 
ἀ]οὰ. 5851} τῆογθ ἰδύρϑὶυ 88 118 [Π6 ς456 ὙΠ ΠΘῊ 
[0 ΠΟῪ ΘΟΟΠΟΙΆΥ͂ γγ88 6580} 56 ἃ. 11 τῦδϑ ἰπτοηἀθὰ 
ἴο 06 ἀϊβιιδῖὶνθ Βηἃ ργορασδῃάϊδε, θὰ Σ ΟὨΪΥ ὈΥ τΠ6 
ἔογοσ οὗ μη, --τ [ἢ 6 τηβη} ϑτδοη οὗ 86 τ. [ἵἰ 
οουγιίοα τὸ τ. [1 αἰδοντιοὰ τ 6 πηΐγιυ {Ὁ του κα 
οὗ ἀδηκποθβθ. [Ὁ ἀειπαπαρα πιο] ζοης δι δηὰ 
δΔάποίθποθ. ΝΌΟΣ Ὑ88 ἴΠ6ΓΘ ἃ ΠΊΟΤΟ ὉΠΕΟΥΙρίυΓΑ] 
Πιλχῖτὰ ἴπδη ἴῃ 81 ἩΒΙΟἢ Οἰα᾽ πδ ἱρηοσθησθ 88 ἴΠ6 
ἸλοῖὮοΓ οὗ ἀονοίοῃ. Τῇ ΟΠυτοῖὶ 18 ΠΟΥ͂, 89 80 
ΑἸΔΥΒ Ὑ83, 8 ᾿ἰμἢ ΌΘΔΓΟΓ, δηὰ βθοῖκβ ἴο δοῦοῖη- 
ῬΙ 5 ἢθγ οὈ]οςῖΒ ὈΥ τηθηῖδὶ δηἃ τηογᾺ] {}}ιπιλϊη8- 
τίοη. Νὸον ἰδ ἴμθγὰ 1Π8 Ἰθδβὲ ρτουπὰ [ὉΓ ἴμ6 ποῦ ἷν- 
δα  θῆν σἤδΔΥρμΘ οὗὨ ὑπίπ θη 110 688 ἴὸ [Π6 ΕΌΚΤΕΣ 
οὗ αἰδοονθῦγ ἴῃ ἢ γβῖοα] βοίΐθποθ. Ζίοη μοὶἀ 5 ἤττη- 
]γ τδὲ τη6 δυῖῃον οἵ πδίατο δηὰ οἵ γευθ ΔΙ Οη ἰδ 
οὔθ δηὰ {ΠῸ 58π|6, δὰ {πᾶὶ 10 ἰ8. αυΐϊῦθ ᾿τπ ρΟΒΒ1 0Ϊ]6 
[δὲ {ΠῸΓῸ οδῃ ὍΘ ΔΏΥ ΓΙ64] αἰβοογάβησο ὈδίΘοη [ἢ 
ν ἴογιηβ οἵ (ὑοὰ᾽Β 8βο  ἀἰβοϊ οδῦσο, 8.0 οὐ͵εςῖδ 
[0 ᾿δΒΕῪ ἰῃίδγοποοθ δηὰ ππδουπὰ ἀσδάυοιοηβ, ἱμιὶ 
Κπον)ούρο, ἴτας Κπον]οᾶρο οὗἉ 8}1] Κι πάβ, 886 ννε]- 
ΟΟΙΏΘΒ 85 δκίῃ [0 ΠΟΙ ΟὟ Ὠδίυγο, δηαὰ ϑι υβουνὶ- 
θμΐ ἴο ἴ[Π086 σγοδῦ 6Π.8 ἴογ ψ ῃϊςἢ ἴἢ6 Μοβὲ Ηἰρἢ 
Ὧδ8 δοῖ Ὡν ἢὶθ χοϊάθῃ οδηα]οδιοῖκ ἱπ τμΐ8 ἀδΓκ 
ὙΥἹὰ. 

2. Βυὶ τἘπὸ ΟἸυγοἢ κα 186 τοοη Βῃΐη68 ΟΠ]Υ͂ 
αὥὐὶ ἢ ἃ Ὀοττονγοὰ ἰἰρϊ. 8ὅ|6Ὲ ἣδ8δ Ὧ0 τοϑοιυγοῦβ οὗ 
ΒΓ οὐῇ. Α|} ἀοροπὰβ προὴ (Π6 οοηῖγαὶ ϑιιη οὗ 
ΕΠΡΗΘουδη688, ποῦ ΟὨΪΥ (οΥ {ἰ]πτϊπδιίοπ, ὑὰῖ ἴῸΣ 
ΘΥΟΓΥ ΟΥ̓ΠΟΓ Κὶ πὰ οτ ἄορτεο οὗἩ ἰπθποηοο. Τἢΐδ 18 8 
ἔα πάδιηοπίδὶ γα οὗ δογιρίυτο δηὰ δχρογίθποθ. 
Ιη τοὶ ίουβ ἀσνυο ορηπχθηῖ, ουϊνναγὰ ΟΥ Ϊηνατά, [6 
οἴδοίοης σᾶυβθ ΔΙΔΥΒ 168 ὈΔῸΚ οὗ ψὮδιὶ ἰδ 866ῃ. 
ἀοά υδβο8 Ὠυπιδῇ ἱπϑΌΓ Π]Θηἴ5, 8 ΓΑΙΘΙΥ, ἱΓ ΟΥ̓οΓ, 
ορογαῖθβ ἱπάθρθη ΠΥ οἵ ἴποπι, Ὀυΐ Ὑ θὰ [86 
οἴΐδοι τοῖν αἰπι, [Π6 ῬΟΥΤΟΓ ΟΟΠῚ68 ἔγομη δῦονθ. 
8Ἀ}Π1}πρ Ὑ65861] ΡΘΥΘΟΙΥ ἜΗΙ 8Δ)ἃ τηδῃηθα, 
ΤΔηηοῦ ΤΏΟΥ͂Σ ἴῃ 8. (Ά]Π|. 6 τηοϑὺ ἰηροηΐουβ τ)8- 
οἰἶπθ δοσοιῃ  } Βηο9 ποιπΐης, ἰἶ πιοῖῖνο ῬονΘγ ὉΘ 
ψ 0] Δ. [ἢ ἸἰΚΘ δῆθεν τπ6 ΟΠ υτο ἢ ἰδ ΠΟΙ Ρ]688 
ἱ [ογβακοη οἵ τὸ δρίγιι οὐ αοὰ. Α πον ὑἱγιἢ, 8 
ΠΟῪ ογρδιίοῃ, ἃ γυβυγγθοιϊίοη ἔγοπι ἀθϑτι ἴῃ ἴγος- 
8668 Βηἀ 5118, --α [656 δ΄1Ὸ ΟὈ͵θοῖδ Ἡ Πΐοἢ τυοοκ 

Αἱ! 106 ὉΠΗΥ οἵ τθσγθ Ὠιτηδλη ἀρθηοίοθ, ΟἿ ΗΘ 
ψὯοΟ πιδᾶάο (ἢ6 8Βο0] ἀπὰ Ὀγολιμοὰ ἵπτο ἱξ οὗἁ δἷ8 οὐγῃ 
ἱπβρίγαιϊτίοπ ολη τοοαβὲ [Π6 ὕτόκοη τρου]ὰ δηα Ὀτπς 
ῬδΟΚ (16 (ἷν Δ ρ6 80 ΒΔ] πιαγγθὰ Ὁ. δἰὶπ. Ηθῆοα 

Ιβαϊδῃῃ (Ἰχ. 2), “ΤαυΚηθδ8 σου οΥΒ ἴΠ6 

ΖΕΟΗΔΈΙΑΗ͂. 

οἷουϑ ἐπ τπο βίαι οἵ Θοἀ δβ δσβοβεπιὶ δῃὰ οδ!]εὰ ἀπά 1}6 τη 186 ὈΠΗΡΟΑΚΑΒΪὸ ἱππηροτίδηοο ἰῃ 4]} ΟὨτβείδη ποτὶ 
ΟΥ̓ σινίπ ἀας ἢυποῦ ἴὸ τὴ6 ϑρίτι. ΝΟΙΓΠΟΓ 8 [6 
τπδὺ ρμἰδηΐοις ἀηνιίης, ποῦ μ6 ἴῃ δῖ νυδύθγοιἢ, αι 
Οοά τπὰῖ κίνοι τ ᾿πούθαθο. ὙἘΠῸ6 ΑΡοβιεδ ὑγεσε 
Πο] ἃ ἔβϑι ἴῃ ΦΘγυβα]οπι ππ|} 116 ϑριγι᾽ 8 ρουτοά 
ουΐ ἔγοπι οἡ ἶρη. ΠΩ δπὰ ποῖ Ὀείοτε, 186 ὕῆοτὰ 
πιδὰ ἔσθ σοῦγεθ δηἃ νγ8ϑ ρίογβοὰ. Απὰ εο ἴτ ἰδβ 
ὈΘΘΠ ΟΥΘΓ 5ἷποο. ὙΠ ΠΘΊΒΟΡ ἰπ ἱπάϊνἀπι8] οοηνοι- 
Βίοη8 ΟΥ̓ ἷπ ὨΝΚΠΤΥ ΠΙΟΥΘΙΘἢ 15 ΔΙΠΟΠΡ, ΓΆΓ68 δηὰ 
ΠΔΠΟΠ5, 1π6 οἴἴἶεος 15 ἄς ἴὸ ἃ ἀἰνῖπο πὰ βυρεγηαῖ- 
ταὶ σαι186. ἴῃ τἢ6 γτεδιὶ Εοίογιηδιίοη οὗ [Ὠ6 5ἰχ- 
1061} ΘΘΟΠΓΙΓΥ͂, 80 ἰοπρ 88 [πΐ8 {τα (ἢ τγ85 τοσορ- 
πἰχζοᾶ, [Π6ὸ νΟΥΚ νηΐ ὁπ ; δῖ ψ]Θὴ δὴ αγπὶ οὗ 
βεβὴ νγδϑ ἱπιτοάαςοα δῃἀ ΓΟ δηςθ Ρ]δοοα προη ρκον- 
ΘΓΠΘΏΐ ΟΥ̓ ΡΟΙΟΥ, ἃ τοϊσοσταῆθ τῃονοηθηςξ ὑθζϑῃ. 
Οοά ἰ8 )θδ]οιιβ ἕοσ ᾿18 βοπὸγ ; [ν18 φίουυ Ης ψ1}} ποι 
δῖνθ ἴο δηοῖμποσ. 1 ἷ8 ρϑορδ Μ1}} ποὶ γϑοοῖνα {Π|6 
ἀοοίσίπα (Πα 4}} το] δάνβηῆσδθ δῖὸ τηϑάδ Ὀγ ἢὶς 
ΗΟΙ͂Υ ϑρίτις, τπθη Ηδ ἴθϑοῖθαβ τθθτι ΟΥ̓ ΒΟΓῸ ἜΧΡΟΓΙΙ- 
Θη06 ἴδ ΠΟΙΙΐηρ οαη Ὀ6 ἀοῃθ ὉΥ͂ πιΐσῃϊ οΟΥ ΤΥ 
ῬΟΝΘΣ, ὉΥ {πὸ ΥΟΙῪ δεβὲ πυθτηδη ΔΡΡΙ Δ οΕ8. 1,- 
Υἰδίμδη 18 ποῦ 80 ἰϑηεῖ. “Ηο οδιροιηθῖῖ ἱτοῦ 
ΔΒ διΓΑΥ, ἈΠ ὈΓΗΆ85 68 γοϊΐθη ψνοοᾶ, δηὰ ᾿δυνσῇ- 
οἵ δὲ ἴΠ6 βῃακίηρ οὗ 8 δρθῆγ.᾽" οἱ γ “ Ηο ιδδὶ 
πλῦς εἷπι ο8Π τᾶ 6 ἰΐα ϑυγογὰ ἴ0 Δρργοόοδοῖὶ πηΐο 
1πι.᾿ . 
8. ΤΠ οοπίδιῃρὶ οὗἁὨ 81:}8}} Ὀδρ᾿ ποίην 8 Θθρθςὶδ]] 

ἱῺ το] ρίουϑ πἰδιμῖς ἢδ88 Ὀθδῃ ΤΣ ἃ ΠΟΙ ΠΟΏ πα 
ἷπρ. ΥὙοῖ διιοῇ δ θο] ρ 18 τερυκοὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 τ οΐθ 
ΘΧΡογίθποθ οἔἉ τῃ6 ΟΒΌτο οἵ ἀοὰ. Τἢ6 Ῥτοδροοὶῖ 
οὗ ἃ ροα]Υ βοοὰ οὐ ἴδ δεγίῃ οποθ ἰὰν σταρροὰ ὑρ 
ἴῃ 8 οἰ 1688 τηδη, “δηὰ ἢΐπη 88 ροοα 8Δ5 ἀδβά; " 
δηὰ γοῖ ΓΠΟΤῸ ϑργδῃρ ἤγοιῃη ΑΌΓΔΠΔηὶ 88 ΤΩΒΔΗΥ 88 
1πΠ0 ϑαπὰ ὙΠΊΟΒ 8 ΟΥ̓ [ῃ6 968-8ὀΓ6 ἰὴ ἈΠΛΘΓΔΌΪΘ. 
ΤΠ δι ̓ ς Πανὶ α νὰ γοργονοὰ ὉΥ̓ ἰ,ΐ8β Ὀγοῖ 6 Γ8 
πα ἀοτγίἀοά Ὦγ Οἀοἰΐατῖι, νοὶ 8 δβῖοπϑ του ἢΐ5 δἰ ἐπα 
Ιαίᾷ ἐπ σίαπι ον. ὍΠὸ βδί υῖϑὲ βίπρβ οὗ ἃ πδπά- 
ἴν] οΥ̓ ΤΟΥ οὐ ἃ ὑἷδαῖκ τπιουηϊδϊη ἴορ, ὙΠ] ἢ γοῖ 
γ᾽ 618 ἃ παγνθδβὶ {π8ὶ τιιβῖϊ68. {κὸ ἴῃ6 ἸοΓΑῚῪ ποοίϑβ 
οὗ [εῦλποη ; δπὰ τπ6 Ῥγορδοὶ [6}}5 οἵ ἃ νγοστὰ 28. 
(ΟΡ ψΐοἢ ΤῆγΟΒ 65 τῃ6 τηουπίδίη8. ϑϑιλδτῖδη 
Β0οὔὔουβ ἰδ! οα αἱ τῃ6 ἤγϑι [660]. νγ8}}8 οἵ γεβιογοὰ 
δογυβδΊοπι, γοῦ [ΠΟΤΕ σΔ6 8. {{π|Ὸ ὙΠΘΠ ἴ0 ΒΌΡΡΤΕΒΘ 
1Π0 Βοαπἴοπ οὗ ἴ[πδῖ εἰτγ δἰγαϊηθα [8 ἰΔ51 ΓΕΘΟΏΓΟΕΟΒ 
οὗ ἱπιρεγία! ἤοπιθ. Ἵνοῖνο τηϑὶ ϑηϊ ἔογῖἢ [0 
δὶνθ το ἀο506ὶ] ἴο τ νγοτ]ὰ, δηὰ Ὀθίοτο 6 οπὰ 
οὗ το ἢγδι σθηταγΥ, 6] Θνογβ ότὸ ἰθαπαὰ 4} 186 
ὙΑΥ ἤτοι [ἢ βῃοιδ οὗ Βυϊιδὶπ ἴὸ τ ὑδίμδυ. [π 
106 δἰ χύθοπιίἢ σΘΠΓΌΓΥ ΟἿΘ τηϑη Θπίεγοα ἴἢ6 [1618 
ἀφαϊηϑι [Π6 Δη{|- ἢ γδιίδη οοΥΤριΪοΠ85 οὗἁ τῆς τἰπιο, 
Ἀπὰ ἴω2ο Χ. δροκὸ σοῃίοπιρίπου) Υ οὗἨ “ Βτοῖποῦ 
Ματιίη," δεῖ ἴῃ (Π6 ἰδθ6 ὁπ6 Δ} οὗἨ ΕτΟρΟ τᾶβ 
οπλλποὶραιοα ἔγοηι ἴῃ 6 Ῥδρ8] γοΐζθ, δπὰ τ6 Μίδηῃ 
οὔ δίῃ γοοοϊνοαὰ 8 ἴδι8] ὑυἱον. ὙΠῸ ἤηοϑι νεὶς οὗἉ 
Οτοας Βυϊιαίη δοὺ τΠ6 μοὶ το νου] οἷἱὐ ἃ ὑτγοδὰ 
ἰαυσὶ δὲ τὴο “ οοηβοογζαίθαὰ σοῦ Ὀ] ΓΒ ΨῈΟ ΤΟΠ- 
τηθησοὰ (ἢ6 ΨοΥΚ οὗἩ Εδϑι [παϊδη τ ϑδὶοῃ8 ; γαῖ ἴο- 
ἀδγ τ 6 ψιῃο]9 ΟΠ ΌτοΙ οὗ ΟἸγῖδι ΒΟΏΟΥΒ ἐπαϊ Ὠογοῖς 
γδηρυλγα οἵ Ηἰπάοο τα ϑϑίοπαγοβ, δὰ πὸ ἔγτιεπάβ 
οὔ τι νῖ! τυου]Ἱὰ ρἸΔαΎ δροηρο οὔϊ ἢΐ8 Τηϊδρί δορὰ 
7655. Τ890 ἰὰνν οὗ Ῥσγονίάθησθ ἰ8 ἴὸ θερὶη νι 8 
ἀν οὗ 51}8}} επΐηχϑ. Α 1116 Ἰθδαυθὴ Ὠϊὰ ἴῃ [ἢ 
ΤῊΘΑΒΌΓΟΒ Οὗ τηραὶ εὐ δ8ὶ δϊδοῖδ {Π6 θπτὶγο σδδ8. 
ΤΠ6 5π18}]ο8ὶ οἵ δοοβ υγἤθη ρ]δηϊεὰ σύονδ ἰπῖοὸ ἃ 
ἔγθθ ὍΡΟΙ ἢ ο86 ὈΓΔΏΘΙ68 ἴἢ6 ἴον] οὗὨἨ [0 ΑΙγ πᾶν 
Ἰοάψμο. Νο πηδίυγα σγλϊῃ ΕΥΟΡ δρυηρϑ ᾿πϑίδηϊα- 
ΠΟΟΙ5}Υ ἴγοῖῃ ἴΠπὸ θαγιῖ. [τω ἰ8. “ ἤγβι 1π6 Ὀἰδάο, τμθῦ 
16 οαγ, 6 [Π6 }} οοτπ ἴῃ τὴ οἈγ." ὙὍ{ΠῸ6Ὲ οδὰ 
ΜΠ ]Οἢ Ὧδ8 ἩἱΠδιοοὰ τῃὰ διουταθ οὗ ἃ ἐπουδαπὰ 
γΘΔΥα ἯὙ88 ΟΠ06 ΔῊ δοοῖῃ. Τδὲ πὶ τν τίνοσ σε ς ἢ 
[γι 268 ἃ σοπείπεπε Ὀορᾶη ΠῚ ἃ ΤΕῪ διγοδιμ οὶ 
ἡ Ὠἰοἢ ὁνοη δὴ ἐπίδῃς ῃαπὰ οουἹὰ ἀΐνογε. 11 ὑ6- 
σομθ8 ΠΟ ΟΠ6, ἰθᾶδι οὗ 411 ἃ θεϊίονοσ, το ἀδγῖάθ ἃ 
ἰ66Ὅ16 ὑυθσιϊπηΐης. ΝῸ τρδῖῖοῦ ΠΟῪ 81}8}} ἰξ ΤΩΔΥ 
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ν, δὰ 1 σαντο ἰογναγὰ ἴῃ ἔδι ἢ δηα ῬΓΆΥΟΤ, 
ΠΟΙΓΏΘΓ ἸΏΔΠ ΠΟΙ Δῃρ 6} σδῃ [6]} Ἡ ΒΟΓΘΙηΟ 10 ΤΑΥ͂ 
Ετον. 

4, Το οβιυιΞίοη οὔ (6 Ηοἷγ αΠοβὲ 185 ποῖ δὴ διὺνὶ- 
ΤΤΑΣῪ ἰδίην. ὙΝ ΠΙΒΌΠΟΔΥ διδηὰβ ἰῃ αἰτοοῖ τοϊδ θη 
πὶ Οοοὐ Ετίάαγ ἀπὰ Εαδίασ. ΤῺ 1Δπ|ρ08 οὗἉ 1Π0 
ΟΑΠά]οσΠΟΚ σῖνα σῆς Ὀοοδιδθ [6 τηδηϊίο! ἃ τὰ 068 
ΘΟΏΥΘΥ ΟἹ] ἴῃ ἃ οοηδίδηϊ ἔονν ἔγοπη 106 ΘΟ ΓΑ] Γο8- 
ογνυοῖσ. Βυῖ ΠΟΥ 15 τ|18 Γοδεγνοὶγ καρὶ Ἢ} ΒῪ 
᾿Ἡνίηρ ἴγθοθβ ΠΟΘ ΒΌΡΡΙΥ 8 ρΡΟΓΡΟΙΠΔΙΠΥ τοπονσοα. 
ἼΔο56 ᾿ἰνίπσ ἴΓΘ68 γα ἴ116 ργθϑιῃοοὰ δπα κί μρ 
οὗ το Ιοτὰ 4688 ΟΠ γῖθι. ΒΥ ἢΐβ βδογίῆοθ 186 
Ὀ]6β5δθὰ [οτά ριοουγοα τἢ 6 ΤγηΘΑΒΈΓΟ]658 ΚΤ 6 οἵ [Π}6 

«Ηοἱγ ἀἤοβῖ, δὰ ὃν ͵8 δ Πχοηριηρηῖϊ αἱ ἴπ6 Κδ- 
{ποτ β τίσην παπᾶ Ηδςδ 88 ρονοσ ἴὸ βῃβᾶ ἀουγῃ [6 
᾿Ἶδ-εἰνίπν ἰπῆπσδηοα ἰῇ δίγ ΘΑ 8 88 τη ΠΥ 85 ἴΠο80 
ὙΠΊΟΒ πιϑάα Ῥοπίδοοβῦ ΤΌΓΟΥΟΥ πιοιιογαῦϊθ. ΤΉ.686 
ἸΓΘΘΒ δ ᾿ἰνίηρ, Ἔνθ. νην. ὙΠΟ Ὀ]οοα οὗ 1π6 οπ6 
τοδὶ ὑδηβοτῃ 8 ΟΥ̓ΘΓ πον {(καινός, ΥΟσ6η8); ἷξ ἀο68 
ὯοΣὶ οΪοῦ 80 88 ἴο ὃ6 ἱποηοδείοιβ; ἰδ ὈΟΙοπ ΡΒ ἴο 8ῃ 
ἘΠΕ ΔΏρΡΟΔΌ]6 ῥγοϑιμοοά ; τ ὁπάγοβ ἴὸ ΓΠ6 υἱῖογ- 
τηοβὶ ἰπ γοίΐηϊ οὗἁ εἶπ. ὅο {6 βοβδϑίοῃ οἡ Ὠΐρῇ ἰδ 
πηϊηϊοεγγυρῖοά, Οὐ ]οσγά δὲ ἀοννῃ ἰοτουοσ οἡ [86 
τῶν ἢδηα οὗ ἀοά (ΗθὉ. χ. 12), δηὰ τη οτοίοσα α]- 
ὑόν πο 8. ἢ158 ἀϑοθῃβίοι γι 8 Πὸ Ὀ6 αἰϑροηβοὰ δ 
ὙΠ [ὁΥ τη6 ρῥτγοδεγνδιίοη, ἴΠ6 οχιθπδίοῃη, δηὰ 1Π6 
ἐχδ]τδοη οἵ πἷ8 Ομνο ἢ. ΤΠ6 αὐ] οὗὁἨ ρΊϑοθ οσδῃποῖ 
[Δ], 76 Ὀοσδιιδ6 {}1ὸ τὰ “6815 δ Δἢ ΘἴΘΓΠ Δ] ῥγίοβι 

“ 8ἃπα δῃ οἴογηαὶ Κίηρ. Ηδτγο 18 ἃ νδα ρτουπὰ ἴογ 
ἔα ἢ, Πορθ, δη ἃ ργαγοῦ. ΠΟ 18 ὯῸ πιο ΘΓ ὉΥ 
ΜΠ 16}). {Π6 πιοδὺ ἰογν ἃ ὄνδηροὶ δῦ οδ γοῖα ἰδ 
δ]ο556 διρίγις τὸ ἢΐβ τηοῖμοὰϑβ δηὰ τηϑαϑυῦγοβ. Βαϊ 
[6 νετίεα δηἀ ταρϑαίεὰ δηὰ δι ρἤ δῖος ργοτηἶβθ8 οὗ 
16 Οπ6 Μοάϊαῖον (Φόομη χὶν. 16,17, 26, χυ. 26, 
χΥΐ. 7-11, 138-156) δῃησουγαροθ ΘΥΘΡΥῪ (ΟἿΟΣ ἰπ 186 
νἱηογαγα, πονίανοῦ (66 0]6 οΥ Οὐβοῦτγα, ἴἰο Ἰοοὶς ὮΡ ἴο 
[Π6 ργίδδὶ ροη ἐϊΐβ ἰλγοηθ, αὶ ἢ δὴ δυβοϊαΐα οομνίο- 
ἴοι (παι 18 ἄττὴ 18 ποῖ βῃογίοηϑα [δι 1 σδπποῖ 
ΒᾶνΘ, ΠΟΥ ἷ5 ΒΔῚ ἤδανΥ ἴπᾶΐ ἰξ σδηηοῖ ἤσαν, {109 
ΒΑΥΪΟΌΣ πὶ [86 ἀδγΒ οὗ μἰβ ἤδβἢ, πδὰ τὸ ϑρίτίς 
ψ Ποῖ τη 50 γ6, ΠΟῪ ΤΠ ὉΟἢ ΤΠΟΥΘ πιιϑῖ Ηδ ΠΟΥ͂, 
ἷῃ Ὠἷ8 ρ]οτίουβ οχδι ἰϑιίοη (ἈΓ δῦονο 8}1 ἤθανθῃβ 
Τὸ σοπάθγβ οὗ Ῥεπίθοοβὶ ἡγογ6 ἘΧρ  αἰπϑῆ ὈΥ (86 
ΑΡροϑβῖ16 Ῥοῖου (Δ εἰβ ἰὶ. 88) 88 δὴ ᾿ιηπηοαϊδίο με οὗὨ 
6 δϑοοπάρα ϑανίοισ, γῃ0 “ανίηρ τοοοϊνοὰ οὗ 
6 ΕΔΙΠΟΡ 1Π6 Ῥτοιηΐδα οὗἩ [6 ϑδρίγιτ, ἢδιὴ βηοὰ 
ἔοτι τπἷδ ΒΘ γὸ ΠΟῪ 5866 ἀπα ἢθ68Γ." Πα βυφ- 
ΡΙΥ οἵἁ δβρίτειια!} κ᾿ Π18 ἀδραη 8 ἀροῦ 186 ρεγροῖπαὶ 
λητογορουίοη ΜἸΠἰ ἴῃ γο}}; δηὰ 'ἱπ νδίη (ἶο τὸ 
Ἰοοῖκ ἴῸΣ ΟἹ] ἴῃ τ ᾿ἰδιὴρβ ἰ ὈΥ σοηςοῖξ οὐ πορίεοι 
ἴσο πορίοος [Π6 ΟἸν 6- Ὀγά ΠΟ 165 ΤΡΟ τὰ νν ΒΙΟἢ Δ]Ο πα ἴΠ6 
ΒΌΡΡΙΥ ἰδ τηδὶ ἰδιϑ, 

4δ 

ἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΟΑΥΥΙΝ: ὙΠῸ τηδίογϊαὶ οὐὗἁἨ [Π6 σδπα] ϑιῖο Κκ τγν 88 
Ἰπϊδηἀεὰ ἴο 86ὺ ΟΝ ἃ ΤΟΥδίθσγυ. [1 18 ἰηἀοοα ἴγὰθ 
{δι ρμοϊὰ ἴφ σογγαρι]ο; θυ 8ἃ8 6 σδῃηοῖ ΟἾ6Υ- 
γν 86 ππἀοιβιδηᾶ ταῦ ΘΧοοθὰ8 [6 τὨΐη;β οἵ 1Π6 
νοῦ] ἃ, τπ6 οτά, αηάογ μα ἤσυταο οὗ σο] δηᾷ 5311νὸῪ 
Δ ρτθοΐοιϑ βίοῃοϑϑ, 8615 ἰουΤἢ τῆοϑο τπΐηρ 8 ὙΓΠΐοὶ 
ΔΓΘ σο] 8118], αν ἃ νν πο ἢ Βα γρα88. ἴῃ να]ὰ6 τῆ 6 Θαγι ἢ 
πὰ τπ6 ψον]. [τ ψ859 (ῸΥ 1815 ρᾷγροδβα ἴμεϊ αοὰ 
οομτηδηάἀοα [π6 ΟΠ 6801. Κ ἴο Ὀ6 τηδὰς οὗἉ ροϊ]ά, ποῖ 
τὰς Ηδ ποραραὰ θαυ γοδ] ἢ ΟΥ ΤΟ ἢ 68, ΟΥ δ 
Ὀἰθδβοιὶ τ ἢ [Π6ηλ 88 πΊθη δ ΓΘ. . 
ὙΥΟΒΡΒΜΟΒΤΗ: Οὔβοσνα (6 οδηάϊθβιοκ ἰδ 

ροϊάδῃ πὰ {πὸ ΟἹ] 8 ο4]16ἀ σο]ά ; ἰξ ἴ8 }κ6 ᾿χυϊά 
κοϊὰ. Τῆὸ Οδυτοῖ τῆδὲ Ὀ6 ῬυγΓΟ ἀπα ΠΟΙΪΥ; δηὰ 
ΜΠ Δι 886 ἴ66 068 δη( τα βίο ΓΒ ἴὸ {16 πον]: τηῦδὶ 
Ὀ6 ρυτα δηα ΒΟΪΥ 4]80; ποῦ δβἀυϊοσγαιθα ὙΠ} [ἢ 6 
δαπηϊχίαγα ΟὗἩἨ ΔῊ πουοὶ ἀοοίτίηθ5, βυο ἢ 88 [8086 
"Ὁ ἰοἢ πᾶν Ὀοοη δα οά ὈΥ δοπηθ ἰὸ {ΠπΠ6 ἔα "ἢ ΟἿΟΘ 
ἀο)ἰνογεὰ τὸ 1Γ86 Ββαϊηϊβ, δὰ ἱπιροβοα 4.8 ὨΘΟΟδΘΘΙΎῪ 
ἴο βαἰνδιϊοη. 

ΟΕ. ΒΚΑΡΨΕΥ: Οὔβογυθ, 1Π656 ϑδεγρίπτεβ ἀο ποΐ 
ΒΆΥ {Π|2ὲ 16 Γ6 ΔΙῸ ΠῸ ΘΠΘΙΔ168, ὨῸ ποι ΠίδΙ δ, ὨῸ 
αἰβῆσυ!το8. ΤΠΟΥ ἀο ποῖ τᾶ ([Π6 βαϊνδιίοη οἵ τἢ6 
ΟΠατοὶ τῆδὲ Ἰ1σ]ιῖ τΐπρ νυ ὶοἢ δοπὶθ οὗὨ 8 τηδκο ἰδ. 
Οἱ τὰ ΘΟὨΊΓΑΓΥ, ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 1 τὸ ὃ6 ἴη 1186] ἃ 

[νγογκ οὗὨ τ1π6 υἱηοβὲ αἰ θα Πγ. Βαν τπθη, ΟἸγϑῖ, 
Ε ΤΠ ΥῪ 16}} τ18, 18 ἸηοΟΓΘ ἤδη 640] ἴο ἰξ; Ης ἰ8 τι ρ ΠΥ 
ἴὸ βάν ; Ηθ σδῃ Ῥγδρϑγθ ἢἰβ βθορὶ]θ ἴον ἰιθᾶνθῃ δπὰ 
ΘΆΓΓΥ ΓΠ61λ {ΠἸ6ΓΟ, ἴῃ Βρ [6 οὗὁὨ Θνογυτίης. 

20.ΗΝ Εοβτκε: πη σοοἂ τηρθη ἀ68μῖ86 [86 ἀΔ Υ 
οὗ 518}} τὨΐηρ8, ἰξ 18 Ὀδοδαδα ἢπ6 ρτϑπα 6586 η 114] οὗ 
τε] ρίοη, αι, ἰβ σδητηρ. ὙΒΟῪ δος κ ΓΆΠ ἴῃ 186 
απογείπρ υυίβάοπι οὗ ἴπ0 1) ͵νῖπο βομθιηθ δηὰ ἀφθίοσ- 
πιΐηπαιοῃβ.; δὶ (ἢ ἴῃ ἴΠ6 ροοάποϑβ οὗ σοά, πὰ 80- 
ΒΟ] αἷθ οογδἰ ΠΥ ἰπδὺ ἱπῆπίῖα ᾿ν]βάοτη δηα ΡῬΡΟΥ͂ΨΕΣ 
οδπηοῖ Ὀ6 ΟἸΒοσ 80 Γ8ῃ ροοά ; (Ἀ11}} ἰῃ τΠ6 ῥτγοτα- 
56 οὗ αοά, τπδᾶὶ ἷ8 βογνϑδηῖ3 8}8}} ἰῃ ἴῃ Βυσοο5ββὶ ἢ 
οὗἉ {ποεῖν ζεπογ ἢ 8 866 ἢΪβ8 ἐπ86 Δάνϑηςθ ἔγοσῃ [110 
81}8}} τὸ [Π6 στοδῖ, ᾿βουρἢ {Π|8 Ὀ6 ποῖ ρζγδῃϊδα ἰο 
ΔΗΥ͂ ΟὯ6 ΒΘΟΡΑΙΆΙΟΙΥ. 

ΑΥ̓ΒΟΝ : ἴδ οὐρῶν ποῖ ἴο ἀθερίβο ([Π6 ἀδγ οὗ 
ΒΓΩΆΪ τὨΐησθ, Ὀοοδυβ6, (1) δας ἢ οοη ποῖ ᾿Θη 48 ἴο ῥτθ- 
γοηῖ 118 Ὀαοομηΐης; 8 Ἃ4ΑΥ οὗ ρτοῦῖ [πἰρ8. (2) Αη- 
δε18 ἀο ποῖ ἀδβρίπο, οἷς., δῖ τγοὐοΐϊοθ οὐθτ' ουϑῃ ΟἿ δ 
τοροπτηρ δίπποσ. (3) Ουν βανιοῦῦ ἀοε8 ποῖ ὈΓΘΔΚ 
[16 Ὀγυϊβοὰ γοϑᾶ, ποῦ αυεποὶ, εἴς. (4) αοά ἀοσθϑ 
οὶ ἀ65ρῖ86, οἴς., δαῖ ποιϊοοα ον θη 5010 βοοά τηΐηρ 
ἰουπὰ ἱπ τῇς δοὴ οὗ ΔΨογοδοδιῃ. ( δ) 186 ἀδγ οἵ 
810 8}} τη 8 18 [Ὧ6 σοτμππο ποοιθηϊ οὗ στοδὺ [ΐηρβ. 
αι: Το Ἰαπὰρ οἵ 86 ῥγοίδβδδίοη ψἱΐδοις {116 

ΟἿ] οἵἁ ζτδοο ἰ5 ἃ ἀδγὶκς δηὰ 0.561688 πίῃς. 

ΨΙΒΙΟΝ ΥἹ. ΤΗΒ ΕΝΥΙΝΕ ΒΟΙ,. 

ΟΠΑΡΤΕΕ Ύ. 1-4. 

Α., Αἰ ἴανγε Ποῖ! ἤγίπο οὐον ἰδ6 Παπά (γοτβ. 1, 3). Β. 11 οοηίαΐηα απα δαδοιῖεδ α 
αοδίγμοίἵυθ Οἴμεγ86 (νογβ. ὃ, 4). . 

1.2 Απὰ 1 Ιϊιθᾶ ἀρ τι ΘΥ68 αραίῃ," δῃὰ βανν, δηὰ Ὀ6Π0]ἃ ἃ Ηγίηρ το]. Απὰ Β6 βαϊὰ 
ἴο τιρ, αὶ βεοβὶ ἰουὰ ἢ Απά 1 βαϊὰ, 1 β66 ἃ Ηγηρ ΓῸ]]; ΐϊ8 ἸΏ ὑυγθηίῦ σα ἱΐ8 

δ᾽ πᾶ 1.8 Ὀγθδαάϊῃ θη οὐδ᾽.8. Απαᾶ ἢ βαϊὰ ἰὸ πιθ, ΤῊ18 186 {πΠ6 ουσβθ ἰδαὺ σοοίδ ἔοσί ἢ 
ΟΥ̓ΘΣ (86 ἔλοθ οὗ {86 ψῇο]θ ἰαμπα ; ΦῸΣ ΘΥΘΙΓῪ ΟΠ6 [ἰιδὺ δίθδ] θίἢ 8}}8}}] Ὀ6 οαὐ ΟἹ 5 οῃὐ 8 
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8146 δοσογαΐηρ το ἰΐ, δῃ ΘΥ̓ΘΓΥ ὁπ6 {πδὺ βυγβαγθίῃ 888}} Ὀ6 οαΐ ΟΥ̓ οὶ {παι δβἰ46, δοοογὰ- 
4 ἱηρσ ἴο 1. μάν Ὀγοιρλὶ ὃ 10 ἔοτἢ,, βαῖ ἢ} Φοίιονδι οὗ Ηοβίβ, ἀπά ἴδ 58}}4}} δῃίδγ ἱπίο 

ὑπ|6 Ποιιβ8 οὗ {Π6 {16 ῇ, δηᾶ ἰπίο (π6 πουβθ οὗἉὨ ἶπη ἐπαῦ βυγθαγθι ὈΥ ΤΩΥ πᾶπλΘ ἴο ἃ 
ΤᾺ] 86 !οοά, δηὰ ἰΐ 8141} Ιοάψο " 'β π6 υηϊάβι οὗἁ μἰβ Βουβθ δῃὰ οοῃβαπι ἰξ, ΒΟ ἰϊ8 ποοὰ 
δΔηα [118 βίοῃϑβ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΘΑΙΑ 

λ Υοτ. 1. -- Αξαίκ. Ἐν τμῖδ τισδοίηρ οἵ ὩΣ, οἵ. 2 ΕΊοξε (. 11. 
4 ον. ἃ. -- ΡΟ: “«- απ ριοὰ, ὀχμδυείοα, ΒΟΓΘ τΩΔὨ ο6(}γ -α ἀοαιτογοᾶ. 

8 ὕα;. 4. -- ΓΝ οδηβοῖ Ὁ9 του ἀεσοά, [1 τοῦδ! Ὀτίος [ὲ Τοσία. 

4 ον. 4. - ΓΝ ἰστοξύυδσ οε ΓΙ. 

ἘΧΒΟΘΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤἼΟ βοσίεβ οὐὗἁὨ υἱβίοπϑ ἤθῦθ ἴδ κθθ 8 8Πδγρ [υγη. 
ΑΙ! τλδὲ ῥῬγοορά θα τγεῦ οὗἩ ἃ σοῃπβοϊδίοσυ οπαγϑοῖοσ, 
δβοιτϊηρ (ὍὙἢ τἴῃ6 ονογίῃγον οὐἩ Ζίοη᾽ Β ίϑοβ, {πὸ ἴ0τ- 
ξἰνθηο88 οὗἁ ἴπ6 Ρϑορῖίο, 1ποΐγ ἢ παπιϊπαιτίο πὰ 6χ- 
Αἰτϑιίοη ὈΥ [06 δριγίς οὐἩ Οοά, δηὰ οὐπβοηπθπεν 
ἴπ6 δαῖς δπά βροθᾶν οἼομπηρίοιίοη οὗ {6 Τ πιρίθ. 
Νον, πονονοσ, τπ 6 ρτόρποῖ ἰ αἰτυσιοιὶ τὸ βδονν 
Ὠΐβ σουπίγε θη {πὶ Φοπονδῇ ἰδ ἃ ΒΟΙ͂Υ Οοά, δηὲ 
το ΚΟάηοβ5 σλῆποῖ ἄν} }} ἢ Ηἷπι. ὙΠοτο 5. πὸ 
1Ο]εΓβ ΟΠ ΤῸΓ δἰ ΠΠΟΓΒ νυ ἢ}}6 τΠῸΥ σοπείηνο διιοἢ. ΔΚ 
ΤΩΒΩΥ͂ 8 51}}} ΤοΟπιδίη ἐπι ροη θη ϊ, ΟΥ̓ τοΐοος (Οα᾽ 5 
Ῥτγουϊβίοῃ ΟΥ̓ ΠΊΘΓΟΥ͂, 588] 'ν νἱϑοα ἢ δὴ Θχἴου- 
Ὠλΐ παι πς ἡυἀστηρηϊ, ΟΥ ἜΧΡογίο ποθ ἃ σαρεῖνα Χο 
ἴᾺΓ ἰΟΠοΥ ἀπ πιοτὸ ἀγοαγν ὄνον πη ται ΜΠ ςἢ 
τποῖγ ἕατΠθγ8 ᾿ιδα βυονοα ἢν Βα γ]οη. 5. 15 θοῦ 
ἰογιἢ νἱν!]γ δηὰ Ρ] Δί ΠΥ ἐπ τΠ6 τννο νυἰβίοη 8. νυ] οὶ! 
οι! ]ονγ, νυ μἰςἢ, ΑἸ ΘΝ δηίγοὶγ ἀϊξτιπιοῖ ἴῃ ἴΌΓΠὶ 
δΔηἀ πιδη  δβιδιίίοη, γοῦ ἃ ΓῸ εἰδεεῖν 8}16ἀ ἴῃ δ θ]θεῖ 
δηἋἀ Ὀοδιΐηρ. 
ΤΟ ΤΌΥΠΊΟΥ οὗἁὨ τῃ6 ἔττο Ὀογγονβ [6 στουηάνοτκ 

οἵὗὨ 118 βιγὶ Κίπι βνυτηθο θη Ποπι ἴπς δίοβαϊς [μκνν 
(““εσὐτδς,᾿ ““ τὸ} ᾽᾽), δῃὰ 569 ἰοστῃ νυν ἢ ἰδαγία] οη- 
ΘΙΩΥῪ ἴδ τοιτ δα εἶνε ςΠοΠβοαποπορϑ οὗὨ βίῃ. 

(α.) 7176 ΕἾ γίπρ Ποίί (νετα. 1,2). τ. 1. ΣΙ θὰ 
ὋΡ. . . δραῖη. ΤῊΪΐδ ἰππ}}168 δὴ ἱπίογναϊ, ΟΠ ΡῸΓ 
ΟΥ ΒΠοΤΙΟΣ, βίπος ἔἰ6 Ἰδβὶ υἱβίοη. ἮΝ δῦ Ὧ6 δᾶνν 18 
ἀεδονρθοα {Ὁ}}ν ἴῃ τῃ6 ποχὶ νογβθ. 

γογ. 2. Απὰ Ὠ9 βαϊὰ. Τῆδὶ ἰ8, {π6 ἱπιογργοιϊηρ 
ἜἜΘΣ βδἃ, 868 ἰβ οὐνίουβ ἔγοπὶ Ὑπδὺ ργοσ 68. 
“Ο]] "ἢ Ξξξ θοο- βοῦο] ΟΥὟ ρδγοϊβιιηοηῖϊ; οὐ συ Γβ86 
ΟὯΒ 80 ἰθῦρθ 88 [Π18 τηῦδὲ ἤδνο Ὀθοη σοπηροξοί οἔ 
ἸΏΔΗΥ δικίη8 ἰδβίθηθαά ἰορείμοσ. [Ὁ 8 δοθῆ ἢγίπν 
ΟΥ̓ΘΣ ἴΠ6 ΘΑΓΙ ἢ ὩΠτΟ] ο, 8ο πὶ ἰἴ8. ε'Ζα σου] ὃκ 
αἰϊπεοοττιοά. 118 ἀϊπηοηβίοῃβ ἃγὸ ἴϑη ψαγάβϑ ἰοπρ ὃν 
ἤνο ὑγοδὰ. ὅοπια (Κύμ]ον, Ηςπάογβοῃ, εἰ αἰ.) σοη- 
β' ἀ6Υ {Π|686 ΤὨΘΆΒΌΓΟΠΙΘΙ ς α8 ἱπτου θά ΟΠ]Υ ἴο δῖα 
ἴΠδι ἴδ νγγᾶ8 οὐὗἁ σοππί 6 ΓΆὉ]6 8126. Βυῖ 45 τπδῖ σου ]ὰ 
θ6 80 6451}}}ν ἜΧργεββοὴ ἰῃ ἃ δ ΠΡ ΙῸΥ γαΥ, τ 18. ὈοΙτοΓ 

ἴι τοϑασδὶ ἰο βαδὲ ἐμο εἰρῃϊ, ἢ. αδίάέ. 

Τοπιρῖε ἢ] ἢ τ88 οὗ [16 8816 5126 (1 ΚΊπρ νἱ. 8), 
δ ἸΠΓῸΡ ἰΠδὶ [ΠπΠ6 ἱπίθῃ 0} γὰ8 ἴ0 Ταργοβοηῖ [ἢ 6 
λυάριποηϊ ἃ5 “δ σοπβοαφιόηοα οἵ [ἢ 6 {ἘΠΕΟΟΓΔΟΥ,᾽ τὸ 
ΜΠ οΝ, πονόνογ, ἴδ ἰθ κεν ΟὈ]οεῖοα τπ8ὲῖ 1ῃ6 ἴοτὰ- 
Ῥ]Θ- ρους ἰῃ ἐδ. ] δὰ ηῸ0 βυπιθο]ς δἰ σπῖβοδηςθο, 
ΠΟΙ͂ Μ)͵ὰὰβ ἰδ ἃ πιοοῖίηρ-ίδος ΤΥ ἴσγϑοὶ. ζοἢ] δηά 
ΚΙ οίοι βδαν τῆι {Π6 ἀΙ πη βίο πΒ γγοτ τ Κοη ἴτγοιῃ 
τποεα οΥ̓͂ [πΠ6 ΠΟΙΥ Ρΐδοθ οὗ 106 ταῦογηβο}]6ς {τνγοπῖν 
σα [18 Ὀγ 16Π}, αηά οχρίαϊη, “ τῆς πιραδαγα ὃὈν ψ ἢϊς 
τὨΐδ συνϑο ἀροπ βἴπποῦβ ψ 1] θὰ πιοίοά οὐκ νυ] να τη 
πιδΆϑηγε ΟὗἨ τπ6 ΠΟΙΥ ρμἷαςα,᾽ ἃ. 6.,ὄ Ὁ ΨΠ] δοῖ 80 ἃ 
ἴο οὐ 1 6πὶ ΟΥ̓ ἴγομὰ τἰὸ οοηρτοραιίοη οὗ ἴΠ6 Ἰωτὰ 
νν Π ἢ ἀρροαγοὰ ὑείοτε αοά ἴῃ το ΠΟΙΥ ρίδος. ]1 
ῃου] ἃ ργοίογ ἴο ἴα Κα το αἰ ΘΠ ΒΟ Π5. τ. ἃ βιτμὸο- 
τη οὗ τῇς δεῦρο οὗ ἴπ6 ππρεηαΐπς απο, 
πϑιηεῖν, ἴΠ6 σονοηλπῦ μθορἴο. 

().) “Ιεαπ νη οὔ ιδο ίἱ (νυτ5.3, 4). ογ.3. ΤΕΪς 
ἷἱβ 6 ουγβο. [[{ω εἰ τβο φορά γ6 5. οἷν τιν 
νογ 8, “ ΤῊΪ5. 5. (ΓΟρυ βο ἢ 15) πὶ υοάν. “18 
016 ἰδηδ,᾽" ἡ. 4., οἱἨ ἴπγδρὶ, ἃ5 ἴπ6 ΔΙ ΟΣΥ͂ οὗ (ἢ6 
᾿ΠύΙηΡ δηκ [Ὁ] η Υυἱβίοπϑ διοννβ. 716 συγθα 
ΟΥ̓́ΟΓΒ ΟΥ̓ΘΡ {Π6 Θητἴγο τορίοη, τολὰν ἴοὸ δι} } μη ἰΐ 
ἀοκηο ΟΠ]. Ἴθ56. δύο ὅδ Φῃΐοῦ ἀπά τῇς 
ἴ4156 ΒΌΎΥΘΑΣΟΣ, ὙΠῸ ἃγα [8 Κ6ὶὶ 8ἃ8 ΘΧΆΑΠΙΡΙοΒ, 0.8 
[πὶ οδοῖ ἴ0]6 οὗἩἉ τς ἰανν ; παπᾶ ἱπογοίογο εἰδπὰ 
[ῸΓ 4}] βἰππουβ. ϑυοῖ ἄτα ἴο ὕὑ8 οσαΐ οΝῇ-- ἀγίνου 
οὐκ οὗἩ τῆς (6]] ον βῃΐρ οὐὁ ὡΟοάἀ᾿ β μὴ τὴν ὙΠ ἢ τἢ 6 
᾿ι8114] ἐπι] ςατίοη, ἴῃ τῆλ! ρἤγηβο, οἵ ἀοβίγαςΠοπ. 
ΟἹ ὑδὶδ δἰᾶθ, οἹὨὐ ἐμαδὶ δἰᾶϑ, τοίου ἴὸ ἴπ6 ἴνο 5168 
οὗ τῆς τὸ} (ἔχ. χχχὶϊ 15), οὐ οπο οὗἩ πὑῇῆϊςἣ νεϑϑ 
1π6 σαγνα ἀρσαϊηπὲ οἷα οἶι85 οὗ δίππογθ, δια οὐ ἢ6 
ΟἴμοΓ τπᾶΐ ἀραΐπδι [86 οἴδεῦ ο1455. ὙΤΉΘπ δοοοσά- 
ἰὴ ἴο ἐδ (ἐ. 6., δοοογαΐησ ἴὸ 113 [ΟΥΤῚ5) ΤΟΙΈΩΞ Γὸὺ- 
ΒΡΘΟΙνΟΙΥ ἴο ἴῃ 686 ἴνγο Ε1 468. 

ΝΟΥ. 4. Ιμδᾶνὸ Ὀσουσμῦ. ΤῸ τοηογ τηϊδ ἔῃ τὴς 
ἔπτατο, 88 Εἰ. Υ.., 15. ἃ προή]δββ ἀδρδῦίατο ἔγοιῃ {ΠῸ 
οτρῖπαὶ. Ἃοιὶ δα σαυβοά ἴδ τὸ σοτῃὸ ἔογιῆ, ἃ8. (ἢ 
τΟΡΠοῖ 8605. Ηδ ρῥγοσεοὰβ ΠΟῪ ἴο ἴ6}} πη νυν αὶ 

1 Μ}}} ἀο. [τ 1}} δπίου τπ6 Ὠοπβθ οὗ τς. κἰπποτῦ, 
δἰ σοπιὸ ἴο βίαν, Τωοᾶᾳθ, ΕΑ ΡΑ55 τῆ6 πίχητ, 
ἈΠᾺ δοιοα ἄλνο}} ρογιθαηθηγ. Νοῦ ΜΠ] 1 Γετηλίη 

ἴο τοραγὰ τ06 αἰ πη Ππἰ 0 ἢ8 48 δἰσπίβεδης, Βαὶ οἵ ἰάϊα, Ὀπι ἀοβίγου ἀπ} ποῖ ΟἾΪΥ [Π6 σοηΐϊοηῖβ ὃϊ 
ΨΠδι} Ηεπρβίεπθεγρ, Ηοβῆηδη, Ὁτηθτεῖς, (Ὁ]]ον- 
ἱπρ ΚΕ πηοί, δβδατηδ ἃ χσοίδγομοθ τὸ ἴμ6 ροτοὶ οὗἉ [86 

δνθη ἴΠ6 τηοϑὲ ἀιγαῦ]α ρατβ οὗἩ [16 ΒΟ δ6 Ὑ6ΓῸ Ο0Ώ- 
ϑυιηορα. Οἵ 1 Κίηρβ χυὶ!. 88. 
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ΨΙΒΘΙΟΝ Ὑ]Ι... ΤΗ͂Β ΟΜΑΝ ΙΝ ΤῊΒ ΕΡΗΔΑΗ͂. 

ΟΠΑΡΤΕΒ Υ͂. ὅ--11. 

γί (νϑυβ. ὅ, 6). ΒΒ. ΑΙ Ἰροηιαη ἰλγιδὶ ἀοιοη ἴῃ Τὴε Ῥγορλεί δεὲ8 αἡ ρλαλ φοΐπρ 
6 Ερλαλ σαγγίοα αἰσαν ἰο ϑδἧϊΐηαν (γο18. 9--11). τι απὰ δὐμξ ἐπ (νοτβ. 7, 8). Ο 

Απάὰ {ῃ6 8δῃρ6ὶ {παὲ ἰδ] Κοα υγῖἢ τὴ ὄδθ ἔουἢ, δηα βία ἰο τηθ, 11 ἀρ {Π1Π6 
ΘΥ͂68, 1 ΡΓΔΥ, ἀπΠὰ 866 Μγνμδὺ ἰ8 (μ18 (πλὶ ροϑίῃ ἕοσι!. ΑἈπά 1 βαὶα, 7μημδι ἰβ ἰ 2 Απῇ 
Π6 884, ΤὮΪΒ 18. {π6 δρῇδῃ {πᾶὲὶ σορί! ἔογῆ. Απᾶ ἢ6 βαϊά, ΤῊ ἷβ ἰθ {Ποὶγ αἷπὰ ᾿ ἴῃ 
411 1ἈΠ6 Ἰαπᾶ. Απὰ Ὀδθῇῃο]ά, 84 τουπᾶ ρίοςθ 3 οὗ ἰοδὰ τῶβ θὰ ὑρ., ἀπά τῃ]8 18 8 ὃ 
ψνοπηδη δἰτηρ ἴῃ 116 τηϊάϑύ οὗὨἩ [π6 δορί. αἀπᾶ ἢθ βαϊὰ, ΤῊΐβ 18 τ ]Ο ΚΘ 688; δᾶ 
6 οαϑύ Β6Υ ἰῃΐο (Π6 τηϊάβύ οὗἁἨ 16 δρῆδῇ, δῃὰ οδβὲ (6 ψψοῖρῃ" οὗ Ἰελα ἰηΐο 118 Ἰηουίῇ.. 
ΑΠΑΙ δα ἪΡ ΠΑΥ͂ 6γ68, δῃᾶ βαῦν, Δα 6014, ὑγγχὸο ὑγοιηθῃ οϑῖηθ ἴογί ἢ δθα ἢ 6 τνὶπα 
88. ἴῃ {πρὶν ψνίηρθ, δηᾶ (Π6Υ Ππαδὰ ψνίηρβ ἰκ6 8 βύου κ᾿ 8 ψίηρβ; δηὰ ὑΠ6γ ᾿ἰοα ὅ τρ 
{π6 δρθδῃ Ὀοῦνθοη θαυ ἀπὰ ἤθάνθη. Αμπα 1 βαϊα ἴο (6 δῆροὶ Ὁπδὺ [Δ]Κοα σι 
τ, ὙΥΒΙΠΘΥ ἀγ {Π686 ἰδ κΚίηρ {π6 Θρϑ Απά δα βαϊ]ὰ ἰὸ τηϑ, Τὸ θυ] 4 9 μοῦ ἃ 
Βουδβθ ἴῃ {86 Ἰαπὰ οὗ δ πᾶν; δῃά 1 8118}} Ὀ6 θϑίδὈ]} 8] 1647 δῃηαᾶ βϑι (16 ᾿ῃΠθγΘ ἀροὴ 18 
ΟὟ Ὀ886. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γος. 6. -- ὭΣ, 11ςι, ὁγο, Βοτα ἔμδέ ἴο πμίοὰ (9 6γ0 ἐπ ἀϊτϑοιϑα τὰ αἰπι. Τὸ ἀσπονδα γογϑίου βἷτοθ ἰδ. 8690 
Ἑχοκ. δηά Οἰἶι. 

2 ον. 7. -- 9393. Μυνκία οἱ Β. Υ͂. εκἶνοα ισείξλέν »ίεοε, Ὀπὶ (86 ποτὰ ἀϑῃοίοθ δῃδρο τδίοσ (Π)ΔῸ εἷζο οὐ ψχεῖζῃς. 1ς 

'δ δΔοοῖπος πογὰ [δὲ ἰὼ τοῃηδογοὰ ἰσείχλέὲ ἰπ [86 ποχὶ ΥΟΥ86. 

8 νον. 1. -- ΙΠΌΝ, Τμΐδ δοοτῦθ ἴο ὈΘ ὁπ6 οὗὨ [μι ο88666 ἴπ πιο (6 ται πΌμμοτΆ] ἰδ Θιιρ]ογοᾶ δα δὴ ἰηδαδβη[(6 ἀτιϊ- 

οἷο, 88 ἔχ. χχίχ. 8. 

4 Υοσ. 8. -- ἽΞΙΝΝ -- εἴομο, μετ Ἰοϑ -ἐσείκλι, πιδὲ 88 ἴῃ 1τ. 10 18 [5 πδοὰ πίὶὰ ὈΛΟΞΙΙ͂ ἴο τιθϑῃ ἐῤπμειοείσ Αἐ ΟΣ Ρ] 1π}"» 

τοοῖ. 

6 Ὑοτ. 9. --- [ἢ ΤΙΣ ἴδιο φυοδοοηὲ δὲ [6 ἀτορροὰ (θτοϑα, Σ΄. Θ., 8 164, 2). 

6 ον. 1]. --- Το κνδιηπιδίοδὶ βυ79θοἱ οὗ πὸ εὐἔχ ἴῃ πρ [5 οὗἩ οΘουτϑφ ἔπ ΘρΌδη, Ὀυΐ Ἰορίοα!!Υ ἰὲ τιτδὶ ΤΟΙΣ ἐὸ [ἢ Φ 

φοϊώδη ἰξ σορξη!η8, Ἀ8 ἃ Ποδ0 ἰ6 ποῦ ὈᾺΪ|Ὲ [ὉΓ ἃ τηϑϑδιιθ. ΤἘΠ0 τδυχίηδὶ Μίαθογοιίίο Ὀοΐϑ 68}}86 [Ὁ ἃ ἤαρλε ἰο πιλιῖς ἐπ 6 

δύδουοο οὗ ἃ ἀδροβὰ ἴω ἴπ9 ΓἽς Ὀσὺ ἰξ ἰ8 ποὺ ἰουὰ ἴῃ ἐδ ἰδχῖ. ᾿ 

ἼΥ͂οτ. 11. -- ἸΘΗΓῚ δοοοτάϊος ἰο Ἰὼ ρεράος ἰδ τὸ 06 οοηδιταρὰ πίῖὶ ΓΊ Ὡ, αοὰ ΓΊΓΤΙ ΣΤ στρ ΓΊΒ ΣΝ οὐ θνο 
σοχοδη ἰποϊοθοὰ ἴμ ἰξ. 

ἘΧΕΟΘΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

α. Τε Ερλαΐ (νετβ. 5, 6)ὺ.{ ετ. 5. Απάὰ... 
αοοὶὰ ζοσίῃ!. 7118 δῆονβ τδὶ 6 ᾶνθ ἃ ΠΟΥ 
υἱβίοιι ποῦ. δῃὰ ποῖ 8 Ἵσοηιδἴϊοη οὗὨ {Ππ ργεοοά- 
ἱπς οπο ({Ππηυτεῖς, Νοιιπάπη, Κο1}}}. ὙΠ ὕννο ἅτὸ 
οἰοβοῖν δἰ Πἰο, ἰηἀοςά, ἴῃ ἴοπθ ἀπὰ οπαγδοῖογ, 81}}} 
1Ππον τὸ αἰπτίποῦ ἰπ ἔογπι δῆ δ δυο 6 ΓΘ γορτο- 
βοη το τὸ τπ6 Ῥτογποῖ. - 

γεν. 6. ὙΒαὶ ἰα 10} Το Ῥτορίιοὶ 8668 ΒΟΠῚε 
γαρος ἤογη γβίηρ, 88 δ 6 Γο, οἱ ΟὗὨ Πηΐδῖ, αϊ ἰβ 
πσὶ δ]9 το ἀϊπιϊπρυ ἢ παῖ ἰδ 18. ΤῸ ἢΐβ 40109- 
ἴοη πο τοοοῖνοϑ 0Π}6 ΓΕΡῚῪ παᾶὺ 1118 18 6 ΘΡΏΔΕ, 
ἰ. ε., τἴ6 οἠς τνν7ῆϊο!ὶ 15. ἴὸ οοπαίϊτιια τ ηχαΐη ἴδαῖ- 
τὰ οἵ πὸ νἱδίοπ. Γῆς ρθῆ 8 ὁπὸ ΟΥ̓ [86 
τροβῖ [ἈΠῚΠΑΓ οὐ ἀγῪ πιραϑαγοῦ ἀιηοηρ ἴπ0 "ἢ9- 
Ὀτονν9. [09 ΘᾺ ΔΟΙΥ σαπποῖ πον ὯΘ ΘΧΘΟΙΥ ἀδῖογ- 
τηϊποὰ : δα Λπῖὶ ἴο Φοβδθρῆμπβ ἰδ σοπϊαϊηοα 8βοηη6- 
τΐηρ πιοῦϑ τπὰῃ οἰκίις ρα] ]οη5 ἀηὰ ἃ δὶ; δοοογά- 
πηι’ ἴο τῆο ΕΔΌΡΙ ἰδῖ8, α ᾿ΐπ|1|6 1658. τῆ8η ΤΌῸΓ ρα ]- 
ἸΙοη8 δπὰ ἃ δε]. Νοιδίην ἱπ τῃ6 ἰηϊοτργοίδιοη 
ἀορθηά 8 ἀροη ἰϊ8 ὀχδοῖ τπηθαβυγοιηθπηῖ. ΤῸ ᾿δίῖοῦ 

ρατὲ οὗἉ 16 νέγβο ἰς ἀἰβῆομ!, ὩΣ 

Ὀγ τ ΤΧΧ,, Ῥοβηΐίο, “δηὰ Αὐδδὶς, δ8 1 ἰδ ὑγοῦθ 

ρΡοϊπιοὰ ὩΩῪΣΨ (τπεῖν δ), δπὰ ἴπ6586 αν Ὀθθη 
[ο]] ουγοὰ ὃν Ηἰ ἰἱὶρ, Βυγροῦ, δὰ ἄγει (ἴπ [6 χ.).Ψ 
Βυτ [ῸΓ βυσῇ 8 γϑηαϊπρ ΓἤΟΓΘ ἷξ ΟὨΪΥ οπο Μδϑ. αὐ: 
᾿ΠοΥΥ, δὰ θαβί 68, 88 Ῥγθθ861] 58 8, ἰῃ (ππὶ οδδθ 
τπ6 ἀρῃδὴ ψου]ὰ ὃδ σα] δὰ υητὶ ρου βη 688 ἴῃ γοΥ. 
θ, πὰ ἴπ6 ννοιηδη ἴῃ 1 ψόου]ά γϑοθῖνα τἢδὶ παιηὸ ἷν 
ΥΟΓ. 8. Υο τηιβῖ, ἰπογοίογο, δοοορῖ 6 ττδά τομαὶ) 

ἱπεῖπρ, αηὰ γοπάσν ἐλοὶν οψε, ὈὺῸ ἴῃ ᾿νΠαῖ δθηβο 1 
ΔΗΥ ἔγοπι [ζυΠ6 Ὁ ἀοννη 880 πᾶ 1ζ ΤἸΠΘΔῺ5 Δρροαι- 

ἈΏ6Θ, ΟΥ̓́Δ8 ἰη Ε΄. Ψ΄. ““ γοβοι Ὀ]Άης6,᾽" 1. 6., {Π6 
ἴδ διὸ κα τΠ6 δἰ ῃ-ςοητδ πῖπρ ΘρἢΔἢ ( πυδέρεπα ἤει, 
ΒΌτΟΥ, Βυπβοη, [ζο}}). Βιιὲ 5 18 δὴ υπηπϑυ αὶ] 

56η86 οὗἩ [Π6 νοτὰ, δηὰ Ὀσδίάἀοβ χίνοβ ἃ γι μία βοηκτὶ- 
πηθπί. [{ 16 ὈΘΓΙΘΥ ἴο τΑἴκα [Π9 ἴθυπη ἃ8 ἀθβί μι ποιὶην 
{10 οὔ͵οοῖ τὸ ἩΠςΝ Ὠ]6 π᾿ 8 ΟΥ̓68. ᾿σγόῦὸ ἀϊγοοῖθα ([ἰτὴ- 
Ὀγοῖς, Ηδη βίο οῦς, ΚΟΝΙογ, Ῥγθβ8ο})}. ῬὍΠο ἦν 6}}- 
οΥΒ ἴῃ 4}} [00 Ἰδηὰ ψ τὸ Ἰοοκίπςς ἴο [86 Θρῆδἢ δ ἃ 
ΤΠΘΆΒ016 ἴὸ ὃθ Π]οἀ ὙΠ βῆ. ὙΠοὶνγ διοοθϑ8 δηὰ 
᾿ἴ5 ΠΉΔΡΡΥ ΓΟρα 18 ΔΓΘ δεῖ ἴοτίν ἰπ νγπδὶ (Ὁ]] ον δ. 

ὃ. 16 Οὐπίοηίδ (νοτϑ. Ἶ, 8). --- ον. 7. Α σουπὰ 
Ῥίεθσο οὗ Ἰοδᾶ. ΤὍΤῆο βυπὴῦο]} ἰ8 81}}} (γι ον ἀθν6}- 

8. το ἀθγοά 1 ομοά, ἀπά τππ6 Ῥτορἢοι δθ8ὲ ΠΟῪ 8 οἰγοι ας τη858 οὗ 
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τηεῖδὶ] ᾿ἰποὰ ἃρ ονοῦ 186 ἐρβδῃ. 9 ἴδ οἴϊδϑι γϑῆ- 
ἀεγοα ἑαίεπὲ οἰ θοσα ἱπ σα868 ν ΠΘΓΘ ἰΐ8 πιοδηΐης 
88 δ ἢ 8 ἀοιοττηϊποὰ ὈΥ 8 [Ὁ] οί πρ πουπ, ὕαῦ 
ἤογα ἰδ ἰβΒ Βοζίοῦ τὸ δάπογο ἴὸ {Π6 ᾿τογαὶ βθηϑο. 
ΤὨΐ5 6, Νον ἰοῦ ἴΠ0 ἢγθὶ πιο ἰ ἀρρθδγβ (δὶ 
[86 Θρἢ Δ} [88 δῇ οοειραηῖ. Ηδησθ τῃ6 ἴογπι οἵ 
[διὸ ἀχρτγοββίοη “ 7 5 ἱὰ,"" ϑαᾳαίΐϊνα!δης ἴο, 866, ἔβγα 
'8 ἃ ΜΟΙηδη, εἰς. ΓΓΤΝΝ ἰδ ῬΓΟΌΆΘΙΥ υδοᾶ πιθτεὶ 
ἴοσ 1 ἱπάεἤπίϊε ἀγιίοϊο (1 Κιηρβ χχ. 13); δῖ {1 
18 ἴο ὃ ρῥγαοϑδϑὰ 88 Ξε οπθ ψΟΠΔῃ, ἰδ Ὑ11 τπθῃ ἱπάϊ- 
σα τπαὶ ἴΠ6 εἰ Π6ΓΒ, δἰ που ρἢ ΤᾺΔΗΥ͂ πῃ πυτηὉΟΣ, 
8τὸ Θοηβιἀογθὰ 85 Οη6 ᾿ἰνῚ ΠΩ ΡΟΓΒΟΏΒΙΗΥ. 

γον. 8. Τίς ἰδ σστἱοκοάηθαα. Οἠ ἴΠπ6 τηρϑηΐηρ 
αἰτδοϊιοά τὸ 118 ῬΡΉΓΑϑ6 τὰ γη 8 [Π|6 δητἶτα Ὀδδτίης οὗ 
πὸ νἱοίοη. Μδϑηγ (( αἸνίη, ΚΟ], Ῥγθδεοὶ, Βαυτα- 
Ραγίθη, Ἠοπάδγίβοπ), ἰαἷςθ ἰΐ 485 Ξε ν σ Κοάποϑβ ἴῃ ἰν- 
Β6 1, δυβιγβοῖθα ΠΌμπ 18 ρογραιγαοΓΒ, δηὰ ἐἢΐ8, τπ 6 
ΒΆΥ͂, 'Β οοπῆποά, β6α]θὰ ὑρ, ἀπ τγϑηδρογιθα ἔδτ οἱ, 
80 8ἃ8 ἴ0 ἰοδνθ ἴΠ6 Ἰαπὰ νυ θγα ᾿ξ ΟΠ ἀνεὶς ρυγα ; 
δά (8016 16 νἱβίοῃ 8. ὁπ6 οὗὨ ρῥγοπιῖίβθ. Βυΐ 1ἢ 18 
Υἱὸν 8 Ορροβϑὶ ὃγ τε ἰδποῦ οὔ ἴπὸ ργοοράϊηρ νἱβϑίοη 
ΜΌΘΟΝ δἰ] δάπηῖς ἴο ὍΘ ΟἸοΒΟΙῪ 6]}16ὦ τὸ {8 ὁπ6, 89 
γγ6}} 6 Ὦγ [18 οὐ ἱπιγ δὶς ἐπι ργο 8 Ὁ 1 Υ, ΑΙ Ππουρα 
Ηεπρβίρη θοΓρ' Βρθβίβ [Ἄγ ἴοο ΒΙΓΟΏΣΙΥ Ἰν ἤθη ἢ δᾶ γ85 
“1 19 ΟἽ]Υ σοπογοῖθ βίη ἐπὶ δά μλ18 οὐἩἨ δαΐπρ᾽ οδτ- 
το δινᾶυ. “ΓΠ6 ἱγαηβρογιδέίοη οἵ βὶπ ἀραγὶ ἔγοτῃ 
β'ῃ [Ὁ] ἱπαϊνίἀυ4]6, 18 ὨοΠ 8686." Ηον νου]ά ἰπαὶ 
ἰδαγηϑὰ ᾿πᾶπ Ὦδνο σγοοοηοϊϊοὰ τυ ἢἰ8 βιδιθιηθηι 
ΒΌΘΙ ἰαπριιαρθ 645 ἴπδὶ οὗἩ 6 ρα] τιΐϑὶ (ςοἰϊ!. 12), 
“ΔΓ 88 ἴῃ6 δαβϑί ἰὼ ἔτοπὶ ἴἢ6 ὑγοβῖ, 80 ΔΓ πδίῃ ἢ6 
Τοπιονθαὰ ΟἿΌΣ ὑγδηβργΓοβϑίοἢ 8 ἔγοπὶ τ18}᾿ Βαϊ οἡ 
8 ΠΥΡρΟΙΠοδὶΒ τ 15 αἰ σας ἴοὸ οοποεῖνο οὐ 8ῃΥῪ 
ΓΟΆΒΟΣ ΨΥ ΘΠΪΠαΥ ΓΑΙΠΟΓ (ΠΒΠ ΔΩΥ ΟΥΒΕΡ ὑ]δοθ 
Βῃου)ά Ὅ6 πιοητοηοὰ 89 106 ρας οὗ ἀδροτίδιίοπ 
(νοῦ. 11). [0 ᾽68. θοτον ἐπογοίογο ἴο ἴα κα ἴῃ6 οἵδοῦ 
νίονν (Ματοκ,, Ηοη ρβίθηθοτρ;, Καοἰ]), ψῃΐοῖ τορσαγὰβ 
106 ᾿ῬοηΔῃ 88 8. ρΡογβοπὶ ςδέίοη οὐὗἩ [6 ὑπροα γν 
δον ίβη παιίοη. ν δοῃθνν δι δ᾽} 8 ὑβᾶρο ἰδ 
ἰουπᾶὰ ἴῃ 2 Ομτοη. χχὶν. 7, πιδοτο (1ὼ Ηοῦτον) 
ΑἸ Δ] Δἢ 18 σΑ]]οὰ “1.16 νιὶς κφάποβϑ.᾽ Οοπβοαιοηῖ- 
Ἰγ, 1π6 ϑιιυδοᾳυθδηΐ δεῖβ οὗ [Ππ| δηραοὶ, ἴῃ σδριίηρ [Π6 
ὙΟΙΏΔὴ ἀονη ἰητὸ {πῸ τηδϑβυτα δηὰ ἴπδη οἰοξίης 
τὸ δα ΜΠ 126 ΠρᾶνΥ 580}}ἃ 1), δ ΡῚΥ ἱπάϊ!ολῖο 
{πὸ ζ.}1 ργυονϊβίοη τηδάδ [Ὁ τ1π6 ἀπο Ρυῃ δ πχοηι οἴ 
[Π6 Β΄ ΠΠΘΓΒ {ἢλ18 σΒΓΘΙΪΝΥ βοοιγοά. 

ο. 1μι Κειπουαί (νατα. 9--11). -α ον. 9. το 
ὝΟΙΩΘΩ ΟΔΙῺΘ ἴοσίῃ, εἴς. Τἢθ τγολοναὶ οὗ [6 
ΘΡρθ δ} ἱ( [05 σοπίθηιβ 18 ἀσδογδοα, ΤῊ 8 ἰδ ἀοπ6 
Ὀγ ὕψνο ᾿υοπ θῇ, --- ἰοοπιόπ Ὀσσδθδο ἰὰ 88 ἃ ὙΟΙηΔΏ 
ἐόν ἹΕΡῸ ΟΔΙΓΝῚ ΠΡ ΔΥΔΥ, δηα ἐισο, ὈεοΔ86 [ἰδ ὈτιΓ- 
ἀδη ννᾶβ ἴοο ΠΟΑΥΥ͂ [ὉΥ οὔθ [0 ὕεᾶσ. ὙΠΟΥ δΓὸ ἔπ- 
πἰϑηοὰ ψῖἢ] τυίψ8, Ὀδθοδιιβα τ[πΠ6 πιονυθιησθῃςξ 18 ἴο Ὀδ 
τῆγουσἢ (ἢ6 αἷτ. Τὴ νυἱπχβ ἀτὰ δροςϊ ρα 45 Ὀδΐη 
(ἰοϑὸ οὗ ἃ δίοσις, ἢυΐ ὕδοδιι56 [Π6 δίογϊκ 8 ἃ δἷτὰ ὁ 
Ράββαρο {{πιυγοῖν, Βαιτηραγίθῃ, οἵς.), ἴοτ ἴ[Π6 τχονθ- 
Ιηθηΐ ἤοῖο 8 πο θυ οα 6Ὰ]; ΠΟΙ Ὀοοδῦδο ἰξ 8168 
ἔμβι (Μδιιγοῦ), ἴοσ οἴπον υἱγὰβ ΗΥ [βίου ΠΟΥ ὃ6- 
δϑιδθ ἰΐ ννῶ8 δὴ υὑποίθδη οἰγὰ (ἸΚΌΠ]6Γ) ; ὯΟΥ Ὀ6- 
σδι156 ᾽ς Μ885 8 ρα αὐἱδ (Νουτηδηη), Ὑ Ποῖ 4065 ποὶ 
δὶς τμ6 οΟὈ͵θοῖ ; Ὀαὺ δἰ πρὶν Ὀοοδιι89 ἐξ Πδὰ Ὀτοδὰ 
Ῥἱπίοπϑ, δὰ δαοῖ τγότο γοαυΐγοα ἴΟ βυβίϑίη 80 ἤθᾶνῪ 
ἃ ΤᾺ 88 ἃ8 [26 ΘρΏΔἢ στ ἰὼ Ἰοαάσθη ᾿ὰ. Τμο ψἰ μὰ 
86 ἴῃ [Π|666 τΪηρ5 ἴ0 ἱπογϑᾶδο [Ποΐσγ νϑοοϊϊγ. ΤῊΘ 
ἩΓΟΤ.ΘΠ ἢὮδνο ὈΘ6Ὴ δι ρροθοα (0 Γοργθβθηῖϊ [βγβϑοὶ δηὰ 
ΨΦυάδῆι! ΟΥ Εζτα δηὰ Νοβῃοιηΐίδῃ, οὐ ἴ6 ἔνο ἰδϑὲὶ 
κίηρε οἵ Φυάδξ, οΥἹ 1:6 ἔνο σδρυϊν 68, οΥ Τίϊι8 
κηὰ Ηδάτίδη ; θὰϊ τῆογο ἰδ ὯὨο προὰ οὗ δι γίοι! Υ ἀθ- 
ἢηΐηρ ἴδηι, βῖποθ το Ὀοϊοπρ ἴο Π|6 Ἰη6γῸ ἀγα ΥΥ 
οὗ [Π6 ΒΥΠΉΌΟΙ], δηα βιδηὰ ΟἿ 88 γϑργοθθη δενοδα 
οὗ τ6 ροῦγογβ ἐπιρίογοὰ Ὁ αοἀ (0 ΟΔΙ ΤΥ ΔΥΑΥ͂ [116 
κ5'πηογὸ οὗ 15 ρθορΐδ. 

γογ αι. Το υϊὰ.... Βμῖπαν. 1 ΤΟΡΙῪ ἴὸ 
τ. ΓΓΟΡΠΟΙ δ ἀμ δἤοη [6 ἰ8 το] δὲ (ἢ οὐ)οοῖ οὗ 

1Π6 {π  ῬΟΤΏΕη ἷδ ἴ0 ρΓορΡΆΓΟ ἃ ροσηϑηθηῖ ὨΔΌΪ8- 
τ0η ῸΣ ΒΟΣ, ἱ, 6.,ὄ [86 ποιηᾶπ ἴῃ ἴΠπ6 Θρῃ δα. ϑλέπαγ 
ἷϑ. Δη οἷα δἰ βϑιοτῖς παπιθ ( θη. χ. 10), αθεγνασὰς δρ- 
Ἰϊοὰ ροθιῖςϑ!}}γ το Βαθγίοη (18. χίὶ. 11; Πδη. ἱ. 3). 
[8 ΟὐσυγΙθηοα ἤθγο θὰ Ἐλοβθηχ 8 Γ ἢ0 ΒΈΡΡΟΒΘ 

{πδὲ 1116 οῃ εἶτα υἱβίοῃ τοίδστθά ἴο 1ῃ6 ραδῖ, δηὰ ποὶ 
10 16 ζυΐαγα, Ἡοἢ 18. Β᾽ ΡΥ ἐπηροδϑῖῦ]θ. ὙΤΏΘΓΘ 
8. πο (σα! γ ἴῃ οχρί αἰ πίπρ ἰδ ΌΥ 8 τοίδγθποθ ἴὸ 
80 υϑᾶρ οὗ [Ππ6 ῬΓΟρΠοΙῖΒ, ἰὼ τϑργοβδηὶ ΓΙΓΏΓΘ 
ἐνΘηβ ὈΥ̓ ᾿ΠΠΒΡῸΒ ἀγανη ἔγοτη [06 ρμϑοῖ, ἀπὰ δὲ [ὴ8 
Βδῖη6 {ἶτη6 ΓΓΘΏ5ΙΓ ἰ0 [Π6 ΠΌΤΟΥ [ἢ6 ΠΆΠπι68 ὙΓΏΪΟΝ 
ὈΟΪοπρ ἴἰο ἐπ ἰδῖτοτ. ΤῊ 8 γϑῦβ ἔΠ6Π δἰ ᾺΡΙΥ ἴΌΓΟ- 
16118 (Π6 ΡυπΙϑῃιηθηΐ οὗ νος κοάποϑδ ὈΥ͂ ΒΠΟΙΌΟΙ 6 Χ- 
116, ποῖ κὸ τθδὲ τὸ ΒΑΌγ]οη, δηὰ τπογείογθ οδ] θὰ ὉΥ 
118. ἤδιηθ, θα ἴᾺΓ ΠΟΤ μὑγοϊοηροά. ΤῊ Ἰδίζοῦ ἔδαξ- 
ὉΓῸ 8 ΘΧρτοβδοὰ ὉΥ {{᾿ὸ Ὀπὶ]ἀΐπρ οὗἨ 116 Πουδβ6, Ὀαπὶ 
ἱπ:οηδβοα ὃν [86 ἥΠ8] οἸδιιβ6 --- “ δία δηϑὰ δηὰ 
βού θὰ οἱ ἰΐβ οὐγὰ ὈΔ66. Αοοογαΐης ἰο Κοῖ, 
διΐηαῦ ἰ8 ποῖ ἴδτα ἃ ψϑοργαρηΐοδὶ ορίτηοι, θαι 
ἴδκθη 88 δὴ 16δ] ἀοϑ γπδύοη οἵ τὰ βρῆδγα οὗ υη- 
Βοά!ποββ, δπὰ ὕΠ|ὸ 30π|00] δοοογάϊ οὶ ἜΧΡΓΈ5568 
186 γα ἢ} τπδὲ τπ6 ψισκοα Μ}}}} ὃ6 γοιπουθα ουἱ οὗ 
186 οοηρστορδιίοη οὗ [86 Γ[οτὰ δηα ΡΟΓΠΊΔΠΘΏΕΙΥ δεῖ- 
εἰεὰ τ ῖἷμθ [ἢ6 ἀηροά]γ Κίηράοπμ οὗ ἐ|8. γνοτ]ά. 
ΤῊ ΐϑ αἰδεϊποιίοη ἀπὰ βεραγαιίοη ν}}}} τὰ οἡ τισγουσὶὶ 
[Π6 αρο8, δηὰ αἱ 1δδῖ ὃθ σοπιρΙοιοὰ ἰῃ [ἢ6 ροπογδὶ 
ἸΡΠΈΘΕΕ Ἡοπάογβοη τη πιδὶπθ παῖ [Π6 Ἰγοπιδη 
ἰπ Π6 Θρ δὰ ΤορΓεβοη σὰ ἸΔΟΙ ΔΙΓΥ τ ῖσοἢ νγ85 σαγτιοὰ 
ΔΥΑΥ͂ ὉΥ 1π6 {|0ὸ ὙΓΟΠΙΘΏ, ἱ. 6., Αβϑγγίδ δπὰ Βαῦγ- 
Ιοηΐδ, τὸ Ομ] 558, ὑγῇθτο δ νγ83 ἴ0 σοτα πη ρ]ο νὰ 
1.18 πδιϊνο οἰθλθηῖβ πα Ὡσνοῦ Ὀ6 τοϊπηροτιθὰ 110 
Οδπδδῃ; ἰπ βυρροτὶ οὗ νος ἢδ οἶτο5 ἴῃ ἕδος τῃδὶ 
ἴου ὑνο ᾿πουβδηὰ νϑαγα [Π6 76 ν78 ἤν ἤδνσ ΟἿΟΒ 
Ἰαρβοὰ ἱπῖο ἰἀοϊδίγγ. Βυῖ ἰἀο]αῖγυ ἀϊὰ ποῖ δι τηϊς 
{ἰπ|6 Ἔχ δὲ ἴῃ ΔΦυάοδ, δηὰ ἐπογείοτο οου]ὰ ἢοξ ὃ6 το- 
τπιονοὰ ουῦ οὗ ᾿ξ; ἀπὰ 1 ἰς νγγὰ8 ἴα κθὴ ἴὸ Βαργίοη, 
ἰδ σΟΥΊΔΙΏΪΥ ἀἰά ποῖ τοιμδίη (6 γΘ, (ῸΓ τΠ6 Μοδατα, 
τηθάδῃ ΟσσΌΡΔΠ δ οὗ ἐπδὶ τερίοη ἃγὸ ποῖ ἰάοϊδίογα, 
[τ ργορϑ θοῦοῦ ἢ {Π6 οτἰρσὶπδὶ ἔοτοα οὗ τς νγογά, 
Μ ἢ τη σουπροιίοῦ, δηὰ νυ [Π ργεσθαὶπρ νἱδίοη, 
ἴο τ8Κὸ ἴΠ6 ἴον 839 ἀδποιΐης [86 δπεῖγα τνυὶς κοάηρες 
ΟΥ̓ 106 ΡΘορ]6 οὗ 8}} Κ᾽ πάβ, ΟΥΓὁ γαίϊιοῦ [Π6 ρθΟρ]ο δὲ 
ΒΓ ἢ οἰ ροαϊοδα νος Κοάποβθ. Α8 τππ8 πη ἀογβιίοοι, 
1Π6 νἱβίοῃ νγῶβ [Ὁ1Π}1|6ὰ οοητυγίο5 αἴοσγν τα, τ μοη 
6 Φοννβ δἃ5. ἃ 016, λνίηρ τοὐθοϊθαὰ ἢ βοοτῃ 
ἐμοῖς Μορβίδῃ, ᾿νοῦ αχίνοη ονοῦ ἴὸ [Π6 δβἴγσοκε οἵ 
ὙΘηΟΔης6. ΑἸΟΓ ἃ τηοβὶ ἀδϑρογαῖο βιγυρν»]α, {ΠΥ 
ἍΓΙΟ ΟΥΠΒΠ6 4 ὉΥ 1π6 Ποπηίδη ΕἸΡΟΓΟΙΒ, δηα δεδῖ- 
ἰοτοὰ ἴο [06 ἴουγ ᾿νἱηᾶβ οὗ ἤθᾶνεπ. Αμῃὰ δὸ 186 γ 
Γοιηδίη, δια ἀρ ἷπ τΠ6 ορθδἢ, [6 ἰΓαπχοηάοιϑ 
γνοίης οὗὨ {Ποῖ οὐσῃ Οὐδ Δ ΟΥ ΓΟ  ἀαἰπως [6 Ῥγοϑ- 
Ῥοοὶ οὐ τγοίθβϑθο. ὙΤἢῃθ σογγοβροησΐην ἴο 
τ 5 οπ6 'π (6 δϑοοοῃά μᾶγὶ ἰδ σοις οα τη αἰ δγοηὶ 
τ(ογπ}8 (χὶ, 15,16). Αἴδν τπ6 τεὐοοοη οὗὨ [6 κοοὰ 
δ ρΡΒογὰ δπὰ τῆ6 Ὀγεακίπρ οὗὨ Ὠΐβ βίδανε οἵ ΟΗΪςο, 
(ἴθ ψνγοϊομοά βοοῖκ ἰ8 ρίνθη ΟΥ̓ΟΓ ἴὸ ἃ (Ὁ0]} 151} ΟΣ 
νοΚοα Παρ μοτὰ ὙΠῸ ἀ068 Ὑηδὶ ἢ6 οὐρῶς ποῖ ἴῸ 
ἄο, δηὰ ἔα ]8 ἴὸ ἀο τῖδὲ 6 οὐχῆῖ, πὰ 80 1Π|ὸ ροοῦ 
ΒΏΘΘΡ 80 Ὁ Ὁ ἰῃ ΟΥΟΤΥ ΨΆΥ. δι ὙΠΟ αἰβεγοας 
88 ἴῃ ἱπΊδΌΓΥ ἰδ ἴῃ [89 {0Ὸ᾿Ὸ ῥδβϑϑασοϑ, [Π6ΓῸ 8 ἃ 
ΤΟΙΆΔΓΚΑΌΪΟ Βα: Π 688 ἴῃ [Π6 ὑπ αον γίηρ ἰάεδ. 

ΤΗΞΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΔΝ ΜΟΒΑΙ͂, 

1. [Ιῃ (δε πο ρῥγϑοράϊΐηρ σπδρίογ {πὸ σοηϑείπει 
οἰοπιθηίδ οὗἩ 1π6ὸ (ἀοβροὶ γεγο ργοβεηϊδὰ ; δα "τὸ 
ΔΓῸ Ὀγουρπῦ ἔλοθ ἴὸ ἴδοο γι} [ἢ Γᾶνῃν. ΤῈ ναὸ 
τοῦδδ οὗ Ἰπποοδῆοῦ βηα ἴπα6 ρο]ἄ θη οἷ] οὗ [δς ΗΟΪΥ͂ 
ϑρίγιι ἀἰβϑαρρδαῦ, δηα ἰπ ΤΠ 6ῖΓ Ρ͵ΒΟ6 ΘΟΠ265 ἃ [δ - 
ἐὴ σαγ86 ονογβηϑαονίηρ ἴἢ0 ἰαηἀ δηὰ τῃτοδίοπὶπρ 
ΔῊ ἰγγθοουογδ θα ονογίητου. ὙΒΟΙῈ ἰδ πο ΘΟὨ Γ8- 
αἀἰοιίοηα, πὸ ἱποοηϑιϑ᾽θηοΥ ἰπ [Π18. ὙΤῊΘ οὔθ τηδ8- 
βΆζο Ὑ8 48 [[06 δΔηὰ 8δϑ ρμετίποηΐϊ 88 ἴΠ6 οἵδιος. 
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ΖεΟ τα ἢ 5 ἀοδίρη 88 οὶ 5 ΠΡῚΥ ἴὁ ὑτρὸ Οἡ ἴἢ6 
τοῦ] ης ΟΥ̓ 16 Τοιαμ]α δἱ 4}} ουδῖβ8 δῃά μαζαγίϑ, 
αν τὸ οἰἰπολῖθ [86 ὨΔΙΪΟΠΑΙ οοπβοίθηςθ, ἴο ΚΘΟρ 
Αἰῖνα [Π|0 ἸΏΘΠΊΟΥΥ ΟἵἉἨ δἷη, αμα ἰᾶὰν ἀθορ ἰδ ἴοι άδ- 
του οἵἩ ἔτ ἀπ τορθηίδηοα. δῖ (8 88 80- 
σοι ἰβῃεά, 4}1} ουμναγὰ νογκα νου ]ὰ ρῥτοοορὰ οὗ 
τοι θο]νοθ. ἀπά τἢθ᾽]8 γ͵γὰ8 δὶ Ἰοιδῦ 8 μᾶγί οὗὨ [6 
Ῥεορίο, νῆο πθοιοα ἴὸ ὈῈ ϑ:πιι]α θα ΟΥ̓ 1Π|0 Ργθ- 
δοηϊδιοη οὗ (ἢ6 ΒΓΟΓΠΟΣ 5146 οὗ 10 αἰνίπο σἤδΓδο- 
ες. ὍΤ]ιοτς νγα8 8 ζοϊάδη ἔμΐυτα [ἢ δίοτο [ἰοῦ 1ϑγβεὶ, 
δι ποῖ αὐπο] το γ, Ὠοΐ [ῸΓ 41} δ ρ!Υ ΟΥ σνίγίας οἵ 
τον ὩΔΙΪΟΠΑΙ οτμῖ, ΤὨς ἀλγ οὗ {πὸ [τὰ νγὰδ 
ἀδυκηθθβ 88 νγο]} 85. ἰἴρῃιν (Διηοϑ ν. 18), δπὰ κ5ἷη- 
ΠΟΙΒ ἰη Ζίοη ψουἹὰ βηα [Π6 τηοϑδοηρον οὗ ἴπ6 1ογὰ 
Ἰκο τοῆποῦ 5 ὅτ δπά {Ὁ}16 γ᾽ 8 δοὰρ (Μ44]. 11}. 1,.2)}.ὕ 

Ουτ [χὰ ἱηαϊςαιοα ὉΠὲ8 ὙΘΥῪ ῥ᾽ αἰ ΠΥ ᾿Ὠτοιρ βου 
ἢΪ5 ῬΟΙΒΟΠ 8] τλϊηἰδῖγΥγ. Τὴ τοδυκδῦϊθ ϑογπιοη 
οὔ ἴῃς Μουῃι (δίαδιϊις. ν.--ν1}.) θοχὶπ8 τ ἃ δοοιὶ- 
ἰηρ βιγαίη οὗ θοδθ 468 ργοποιηςσοὰ Ὀροῃ [Π6 Ἰονν- 
Ἷγ, δπὰ τρθοκ, δηὰ βογγον μι), οἵο., θὰ ΥΘΥΥ͂ ΒΟΟῚ 
ΓΟΥΤΘΟΙῖΒ ΔΏΥ ἔἈ|86 ἱτῃ μγ βδίο 8 ἃ8 10 16 ΟὈ)θοῖ οἵ 
1ὴ6 ΜοβδιαἢΒ Ὀγ βοιερ ΤΌσῚΒ ἴ0).6 ρεγροναΐ οἵ {0 
ΔῊ ἀπα ἢΪ8 ῬΡΌΓΡΟΒΘ ἴ0 ΠΟ ἤτ δΠα 68:8 018} ΓΑΙΠΟΓ 
δ αὐτοψαῖο 118 δυο γ. Ὁ Ώ1]6, ἐπεγοίογο, μ8 
ΒΏΘΘΡΒ ΑΥΑΥ [86 ἩΓΕΙΟΠΘα ονϑδίουβϑ δηἃ μίοββθϑ 
δοσυταυϊαῖθα ὈΥ ΤΙ 6 Π᾿8 Ῥοῦνοτθθ ἱῃρθΏ  Ὑ, ἢθ Το- 
ΔΙΏΓΙΒ δ]! [18 ΑΓ ΠΟ Ὸ] Δ Ὑ8 45 [6 ὉΠΟΠ ΔΉ ΘΔ] δῖδι- 
εἴο οἱ Πἷ5 Κίηχάσηῃι, ---- ὈΟΤἢ 88 Γοργὰ β ργθοθρὶ δπὰ 
ΡΕΠΔΙγ. Ηἰβ βδηάβ ἄγὲ σαϊποα, δπὰ ἢ8 ὥζσϑοθ ͵8 
τη ϊδεῖοί, ηοῦ ΌΥ ΘΒ [86 ΒΒΠΟΓΟΏΒ οἵ ἴζϑνν, 
ὑαῖ ὃν τηροϊΐπρ 8π4 ἀἰδομαγρίηρ πο πὶ. Ηδ δβοοιίθ8 
ΟΠ ΒΟΓηΓ6. ποῖ ΟΥ̓ ἐπογνδῖίηρ οὐ ἀδ]υαϊης ἐξ, ὑὰϊ 
ὃν πε τἰπην [15 δηχίοιιβ ογανῖημβ. ὙΠ6 πιᾶνν Κἰβὶὶ 
50 ΓΘ 1}15πὶ ΜΒ οἢ ἀρη168 61], δηα τγοΐδο5 ἴὸ 
ποδγ οὗ σπ ἰο 58 τοι δα τ οη9, πᾶ 5 ὯῸ ρτοοθάοης ἴῃ 
18 ΟΓδ ΟΥ ςΟΌΓΒΘ. 

Ὡ. Βυῖ ν]ιδῦ ννὰϑ πθοά[πὶ (ΟΣ 1πγδοὶ αἴου [ἢ 6Χ- 
6 15. Θα ΒΔ} πορά δι] ἢ 411 δσθ5 οὗὕἩ τῃ86 ΟΠατοῇ. 
“6 ΤΏΟΓᾺ] ἰανν ΓΕΑ Ὸ ΓΕΒ τὸ 06 σου ΐη14}}} 8οῖ ἰοτ τῇ 
ἴῃ 118 Βα ποίίοη 88 ΝῸῚ1] 88 ἰῃ 118 Ῥγθοορῖ, δῃὰ ἴτ 18 
ἘΠ Θπιαϑοι!ἴοὰ ΓΠΟΟΪΟΡῪ ΜΉ ΪϊςοΙ, ἀἶπροηβθ8. πὴ 
ΘΙ ΤΠ 6Υ. 
ΠΟ Βιιο ἢ τπϊηρ 828 Βδοίογαὶ] Ψπ81]|.6. (ὑΔ]ν ῬΓ͵Θ- 
ΒΆΡΡοΞο" δίπαὶ, 181 85 ΓΆΠΒΟΠῚ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘΒ πὰ- 

ΤΠο ἀοϑροὶ ἰοβοι [18 τηοδηΐϊηρ ἰὖ τμ6γὸ Ὀο ] οὗ δἷῃ. 

| 

δηἃ σοηδιιπι68 811. ΤῈ δἰδπάϊηρ Ὠἰδιοτίς 8) 11} - 
ἰαῦοη οὗὨ μὲ8 {τα ἢ ἰδ ϑθ6π ἴῃ ἔπαὶ ψ] ΟΣ δηάὰ 
ἀθα τ ΚΘ 868 τυ ἢ ἢ 18. 411 {πᾶλυζ ΠΟῪ ΓΘ Δ᾽}8 οὗ ἃ 
γορίοη οὔοα ὑτῖρσθν τ νογάδηϊ ρ]δη8 δηὰ ζ}}} οἵ 
ῬορΡαυΐουβ οἰεἶθ8. 

ὃ. ΤΠ6 ΒΌΚΟΒ οὗ ρυπλιῖνα σαί ἀὸ ποὶ ζ4]} 
σδργ  οἱουβὶν ΟΥ δὲ σβηάοπι. ὙΒΟΙῸ 8 ΔΙΏΡ[0 τΓθὰ- 
80η ἴῃ ΟΥΕΓΥ͂ 6,860, 80 ἴδ᾽ ΟἿΘ6 ΙΠΔΥῪΥῚ ΔΙ ΝΔΥΒ ΒΆΥ, 
 δἷ8. [τπ6 Θρἢ4}}} 18 ἐποὶγ οὐ͵)δοὶ πὶ 811 τ Ἰππὰ. 
Μϑῃ ρὸ οὐ 688}Υ δι άΐπρ᾽ 8'᾽π ἴὸ 5'ῃ, δηὰ ὑὲ- 
ἕβ886 Ἰπαφστηθης 8 ποὶ β  ἀθηὶγ ἀχϑουϊρα, ἐπληκ 
{πᾶ 1Π6ΓῸ 8 ἱπυβυπὶν ; Μ]ΊΟΓΘΔΒ. ΓΠΟΥ τὰ ΟὨΪγ Ε}}- 
ἵπρ 186 πιθᾶϑιιγθ. (ὑορά τγ][8. ὙΘΓΘ ἰδ Δ ἈΡ- 
ρθε τἶἰπηο ἢ Η πὰ, πα Ηο Ν1}} ποῖ δῃ τοὶ ραίο, 

6 δϑηπουποραὰ 8. σἜΠΟΓΑΙ Ἀγ] ΟΕ ρ1]9 ἤθη δ6 ἰο]ὰ 
Αὐγαβδῖη {πὲ ὮΪ8 βεαἀ οςου]Ἱὰ ηοϊ ἰδ Κα α581 0 
οὗ 186 Ἰαπᾶ οὗ ρῥγοπηΐβο, “(Ὁ ἴῃ6 ἱπαυῦ οἵ [86 
Ατηοστοβ 8 ποῖ γοῖ [}}}.᾿ Τὸ ψἱοκοα ἃσα ἰγοαϑ- 
τίη ἊΡ ΓΑΙ. ἀρδίηϑι [πὸ ἀν οἵ νγϑῦ., ὙΠοη 
116 Θῃηα σοΙη68, ἔπ 6 ΒΥ πιο] 81 οὗἁἩ ΖΟΟ ΑΓ Δἢ 19 τοϑῖὶ- 
ἰχοὰ. ϑ΄ΠΠΕΓΒ ΓΘ δῆπιϊ ὉΡ ΜΓῈ {πεῖν β'π8 ἴῃ ἴῃ 9 
τη ϑΌτγο, ἴμ6 τνοῖρ Ὠϊ οὗ ἃ τΔ]οηὶ βλυῖ8 ἀονγ [Π6 114, 
δηα τΠ6ῃ ΠΟΥ ΔΓ6 σδΥΓΙοἃ νυ μοτθ 186 τοι θα το. ὃθ- 
σί!δ δῃηὰ (ο068 ποῦ θπά. 4“ι8ι [Κα (ἢδὺ ἀδρουτβιίοη 
ἴο 186 ἥρυγαῖίνο Θῃϊπαγ. [18 80] ΆΤΥ ΘΧΔΙΏΡ]Θ 
τνβαον [6 ΠδιΪΟη 8 ἰοδιἰῆ65 οὗἨἩ ἃ Ροσταηδῃθαὶ τοῖσ" 
ὍΠΟΏ. : 

Ττθοο οὗ ἔδο παπάοτί:ξ ἴσος δὰ ἩΦΟΣῪ Ὀγχοδδί, 
Ἦον βῃ4}} γο 60 ΔΉΔΥ δηὰ ὃθ οἱ σοὶ ἢ 
Το πἰϊὰ ἄογο δίῃ ΒῸΓ ποδὲ, [ῃ9 ἴοχ ἢΐθ οἂνο, 
Μδηκιηὰ (δον σΟΌΕΤΥ, --- [δγϑο] Ὀθὲ δ σζταγθ. 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΜΌΟΟΒΕ : [Ὁ ἰ8 ποράξυϊ ἴο 1611 τ86 Ιογὰ οἵ Οαοά, το 
τη (Ὁ]α 8 Ῥγθοΐοιβ ῬτοπΊ1568, πὰ (ὁ υἱοῦ τγογὰβ οὗ 
σἤθοῦ δηά ϑῃηςουγαροθθηῖ, Βαϊ ἴτ 8. 4110 πορα[μὶ 
10 ἀθοίδγο {86 οὐδοῦ δβρθοὶ οὗ (ὑοά 5 ΟΠ ΓΘΟΙΟΥ. 
ἼΏΘΓΟ ἰβ ἃ σοηδίαηϊ ἰόπάθπου πῃ ἴπ6 πα πηλη Πολτῖ 
ἴο δῦιδα τῃ6 χοοάπε88 οὗ αοἄ ἴο δῇ ϑποοιγασθηγοηῖ 

Πδποα ταΐηἰϑίδσβ οὗ ἴπς Οοκροὶ πῦϑὲ ἀ6- 
ΟἸαγθ τ ἷ8 ρογίοη οἵ Οὐ Β οοι 86] 48 νν8}} 85 116 
ΠΟΙ, . ... ΠΟ ΠΠΑΙΥ ἱπηροη τος 8}4}} Ὀ6 ἀγίνοπ 

ἀφο. παι προ 5 ἐπετὸ οὗ (ογρίνεποϑ, ἢ τΠοτὸ ᾿ ἔγολ αοὰ ἱπίο ρ]οοτΥ δχιθ, αὶ Ἰοῖς τὸ αἰ πηεοῖε, 
ἰδ ποιιΐπρ ἴο ἰογρῖνε ἢ Ηδφποο {πΠΘῷὗ᾽γἹ͵ βίοι οἵὗἩ δεῖδῃ 
οὐοείγονι πὰ οὗ τἰπ6 ᾿ιπιΐηουβ σοϊάθη οδηαοΪα- 
Ὀγαπὶ ἢδνο ἴον τηοὶνῦ ὈαοΚρτουπὰ 113 νἀ 6-Βρτγοδὰ 
ΓΟ]] οὗ οσυγκοβ, σοι ν}}} νυἱβῖτ ῸΓ βἷπ, (Ὁ 81} β'}), 
ὙΠ ΟΙΏΘΓ σΟΙΏ ΠΤ 6 4 ἀραΐπδλ ἈΠΠΏΒΕΙΓ ΟἰτΈΟ Υ ΟΥ̓ 
δἰταϊη δὶ Ὠΐδ ΟΥΘΆ ΓΒ. ὙΠῸ ἴνὸ {4065 οὗἩ 186 ᾿δὺν 
βἴδῃ οὐὐ ἴῃ καπ6 ὈΛ515, ἈΠ ὯῸ ΤΠᾺΠ ἀδγθ ῥἱςκ 
ἀπὰ οἴόοοβα ἴο ὙΠ ἢ 6 ΜΠῚ τόπον ΟὈδαΐθΠοΘ. 
9 δηδίθαπηδβ οὗ δοτίριυγο ΔΙῸ ἢοϊ ἃ ΤΏΘΤΟ ὑγιίτπι 
)μέπιεμι, Ὀὰϊ 8 5011ἀ ἀπιὶ τουτί }]6 τα! Ὑ. ΓΙ Πρ υ- 
εἷς ΟΥἨὨἁ πϑάνθῃ ἰβ Ποῖ ΠΊΟΓΟ σοσίδὶΠ δηὰ ἰγγοβὶϑε} 016. 
ὙΥ̓ΠογΘ 186 συΓ5Θ ΟἼΟΘ ΘΏΓΘΓΒ, ἰδ [ΔΚὸ8 ὰρ [15 δροὰθ 

ΥΙΒΙΟΝ ΥΠΙ|. ΤΗΒ 

ΟἸΑΡΤΕΕΒ 

“10 γον ΟΥ ἢ5 ΟὟ 0886," ἴ0 ὃδ δι ῦ)εοοϊς ἴο [16 
{ΠγᾺ}} οὗἨἁ πἷϑ οὐνῃ 1δνν 688 [1818 [πδὶ ἢδ ἢ85 80 Ἰοῃζ 
ρΡϑιηρογεὰ ἰμἴοὸ βίγεηρίῃ, δηὰ ἴο- γὰρ 848 ἢθ [83 
δον δα Γπτουρἢ ἃ Ἰοηρ δπα Ἰἰπι} ἰ6 868. ὈΔηΪ ΠΤ] 6Π1. 
ὙΥΟΒΌΒΜΟΗΤΗ : ΝΟΠΘ ὙΠῸ ΘΠΙΟΣ ἴΠ6 Ῥοτοὶ οἵ 

ἴ86 Υἱβ:0}6 ΟἸνα το τὰν δδίῖοῦ Ἐποιηδοῖνοα [Πδι [ΠΟΥ 
0811 6δεϑμα (ὐοιἱ᾿5 ΓΔΕ ἀπαὰ τηδ]οαϊοιίοπ, 1 ΤΠΟΥ 
ςομμπιὶῦ δὴν Οἵ (ἢ 6 β'Π8 σοηἀοτηηθα ὈΥ̓ [Π6 ΘΟΙΏρΓΟ- 
μϑηεῖνα ουπηηϊπδίίοπ οὐ 118 ΕἸγίης Ε0]}, Ὑῆὶο ἢ 
ἸΏΔΥ ὕὈ6 σοϊηρατοά ἴὼὸ ἃ πεῖ οοοχίδηβῖνο ΜΓ τῃ0 
ὦ δὰ ἀἄγασῃ τὨγουσθους [6 ψν 8016 ἴγζοτ 816 
τὸ 5146. 

ΕΟΒ ΟΒΔΑΒΙΟΤΞΆ. 

ΥΙ. 1-8. 

Α. Τριν Ολατίοία ἄγαισπ ὧν Ἠονβοα 9 ἀἰ βέτομπιε Οοἷοτε (γϑτβ. 1-4). Β. Ξχρίαπαίίον 
οΥ ἐδεῖν 

Ι 

δαπΐπο (γο6γ8. ὅ--8). 

Απά 1 δ δα ἀρ ΤΥ ΟΥ̓́65 ἀρδίη, Ἀπ 8βαν, δηα Ὀ6ΠΟ]4, ἔθου οἰαγῖοίβ σϑθ ἔγοιῃ ὃ6- 
2 ὑὉθθῃ ἴδ 6 71 ὸ τηουμῃίδ᾽8, δηκὶ (Π)6 τηουηΐδὶπ8 γγ ΓΘ τηουπηίδὶπδ οὗ Ὀσαθβ. [Ι͂ἢ (δο ἢτβι 



δ0 

8. οἱιαγοῦ τοῦ γοά ἤογβοβ, ἀπ ἴη ἴθ δοοομά επαγοῦ Ὀ]αοὶς ἤογβθβ, πᾶ ἴπ ἐπα εἐπϊνὰ 
4 οἰατγίοί ψ 6 Ποτβθβ, ἀπά ἰπ {Π6 Ἰουγίὶν σμαγιοῦ Βρθοκὶ θά ὈΑῪ 2 ἤοῖβθβ. Απᾶ 1 δ8η- 
ὅ βυγρᾶ δῃά βα]ὰ ἰὼ 1π6 δῃροὶ {πῶ (ΑἸ Κοὰ σι τπιθ,  μαὺ ἃγὸ {Π|686, τὴγ ἰοὰ 2 Αμά 

(16 δῆ σα] δηβυγογοα διὰ βαϊὰ τό πιθ, “ΓὮ686 ἃγ ἴπ6 ἔσαν ψνἱπα8 ὅ οὗ [Π6 ἤδανϑηβ, οομλίεν 
6 ἔογι ἕγοπι βἰαπάϊηρ Ὀοίογο {π6 Τοτὰ οὗ 411 ὑπ6 δαγίβ. Πα ἷπ πο ἅτ 086 ὈΪδοκ 

ΒΟΥΙΒΘΒ 9ῸΘΒ ὁ ἔοτίἢ Ἰηΐο {{|| ἰαηα οὗἉὨ 116 πογίῃ, δῃὰ ὑῃ6 106 ρΡῸ ὈΘὨΪπα ὑπθπι, ἀπά 16 
7 βρθοκ]ϑὰ ρὸ ἔογιἢ ἰο τπ6 Ἰαμπὰ οὗἩἨ {ΠπΠ6 βοιῖῃ. Αἀπᾶ τὉ66 Ὀὰγ ψϑηΐ ἔογῖδ, δηὰ ἀδδιγθὰ ἴοὸ 

δ0 ---ὖο μΆ88 ἴο διὰ ἔγο ὅ {πγουρῇ {π6 δαγίῃ ; δηα ἢ6 8814, ὅσο, ρα88 ἴο δῃὰ ἔγο (Βγουρὶι 
8 {6 φαγί; δπὰ πον ψεπΐ {Ππγουρὶ {Π|6 δαστῖῃ. Απα ἢ6 οἈ]16 πηθ δηά Βραῖθ ἴο 1η6, 

βαυΐηρ, [56 }Π0]4, {Π686 ὑπαὶ σὸ ἔογίῃ ἰηῦο {116 ἰαπά οὗ {86 ποσίδι ᾶνθ οδυβθα ζΩΥ 
ϑριγι ἴο τϑϑὺ " ὑροῦ {Π6 ἰδπα οὗ [μ6 ποιῇ. 

ΖΕΟΗΑΈΕΙΑΗ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ες. 1. -- ἃ “«- ξαῖη. Οἱ. οὮ. ν᾿ 1]. 

4. ον. 8. --- τ Βροοκίοα ὈΔγ.,᾽ ἐπδὲ ἴδ. δροο κί οὰ ὉΡΟΏ ὁ ὍΔΥ κτουῃά. Ἴμο ποτά Βοτὸ τουδοτοὰ δρεοϊξίεα! ἰἱα Ὡοξ {δ δῶ: 
86 (ἢ ΟὨ6 80 τοηάοτγοὰ ἰὼ (6 Ε. Υ. οὗ οἱ. ἱ. 8δβ. Νογοε ἰσδησίδιῖϑα ἰὴ 116 ρδοο, Ὡ9οιεαά-εά. 

ἃ ον. ὅ.--- ΣΛἿΥ , ΤῊ ταδταίη οἵ Ἐ. Υ., τοίκάς, ἰ8 Ὀοίἑας ἐδ ἴμ6 ἰοχέ, δρίγίι. ΟΥ̓́, δοτ. χιχ. 88. 1 ὅλῃ δηὰ ;Ὡ0 
ἰμοίδοοο ἴ νοὶ τἴ86 ρὶυταὶ ἰδ ὑδοὰ ἴο ἀδηοὶθ δηκοὶίο θείη. Οοτίδί Ὡ]Ὺ Ρα. οἷν. 4 ἰδ Ὡοῖ οὨΦ. 

4 αν. θ. -- Τὸ τοί οἰδῦδο σοῃίδίηϑ ἃ αἰῃ κυ δι δηδοοϊ ἰδοῦ, πὸ, τοίοσσί:ς Ὁ) ᾿ὲΣ πύσοῦ ἴἰο ἴμο Βοσϑαδ, Ἰωδιοϑᾶ 

οἵ (πο ἐπιρ! οὰ ΤΊ 9. ἴο πες ᾽ν σταιαιπιδιῖςδ!}ν ὈΘΙοΌ ΚΒ. 
ὅ γον. Ἴ. --- “Ρὰδδ (0 δηὰ ζτο,᾽ {. 6., [Ὼ ΦΤΟΓΥ ἀϊτοοοη. . 

6 εν. 8. --- Νογδὲ τουάοτ ἽΓΤῚ  ἽΓΊ ΟΓΊ, ἐσεσμίε πῖν τοταιλ, «Ὠοιι ἰδ δὴ ὁχοοὶ θη ἱπίογρτοίδίίου, Ὀὰὲ μδσὰϊυ ἃ ἐγβῖϑ: 

δου. Το ΕΟΎ. σεΐειεα οδποοὶ Ὀ6 διιδίδίηοα ΌΥ πδαρο, δηὰ ἰα δὲ Ὀοδὶ δι ἰχζιοῦδ, δ ποιιρ 11 ἰδ οορὶοὰ ἴῃ Ὧν. ὕδδ 
Όγοκ Νον Ασδῦϊο γογείου. ΤῺΘ ἰμυδγίδΌ]ο Ὧδ6 οὗ (ἢ δἰ Ρ}}41 γοσὺ γεαᾳυίΐτοα ἰδ χεμάεείυξ κίνο ἴῃ 6 ἰοχῖ. 

ἘΧΒΘΟΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΗΐδ νἱεῖοι σοτ ]θῖ68 {110 ογοὶϊο οὗἨ 1Π6 βοτῖθβ ὈΥῪ 
γοϊταυγηΐηρ το τῃ6 ροΐηϊ οὗ ἀδραγίυγον ἀϑῖηρ ΠΡ ΟΥΥ 
ταῦθ κὸ τμδὲ οὗ τἰ6 ἔχει νἱβίοῃ, δηἀ ᾿ηἀἸοδτης 
1π6 οοπιρ]οῖο (6 ]πηοπὶ οὗ νδὶ δὰ ποῦς Ὀθθη 
νἱεάμεά. Ηδτο ἰς 8 ποῖ μούβεϑ δηὰ τίἀθγβ ἡ ῇὸ 
ΒΕΓ ΟὨΪΥ 848 οχρίοτίπρ βοουῖβ, υὰῖ σΒαγοιδ οὗὨ ὙὙᾺΓ 
Ψ ΠΟ δου! ἀχοσυῖς ναὶ ΠΥ ΔΓ σοϊηπιδηαοί. 
Ὑμὸν ρὸ ἰοτι ποῖ πὶ ἃ ὕτουα οὐἨ πινγι] 68 ἴῃ δὴ 
ορει Ὀοϊίοπι, Ὀὰϊ ἔγομη ὈΘίνοοη ἸΟἿῪ ὈΓγΑΖΘη τηοι}- 
ταΐπ, Δη δάδαιδίθ δ πι00] οὗ {Π6 βίγεησιτα δηθὰ Γ᾿ 
ΤΩΔΉΘΏΟΘ οὗ ὸ ἀϊνίποὶγ συδγάοα τΠθοσγα ον. ὙΠΟ 
δεῖ ἰῃ 4}} αἰγθοιτίοηβ, Ὀὰῖ οβροςΐα}}ν ἰη το86 ΤΟΡΊΟἢΒ 
νυ ἱνοηοα ἰπ 106 ρᾶδὲ [ἢ]6 πιοϑῖ [υσπλ ΔΌΪΟ ΘΠ Πΐ68 οὗ 
τς Κίη μάοπι οὗἨ αοἀ ρτοοορρά, 'ΓΠΘΥ γε ἰῃ ὁχ- 
δγεῖθα τἰ6 νϑγίουβ ἀεβιγυςνο δρϑηςίθθ πα! οαῖθα ὈΥ 
τἴ6 οοἱοτὰ οὗὨ [Π6 Ποῦβοβ, --- αν, Ῥοδί] Θης6, ΠπΙΟΌΓΗ- 
ἰηρ, βπιΐης, -ατ 61} τὴ. ϑρὶπι οἵ ἀοὰ ἰδ δβει|8ῆεἀ 
αἰτῃ τΠ6 ονοτίῃτον. Βαϊ {06 ἀδοϊγιοοη οὗ τῃ6 
ΤΥ 8 ΘΠοπιὶθ8. 18 [6 {γα ρἢ οὗ δ5. {ΓΘ ἀ5, δηὰ 
ἴη τ 8 νίονν 1η6 οἰ τἢ νἱ βίο ἀρΡΓΟΡ ΓΙ ΑΙΟΙ Υ ΓΟΓΠ)]- 
Ὠδῖου 116 ἥγδὶ βου ϊοβ οὗἩ γον δίῃ ζγαηῖοὶ το Ζεαϊι- 
διϊδῃ, τ τἢ ἃ οἰιοοτίπρ Ῥγοβρθοῖ, οὗἩἨ Νν ἢ ἃ [ἌΓ 
ἀενεϊοριηοαῖ 8 πίνει ἴῃ 186 οἰοβίημ οἰαρίογβ οὗ 186 
Ὀοοϊς. 

α. 7λε δ πιδοὶ οΓ (λὲ ἔοι (λατίοίς (νετβ. 1--4). 
Μοῦ. 1. ἘΟῸΣ ομασίοῖδ.. .. τηουηίδίμδ. ΤῊ 
ΡιΌρδοῦ πη 1ῃ6 υ808] ΨᾺν ἱπάϊσατο5. {πᾶ ἈΠΟΙΌΘΥ 
νἱείοη ἰ8 ἀἰβεϊοεθα ἴὸ ἢ). ΤῊ ἴσου οἰνατίοιδ νυ] ἢ 
Ια 6668 σδῃ ΒΟΔΓΟΟΙΥ ὑθ ΟἸΠΟΥ [ΠῚ ΑΓ σΠατίοῖβ, πὰ 
ΔΓΘ {Ππογοίοτα 8. ἐγ 00] οὗἩ Δ ΠΟΥ Υ ἀπα ἡπάμηηθηι. 
Το ἀγὔςϊς ργοῆχοα ἴὸ ὕνο τηουηΐαϊσβ 068 ποῖ 
ὨΘΟΟΒΒΆΓΠΥ ΓΟΙΌΓ ἴὸ Ποῖ 88 δίγεδὰν Κπονη (80 
Ἠδηροίοηθοῦσ, ὙΠῸ Βιρροβοδ 6 τοσγοποῦ ἴο Ῥδ. 
οχχν. 2, νηϊοῖ 8 ΟΥΑΙ ΏΪΥ ἔλγεΐοι 64), Ὀὰϊ ΒΠΩΡΙΥ 
ἀοῆποβ τΠδηλ ἃ8 ἰυγτηΐπρ τ[π6 Ὀδοκ-ρτοιπα οὗ τ16 
ΒΟ6ΠῈ ργεδομοα τὸ τ[8ῃ6 ρτόρμοῖ. ὙΠΟΙΓ ἰά68] σπατ- 
ΔΕΙ͂ΟΓ ἰ5 σοπῆιτηρα ὈΥ ἴἢ6 δίαιοιηθης τπᾶὺ ΤῸ ν δΓΘ 
“οὗ Ὀχδδβ,, ἃ τρβηϊ δὶ βυῦοὶ οὗ ἐπρσοξηδ0]6 

βίγοηρτῃ. ὙΏΟΓΟ 8 Ω0 σοι, {Πποτοίοτο, οὗ τοίοστί πο 
ἴο Ζίοη δπὰ Μογίδῃ (Μαιισγοσ, Συγοῖς, οἴς.}), οὐ τὸ 
Ζίου ἀπὰ εἶα Μουπὶ οἵ ΟἸῥνο8 (οἷ, Μοοτο), αἷ- 
τπουρὴ ἴΠ6 ἸΔΙΟΓ ΠΥ ἤᾶνο βυριοβιθα τἢ6 8γ πιδο], 
Α νοῦ συδτγάςα Ὁ ὕψὸῸ ὑγαζθῃ ἢ}}}}8 5 ποῖ δῇ υη- 
ψόγῖν παρα Οὗ [Π16 τοϑβι]688 τὶ γῆν οὐ Ηΐπὰ ψ 10 
ἴγου βιιο ἢ 8. οἴδοθ δοη 5 ἴογτἢ τῃ6 ἜΧΘΟῸ ΟΠ ΓΒ οὗ 
18. Ψ}}. ὙΠῸ ποθοῦν οἵ [᾿ς σἢαγοῖς, δοοογάϊην 
ἴὸ ἴῃ Ἀπαϊορίος οἵ ΕζοΚὶοὶ, 1) ηῖ6], ἀπά ᾿ξονοϊδιΐοπ, 
ἱπαϊοαῖοβ, Κὸ τῆ6 ἸΌῸΓ ροϊπίκ οὗ [δ σοτῃρᾶδε, υπϊ- 
ὙΟΥΒΆ] ΠΥ, ἃ. ᾿πἀρταοπί ἰπδὺ ρΡῸ65 πῃ ἀν ΓῪ αἰτοςτίοι. 

Ὕεῖ8. 2, 8. Τὰ [86 σεῦ ομασίοῦ.... ὍΔῪ 
Ὠοχαθβ. ΤΏ ἡφιηῦοῦ οὗ (6 ΠοΙδΟ5 18. ποῖ χῃρῆ- 
τἰοποά, δι πουρ ἢ [86 ταῦ ᾽ Π8 ΒΑΥ͂ ΓΠΟΓΟ γογο ἴουΓ 
ἴο οδοὴ εἰιασίοῖ. ΤΠ16 ΘΟΙοΥΒ τ δροοϊδοὰ, δπὰ 
τὲ ὕὉ6 βἰρηϊβοδηῖ. ΤΏ πειαὶ ἱπιογργεϊδιίοη 
868 τεῦ ἀδηοῖθ γὰῦ δη ἃ ὈΪ]οοαβῃορα, ὀέαοῖ, δοττον 
απὰ ἀδαίῃ, τολιΐδ, υἱσῖοτγ. ὙΠῸ ἰοαγιῆ ου]οτγ, δρεο- 
κίεαι, φοπιπιοη Υ ἀοτνοά ΤῸΠ᾿ ἃ τσοοῖῦςε [ναϊϊ, δηὰ 
θησα τοπάογοά, “ πανΐηρς δα}: Κὸ δροῖβ,᾽" 5. ὃχ- 
ρμἰαϊηοὰ Ὁγ ΠοηρθίθηὈοτρ 88 ἀεηοιίηρ ἐπε ρηγθηιν 
[Πρ Κα ΒΔ} (ον. τνἱἢ, 7, χνὶ. 21), θὰ ὃν Καοὶ 
ἐ5 ἰπά!οδιίης ἤλπιπθ δηα μοβῦ!οηςθ, νι ἐσ ἢ ἰ5. ὈΘΕΤΕΣ 
τη ἴο σομαγὰ τ 1 Ηοηάογβοη, 88. ἱπαϊοητὶης 
τϊχοα εἀϊξροπϑαιῖοι οὗ )ΟΥ δηὰ δογτον;, οὐ ψν1}} Τὶ 
ΥΝ. Μοοῖὸ δβ σοπηυἱηΐηρ 41} τῆ6 οἴπεῖθ. Α τπογο 
αἰβῆςσι]ς αὐοδιίοη ἀγίβοα οοποογπηρ ἴ[Π6 ποόχὲ ποτγὰ, 

ὈΣΞΌΣΝ Ιυ ἰδ βίγαηρε ἴὸ ἤπὰ δὴ δρίιμοῖ οἵ 4 4}} 
ἰπ ἱπυπιοάϊατε οοπποοοη τι 8 βετῖοα τοίοστίπρ ἴο 
οοἷοῦ, νοεῖ 18 πιῇ 6 δατηϊπιρὰ ἱΓ τὴ6 ποτὰ ἰ8 
[Δ ΚΟ ἰη 118 8118] ΒΟΠΒ6, σίνθη ἴῃ ἴδ τηδγρίη οὐ ΚΕ. 
ν., γυϊχαῖθ, πὰ Υ͂ πιοδῖ ΘΧΡροβίίογῃ, ἡ. α., : 
Τὸ οδοαμο ἴπ6 αἰ ΠΟΌ]Εν, ϑοῖὴθ τοργεϑοης 186 ἤτει 
ἙοΠδοπαιηῖ, δὲ, Δἃ5 βοϊοηθά ἴγομῃ Γ, δηὰ 80 μοὶ 

ὈΒΌΓΙ - Ὀπίρην τοὰ (Κἰπιςί, ( αἰνία, Οοσοείμα, 
ΕπνΑ}., ΚΟΒ]6γ). ΟΥΠοΥ5 ϑυ ρῦθεο ΔῊ ΕΥΤΟΓ οἵ 186 
ὈΓΑΠΒΟΓΙΌΟΥΓ (Ηἰ Σὶν, Μδύγογ, Ῥσεββοὶ). Βι ἰε 1.8 
θεῖον ἢ Εὔγοι (ἴῃ 242.), τὸ ἀοτγῖνο (6 ποτὰ ἴῶ 
τ1η6 ἴοχῖ ἴτοῖη δῇ Ατσταῦυὶς στοοῖ τ ἴο δἷπο, 08 
6 ΟὈ Α΄ ἢ8 ἴΠ6 δἰρπβοιλίοη, ἀαξείέπς τοά, Ὧγ. δὴ 



ΟΠΑΡΤΕᾺ ΥἹ. 1-8. 

γεξκ, ἴῃ τδ6 πιοάοτῃ Ατγαδίς Β.Ό]6, το άθγβ ἴδ ὈΥ 
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ὦ, Ξξεα βιἰηΐησ τοὰ. ἴῃ ΔΗΥ͂ δυθηῖ, ἴῃ ΘΟΪΟΓΒ 

ΟΥ̓ 106 Ποτβοβ ἀδποῖθ ἴπ6 σμδγαοῖογ οὔ ἴῃ τη ϊβϑίοη 
οὐ νῇϊςοὶϊι ΓΠΟΥ͂ ΔΓ δοηῖ. Βαῖ δὴ οἰδῦογαιο οἤογι 88 
θδοη τηδὰθ Ὁγ Ἡοβῖίπδπ, ἰο])ονοὰ ὑγ ΚΕΙΙοίοτἢ, 
Ὑνογάβνυ, δπὰ Οὐ οΥ5, ἴο τοργοόβϑηῦ ἴπ6 ΘΟΙΟΥ ἃ 8 
᾿παϊοατίην [λ6 ἴοθυγ τοδὶ οι ρὶΓοϑ οὗἨἁ [Δ Π10] 85. ἴη- 
δῖ τι πιθηῖ8 οὐἨὨ 6αοά᾽ 8 )ιάνιηοηῖ5. Βαὶ 115 15. [ΟΓὈ]α- 
ἄτη ὑγ [ἢ6 ΘΟ ΕΠ ροΟγβ ἢ ΘΟυ 1688 οὗἉ τῆ 6 σοΐπρ ΤΌΤ} 
οὔ τ. ϑΈν ογδ) οἰιατίοῖβ, Ὀν {ποὶγ ἀοδε δ] οἢ 85 βιδιθα 
ΐη 6 τοχῖ, ὈΥ̓͂ 1π6 ἰὰοκ οΥ̓́ Ξ πἰκτοτγίοδὶ νοῦ ἢσατίοη, 
δηά οἴδποῦ σοπϑίἀογαιοη8. 866 ΚοΙὶ δηὰ ΚΌΠΟΥ ἐπ 
ἰος. ἴοτ ἃ [0}1 γοίατατίοη οὗὨ {Π|18 ΔρΡΡΆΓΕΠΕΥ ῥΙ Δ 15106 
νίον,. 

ὁ. Τλε Βαρίαπαίΐοη (να γα. 5--8). ον. 5. ΤΏΘδ80 
ΔΙῸ [89 ἴουν ψὶἱμᾶβ. Νοῖ ἴοιιγ ϑρί γα, ἃ8 ἴπ6 τοχὶ 
οὔ το ΚΕ. Υ. 1ὰ5 ἴῖ, απ ἀ Ἠδηάογθοη δηᾶ ΝΟ πη ΠΠ, 
ἴὉΤ δΏο β 8ΓῸ ΓΑΥῸΪΥ ἱξονοῦ 80 ἀσϑογ θεὰ ἴῃ τη ΟἹά 
Ταοβιδιπθηϊ, ΠΟΥ ἰπ ταὶ σ486 νου α (6 Δρρεπάρα 
πο, " οὗἩῚ6 αν Π5,᾿ ἤδν6 ΠΥ 5.8 0]6 τηδδῃ- 
ἱῃρ, ΠΟΥ ἀο68 {π6 δοτίριαγα Κηον δηγυηρ; οὗ ἴοι 
ἈΠ} 015 ραγ επιΐπεποθ. “1686 ννῖϊ18, τπ6 ἀη μοὶ βαϊά, 
οΑπη6 ΖΟΣΙΝ ἔγοσω βίδη ἰης Ὀδίοσο ([Π6 πηΐνογβαὶ 
Ιοτὰ, ἰπ ἢοϑθ βαγνίςα ΠΟῪ 6 γο. 8. Ἔχ τ. 8. 
“διογνΥ πη [Ὁ] ΗΠΠππρ ἢ νογὰ." ΤἢΘ ἈΡΘΏΟΥ οὗ 
πο ἴουν υνἱπ δ ἱπ τῆ6 νοῦ οὗἁἩ ἀοδτγαςτνο Ἰυάρσιρθηϊῖ 
ἐ5. Β6θῃ ἴῃ ὅοῖ. χ χ. 86, ἴδῃ. υἱϊ. 2, ἔδυ. νὶὶ. 1. 
ει. 6,7ζ. Ταῦ ἴ ὩΙΟῺ ασο, οἴ. Τῆησ56 

ΥΟΥΞΟ5 ἀἰθβοῦῖ δα 16 ῬαΓ ΔΓ τορίοηβ υἱϑ θὰ ὉΥ 
1Ππ656 αἰν!ποὶΥ Δρροΐητο τηθϑϑθησεγα. Τα ὈΪὰς 
“Ὅοηιὶ τουασὶ ὑδ6 ἰδηᾶ οὗ [ὯὩθ ποσί, ὑπ] ἢ 4} 
δύτος ἀδποίθϑ [86 ΤΟΥΓΙΓΟΥΤΥ ᾿ναϑῃοὰ ὃν ἴΠ6 “ΓΊΡ ΤΙΝ 
δοιὰ Εἰ ρηγαῖθ8. ὅ66 οὐ οἷ. 1]. 6,7. ὙΠ ψἘ106 
ἄο αἴϊτον ὑβϑιω, ποὶ ἰο ἰδς Ἡζεξὶ, α5 Εγα ἃ ἐγ ηβ 068, 
ἴον ἤθη γγὸ δῃοα!α οχροοῖ τ[Π6 [ὑπ81 4150, νυ ἢ! οἷ ἀ065 
Ὡοῖ οὐζογ; διὰ ὑδβί. 68, [86 'νοϑὲ ἴὸ τ6 ΕἸ ΌΓΟν 8 
Τορτοβοηϊθα ΟΠ] τς 86. οιτοΥ 18. [Π6 ἸΏ ΟΠΪΟΙ5 
νἱον οἵ γοββοὶ, τ]ὸ, ἰπδιβείηρ οα 186 ἔτος οὗ {6 
Ῥτοροβι τοι, τε άθτα το τη6 Ιαπά ἐΆγΠον Ὀθῃϊπά 
τοι." Τἷ5 9 Γαι ἈΠ ΘΑΠΎ τοΏΔΌ]6, δὰ ἰνογοὰ 
ὈΥ τὃο ἴδει ἐππαὶ ᾽ς ὈτΙΏ.55 ἰηἴ0 νίονν τῃ6 ΓΔΥΊ Ποῖ ἔδει, 
ἐπῈ Μοάοβ δηιὶ "ογϑίδηϑβ, 85. οἠα οὐ ἔμπα αἰπεῖποειὶ οὐ- 
)0εῖϑ οὗ 116 ἀϊνίπο νἱβι δι. 6 1δηὰ οὗὁἩ [86 
δουϊῃ 18 οἵ οουγθς Εσγρι δηὰ Αὐλθΐδ. 

νεῖ. 7. Απὰ ἴ8)6. ΒΆΥ ψοὩΐῦ, οἴο. 80 ἴαγ, τἰς 
Ῥτορίιεῖ 8οθ8 ἴ0 πᾶν οὐ ἠδ ([Π6 ἢγεῖ Ἔπδγίοι, τἢς 
οπο ἢ τοὰ Πογβοϑ, ἀπά ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ἴὸ πλῖκὸ α0 1116 
πιο ν ἴον, ἴο πάν ἀἰνἀοὰ τἢ6 τῆϊγὰ τραῖὰ ἰπῖο 
ἴνγο, τα κίη: ἢἴ5 βοςοηα ἀοϑἱψπατῖίοπι οὗ σο]οτ, δαν, 
8Δ5 τι ἴσατι!). ΗΟ δύ ννὸ ἴὸ υπἀογβιδη τ}]151 

Κεὶϊ!, νεῖιο, βόνγονθῦ, τη εν ὩΣ ΘΕ, εἰγτοπσ, τορατάς 
[πὸ ῬγΟΌΪοΤ 848 ἱπβοίμ ἢ] 6. ΗθΠ ΒΘ Πθου ΑἸ ΓΠιΒ 
ἐμδὶ 106 ς1488 τηοπιίοποα ἰπ τὸ κανθη τ νῦξ ἰβ ἴπ 
γολ] ἐγ 0ΓΠπ6 ἤτγϑῦ, πὰ ΓΠΘΥ ἄγ ΘΑ] ]οἡ 5ΊΓΟΠ "ν Ὀδολπο 
ΚΠ Υ ΓΕΔΙῪ γοτο [ἢ 6 8:Τοη οβὶ Οὗ 4}}; θὰ ἘΠ 8. 45- 
διιαα8 ἩγΠαὺ 18 ΠΟΥ ΔΙΠΙΥ ποὶ δίδιοα, δπΠἃ ςαπηοῖ ᾿ς 

Ρτονοὰ. Ηἰιζὶρ δπὰ Μδυγογ δβειιπιο (μαι ΘΝ 
νὰ ΟἸΏ ο ἔγοπι νοσ. ὁ ΟΥ̓ πιὶϑίδιο, διὰ αἴϊογνγὰν 

ΦΙΤΟΠΟΟΠΒΙΥ δι: τι τὐοὰ ἴῃ νοῦ. 7 ἴον ΣΟ ΤΣ, Ιὺ ἰδ 
δαιῖοῦ ἴο Ἰηΐογργοὶς ἴΠ6 ἴοῦπὶ Δ8 Εἰἰγϑὲ ἀ068. ἴῃ ΥΟΓ, 
8, Αἰ ΠοῸρΡἢ ὄν Γἤδη ἴζ ΓΟπλλὶ 5. ̓ ΠΟΧ ΡΠ ΔΌΪς ΓὮΥ 
86 Ῥτορθοῖ 5ῃοῦα πάν (ἰἐβου δοα τῃ6 ἤγβι ο1888 
ποῖ ΟΥ [18 ΟὐΥ ἢ ΠΑ πι6 ὕὃπι ὈΥ Οη6 ΔἸΓΟΔαΥ ΔΡΡΓΟΡρΤΙ- 
αἰοά 45 μετ οὗἩ [Πδὶ οἵ {πὸ τηϊγὰ. [0 τηϑΎ, πον- 
ΟΥ̓ΘΥ, ὃ6 580] Ἰηΐοττοα τῆι ἢ 116 τῇ 6 ναγου 5 ΘΟ ΟΥδ 
οἵ (π6 ἢοτβοβ πλά βοπιὸ βί πὶ ἤἴσληςς, γαῖ τΠαὶ (8 
8 ΠΟΙ ἃ. ΠΙΔΊΓΟΥ ΟΥ̓ ΥΟΥῪ σγοαΐ ΠΠΠΡΟΓΙΆΠΟΘ, οἶδθ 
τῇς ἀϊδιϊηςτοη5 πίαῖοι! τνου ἃ αν ὈΘΘΠ πιοῦο 80- 
ΘΌΓΔΙΟΙΥ Οὔδετνοά, (ΟΕΥΙΔΙ ΠΥ ἴΠ6 βΈΠΕΟΓΑΙ δα π86 οὗ 
το υἱπίοη ἰ8 ῥ᾽ αἴη, ἩΠδῖσθυεν ΥἹΘῪ ΟἿ ΔΟΡΙ͂Β 88 ἴὸ 
1π6 υαγίδιίοπβ ἐπ [πΠ6 ἀοδοτ ρου. Οδ6 ρμοϊπί 6]] 

δ1 

ἈΡΓΟΘ ἴῃ, ΠΑΠΊΟΪΥ, (δὲ 1[Π6 θα ν  Πἢ γὙΟΓ56 δοῖ8 ἰοστιὶ 
Ὑγπαῖ γα 8 ἀοηθ ὃν [Π6 ὨοΥβ68 οὗἉ [ἢ6 ἢγβῖ σμαγιοῖ, 
ΓΠ686 ΔρροδΥ ἴ0ὸ δυο Ὀσ6η ποῖ ςοπίρης ᾿ἰκὸ [ἢ9 
ΟἾΒΟΙΒ Ὑχιτἢ ομ8 ραγ σαἶαῪ τουτί ΟΥΎ, Ὀυϊ δοικθὰ ροῦ- 
πικἰδδίοη ἴ0 χὸ τοῦ ἢ [86 ννῆοϊς δασίῃ!. Αμπὰ Ὠθ 
βαϊὰ, ἱ. ὁ., τὴς Τοτὰ οὗἩ ἴμ6 ψΠ0]6 οαγῖ, πὸ (ΥῸΓ 
5) σλυ865 [Π6 ΟΠ Διὺ1οἵϑ ἴο 5ὸ ΤΟΥ. 

γεν. 8. Αμπὰ 9 οδ)ὶϑᾶ τῶ. Ὅῇα ἰῃτογρτγοίηρ 
ΔΠ.ΓΟΪ οΔ 115 δου το τπΠ6 ρτορΠοῖ, δου βπ: [18 δῖοι 
πη το τῃ6 ρμυγροῖὶ οὗἩἨ [{Ππ νϑίοη. Ηΐδνο οϑδυβοᾶ 
ΤΩΥ 5ρίσχίὶἑ ἴο χϑδὲ ὑροὰ. 5 85 οἴἴοη Ὀούη δ χ- 
Ρἰαἰποὰ ἃ8 Δη ΔΙ ΡΟ ἴ0 [Π6 ρἤΓΑΒΘ “10 σδ1150 ΠΙΓΥ͂ 
ἴο τοϑβῖ,᾽ ἴῃ [ὑ26Κ. ν. 18, χνὶ. 42, θυ ισγαϊὰ 15 ποῖ 
τ6 68:26 ἃ5 ϑρί γι, ΝΟΓ 15 8:16 ἢ ἃ Υἱο θη ϊ 58 πρ- 
(ἰοη αἵ δἰ} Πϑοθοβᾶσγ. Τῆς τά 8 ρὶ τὶν 18 8ο1η6- 
τ π|65 ἃ δρί τίν οὔ ἡπάρτηοηῖ δπὰ οὗὨ Ὀατγηίηρ (15. ν. 
4), Πα 1015 ἰη 115 8β6ῆ8. [δὶ [Π6 ΟΠατοῖβ 1οἱ ἀοῖγῃ 
ἢ9. τηβηἰ δβιδιϊοηβ οὐ (ἢ6 παιΐοηϑ. ΓΒ Ὑ6Γ580 
ΒΡ6ΟΙῆθ5 ΟὨΪΥ Ὁ.6 ἰδ!) ὰ οὗὅὨ 1:9 ὩΟΣῈΒ 45 [ἢ 5066 
οὔ τῆ656 ορουμοηβ. Βαῖ ἱς σου] ἃ ΘΑ σῖγ Ὀ6 ἱπίετγρα 
τότ 1Π18 ἡ αὶ νγ88 [Π 6 ΤΟ51}} ἰῃ ὉΠ16 ΟἾΠΘΓ ἀἸ Γθο 008. 
ΓΘ ποῦ σΟΌΏΓΓΥ ψγ)α8 τηρηἰοηθα Ὀοσϑιι86, 89. [ἢ 6 
ἱηνοϊογαῦς ἴοα οὗἩἨ[Π6 σονοπαπὶ ῬΘΟρίθ, ἰδ γγὰ5 186 
Ργπεῖραὶ τπατῖκ οὐἨ .Π6 ἡυάρστηοηϊθ οὐ Οοὰ, δηπὰ 
Βῃου)ὰ ἴῃ τη6 ἢτϑθι ἰπϑίδησο ἴδοὶ [ῃ6 Θομϑυχης 6ἢ- 
οΥρθ8 οὗἉὨ τ Ηοὶγ ϑρίτι. 

ΤΗΞΟΙΟΟΙΟΘΑΙ͂, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, ; 

Ἰ. ΤΠῸ ς81ὴ6 Ἰὰνν οὐϊαὶπθ ἴῃ {πὸ ρυπἰβ τηθηϊ οὗ 
16 Ποδίθθη 88 ἴῃ ἰπδὶ οἵ ἀοα᾿θ ῥγοίοβδϑϑα ρθορΐβ. 
ΤῊ Ππαγνοϑὲ 8 ποῖ σα απ] τ 8 τὶρο. “ΓΙ πιθδ8- 
τΓ6 ΟΥ̓ ἰπἰααἾ Ὑ πηϑὲ Ὀ6 [}} Ὀοίοτο γυπάρτπηοης [}]8. 
Τα ΐ8 ἀοοσίγίπα γγὰ8 δον ἴῃ [86 1Δ8ῖ νἱδίοῃ ἐπ 118 
ΔΡΡΙἰσατίοπ ἴο 106 Φονν8. [ἢ 1Π|6 Ῥγοϑοηϊ 88 Θ01}- 
ραγεὰ ἢ τη6 ἤγβι, οἵ ψ σι τ 6 [Π6 σοτῃρ]οπιθηϊ, 
τ6 β8π16 ρυϊποίρίο ἰ8 1} πδιγαϊθα ἴῃ τγο]διΐοπ ἴο [ἢ 
γον] ας ἰαγμο. Αε τμ6 Ὀορίπηΐπηρ οἵ τι }5 μι οὗ 
ἀἰβεϊοβυγοϑ, [ἢ Ῥγορἢοῖ Ἰεαγηθα τηδὺ ἘΠΟΓῸ νγ88 ἨῸ 
ἱπαϊοδεοι ἴῃ 6 βῖδῦθ οὗἩ τ1π6 ἤδαῖιθπ σου] οὗ Δ Υ͂ 
ΒΌΟἢ ὁοηνι βίου δ8. ἢῖ8 ργεάεοοβδοσ Εαρρδὶ πδὰ 
ὌΝ οὐρα ; δυΐ, οὐ [Π6 ΘΟΠΙΓΗΓΥ, δοίαδὶ ἱπϑροςιίοῖι 
Υ ΒΟΓΒΟΙΠΊΘῊ σΟΙΠΤη ἰβ8οη6α [ῸΓ {πὸ ΡΌΓΡΟΘΘ Ὀγουρὴς 

ὕὈδοὶς ἱπίοττηδίου ἢ 41} τ6 δαγι 88 αὐἱοὶ ἀπὰ 
αἴ τοβὶ, {π|5 ἔστ δ 4. ΡδΙ πα] οοπίγαβί ἴο [ἢ 
ΜᾺ Κ δηά βυβογὶπρ ςοπαϊτοη οὗ ἴΠ6 Ῥθορ]ο οἵ ἀοά. 
Νοὸν ἢδ Ἰοδῦῃ5 τπᾶἴ Π]}8 ΡΤΟΒΡΟΥΠΥ δπὰ ροδοθ οὗ [ἢ6 
Πολῖθοη νγὰ8 παὶ ἃ ρευηδηθηΐ ΓΠπἰπρ. Το εἰπλθ 
Ἰιλὰ ποῦ σοπιο, δηἀ ποιῃίηρ σου] ὕθ ἀοπα τππ1|} ἰὶ 
ἀϊὰ σοι. Βιιῖ ἷξ γἂδ διισο ἴ0 διγῖνε. 718 νυγδῖἢ 
οὗ ἀοά 8 ποῖ ἃ σΒΡΥΟΘ ΟΥ δη ἤπηρι}86, δῖ 1Π|6 
βῖοδαγν, απ οτη, οἴθγτ 8] ΟρΡροοϊτοη οὗ [ιἰ8 ΠΟΙΥῪ πδ- 
ἴΠγ6 δραϊηϑβε δἱὶ βίῃ. [τς Ὧπ ἨῸ πιοῖὰ 6880 ΓΠ8Δῃ 
Ης ςαπ. [10 ἴβ τὴ6 ΥΘΥῪ οἰοπιοηῖ οὗ πἷ8 θοὴν. Ηδ 
8. ΠΟΟΟΒΒΑΤΙΥ “ΟΥ̓ ΡΌΓΟΥ ΕΥ̓65 τῃΔη ἴὸ εἰ] ον]]." 
Νοῖ πιοτο σοΥ δ ἢν 8 Ηο ᾿ἔπηῖτο ἰη ροῦγοῦ ΟΥ̓ νν]8- 
ἄοπι τπαη δ ἰδ ἰπ ᾿υβιῖϊοο δπὰ ἔσῃ. Απά ἴΠ0890 
Ροτγίδοιοη 5 τοὺ πὰ οχργοβδίοη ἴῃ ἢΐ8 δἰ πιῖ δῖ Γ8- 
τίοη οὗἩ τῆ δῆτ οὗἩἨ 16 νου]. [1 6] δν ἷβ πο ον])- 
ἴσποο ἴοὸ τῆ6 σοΟπΊΓΑΓΥ. 16 δοσαπλ ! 00 ΟΥ̓́ δ᾽ Π8 
18 ῥτοἀπορά, ΟὨΪΥῪ πιαῖκοβ τηοτγο ονϊἄθης [Π6 ἀαβοὺς 
οἵ νταῖῇ, δηὰ οϑβθθ 8 ἀθοροτῦ ἀοδίτιςιοη θη (6 
Ὀϊον [4|]8. 

2. ΤὨ6 τεϑιΐηρ οἵ Οοὐβ ϑρίγιε ὑροὴ ἃ ἰδπά ἰ8 
ΠΟΠΟΓΆΙΠΥ (86 σλιι66 οὗὨ Πρ, πο  [π688, πὰ ν ῦιξ 
βοηθοί πι68 ἰτ 5 [Π6 τϑύογθ. [ἢ υἱβί τατίοηβ οὔ ὰν- 
᾿πϑηϊ, το δρί τι ἰδ ἃ οομϑυπιίη: ὅτο. [0 ον ΡΠ 6] Π18, 
δοδιίογϑ, ἀδβίγογβ. [τ γοιηουθϑ ουἱϊ οὗ 1Π6 ὙὙᾺΥ Οὗ- 
ΒἴΆ6165 ΟἸπεγτΐδο ἰπβαρογαῦϊθ. [{ [ὈΓΠκΒ του πιδὶἢΒ 
ἰηῖο ρἰαῖπ8. [1 Ἰὰγβ ον οδῦν ἀδβροί βπι5, Ἀπα ὑγθ- 
ΡδΓΟΒ Πιθδἢβϑ δηἀ δοςοδβ [ὉΓ [26 ΨΘΏΠ6Υ ἰογπιϑ οὗ 
αἰ δίς τὴ ἴσῃ. ασεηε ρείι εηδ6. Ἴπο υὖ 
τοῦ ἀοδιίτιιοιίοη οὗ ἃ κοάϊθιβ ροῦγοῦ ἰ8 ΒΟΠΊΘΙΪΠΊ68 8 
ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ΓΟ ΠΠΪΠΑΥΥ ἴο (6 δργοδὰ οὗ ἴπ6 Οοβρεὶ. 



ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ. 

ΤΗῊΗΕ ΟΕΒΟΥ͂Ν ΡΟΝ 9Ο5ΗΑ᾽ 5 ΒΕΛΡ. 

ΟἼΑΡΤΕΚ ΥἹΙ. 9--1ὅ. 

Α. 774 ϑυηιδοῖϊε Αοἰΐοη ; ΟΥγοισπς οὐ υοελμα (νετβ. 9--11).. ΒΒ. 2. Μεαπῖπρ; Τῆε 
Βγαποῖ α γϊοδὲ απὰ Αὐϊπο (νοτβ. 12--1δ). 

9-10 Απά {π6 ποτά οὗὨ ϑϑβουδῖὴι σϑηθ ὕο πὸ βαγίηρ, Τα ἢ ἴγοταη ἴΠ6 6Χ1168,2 ἔγοπι 
ΟΠ] αἱ, ἔγτοπι Τοδίδῃ, δὰ ἴγοπι θἀαίδῃ, αμα σὸ μου οἡ (μα δύ, ρῸ ἦ ἱπίο {88 

11 ποῦβθ οὗ ΦΔοβίδῃ {π6 βοὴ οὗ Ζδρῃδηΐδὶι νυ Εἰ ΓΠ6Γ ΓΠ6Ὺ πᾶν οοτθ ἔγουὶ Βα ]οΣ ; Απὰ 
(8.6 δῖ !ν δπὰ ρο]ὰ πα πλϑῖζθ ΤΟ Β, 8Π4 βοΐ ἢ θπὶ ὍΡΟΠ {Π6 Πμοϑα οὗἩ ΖΦοβιυδ, {δ6 

12 βοη οἵ- δοβοάθοϊ, {π6 ἱρὴ ῥυὶθϑί ; 6 Απὰ βρϑϑκ ἴο Ὠΐτη βαυίηρ, ΤΠῸΒ Βρθδκοίῃ 968ο- 
γῇ οὗ Ηοϑίβ, βαυϊησ, Ββῇο]ὰ 8. Ἰηδῃ νἢοβθ πδιὴηθ ἰβ Βγϑηος, δηά ἔγοτῃ ἢ18 ρδοθ 6 

18 5}.4]} στον υρ,7 ἀπὰ Ὀυ114 ἐ᾿6 ἔθαρ]θ οὗἩ Φθῆονδῃ. Ενϑὰ Ηδ " 8}}4}} 1] ἃ {μ6 ὕδιι- 
Ρ]6 οὗ Φεομονδῇ, διὰ Ηδ 8}}81}} 6 ΔΓ τη δ)θβίῦ, πα 8}4]} δἰ 1 δπα στ] θ᾽ ΠΡΟ ἢ18 ἱΠγοῦΘ, 
ΔΠα 5}8}} θ6 ἃ ῥγίθδῦ ἀροη 8 ΠΓΟΏΘ, δηα {1{|6 Θου 56] οὗἨἩ ρϑϑοθ 8}4}} Ὅ6 Ὀδίνγδθῃ 

14 το ὈοΪῃ. Απᾶ {Π8 ΟΥΟΤΠ8 8}4}} ὉὈ6 ἰο ΟἤΘΙθπ, δηᾷ ἰοὸ ΟὈϊδἢ, δῃᾶ ἰο φάδδῃ, 
1ὅ δῃά ἴο ρθη, (86 βοῃ οὗ Ζβϑρμιδηϊδὶ,, [ὉΓ 8. τπῃηθιηοσὶ8] ἰπ (Π6 ὑδταρ]6 οὗ δθῆοναμ. Απά 

{Π 0 (μδὺ τὸ ἌΓ οἱ 84}} οοτὴθ δῃηᾶ δ} ἴῃ ἐπ6 ἔδιιρ]6 οὗἩ Φομουϑῆ ; δπὰ γ8 888]} 
ΚηΟΥ (πα Φομοόνδὴ οὗ Ηοβίθ ἢ8.}} βθηΐ τὴ ἰὼ γοι ; δῃηὰ ἰῦ 011} οοΐὴθ ὕο Ρ8588, ἰξ γϑ 
Ὑ711} ἈΘΆΣ ΚΘ ἀπίο (Δ νοΐοϑ οὗ Φοβονδὴ γοῦν Οοά ---ἶ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 αν. 10. --- Το ἰοδα, αὐσοὶ, ΓΤῚΠ, προὰ ἴοσ [μι ᾿τωρεσβῖῖνθ, μα Ὧο οδϑεοῖ, ῃὰ 15 ἐδμογαῦστο ἴο 86 οσπεθδεοᾶ 8 

ξοδυταοὰ ἴῃ ὦν ΠΓΤΩ 2 οἵ νοῦ. 1].. ΤΏΠῈ του υἶτγοσ 8 ἴ0 Υἱοῦ ἰμ6 ἰδίζοσ Πδι7 οἵ ταῦ. 10 86 δ μαγϑηξμϑαὶβ, προδ, 86 

Ῥιϑαδοὶ βαυδ, "' [6 βοιπονμδὲ πασθὰ Ὀαι πὸξ ΒαΣΒΒΟΣ ἐμδὼ πὸ οἴϊοη δηᾶ ουϑ ἴῃ Θοστοδῃ " οΣ ἰὴ Ωρ ΔΉ. 

4. ον. 10. -- σι, δὐοίσαοι [ῸΣ σοηοτοίε τὰ ἐΠ6 6χἢ]68. 

8 ον. 10. --- Το τοροδείοι οὗ ΓΗΒ 6 ὁ:9 οὗ ἰδδ οὐδε προ δδγο δι )οοὶοθὰ ΖεοΒασί δ 5 αἰγῖ6 ἴο ἔδο οἰδερο οἵ 
Βοΐπξ ΠΟΥ διὰ ἀγαροίηκ. 

4 Ψαν. 1]. --- ΤΪ6 [6 ποίοα 
0.6 Ἡοῦτον δἱρηδθοί. 

Ὁ. ἰ8ὸ ἈΓαροσί[δβ 88 οὔ οἵ [ἢ ἔπη τυ -δὶχ γευθοδ, ΘΟ ἢ οὐἠἨ ἩὨΙΟΏ ΘΟμ αἷσι δὶ} ἔμο ἰοξϑοτα οἵ 

δ ον. 12. -- ΤΙΣ Βὴ -- ΓΘ Ὁ, Οδεασνο ἰμ9 ρασοποπιδδίᾳ : “8 δργοὺέ |}} κρσοὰϊ πρ."" 
ἃ ον. 18. --- Το ἤγαϊ ποσὰ ἰ5 τασγ οαιρῃδέϊο, Ευεπ δ δοὰ οῖ δοοίμετ. 80 ἰη ἴδο ποσὶ εἰδιδο, διὰ Σῆε. 
Ἰ ΥοΣσ. 1δ. --- Το δροπίοροβία ἰδ ἰγϊκίης (οἷ. μθκο χε. 9), “" Απὰ 1 ἰδ Ὀδᾶν ἤγυῖ! ----- ; δοὰ { υοῖ, Ποῦ. οὐδ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ϑοτηδ ἰητογργοΐο 8 ΘΟΠβιἰοΓ δῖ 8. Ποῖα τοϊδιθὰ 
88 ΔΠΟΙΠΟΥ Υἰδίοη, Ὀαὺ πηδη [Ὁ 8}}}7 τ Ποὰ Ὁ ΤΟΒΒΟΙ, 
δἴποδ ἰζ ἢᾺ8 Ποπο οὗ 186 ρθου] γι 168 οἵ [ἢ6 Υἱδβί οηΒ, 
α Ὠἰδίοτῖςα] ἴῃ 115 παδίυγο, δηα 18. Ἰηἰγοάυσοά 1 ἢ 
[Π6 δυδ᾽οιη ΥΥ ἰογπιαὶα πο ἢ ἀοηοῖοθ δὴ ΟΥΑΙ ΠᾺΓ 
οοιτηἰσαῖοη ἴγοπὶ οὐ, “ τὸ ννογὰ οἵ Φοῆονα 
ΠΔΙΏ6 ἴο πι6.᾽ Βαῖῦ ψἘ116 ἴὉ 16 ποῖ οπ6 οὗ π6 πίρδι 
ὙἸβίΟη8, 10 15. ΟἸοβοῖν οοῃηροῖοά ἢ 61, 88 ἈΡ- 
ῬδΑΓΒ ἴτοτῃ ἴῃ6 ἴαοι (δὶ Ὁ ψγὰ8 ρίνϑῃ δ΄ [86 58Π|6 
Επηθ; ὑπαὶ ᾿ὺ ΓΟΘΏ 168 [86 ρυπεῖραὶ ἔραΐαγα οὗ τΠ6 
τιοϑὺ βιτ κίησ οὐἨ ἴΠ6 Ὑῇοΐο, Παπι ον, [Ππ6 ἔοατίῃ, Ὁ 
ἀοβουϊ ῖηρ γοὺ ΤΓΊΠΟΓ 1π6 ΒΒΑΝΟΗ; δηά τπᾶϊ ᾿ὐ 
δῖδπὰβ ἴῃ 8 οἷοβα στοϊδιίοη οὗ σοηῖγαϑῦ ἴο [Π6 νἱβίοῃ 
πω ϊδιῖοὶν ρῥγθοοάΐησς. Τπαΐ ὁπ βεὶ ἰογἢ [ἢ 6 
ΒοΥΟΓο ἰυρτηθπίβ ἰῃ βίοτα [ὉΓ 4}} [ῃ6 1068 οὗἁ ἴΠπ6 
ΓΠΘΟΟΥΔΟΥ. ΤΗΐδ βυμ ο]ὶς δοιίΐοη ἄσονθῖορθ ἴΠῸ 
ΟἴΠΟΡ 846 οὗὨ [6 γντεαὶ βιιῦϊοεῖ. ὙΠῸ οὐ γίης 
βοδῖθ6η 8΄6 ποῖ 8}1 ἴο 6 ἀεδβιτογϑᾶὰ ογ δχίογσιηϊῃ- 
ίοἷ. Οη τ ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ΠΟΥ Μ0}}} οὔθ ΑΔΥ 66Ά86 
ἐποὶγ ΠΟΘΙ ΠΥ ἰοὸ τπ6 οονθηδηῦ ρθορὶο, δηὰ οὐθῇ 
δηῖοῦ ἰηϊο σον ἶα] οοὔμεγαῖίοη τὴ (ποτὰ ἴῃ Ὀ0}1α- 
ἴὴσ ὕρ δηὰ δἀογηΐηρ ἴδο κίηράοτῃ οὗ αοἂ, ΤἈΐδ 

δ δ ΤΡΙΥ δ ἀϊογεπι ἕοσγτῃ οὗ ὑπ6 βαπὶὸ ᾿βουρὰς 
ρίνεπ ἱπ [Π6 βοοοηα οἤδρίογ οὗ Ηδρρηὶΐ, ῆοτο τὸ 
ΔΓΘ [0] (νγ. 7) {πὶ τΠ6 ἀδπῖγο (ΞΞ ἀδαίγδ!α τηΐηρπ) 
οὗ 41} παιΐοπβ βἢ4}} σοοῖθ, δηὰ τὸ [ογὰ νι}}} ἢ] 
16 ἤουδο ψ ἢ ρσίοτγ. ὁ πᾶν πὸ Ὠδτα δὴ ἶἷδ- 
τοτί 4] δρροπάϊχ τὸ 1π6 πίρῃηϊν υἱβίοῃβ, νι ιὶς ἢ Ὀτί;ρϑ 
οὔκ πιοτο Οἰθατὶν τοῖς πηδίη {Π6π|0, δὰ οβροοὶ 
ΘΙ ϑδῖσοδ (ἢ νίονν [δὲ τΠ6 οδῖβοα ΠδΙΟῺΒ δΓῸ 
ποῦ δ ΠΩΡΙΥ ἢ ὃ6 αἰϑαττηβὰ οἵ τῃεἷγ ορροϑίτου, δαὶ 
πιά δειῖνο ποίρογβα ἰῇ [6 δάναποομηθηϊ οἵ Οοά᾽β 
Κιίπχάοπι ἀπὰ ρίογυ. 

α. Τὲ ϑυπηδοίις Αοίζλοη (τνετβ. 9--11). -α αν. 
9. Αμὰ ἰδ9 νγοσά, οἷς. Ὑδογοίογο τΠἷδ ἰδ ποῖ ἃ 
Υἱδίοη. 

γεγ, 10. ΤάΧο ἥγοσα [89 οχὶθα.... ὅοῖο 
ΒΑΌγοΩ. Τῇ ΟΧῚΪ05 8 ἃ ἴδγτῃη δρρὶεὰ Ὁγ Εετὰ 
(ἰν. 1 ; νἱ. 19) τὸ ἴ)6 τοϊαγηδὰ οδρενοι (ἰγν. 1 ; τί. 
19), Ὀθὰῖ μοτε ον ἀθ  ΕἸΥ Ἰηθδπ5 {ἢ086 Ῥν 80 τόσα 611} 
ἴῃ οχῖϊα, δηὰ οὗἩἨἉ ΠΟΙ [86 ΡΟΓΒΟΩΒ Ὠδηιθὰ 88 δδγν- 
ἵπρ οὐδ ἔοι ΒαῦΌΥ]οΟη, ἡ ΓΟ ταρτοβεηϊδιῖνο. Οἱ 
ἴ686 ἴἤγτοα ρεβοπβ δηὰ πεῖν οβὶ Φοοϊδἧ, νγσὸ Κιον 
ποιηΐηρ ΠΠΟΓΟ ἐδ τὶ [ἢ 6 1156} τοΐδῖϑε. 
ϑδνογαΐ ἱπίεγργεΐοτ (δογοπιο, Ἠοπ βιθοῦοιρ, Βασαν 
βατίδη), (ον ης ἴθ ΣΧ, οομβι ον τΠΘῚΓ ὩΔηγο9 
88 δἰ βοδηὶ, Βαϊ Ἰμ6τὸ 5 ποϊϊηρ ἴο τοααίτο (ἢ 



ἸΘΓΘ ΤΉΟΓΟ (ΠΔὴ οἰ ΘΟ ΠΟΓΟ, ΠΟΥ ἀἄο ἴδ 6 τοι} 18 1ΠῈ8 
οδιαὶπεά οοὐττίδυῦδ δηγτμΐπσ ἴο0 [86 ΡΙΟΡΟΙ ὑπάρτ- 

δἰαπάϊης οὗ 180 βοοιΐοη, Τρ Ε.. '΄ ἸΏ8 Κοϑ εἰ νν 

ἴἢ6 βυδήεοι οἵ δ ἢ (Τατραπι, Ῥεβμίτο, Νυϊχαῖο, 
Ταῖπον, Ηδπάογβοη), Ὀυῖ ἰζ 15. ὈΘΓΟΥ ἴὼ0 ἴ8 Κα 1 ἃ8 
ΔῊ δοουδδῖϊνο οἵ μ͵6οο, γοίεττίπρ ἴοὸ τί πουϑα οἵ 
Ψοκίδῃ (Νογήἠποίπιον, 4]. Ο., 902,1 δ.). 80 Ηέεπρ- 
δοηογο, ΚΟΏΪΟΓ, [ζοῖ], εἰς. Δοροτάϊηρ ἴο 1}}}8 
Υίονν {Πὺ {ΠΥῸΘ ΤΏΘῃ ἀγα ἀἰδρυ 168 ἔγοτῃ ἴῃ 6 6 νγ}8 ἴῃ 
Βανγίοπ, δα τῆ ἸὈστί 88 186 Ποϑὲ ἘΠ ἡ ΠΟ πὶ 
πον Ἰοαρεοὰ ἴῃ ΨΦογιβαίθη. Οὐχ ὑμπδῖ ἀδΥ, 1ῃ6 ἀδγ 
τπδητοποα (οἢ. ᾿. 7). 

ον. 11. σσοόονγῶβ. Τῆο ρῥἷσταὶ το 18. τὸ- 
Ρεδιθὰ ἴῃ νοῦ. 14 πιυϑὲ Ὀ6 δὶρπἰβοδηῖ, δὰ ΤΟΡΓΘ- 
Β6Ώ15, ἰὔ ποῖ ἴνο ἀϊδιϊποι ἀϊδάριηβ, αἱ ἰθδϑδὲ ΟἿ6 
σου ροϑὶῖϊα ΟΥΟΜ Οὗ ἵἴνψ32ὸὼ ΟΥΓΥ̓ ΠΙΟΙῸ ρῥδιῖϑβ. Τῆς 
[ογπιοῦ ἰν ἴΠ6 πλοῦ ΠδιΌΓΑΙ (οἴ, ΕΘΥ. χίχ. 12) δηά 
ῬαιΟΓ βυ εἀ ἴο τπ6 οΘυηποοιίοῃ νν δ οἢ ΓΓΘδίδ οἵ 1ῃ6 
σοπιθἰπδιίοη οὗ ἴννο ἀἰδίίποι οὔοθβ ἱῃ οὔ δ Ρϑύβοῃ. 
Ελννδὶα, Ηἰιζίν, απὰ Βυηδβοη ἱη  Γρο]αῖθ “ἀπά ὑροη 
το πεδὰ οἵ ΖογαθῦδθΕΙ ἢ αἴἶοῦ τ1π6 νογάβ “ Ηἰρἢ 
Ῥυίοϑι ; " Ὀπὶ ἴον τ ϊβ {ΠῸΓΘ 18 πὸ διιπου Υ ὙΠ8ῖ- 
Ἔν Υ, οὐ τἰ6Ὰ} οΥ Ἔχοροιῖςδὶ. 

ὑ- Τε ιααρίαπαϊίοη απα Ῥγοπιΐῖδε (νοτβ. 12--1 5). 
-- νεῖβ. 12 ἀπά 18 οχρίδίη τ[π6 τηθδηΐης οὗὨ [}6 
ΒΥΤΩΌΟἰ ἶς8] δοῦίοη 7.51 σομηπηβηαθά. 

ψοεν. 12. Απά δβρϑδκ ἴο συ. Φοβδι οὗ σοῦ ΓΒ6 
ψου]ὰ Κκηονν ἴππὲ τ τορα] Γπποιίοῃ, 80 ἤσγπιϊγ χοα 
ἴῃ ἴΠ6 ἔπ} οὔ 1λαν! 4, οου]ὰ ποὺ ροϑβϑί]Υ ὃ6 οοη- 
ἐδιγοὰ ἀροὸπ ἢἷπὶ 45 δὴ ἰπαϊν᾽ ἀπδὶ, ἀπά ταὶ (Π6Γ6- 
ἔοτο 118. ἱπείσηἷα ἡ γα ρἰδοθά Ὡροη ἷ8 ποδὰ τγρὶ- 
σ8};[[ Τΐθ ἰδ ρας Ὀεγοηὰ ἀουὺς ὈΥ 16 δά γθϑδ 
Π6 ΓΘ πηδᾶὰς ἴο Βτη. ἘΒϑμοϊὰ ροϊπιδ ἴὸ 1πΠ6 Μεοβϑίδὴῃ 
δ ἰΓ ΒΘ ΨΟΓΟ ργΓοβϑοηῖ. Ηθ ἷβ οδ])οὰ ΒΥΔΏΘὮ 88 ἱΓ 
ἦς ὙΟΙῸ 8. ΡΓΟΡΘΓ ὨΔΙΏ6, 85 ΔΡΡΟΔΙ8 Ποῖ ΟἾΪΥ ὈΥ͂ ἴΠ6 
Ἰδςκ οὗ τΠπ6 ἀγιὶεῖϊο, θὰ  Ὁγ [Π6 6540} 18Πη6 4 ϑαρα οἵ 
Ἐ1|ὸ ἐΑΥ ΠΟ ΡῬΙοΟρῃοῖδ. 8.606 οἡ οἷν. 1. 8. ΟΥ̓́ τ 8 
ὈτΔΠΟὮ ΟΥ Βριουῖ ἴγτοπι ἴπ6 [Δ] 16 τγαὴκ οὗ Ὀανὰ, 
τ 158 βαϊὰ, ἔγοσα ἰδ ὕ1]δοθ Ὧθ ὙΠ1 τον σρ. δοῖηὸ 
(ΧΣ, Τατμον, Βἰιχίρ, Ῥγο5861, οἷς.) στοπάθυ {18 
οἰδυδο ἱτυρουβοη }} , “ ἘΠ6γὸ ΜἩ{1 Ὅ6 δρτουτίπρ᾽ οὐ 

δτοσίι;" θαι μῖ8 ονογοο 8 ἐπ 3. πη ΣΙ ΞΌ, 
δηα ὑοείἀ65, οσὨδηροΒ ἴΠ6 δ )θοΣ τ Ποῖ ΓΟΘΒΟΏ- 
Βοιῖοσ 18. τπ9 νἱοῖν ((ὐοοςείυϑ, ΗΠ οηρ βίη ογς, Βδιι- 
μϑγίοη, 1ζεῖ]}, οἴς), τῆδὲ τ[Π6 Βγαποῖὶ Ψ}}} στον ἂρ 
ἔτοται. εἶδ ρίαςο (οἴ, Εχ. χ. 23), ἑ, 6., ἔγοπι διὲβ οὐγῆ 
δπὰ δηὰ πδιίοπ, ποῖ δὴ Ἄχοῖςσ, θαῖ ἃ σομπυΐηθ τοοῖ- 
δῇοοὶ ἴτοιῃ ἴῃ6 ἡδίλνο βδίοοκ ἴὸ μισὰ [86 ῥτομι- 
ἦνεδβ. ῃΔα Ὀεοη πιδάθ. Βυϊϊὰ ἐδ ὕϑσζωρ] ---- ποὶ [6 
δατίἢἶγ το ἷο Π6Ὼ ἰῃ Ῥγοζτοβ8β, [ὉΓ 1119 γγα8 ἴὸ ὉΘ 
οοτλρίοἰοα ὑγ Ζεγυδυαῦοὶ (ἰν. 9); ποῦ δ πον δῃὰ 
Τοοτο μίοτγίουβ οπ6 οὗ ἴπὰ βδιηθ Κίηα, ἕοσ Ζογοὺ- 
ὈΩΌΘΙ᾽ 5 Ἰοπ  ρΡ]6 γγὰ8 ἴ0 Ὀ6 ρἰοτ θα ἱπ ἴη6 Μαεβείαπὶς 
εἰ πιο δ (Παρ. 11, 7-9; Μαὶ!. 1.1..1} ; θὰς (Ηοπαείθη- 
θοῦ, ποίας κ, ΕΟΒΪογ) [86 δρίγίτααὶ τοιαρὶο οἴ 
ψ ἢ οὶ τ86 ΓΔ Όδττιδο]9 δηὰ ϑοϊοπιοπ᾿Β δρίοπαϊά δἀ]- 
ὅς ογθ ΟἹΪ]Υ ἴγροδ, ἴπ6 ΠοΙγ ἤου8ε οοπιροβοὰ οὗ 
Ἰϊνίηρ βίοποβα (ρἢ. ἰϊ. 21; 1 Ρεῖ, . δ). Νοῖ α 
Κοπρὶ6, Ὀυὶ ἐλ6 [6 ΠΊΡ]Θ, --- οἠο 5[1}} ἰὼ οχίβίθποο δπὰ 
δἰννανβ 1[Π6 δϑηη6, Ὀπῖ ἀδδι ηοα ἴ0 δ πηρτγοοράθηϊοι 
οχαδἰιδιίοη ὉΥ ἴῃς Μεβεῖδι. “ Ὁδο ἱειαρὶα οὗ αοά 
δ ὁΠπ6, ὨΔΠΊΟΪΙΥ, ἔα ΟἸὨυτο ἢ οὗὁὨ [6 βανοά, οτίρίη- 
διΐπς ἰῃ (δ6 ῥτοιηΐθϑο ρίνοη ἴῃ Ῥαγδαΐβο, δηὰ ἰδδῖ- 
ἱπς ἴο [86 οπά οἵ τι ᾿Ἡνογ]ὰ ᾿" (Οοοςεὶι8). 

γεν. 18. Βυϑῃ Ηδ 8688}} να]. Τί τορει πίοι 
68 ποὶ πδοῖθδα, θαι οἸα ρ δὶς, 85 {16 Οχρτοββοά ῥτγο- 
πουῃ δῆονβ. Εὔνϑῃ ἦε, ποι  πειαπάϊηρ ἢΐ8 Ἰονὶὶ- 
Ππ685 οἵἁ οτγίρίη, 888}} δοοοιπιρ  5ἢ τ στοδὲὶ οσκ. 
Βϑδᾶν ταδίθδίυ, ἱ. 6., ΚΣ ΦἸΟΥΥ δπὰ Βοπογ, ἴον 
ὙΠ Ποῖ ὙΓΊ βεθηβ ἴο ὃὍ0 ἴῃ6 ῬΓΟΡΟΡ πὰ πουπια] 
ἰογὰ (1 ΟἼτοι. χχίχ. 35; Ὀδη. χὶ, 2] ; Ρᾳ. χχὶ. 

ΟΒΑΡΤΕᾺ ΟΥἹΙ. 9-15. 8] 

5). Ψ»Ε εἰῦ διὰ συ] ὉΡροΣ ἷδ το Θ. “ΤῸ 
ἴοτταοσ ἀθῃοῖθβ [Π6 ροπϑοϑβδίοη οὔ ἴῃ ὨσΠΟΥ αν 
ἀἰρηΐεν οὗ ἃ κίηρσ, [6 Ἰαίτοῦ 1}10ὸ δοῖαα! δχογοῖβο οὗ 
τουδὶ δαυποῦν "ἡ (Ηφης δίθπθον). Ὁ8Π6 ϑυΠὲχ ἰῃ 
“58 τῇτγοπο ᾿᾿ τοΐδιβ ἢοϊ ἴο Φαοϊιουδῇ υν ἩΠΉΒΆῚ: 
Ὑὶσἢ 18 ἴοο τοιηοῖο, δι ἴο {Π6 Βτγδηςἢ ἢ 86}, 88 
ἷβ ΒΒοννη ὈΥ [Π6 ΤΟΘΏΥΤΘΏΟΘ οὗ [Π6 νγογὰ ἐπ ἴπ6 ποχὶ 
οἰδιθθο. Απὰ 11} ὈΘ ἃ υχίϑθει. Εν δηὰ Ηἰχὶς 
το πον, “ Πότ Ν 1] 6. ἃ ῥγίοϑδῦ ὑροη,᾿" εἴς., τη] ἢ 
18 ὈΟΌΔ ΔΥΟΙ ΓΑ ἀπὰὼ πἀπιηθϑηΐη. ΝΘΑΥΙΥ δΔ}} ἰη- 
[ΟΥΡΓΟΙΟΥΒ, δηοίοηῦ 8Πἃ τηοάογῃ, τοπάθυ 88 ἴῃ {6 
ἴοχί, δπὰ υπήονβῖδηδ τῃ6 οἰλιιδα 10 τηοδη, ἴδαῖ [Π|6 
Βνϑποῖὶ που]ὰ Ὀκ ὈοΛἢ Κὶπρ ἀπᾶ Πίκκῃ ργοδὲ οἢ ΟἢΘ 
δηά [6 δδϊηθ τ[ἤσοπο. Βοῖτνθθῃ ἴπθτὰ Ὀοῖμ. Νοὶ 
τη6 Βτδηςῇ δηὰ Φοπονδῇ ((οοςοῖυβ, ΝΊ τη 8), ΠῸΥ 
16 Βτγαποῖ ἐηὰ ἀπ ἰάθαὶ ργίοδι (Εὐνγαὶ ὰ, Βιιβ6η), 
ὩΟΥ [Π6 ἀράν δὰ τ ΓΗ οἴθοςβ (Εοποημ 16 γ, 
Ἡδαρκίθθογω, οἴο.); δῖ 186 Κίηρ δηθὰ [ἢ6 ρῥτίοβι 
ὙΠῸ δὶ ἀροῦ [Π6 [ΠτΌπ6, αηϊδὶ ἰῃ ΟΠ6 ρεσβοῆ, ἴῃ 6 
Βύδπεὶῖ (Ποπρ βοηθοῦν, Ὀπτηδτοεῖς, ΧδΠ16γ). ὕύρου 
1Π18 νίϑυν, [6 ΘΟΌΏ86] οὗὨ Ῥδδοθ ὁσδηποὶ 6 Δῃ Ρ6Γ- 
ἴδες ΠαγιθοΏΥ, ἴοῦ ἐπὶ του] 6 8 ΤῈ Γ ΟὗἩἨ οου ΓΒ 
-- γοῖ Φεγοιηθ, ΜὶςΔ6113, Μίδυτεγ, θὰ Ἡδηρδίοη- 
Ὀοτ ἔδνοῦ [018 νΥἱοῦν, --- ὈυὰΣ 8. ἃ σοι η86] νυ] ἢ 
Αἰτη9 δ Οὐ ΤΌΒ [8 ἰῃ Ῥϑδςα, {{κ6 “ ([Π6 ΟΠ ϑ]8οτηθηΐ 
οἵ οὔγ ρϑϑοθ᾽ ἴῃ ἴδ. }}}. δ, ἱ, 6., γε οἢ 45 ἴον ἰῖ5 οὐ- 
766 οὔῦγ ρϑδοθ. 'ΓΠ δθῆθα, ἔἤθῃ, ἰδ τπδὶ ἴῃ0 Βτιδηςῆ, 
απίτηρ 1ῃ ἰπλβο] ΤΟΥ δηὰ ρῥτεδιμοοά, νἢ}} 
[8 Κ6 ΒΟ ἢ, ΘΟ. Ώ56] 68 8}}8}} Γο8}} ἰῇ Ῥδδοθ δηὰ 88]- 
ναῖῖοη ἴον ἴἢ6 φογθηδηῦ ΡΟΟΡΪδ6. 

γοεῖβ. 14, 15. ΤῊΘ Ῥγορῆοῖ πανὶ σχρίαϊποά 
τὸ πηραηὶπρ; οἵ Ψοβ.8᾽ 8 σοτοπδιίοη, ΠΟΥ ργοοοϑὰβ 
ἴο σῖνο ἴΠ6 ΓΘΆΔδΟῚ ὮΥ [86 5] ν0 Ὁ Δη ρο0]ἀ οὗ νυ ἰςἢ 
[ἴΠ6 ΟΓΟΥΏΒ ΘΙ ΘΟΠΙροδοὰ, τνόῦα ἴὸ ὕὈ6 οὐταϊηοὰ 
ἔτοπὶ [6 πηοϑϑθηροῦβ Οὗ [π6 Φονν8 Μ}Ὸὸ ᾿ἰνοὰ δὲ ἃ 
ἀϊδίδηςο ἔτοπι ἐποῖν δτῖνο Ἰδηά. 

γεῦ. ῖ4. Απὰ [80 ΣΟΥ 5Β8}841]1] Ῥ6. ΤῊΘ 
ΟΓΟΎΤΏΒ, 86" πανίηρ θη ρ᾽αοεὰ ἀροη [80 ἢδβὰ οὗ 
Φοβῆυδ, ῸΣῈ ποῦ ἰ0 ὈΘΟΟΙΏΘ [εἶξ ῬΘύβΟ Δ] ΡΓΟΡΟΥ, 
θυῖ ἴο 6 ργοθεγυθὰ ἰῇ [86 ἰδιηρὶθ 88 δ τῃηϑηλοσίδὶ 
οὔ τἴ0 ἀορακίεβ ἴοπὶ Βαῦγίοπ. ΤῈ πδπιθθ οἵ 
(686 ΡῬΟΙΒΟΠΒ ΔΓΘ [6 8Β81ὴ0 848 ἴΠ066 ρίγϑη ἰη Ὑϑγ. 
10, ὁχεορὺ ἴΠ6 ἤγβὲ δῃά 1αβδὲ ; Ηοίϑπ βἰαπαΐπρ ἰὸν 
Ηο)άϊδῃ, δηὰ Ἡρξη ἴον δοβῖίδῃ. [Ἃπ 6 (ΌΓΠΙΘΥ οἀ60 
[6 ἴνΟ ΠΆΠΊΟ5 ΔΙῈ 60 ΠΟΑΙΥ ΑἸΪκὸ (δ {6 ΓΘ ἷβ ἃ 
ϑεπογαὶ δργθοηθης ἴῃ 186 νἱοῖν ὙΠἰσἢ τοίογθ {ποτὰ 
ἴο ἴῃ β8Π16 ῬΟΥΒΟΙ, δῃὰ οοῃείἀοβ ἴῃ6 ναγίδιίοη 85 
ἃ ΠΟΡΥ ΙΒ. 8 ΟΥΓΟΓ. ἴη (πὸ ἰαἴτον, Κ}ὶὶ! δηὰ Κόμϊοσ 
ΤΟΏΘΘΓ ἴἢ0 βοοομὰ ὨδπὶῸ 88 8η βϑρμεαϊ αἰἷνο ποῦ 
ἢ [6 86η80 οὗἁ γαῦον, ἀπ σοῃδιογ ἐδ ἃ γϑοογὰ 
οὗ 1ὴ9 ἘΠΡΕΙΟΗΣ Βοϑρ κα! Ὑ νυ ἰςἢ [6 δοη οἵ ΖἝρῇ- 
Δηΐδῃ Πδὰ βῆονγπ ἴὸ ἴμ6 ἀορυῖτοδ ἤτοι Βαδθγίοη. 
Βαυὲ τηϊ8 8 ΘΟΓΓΆΪΗΪΥ ατιῆςία!, ἀπ ἴτ ἰβ ὈΘΙΟΥ τὸ 
ββΏ 6 ἴῃδι «οπϑῦ δὰ {Π|5 δἰ ἑτὶοπαὶ πλπηο. ΤῊΘ 
οὐ]θοὺ οἵ ἀδροπὲτίπε [86 ΟΥΟΠ 8. ἴῃ [Π|6 ΤΟΙ ρ]6 νν 83 
ποῦ 5ΠΗΡῚΥ̓ ἴο 40 ΠΟΠΟΓΙ͂ ἴο τ86 1 ΘΑ] τΥ ΟΥ̓ (Π6 ςοη- 
τπρδυῖοτθ ποπὶ Βαυγίοη, Ὀὰὲ αἰθοὸ ἴο δχιῖθπα (ἢθ 
{γΡ σα} βρη! ἤἔσδησο οὗ τ80 016 ργοςοραΐηρ, Το 89 
τη πη, βοηαἀΐηρ ἴγοπι δίασ ὑποὶγ σι (ῸΓ τὴ6 Ὠου80 
οἵ Οοά, νγοῦθ ΕΥὦἁὠᾧΨΟΒ ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂ τὸ νου] ἃ οηθ ἀδγ 
σΟτΏ6 ἔγοπη Ποδίῃοπη 1δηὰ8 δηὰ δοὶρ τὸ ὑυ}]ὰ {6 
το} οΥ̓ [πὸ [οτά. 

6Γ.15. Απὰ {890 δῖ δ.Ὸ ΔΙΆΣ ΟἹ Α τηληΐ- 
ἴεϑι ργοαϊοςίοη τῃδι ἀἰδίδηϊ δίγηροΓ βιιου]ὰ δοιῖνο- 
'ἰγ ραγιοἰραῖα ἴῃ βοιτίπρ ᾧρ [6 Κἰηρίίοπι οὗἨ αοά. 
Απᾶ γδ 8841} ήον, οἷς. Το οσοΌγΓοηςα οὗ τ ΐἷφ 
Γοβιϊς υουἹὰ δὸ ἃ ρτγοοῦ οἵ {π9 αἰϊνίπε οτίρίπ οἵ 
ὙΠΑῚ ἰδ ἤδγο ρῥτοἀϊοίοά ἴῃ πογὰ δηὰ ἀδοὰ. Τῇ 
ἴαδὶ οἶδῦδο, δὰ 16 ἢ}. . .. γοὺσΣ 6οά, ἱΞξ οοη- 
δἰἀοτεὰ ὈΥ Ηεπρδίθπροῦς δηὰ Ἡρθηάθιθου 38 δῃ 
αροβίορεεὶδ, ἸΠ γὺ ΜΪ] Ὠοαγίκοη, (Ποἢ --α. ΤῊ 9 
ςοΥδἰ ΠΥ ῖνο8 δὴ ορῆῃδιῖς δπὰ βρίγοθ οἷοβθ ἴὸ 
1Π|ὸ ῬΓΟΡΉΘΟΥ, δηά ψγαπλπιδιςολ } θοῖΟΓ 
ψῖϊὰ [86 ἕοττῃ ΟΥ̓ [μ6 Οτἰ πα] τ8δὴ [86 δαρροδιεο 



δά ΖΕΓΟΗΔΈΕΙΔΗ. 

{πὶ ἃ ργοποιη [88 Ὀθοη οταϊ θὰ 45 ἴη6 βαδίοςϊ οἵ 

ΣΤῊ). ΤΟ βιιρρτεββεά δροάοβίβ οὗ οουγϑα ἰ8, γα 
8}}Δ}} Ῥλ ΠΟΙΡΕΙΣ ἰῃ 411} τὴ6 ὈΪϊοβαίθ τ ἢϊο [ἢ 6 
Βτδποὴ ἷπ [0 βεσῦγο. ΕῸΥ οἵδοῦ ἰηϑίθπορϑ οὗ ἀροεϊ- 
λρέδίε, κοαὰ ἀδη. χχχὶ. 42 διὰ 1. 15 (ἴπ Ηρῦτγον), 
8δηά τῇ νοῦν σίγί Κίτιρ ἰπβίδποο (Ῥ5. χχυ!ϊ. 13). Τα 
4πρηιίοη, ν βοίἤοτ Ζοομαγίδῃ γοαῖϊν ρογογπιοά τἢ 8 
δύτη ὈΟ] 41] δοιϊίοη ἤογα ὁπ) οΐπο, 15. ἰδ υἱπεοςεϊοἀ 
ὈΥ βδοῖιὸ (δ πρείοηθογρ, [{61}}, δαῖτ ἘΠ οΓα βθθπ [{{- 
116 τεδδοη ἴὸ ἀοαὺδι ταὶ πὰ αἷά, βίησα {Π6 ΟΥΟ ΤῺ 
ΑΒ ἴ0 06 ΠῸΠΕ ἀρ ἰη τῆς το ρ]ό 88 8 πῃηϑπιοσίδὶ. 

ΤΒΕΟΙΟΟΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ, 

1. Τἢο ἵδνογίίο ἀσεισηδιίοη οὐ τὴ6 Μοβεΐδῃ, 
 ΒΒΑΆΝΟΗ, ΓΈΔΡΡΟΔΓα, υἱτῃ ἃ σοπείἀογαθῖο δι}! ἢ- 
οδιίοη οἵ [15 πιοδηίπρ. Απ οἰαῦογαῖθ δηἃ οοϑαν 
ἄἀοιῦ]ς ἐγοννη 8 ρἰδοοά Ὅροη ἴἰὰ πεδὰ οὗ Φοβῆια 
85 6 {γ08 οὗὁὨἁ οὴ6 ΠΟ 8 ΠΙΘΓΟΙΥῪ ἃ 53]6ΠᾺ6Γ βρτγουϊ 
ΟΓ σοοῖ-ϑῆοοϊ, ὙΠΟ ἢ σγονγβ πρ οὐ ΟΥ̓ [05 οὐνῃ μίδοα. 
ΤῊ γᾺ58 ὀχβοῖὶν ἴσια οὐ [Π6 ἢϊβιογίςαι Οῃ τίθει. Ηο 
ἀϊά ποῖ ἀοϑοθηὰ ἔγοπι ἤοάνθη ἰῃ νἱβῖ 6 σίοτν δπὰ 
πιολῖηθβ8. Ηρ ν͵ἤδϑ ποῖ θοῖτι ἱπ ἴἢ6 ΡΌΓΡΙΘ, ΠΟΥ 
ψδὶϊοὰ ΠΡΟῚ ὈΥ ῥγίποθβ δηὰ πο Ὁ ]68. ἤς ἀϊὰ ποῖ 
Θηἴ6Γ ΟἿ ποῦ] ὰ Ὑ{ΠῚῚ ΠΥ ΠΟΥ ΟΥ ΡΟΠῚΡ δυο ἢ 88 
Ηἷβ ἀοϊυδοά σοι ητγγτηθη οχροσίοα ; με, δἰ που ρ ἢ 
8 ᾿ἰποαὶ ποὶγ οὔ 1γλανία δηὰ δῦ]α τὸ {γ8.ο ἢἷβ δῃ68- 
ΕΥ̓ ὕὑδὲκ ( Αὐτγδπδ, μῃ6 βργὰπρ ΠῸΠ ἃ ἀοεδγοὰ 
(τ πὰ ἢδά ἃ τδηρεῦ ἴον μἰ8 ἤγπι γοϑυη-ρ] 466. 
ΤΗο ῥανίαις ἀγα Κ Βαὰ (116 Π, πὰ [Π|15 νγᾶβ ἃ ΠΊΟΓΟ 
ΒΌΟΘΚΟΥ στονίηρ οὐὖ οὗὨ οπ6 οὗ [ἴδ υρτυγηρά τοοῖϑβ. 
Ἠφαδνοη ἱπάδοιὶ τοοῖ ποιΐοα οἴ τἢς ὄνοηῦ ὃν τῆς ΘἸᾺΤ 
ἴη 6 δαδὲ, ἴπ6 νυἱβὶς οὐ τὴ6 Μαρί, ἀπά τῃ6 βοῃν 5 οἵ 
6 Δηρεοῖίβ; αὶ τΠ6 ψοῦϊὰ δὲ Ἰαῦμα Κποὸνν 1 π||6 
δηά σατοά 1695 δῦοας [6 Ὀἰγεἢ δὲ Βοι πε ἤοπι. Δἱ- 
ἴδγ [Π6 Β4Π|0 ῥδίίειτι "185 8 ἔπ γι ΠΟΥ ἀενο] ΟΡ πΊοηῖ, 
Ἧς τον ἂρ ουῖ οἵ ἷβ ρίδος ἱπ Ἰον]ΥῪ δ απι Π τίοη. 
Ἐν {ΠἰΓῸΥ γοδῦβ ἰδ ποπιθ 48 ἴῃ Δ} 1166, 'π τῆς 
ουδβα οὗ 4 πιυι πὶ 6 ἐΔΥΡΟΠΙΟΥ, δπὰ ἀπτίπ 4}} ἴῃ δὶ 
(ἰπ|6ὸ [6 Δ8 ΚΌΠΟΥ δ᾽ ΠΙΡΙΥ ἃ5. 8 τορι Δ 0]6 γου τῇ 
ἴῃ 8 σου πίγ νἱ Πα. Απ ἀροοτυρμαὶ αοβρεΐ τε}}5 
ΤΩΔΥν οι 8 Ββίοτίεβ οἵ Ὠἷβ ἱηίιπογ, θὰ: Γ[Π686 8.6 
Ῥυγθ ἱηνθητίοηβ. ΤῊῸ τηδὴ ΟΠ τίβὲ 6815 στὸν ὕΡ 
88 ἃ ΤοΟῖΐ ουὔὲή οἵ ἃ ΟΥ̓ στοιπα. Απὲ ὄδνϑὴ ἈΠῸΥ 
δ οομηπηοπορὰ ἰἷβ ΤΠ] ΙΓΥ, δηὰ αἰ  βυς ἢ νγοσκδ 
88 ἼΟῸ ΟἿΠΟΥ τηδη αἰάᾷ, δηα ΒρΟΚο 88 ΠΟ ΟΙΠΟΣ πηδη 
Βρᾶκο, ἢς ναϑ 517] διιῖ ἃ Βγαποῖ. Ογυνβ δὶ 
{{π|68 ρα (Πογοὰ ἀτουπὰ Ηΐπι, Ὀχϊι ἰη 81} οάβ6β ΠῸΥ 
δοοπ [6}} ἀὐνγᾶῦ. [πὸ ρϑηοταὶ ἢ6 νγὰ5 ἀδερίβοα δη( 
το)οοιοα οἵ πιοῃ. ΤΠβ οοπιϊπιοὰ ἀυτγίπν ἢ ᾿ ἰδ, 
Υ 88 ἘΒΡΘΟΙΑΠῪ πηατκοὰ ἴῃ τῆ εἰγοιπιδίαποοϑ οὗ ἢὶβ 
ἀοαῖῖ, δηὰ ὄνὸπ ἰοπρ αὐογνναγάβ οπαγβοι τ ζο ἢΐ5 
ΤΩΘΠΊΟΓΥ, δίπος οὔθ οὗἩ τπ6 Ὀοβὲ Ῥγοσυγδίογδ οὔ 
δυάδα σου]ὰ κρεακ οὔ Ηΐτ 88 “οπε ΨΦοκιι5᾽" (Αςῖϑ 
χχν. 19); δῃὰ ἃ σθητΌΓΥ ἰδίου ἴἢ6 τηοϑὶ {ΠΠιιϑέγίου δὶ 
οἵ ἢοιηδη ἰβιοτίϑηβ Κῆονν οὐὗὨἨἁ Ὠὶπι ΟἾΥ 88 [ἢ0 
ΔΌΓΠΟΥ οὗ ἃ ῬοΓεἶοι8. δ ρογβ ἰοπ 0 Ὠἰπ.56} 
Ὠπὶ ἀοδβεγνοάϊγ αἀἰεὰ δ (οἰοπ᾿ 8 ἀθαιῃ. Ὑαι τΠϊ8 
πομ]οεῖϊοα δηὰ ἰογικοιίοη Βγαποὶ νγ88 ἴ0 δοσοτῃρὶ 8 ἢ 
δοῖθ ψΟΠά ΘΓ] {ἢ ΐπ|.18. 

2. Οπὲ οὗἉ 1686 νήα8 ἴο δι} τμ6 Τοπιρῖθ οὗὨ τῃ6 
Ιονγὰ. Ηἰἷδ ἴγρα, Δοειιθα, γα θα οηραρσοὰ ἰ 
[ογινδγάΐϊην τπ6 αγοσιίοπ οὗ [06 ποιν βίγπσῦιι ΓΘ οἱ 
Μοτγίδι, δηὰ ταὶ οὐ ῆσο, ΟΥ̓ διιοςσοβεῖνο δα 08 ἴῃ 
ἃ ἰοῃρ οουγ86 οὗ Υϑαγι, ὈδΟπΙ6 8 πηοϑὶ δβίδιοἱ Υ δηά 
τηδρηϊῆσοηϊ ρο᾽]Ϊ6. Βαϊ ἴτ ν αϑ ἃ ΤᾺΓ ΠΟΌΪΟΥ Ὀπ|1ἀ- 
πῃ: τὸ ψ ῃΐο ἢ τπ6 Βγδηςὰ ἀρρ) οά Ὠἰπη86} ἢ, οπα τ ἢ 
Ἧ88 {ΓὈῪ 8 Ἰια ἱαιτίυη οἱἠ Οοἀὐ επτουρὴ τὸ δρίτγι, 
οὁῆ6 οσοπιροδαά οὗἉ Ἰ᾿ἰνίη; βδίοηοβ. ὙΠῸ σΊΟΥΥ οὗ (6 
Τορ]9 δὲ 9 6γβα ὁπ) ὑγὰ8 τπαὺ ποτ τπ6 Μοβί 
Ηϊκί πιδηϊ(οαείδαὰ ἢ 8 ῬγόθοηςΘ; δπὰ 81} ὈδϑιΓΥ οὗ 

 Τδοίτυδ. 

ἴογπι δπὰ ρτδος οὗ ογπδιηδηϊδίζοη νγδ8 ναϊαθὰ ΟἾΪΥ 
ἴῃ 80 ἴδγ 88 ἰξ γοπάογοά τὴ6 ἤἰοῖι86 ἢϊ ἰοτ ἴα τεσ! 
ἀδπος οὗ συ. Νίοουν 6 ἵστα τοπηρ]6, τπ6 Ξρί γι 
08] Ποιι56, ἰδ {ΠπἸῸ δεῖπαὶ ἀπο} ἢ πρ-Ρ͵δος οἵ Φεμπονδῖ, 
γῇ Π6γα Ηε αἀἰβρίδγπ τ6 ἔλεϊ, πος ὈΥ͂ δἰμη 5 ΟΥ̓ δντω- 
Βοΐ5, ποῖ ὮΥ͂ ἃ πηφίογίδὶ ΘΚ πδῃ, θὰ Ὀν 6 στῶσθι 
οἵ πὶ5 ϑμίγίε ᾿πυσουρῆς ἱπ 16 Ποαγιδ δηά τηδηϊ- 
[ἐβίθα ἴῃ [ἢ6 ᾿ἶνοβ οὗ ἰνἷβ8. ροορὶθ. Ης ἀν6 115 ποὶ 
ΓΊΘΓΟΙΥ διηοηρ {6 Π| 88 ἃ σποΐο, δα ἴῃ ἐδοῖ ρμϑῖ- 
εἰσ αν πιοηθοσ. ἔὕυὁόὲ δρέγι(μα, ἰδὶ φοοίοεία. ὙὮοθο 
ἸὨΘΠΊΡΟΓΒ ὙΔΓΥ ὙΠῸΟΪΥ ἴῃ ΟΥΠΟΥ γαϑροςῖβ, Ὁ: ΤΠΟΥ͂ 
ΓΘ 4} Δ'ἴκα ἐπαγδοιογζθά Ὀγ τἰὸ ἱπά νυν  Πἶπς οὔ 1Π6 
ϑρίτῖο, ([Π6 βοῦγος οὐὗἔἩ {Ποῖγ 18 δηά τἢς Ὀοπὰ οἵ 
τἰνοῖτ σοπποοιίοη ἢ ΟἩτδι, τῆ οδ4. Νον ἱτ ἰδ 
τῆ ΐδ Εἰνὴπρ ταπιρὶ6 νος τ06 Βταποῖ 1149. Ης 
'5, δοσογήϊηρ ἴὸ ἴπ6 ςοπηηοη ϑεγίρειτε ΠΙΘΙΆΡΠΟΥ, 
186 (Ὀππαδιίοη, [Π6 σογηθι-βἴοπο ; ὃς Βαγο ἢθ 8ρ- 

8 828 Ὀθ]Πογ. ϑοπάϊηρ ἰοτίἢ 8 βογυδηῖβ ἢθ 
ἈΠ δπὰ 51}}} σοῃτίπιιοδ ἴΠ6 ποτκ, οοἸ]οςτης, 

Βιαρίπρ, δῃαὰ ἰδτὶπρ τῆς πιαιογία!ϑ, ἀπ} ΔΙ γοϑν 
δῆ ᾿ΠΠῸΠΊΘΓΔΌΪΟ πε! τπἀθ ἤδντο ὈδΘη ἰγαμηρα ἱπίο 
5.0 ἢ Ὁ ΒΙΓΠΟΙΌΤΟ 88 ΘΓ ἢ ΠΟΡΟΥ δ Ὀοΐίογο. Τῆς 
ΟΠατ ἢ ὁ οϑγ ἢδ5 ΤΏΔΠΥ ἱπιροτγίδοιίοπβ, γοὶ δος 
Δ] Ιοὐνίηρ ἴον 8}} ἴΠοεο, ἰτ 15 5:}}} ἃ οοείηις ϑαποίογηπε, 
ἃ Οἰυϊίας [λεῖ, ἃ ἨΟΙΪΥ τοπιρία ἧη τἢ6 Τοτὰ ; πὰ ἴς 
ὈΘΆΓΒ ὙΠ Π655 ἴῃ ΟΥΟΤῪ ΡΑΓῚ ἴο ἴπ6 ρστδοο πὰ 51}}} 
οὗ 18 ρτοδὶ Εὐπηάεγ. Ης, οὐἱγ Ἧοσ, ἀϊὰ Ὀυϊ]ά, 
οου]ὰ δι 14 δυο ἃ ρ]οτίουϑ οἀϊρςθσ. 

8. ΤΊ δουτγος οὗ ᾿ἶβ ρονγοῦ δηὰ βοσθββ ἰ8 ἰηάϊ- 
οαἰοὰ ἴῃ τῇο δ ταν ἔαποιοῃϑ δβοϊγηϑὰ ἴοὸ Ἡ πὶ 
ἰη ἴῃ ἴοχῖ. 6 ἰ8 8 ῥὑγίδβδι Ὁροὴ Ἦΐθ [ἤγΟΠΟ, --- 
ἃ. οοτἰπατίοη ΟἿ δι γα πο ἴο [ἢ6 ἐχρογίθησο οἵ 
τ6 σογοηδηΐ ροορίς, πὰ πεγοιοίογε Κποόύσῃ ἴὸ 186 πὰ 
ΟἾΪΥ ἰπ {Π6 ἀπ ἰγδαϊοη ἔτοπὶ Ῥδιτ τ ἢ 4] ἀαγβ, 
οὗ τ1π6 πηγϑβίογίουιι8 Μεϊς ἰβϑοάοκ ὙΠῸ 88 δὲ ὁμοδ 
Κὶπρ οἵὗὁἩἨ δαῖθπι πὰ ἃ ργίεδι οὔ [86 πιοϑὲ πἰρῇ αοά. 
ἴπ το Βγαποῦ, τπ6 Δαγοηΐς πὸ δηὰ εἶς Πανίαϊς 
[1π6 5ῃοιι! ἃ θοτἢ σα]πιηαῖθ. Ηδ 5ῃου]ὰ (16}} 186 
Βίσιοϑι 1464] οὗ θϑαςῆ. Α8. 1ἢς οὔβδ, γοαϊ, διοηΐης 
ὈΓθϑῖ, ἢ6 ΔΒ ἴο διιαΐῃ 8}} ἐξουσίαν ἴοτ ἴΠ6 οτρῖνο- 
Π688 Οἵ δ'η8 δηα τἢ6 Γαπηουδὶ οἵ ρα; δπὰ 68 18 
οῃ6, ΓΕΑ], τοὶ πίη Κίπρ, Ὠ6 νγὰ5 ἴὸ δχϑῦεῖξα β]] δό- 
γαμιν ἴον ἴΠ6 ἰπτννῆγά δπρρογὶ δηὰ οὔϊναγὰ ῥγοίθο- 
τίοη οὐ ᾿ἰβ8 ρεορὶθ. Τῆθ ἴνο Πιποιίοπβ οοἰηςϊἀοὰ 
ἴῃ οχίοπι δηὰ οὐὐοςῖ. ΤΠοδο ἴοῦ τ οπὶ ἢ μτοδὲ 
οἴπκετοά δπά ἱπιογοθάθα, γογὸ ἴπ6 τϑῦὺν ρμαγιΐθϑ οτοὸσ 
Ὑἤοπὶ ἴῃ Κίηρ Θχιίθηάοα ἢἷς Ὀαποΐςσοης γοῖση. ΤῊ 
οουηδβεὶ Ὀοῖνγοεη τ ἵν ΟΠοΘ5, {18 ὨΔυπΟΗΥ οὗ 
αἷπὶ δἃ Ῥγροϑε, σδηποῖ Ὁυῦ ἰπβιγο ροϑοα -Ξ {Π6 
πἰσιοβιὲ ροοά, ΤΟΊ ΡΟΓΑ] πὰ βρίγίτυδἱ, οὐἨ ἢ 15 
Ρἷθ. Το Ἄσοπιδὶπαιίοη οὗ τἰρῆς πὰ μόνου 18 ἵγτὸ- 
18:10 16. 80 ἴτ ἢδ5 Ὀσοη ἴῃ 84}} [Π6 Ῥεῖ; 80 ἷν πὴ ]ϊ 
06 ἴῃ δ᾽} τῦὸ πιΐατο. ΤῊ Ϊΐ8 τηδη πδῖῆ δὴ πποῆδηρο 
Δ0]0 γ᾽ οβιῃοοά, ἀπά ἢἰβ ἀοπιϊηίοη 18 δῇ ονογίδεῖ- 
ἱηρ; ἀοπιϊπίοῃ, δηὰ [119 κίῃράοπι τΠδὲ τ ἰσ ἢ 884}} 
ποῖ 6 ἀοϑιγογοα (Π Ὁ. νἱΐ. 24; Τδη. νυἱῖ. 14). Ἧ7ὲ 
ΟΠ 866 [6 γδίπα οὐ [ἢ 8 σοτ παι Ο ἢ πΟΓῸ οἰ ΘΑ τὶ 
ΌΥ οοπίἀοτίπρ ἴῃ6 σοηϑοαποηςοα, ἱἢ οἰ Ποῦ ἐπηςτίοη 
δῖοοά αἰοπθ. ΟΥ̓ τῆδῦ ναὶ] που] ἴθ τ1πὸ ρατάοη 
οὗ 5ἷπ, ᾿ἶ ΤΠΟΓδ ΤΟΙ ΠῸ ΒΘΟΌΓΙν δρδιηπῦ [5 Τοσυτ- 
ποθ δηά ἀοτηϊπίοι ἱπ ἴΠ6 πατεῖ Το τεὶρίης 
ουἱ οὗ {πὸ ο]4 δύοτοὸ νον] βίη ρὶν πιδ κα τοοπὶ [ΌΓ 
ἃ ΠΟ οὔθ. Οη ἴδ οἵδ παπὰ, οὗὕὁἩ τῆδὲ 086 πουϊὰ 
Ὀ6 1116 πιαϑ' ΤΥ οὗ 4]} σοποιι ρίβϑορησα [ὉΓ ἴΠ16 ργοβεπὶ 
ἈΠὰ 41] {π|ὸ ἴο σοπΊθ, 80 ἰοπρ 45 πὸ γον ξίοπ νγν89 
τηδάθ (ὉΥ ἴῃ6 ΔΙΓΟΑΓΆρΡ68 οὗ (ΟΥ̓ΤΊΟΓ [ΓΑΙ ΞΟΤΘΑΞΙΟΩ 
δηὰ συ ΤΠ θυγάσι οὗ τς μαϑὲ σου Ἱὰ Ο]Ὺ ὃς 
1Π|6 πῆοτε ἱπιο θγ  Ὁ]6 δὲ ᾽:8 ἐπογαΥ γοι]ὰ νὰ τπὲ 
τηοτο οἸδατὶν ἀἰδβοογποὰ δηὰ εἰς. Ὄ᾽ α ποοὰ ἃ Ῥυίοε 
απὰ ἃ Εἴηρ, δᾶ, Ὀϊοβοοὰ ὑθ Οοἷ, πὸ ἤδνε {δοῖω, 
ὙΠ ὁ του! ἰηρ οουηϑοὶ οὗ 

4. Το οδ] Πρ οὗὨ τδ0 Οδπε!οθ θοίοηρα Ὁ [86 
δυϊϊϊηρ οΥ̓͂ ἰπ9 Ἰάδα] τοπιρὶθ. Τμὶ8 ᾽6 δεῖ ἰσσίδ 
τρίς! γ ὉΥ ἱδκίης πιδύθτδὶβ ἔγομι Βαῦγίου ἰὸς [86 
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οαῦ ας ἐστον ἴο δ6 ρῥ]αςοα προ Φοβῆπδ, ἀπα ἀϊ- [0 ἀροηοῖθθ τὺ ΟΟΠΓῸ] δὶ ἰϑίοτΥ ρΡὸ ἴοτγιῃ 
ΤΌΘ ὉΥ τῆς ἀςοϊγβΏΟη {Πα (ΠΟΥ [Πδῖ ἅτὸ ἔδτ ΟΥ̓ ἔγοπιὶ (Π6 β6οδὶ οὗ τ6 ΟΠ γο ̓ Β ρτοδῖ ᾿ολὰ, [Π6 υἢ- 
5Π4}} ἐοσπο ἐπ ὈυΠ"Πὰ ἴῃ τΠ6 τοιῃρ]θ οὗ ἴῃ Ἰμογὰ. ] βεθῃ ἴθ ρ]6. 1 0] ἶσα] σΠδηρΡῸΒ 8ΓῸ δῇοΥ 8}} ΟὨ]Υ͂ 
“ΓΝΐ5 νοῦν οχργθβδίοῃ τ6 Αροβι)ὲ ἴδ} πι865 ἴὸ ἀ68-} [Π6 τηονΐηρ οὗ ἴπ6 βιαίου οὐ τὸ ΘΑΓΙΠΥ α14]- 0] 810 
ἔσηδίο τὴῆ6 φητ]ς ΕΡΠΘβίλπ8. (ἰϊ. 17), “γοὰὺ τπ80 [πὲ ΤΆ ΓΚ8 [6 τι Κεῖον γονοϊπιοηβ σοὶπρ ἔογναγὰ 
ἀγὸ ἕαγ οὔ, Ζεοπανϊα ἢ (ΔΙ ΓᾺ ΠΥ Θοοθ5 τμ6 τνοτὰβ. ἰὴ [ἢ6 ὨδΑΥΘΠ8. 
οὗ 4}} μιὲ5 Ῥγο θοοβεουβ ἃ8 ἴ0 [06 οχίθηϊ οὗ 1Π|ὸ πα] )]͵ ΒΒΑΡΓΕΥ: 766 ἰορὶς ο7 “ελοιαῆ. 1 ἀοά 8ο 
ἀϊκρεηῃπετίοη οὗὁὨ γταᾶςθ. ΤΠΘ ἀπίνογβα ν ἱπάϊεαιοα ] Ἰον 68 15 ΟΠ το ἢ 85. ἴὸ ΟΑ]} ἴξ ἢἶβ ἤου86, ἴο ἀννο}} 
ἴθ τῆ ἤνβϑῦ Ῥγοπιῖβο, ἃπα ΟἸΘΑΓΙΥ ΟΧΡγοσϑοὰ ἴῃ {Π|6] ἴῃ ἰξ ἀπά ἀεἰ κἢν ἰη ἰτ; ΓΗ ἀφόπιϑ ἰξ 80 βϑογρα δὲ 
υἶετεροιῖοα ἐονοηδηΐῖ ψἱἢ ΑὈγΑΒ Δι, ννα8 ΠΟνΘγ ἴἰο (8}} ἰδ δἷβ το ρ]6 ; ἰἢ ΗΘ 8668 50 τλ0ἢ ρταπάθατγ 
ἰοβῖ βίσ ξ οὐ Ενθῃ δηλ {ΠῸ ΠΑΓΓΟῪ γοσυγ 1008} πα ὈΘΘΊΠΥ ἴῃ ἰζ 88 ἴ0 Βρθὰκ οὗ 115 σΙοΟΥΎ ; ΒΌΓΟΥ, 
πα οἷοθα |1π05 οἵ Δυβαίδη) {Π0ΓῸ ΟΓῸ 5 ζηϊἤοδηϊ νὰ ἸΏΔΥ ἤηά ἰπ ἴΐ βοπιοιπίπρ τὸ ἰονθ, βοπηθι πίῃ ἴ0 
ἱπιϊ πιϑτοη8 παν ἴΠ6 ὈΔΙΤΙΟΙΒ ΟΥ̓ Τα 6 6 Γ ΟΪῪ ἰπ-| ἀο] ρ τ ̓η, βοπηοῖ ηρ ἴὸ ἤονογο ἀπ βάταῖγο. ... ... 
εἴδη α] Δηὰ ΓΘΠΙΡΟΤΆΓΥ (860 Οἱ 1ϊ. 11), ἀπᾶὰ τπ81] 7ὲ δλαίΐ ὀειϊίά. ΟἾγτίβο 8. τὴ δυ!]ὰοτ. (1.) Ηθ 
ὁη8 ἀδν τι6 Ἰριις απὰ {6 οὗἩ Ζίοη βιου!ὰ οχιοπά  (Ὀγπιβ τμ6 ρίδη. (2.) Ηδ ῥγεμᾶνεβ (Π0 τιδιοσίαἶβ. 
ἴο 106 δπάϑ οἵ [π6 δι. ΦΔι50 88 Ιβαϊδῃ (]χ. 2, ὃ, 9. Ηδ Ἰοῖπβ τἰ6 πλδίθυδ]5 το Ό ΠΥ. 
9) 56ῖ5 ἔστ τὴ6 ὅιῖαγο τα ρἢ οὗὨ ἴ[Π6 αοεροὶ ὈΥ͂ ΑΥ ἴμο τοι ρθε 18. 156 ΟΒατγοι οὗ Οοα. ΗΪ8 
ΓΟΡΓΟΒΟΠ της ΠΡ σΛΓΑνΔἢ5 ἃ8 ᾿ΟΌΓΠΟΥΠ. τοννατὰ [ ροορὶς, 1πογοίοτο, 8ῃοι ἃ τοιμθπὶ Ό 6 τμδὺ 8} [ΠΟῪ 
Ζίοη, δηὰ {Π6 8108 οὗ ᾿ΓΔΙΒἢ 88} 88 ϑηραροά ἴπ| ᾶγο δηὰ 4}} ΠΟΥ ἃγὰ 18 (6 [ον 8; δηὰ μὲ ἴοὸ 
ἸΓΔΏΒΡΟΓΠΠΡ [ἢ8 50Π8 Οἱ ΒΙΓΔΠρΡοσΒ {ὨΙΓΠ6Γ ΚΠ τἈΚ6 δηγιμίηρ Ρογίαϊ ἴῃς ἴ0 ἃ ὕθηλρ]θ 15. ποῖ ΟἿὨ]Υ 
μεῖγ δῖ γ ἀπά τηοῖγ μοὶ, 80 ουὖγ Ῥτορμιεῖ δχ- [ΤΟ ΌΘΓΥ ὕὰϊ 58ου]θρο. ..... .« Ομ γῖβε 18. 186 80]6 
ΡΓΘΒ565 {Π|6 58π|6 ἴγατῃ ΟΥ̓ ἀορίοἰης τῃ6 ἤλγ-ΟΥ̓Σ ηδ- στοὰ ὈμΠ]άοσ. ΑἸ] οΥογΒ θυ} ἃ ΟἾΪΥ 88 ἰηϑίγῃ- 
[1015 85 δι} ἀ0Υ5 π᾿ 1ΠπΠ6 ᾿ἸΘπηρῖ6. Α8 ᾿ϊἰνίηρ βίοπθϑε ᾿ τηοπί8. ἄνθη δι} δηα Αρυ]]οβ ὑψοῦ ΟὨΪΥ πη 18- 
ΠΟΥ οὐπις, πα ᾿πβϑῦῦ {ποτ ξ να ἰη {Ππ6 5δοτοῦ δαϊ- [65 ὈῪ ῬΠοτὰ πλὸπ Ὀο] ον, Ἔνθ 88 ἴπ6 1ογὰ μὰνο 
ἤςα, Ὀοΐπρ δα] ἀροη “9685 ΟἸ τσ Η 561, ἴῃ 1 0 ΘΥΘΓΥ τπᾶπη.} Τοο οἴθη πηϑῃ τὸ ἰῃβαηβὶ 6 οὗἍ 
γε οὶ τἴῃ6 ΨΠοΪθ Ὀυ!]ἀϊπρν στονοιῖ ἱπῖο δῃ ΠοΪγ  [Π18, ἀηα Ὀορὶπ ᾿κΚὸ Μοϊάποίποη, νῆο0 βαρροΞθά ἱπ 
16 λ0}6 ἴῃ {π0 Τμοτῇ." Απά ποῖ ΟἿΪΥ τπᾶῖ, θα0 παη-} ͵8 ἔδγνου μὲ ἢ6 Βῃουϊὰ οοηνογὶ 8}} ψγηο ποαᾶγὰ 
ἀεν τΠ6 πηδϑίου- 8 Πἀθγ, ΠΟΥ ἀγὸ [86 Τη68}5 ΟΥ̓ σαΙἢ-  Πἰπι. 
οὐίρ ΟἴΠοΥβ, δπὰ 80 ἱἰπὶηρ γοῦ ἰσθμοῦ (86 ν181}}8] ΡΈΕΒ8ΕῚ,: ΕἸΝΟΓΥῪ σοπίτ του τονανγὰ τπ6 Ὀ01}ἀ- 
οἴ δῖ 8ρ᾽ γί] ποῦβ6 ἡ Π]Οἢ 18. 1Π6 Το 0 ]6 οὗ [86] ἱπσ ἂρ οὗ ἴμ6 Ομυτοῖ, οοπιϊὴρ ἔγοτα ἃ {σὰ Ὠρᾶσι, 
Ἰἰνίηρν αοι!. ΤΠ οἸϊοΥ ὩρΡΠοΟΙά6γ8 ἰο-ἀδγ οἵ μοδύμϑη  ἰν48 1185 τη οι οτὰ] Ὀδίοσο αοά, δῃὰ 88 ἃ τϑβϑι ΠΠΟΏΥ 
δΥΔἢ ΘΙ ζατίοΠ Αγὸ ἡδιοηΒ Ἀγ μοϑὶ ΟΝ ἔζοψι [86 ο]4 | θείοτο τμ6 ννοτὶὰ οὗ [Π6 ἀὐν!ηἶγ οὗὨἨ τμ6 ἀοβρεὶ].. .. 
βοϑῖ οἵ 186 ΤΠΟΟΟΓΒΟΥ. ΠΟ β᾽οννηθϑδ οὗ ἴπ6 ἔδι- οἱ πδιϊοη8 ἴο ΘΗΙΟΣ ἰηῖο 

τ6 Κπχάοπι οὗἩἨ ΟἸἾγίβι, 18 ἀμ ποῖ 50 πιμοῇ ἴο [8 
δαγάπαϑϑ οἵ τΠποὶγ Ποαγίβ 88 ἴο [Ππ6 66 Ὁ]6 διίθη το 
οὗ ΟἸ τἰδιϊδηβ ἢ [86 γοΐοθ οὗ ἐοὶς ἀοὰ δηὰ ϑδν- 
ἴουτ. 

ΒΟΜΙΠΚΒΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΜΌΟΟΒΕ: Τῇδ ἰδίοσυ οὗ πὸ που] 18 
ἴῃ τοίογοηοα ἴὸ {Π6 ἀδδβεϊπὶθ8 οὗ ἴπ6 ΟἸυτοῖ ; δηὰ «τῖσαι. απρκαττπαπηπαιμαπιασπαααν αανμααδη κα απ, απ"απα»....““,---ΨΨ.....-ὕὔὔ........ -ὕ....ὕ.Ψ...»......Ψ»Ἅὕ.........ϑ1ϑ....».Ψ-ὕ...ὕ.... ὕὌΣὦϑὕὕ..σὕὦΧ(Ὀ..ὡὄ ὕοὕὸ0όὔῦὔϑ;ὦΣὦθ..ὕ.......ὄ .ὕ.....«ὕὕ.... «ὦ... Ὁ ΠὺΡῤὀἧΡΠπ..0ᾷ 0. 0ῸῸῦᾷ 0... ... ... 

ΙΠ. ΤΗΝ ἈΝΘΜΜΨΕΒΞΒ ΤΟ ΤῊΣ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΟΝΟΕΒΝΙΝΟ ΤῊΣ ΒΑἙΙ͂Τ' 

ΟΒΠΑΡΤΕΒΒ ὙΠ. ἂανν ὙΠ]. 

1. ΤῊΕΒ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ῬΕΟΡΟΒΕΌ: ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤΓΚ ΒΕΒΌΚΕ. 

Οβαάρτεε ΥἼ]. ' 

Α. 776 Οἰυιείΐο (γοτβ. 1-4). Β. ῥγεδοηξ  οδιιξα (γοτβ. ὅ-7). Ο. 4ρρεαΐ ἐο {δέ 
αεὲ (τνοτβ. 8--14). 

1] Αμὰ ἴἰ οᾶπηα ἰο ῥρδ88 ἴῃ (Π6 ἔουν γον οὗ Ὀαγίυβ ἴπΠ6 Κίηρ (παὺ [Π6 ποτὰ οὗ 
2 Φοδοόνδῇ οαπλθ ἴο Ζϑοδαγί ἢ οὐ {Π6 ἔουγ ἀδγ οὗ (86 πίη τηοηίῃ, ἴῃ Κίβ]ον, τ θη 
8 ΒΘΙΒ6] ἢ βϑιδ ΘθδγοΖοῦ δα ἘδρϑιΏ- 6] 60} δηᾶ ἢΐβ τηθη, ἰο δηϊγοαὺ Φϑβοόνϑῃ,} ἴὸ 

ΒΡΘΑΙς ἴο (Π6 ῥΓΙθϑίβ Ὑὴ0 ὝΘΓΟ δ ἴη9 ἤουβα οὗ ϑϑιονυδῆ οὗὨ Ηοϑίβ, δὰ ὕο 186 ρσγορἢ- 
οἵδ, βαγίῃσ, 5041} 1 ττϑθρ ἰπ {μ6 ΑΙ τηοηίδι, ββραγαιϊηρ ταγβϑ ἢ, 48 1 πᾶνθ ΠΟΥ ὃ ἀοη6 

4, ὅ 50 ΙΩΒΗΥ͂ γολῖβὴ Απά (δ ποτὰ οὗ ϑοβονυδὴ οὗ Ηοβίβ οϑίὴθ (0 π|6, βαγίῃηρ, ϑὅρϑδαϊκ 
[0 811} [16 ΡΘ6Ορ]6 οὗὁἩ [πο Ἰαηά δπᾶ (0 [86 ῥτἹθβίβ, βαγϊηρ,  ᾿θὴ γα ἔμδιϑα δηὰ τηουγηθᾶ 
ἴπ [86 Πα (πποῃ1}} δᾶ ἴῃ {86 βϑυθῃῖῃ, δπᾶ ἰδὲ [ὉΓ βϑυθηίυ γϑᾶγβ, ἀἸὰ γα ἴμδβί δ 

6 411 ἴ πιϑ, ἰοὸ ϑῦῷ Αμπᾶ ΜΠ θὴ γ6 6δΐἱ ' δῃὰ ψῆθη γὸ αγηκ, 18 ἰὺ ποι ὅ γε πὸ οδί 
7 δηὰ γὸ σῆο ἀγίηκ ἢ δ [ΠΟΥ͂ γ6] ποὲ ἔπ νγογὰβ τ λῖ ἢ Φθονδὴ ργοσϊαὶπιϑα Ὀγ (86 

ἴοσταοῦ ργοροίϑ, 6 ἢ “6 ΓΌΒΑΙ μι γγ88 1 ΠΔ16α δηα δ ρθδοθ, δηα ΠΟΥ οἰθ8 σουμα 
δῦους ΠοΓ, δῃὰ ἴπ6 ϑουΐῃ, δπὰ (86 1,ον]Ἱδηὰ γογο ἱπῃδρϊοα ἢ 

8 Αμπᾶ (πο ποτὰ οὗἩ ϑϑβουϑὴ οδπλθ ἰο Ζϑοδαγίδη, βαγίηρ, 
φ 
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9 Τλπβ Ββρβῖοῖ Φομουδὴ οὗ Ηοβίδβ, βαγίῃηρ, 
δυάρο [86 Ἰυάρτηδηΐ οὗ ἐγ," 
Αμπὰ εδον Κίπάμοββ διὰ Ὀἱ(γ ὃ ὁ.6 ἴο δῃ οί 6 Ὁ. 

10 Απᾶ νἱ]ἱάονν δηά ογρ δῃ, 
Αμά βγΔΏΡῸΓ δηα ΡΟΟΥ πιδῃ,}Ὁ ἀο ποῦ ΟΡΡΓΕΒΒ ; 
ἈΑπά 601] αραἰηβὲ 8 Ὀγοίμο . 
Οὐοποοῖνθ γ8 ποῦ ἷπ γοΌΓ ΠΘΑΣΊ. 

11 Βα [ΠΟῪ τοδιβοα ἴο δἰἱθηά, 
ἈΑπὰ οβεγθα 8 τϑῦθ]]οῦβ Βῃου 6 Γ, 
Αμά πιδᾶθ {Π6]γ δαῦβ 00 ΠΘΑΥΥ͂ ὕο ἤϑϑγ.ῖ 

12 Αμπά {δεῖν μοαγί π6Υ ταϑάθ δὴ δάἀδπιδηί, 
Τπδῦ (ΠΘῪ ταϊρηῦ ἢοΐ ΒΟΘΑΡ (86 Δ 
Αμὰ {Π6 πογαβ υμῖοἢ Φομουδὴ οὗ Ηοδὲβ βοηὺ ὉΥ ἰβ ϑρίτίε, 
ΒΥ τοθδῃ8 οὗ [Π6 ΌΣΟΙ ρῥγορθῖβ ; 
ἈΑμὰ {Πθγὸ γγα8 σγϑδὺ ψτϑί ἔγοιῃ Φθβουδα οὗ Ηοβίβ. 

18 Απά ᾿ὖ σδπιθ ἴο Ρᾶ88, 
Τρηδὺ 88 δ ογϑὰ δῃά {ΠΥ ἀϊὰ ἠοί θΆγ, 

“ 80 ὑῃΠ|6 0 0411] δῃᾷ 1 ἤϑδγ ποι ἷξ Σ 
αι Φϑθοόνδὴ οὗ Ηοβίδ; 

14 Αῃὰ1 νἱν] 15 [ποπὶ ΟΥ̓ΘΓ 41} (86 παίϊοπε ποτὰ ὑΠΟΥ ΚΗΘ ποῖ: 
ἈΑπα [86 ἸΔῃηα νγὰβ τηδ46 ἀοβοϊδίθ θϑηϊπὰ ἐπ θη), 
80 ὑπαὺ 80 016 ρΌΘ68 Οὔ ΟΥ ΘΟΙΙ6Β ἰπ. 
Αμά [80] {π|6Υ τηδάθ (6 ρ]θαβδηῦ Ἰαπᾶ. ἃ ἀδβοσί.}" 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΒΑΜΜΑΤΊΥΌΔΙ, 

: γα:. 3. -- ὈΥΓΓΛῪΣ μα ὑτοροσ ἤϑῖο μαζο, δ 1ὲ ἴν Ἰὼ ὕπάφου Σχ, 18, 38, 81. 

4 ὕο:. 3..--- ὩΒΥ ΓΝ ΓΟῚ ΣΤΡ, Ηοοάοεδου τοπάοσε ἐδίο (νετο δὰ ἴῃ τὴ". 21) ἴῃ ταίδιοσ σαροτᾶτο ἘΩρΊ αν, --- (0 Ἔδαι- 
εἰϊέαιε ἐλε τεφξαγά. Ἵὶ ἰδ οὶ τῶ ῬΤΑΥ ὀφτε (ΒΕ. Υ.), Ὀὰέ δτορΙγ, ἰο δωΐτθαί οἱ Ὀοδοοοῦ. Οἵ. 2 σὭσου. χυχῆι 18, 

8 Μετ. 8. -- ΓΤ δοῖο [6 οαυἱγαϊοαξ ἰ0 ΟἿΣ ποιυσ. Θεῃ. χχχί. 38, 860 Τοχί. διὰ θσϑσ. οἱ ἱ. 12. 
4 γε. 6. --- ΤΏΦ ἰδηδοθ ἴῃ ἰδο τοὶ οἰδῦδο οδαποὶ κταυπιδεοδὶν Ὀ6 του ογθὰ 86 ὑγοίοσίϊδα, δ Β. Υ. 
ὃ Ὑος. 6. --- Τὸ τοδιείηδὶ σοηἀοχίης (Β. Υ.) οὐ (0 αὐοδὔοῃ ἰδ ὈοιέοΣ ἐμὴ ἰδδὶ οὗ ἐδ ἰοχὲ, 86 ἰσανίπα ἰθδε ἐὸ ὍΘ δῈΡ- 

»ὶοὰ. 
8 γαν. 6. --- Το αὐοδίου, “16 1᾽ Ὠοί γ6,᾽" οἴο., ἐπιρὶΐοο, “ ΗΔΥΘῚ δυγίδίπε δὲ δὶ ἴο ἄο πιὰ 5 [6 ἴὲ Ὡοὶ γοῦσ οτὰ 

δἴδοιτ οὐἰτεὶγ 
Ἴ Υον. 9. --- ΤΏο Δεδῖ γϑεῦ γιμε Ὀ6 τοῃάοτοά ἰπ ἔθ ρεοίοσὶς ; ὁραζε, ποῖ Ζρεαζεϊλ. : 
8 Υατ. 9. -- δυδειοουΐ οἵ ἰσυϊ δ. 6 ποδερὶη οἵ "α. Υ. ἰο Ὀοίίον Ὧδε (9 ἰοχέ. 

9 Υες. 9. -- ἸΌΓΊ, Κιράποοο. ὈΝΌΣΤΊ, νσ. 869 ἢὸς [0 Ἰδίίον οὐ 1. 16. 
10 ας. 10. --- Α ἐμο ὅτοὲ ἴοὰν Ὡοῦτδ δῖϑ διδείξτου πὰ ἐδο οτἰχίηδὶ, [0 ἰδ τοῦτο ἰξοχαὶ δϑ π|ὸῖ} δ οσο δρέγι ἐδὰ ἴο τοῖ- 

ὧδν ἔστι 60 ἰη [δ γοζείοι. 

11 Ὑατ. 11. --ἴὸ Ὁ ΘΟ, ἴλο Ῥεοροεϊείοι μιδϑ 1:8 ποῖ ἀπαδαδι ῥσέγδεῖνο ἕστο. 
18 ας. 18. --- Το οἤδηβο οὗ ἰδῃδο ἰπ ἔθ ἰδίῦοσ ὨΔΙ]Υ οὗ ἐμπδ γτοσβο 4 Οὐ  οταϊϑὰ πὶ (δ Κα. Υ. Το Ἡσῖϊοσ ροδοοῦ ἤοας 

πδιτοίίου, δυὰ οἱΐδα ἐδο ἱρεὶςσίνια σετῦα οὗ ΦομοΥδὮ. ΤΌΙΦ ἰδ ἃ ὈδϊίοΣ οσρίδηδίοη 128 ἰδδὶ ποῦ τδῖχϑα ἐδ Γαϊοζο 6Χ- 

Ῥτοῖδ ἃ Ραδὲ δοίίου δι}}} οοαἐπυίος (ἔοοτο). Κδαῖας ατὰ Ῥροᾶῦδθὶ δχίδωᾶ ἐδιο οἰἐδέου δὲ δις δδ ὩΣ ΣΩ, Ὁὰς Ιὲ ἰο Ὀσίδας πἰεὰ 
Ἐπαϊὰ πὰ σπιθεοὶλ ὃ0 πδῖκο [ὁ ὑδιχοϊηδὺο τι ὩΣ, εἷποθ ἐδο ποχὶ τοὺ ἰδ ΟἸΘΟΣῚῪ ἃ Ῥσοίοεϊ δ. 

18 Ὑονσ. 14. -- ΟΣ ΟΝ 4 ποὲ δὴ Ασϑζ)δίο ἔοεσα, ὑὈπὲ σοδυ δ ἤτοσα ἰδ κυϊξίυταὶ δὲϊσοϊηρ ἰὸ Ἰὲθ} ἐδιο γοναὶ οἵ ἐδο 

Ῥτοοοάίης ταν. (θγϑϑο, δῦ. Θγασι., θ0, 8 ε. δοιὰ 92 4.) 
14 Υο;. 14. --- Τὸ τορος ἔδπο ἰαδὲ οἰδίδο ἐπιρο ΒΟ ΒΕ Υ (ΔδΌΤοΥ), 18 ΦΌΡΟΙ Ως 86 ΜῸ1} 86 ποοάϊοδα. 

- [τ0π[8 ἄδγ οὗ [πὸ δ πιολίμ., Δοοογάϊῃρ]γ ἃ τρϑδ- 
ἘΧΒΟΈΤΊΟΑΙ, ΔΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ϑᾶζο οὗ ΙΏΌΪΓΥ ΔΒ δοηΐ ἰ0ὸ (Π0 ῥγίεδίβ δηὰ ἴδ6 

ῬΙΌΡοΙδ, ἴο το τὰ0 Γογὰ τοπομδβαίοα 6 ἀΐγεοος 
Ταΐδ ῬτΟΡὮΘΟΥ ἰ8 δερδυαίϑα ἤοπι πρδὶ ῥτγεοθᾶοε ᾿ δηὰ δρυπάδηϊ δῆϑυγον ΟΥ͂ [86 ᾿δηά οἵ ΖΕΟΒδγίδῃ. 

ΌΥ δὴ ᾿ῃΌΓνΔΙ Οὗ ΠΟΑΙΥ ἴνγο γοδια, ἀυτίπρ 4}}} Τμὸ ἤγεῖ οΥ̓ 1816 ΔΏΒΨΕΙ ἰδ΄ ὁομ δὶ πεα ἐπ 186 
ΜΘ. ἤηθ ἐμθ χοτὶς προ 16 ΤοΙρ]6 δα θοδη | Εμαρίοσ Ὀοίοσο 88. Αἶογ σϑοϊμρ [Π6 οοεδδίου οὗ 
Βίο Δα Υ ργοβοουϊοᾶ. Αα [6 Ὀυϊἀΐηρ τοβϑθ Ὀαίοτο [ [86 οτγαςὶα (γεσϑ. 1--8) [6 ῥγορμοῖ τορυϊκκοα ἔβεσα 
[16 ΟΥ̓́68 οὗἁἨ (δ 0 ῬεῦρῈ δηὰ ζαυὸ ργοϊηΐβα οὗ ἃ δροοὰγ ἰοὺ [π|6 ἔοττη δ! ἰβπὶ οὐἁ (δοῖγ βογυΐοθα (τ γβ. 4-7}, δὰ 
τοβίογδοπ οὗ ἴπ6 δῃοίθης ἡγουβῃΐρ ἴῃ 118 ἱηΤορΤΙΥ, 1 [6 τοπιὶπὰδ ἴΠ6πὶ οὗ [πὸ ἀἰϊδονεΐεδοθ οὐ ἐδπεὶν 
(ΠΟΥ͂ Ὀθοδιὰθ ἀουθιαϊ αθουὺς 1.6 Ῥσορσγίειυ οὗὨ οοῃ-  ἔΒΌιο 8 δπὰ ἴδ6 δοὰ ἀοοτὰ ἩΠίοΣ ἰοὐονοὰ (τόσα. 8-- 
τμυΐης ἴο οὔϑοσνο θ ϑοϊθεηη δϑίβ ὉῚ τ Πΐο ἴδον 14). 
οοστηθτηοσδύθα οἰ ΐου8 Θροο 8 ἴῃ (πεῖν ΓΌΥΊΙΟΓ 618.1-8. 76 μεδέίον. Ὅοῖ. 1. Απὰ 11 σδσὴθ 
ἘΣΘΊΟΤΥ, Θβρθοίδ!!Υ [Π6 ῃπίν γΒΑΥΥ οὗἉἩ ἴπ6 Ὀατγηΐηρ}. . .᾿. Εἰδῖον. Ὑπὸ οτίρίηδὶ Πδσθ ἰδ ρϑουϊίασ, 'ῃ 
οὗ 1} οἰ δῃὰ τϑιωρὶς ὉΥ Νοθαομαάηοσσαγ οὐ [μ6] {πδὺ [0 ποῖ οὗ Εἶπ ἰδ ΤΩ δρδσγὶ, ἴμ6 γϑασ θείη 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΜΠ]. 1-14. 

ἄτϑι τπηϑπιὶοποὰ, δὰ ὑπδη αἴγον {π6 ἱπβογιίοη οὗἁ ἃ 
Εἰλαβο οὐ δηοῖποῦ ἰορίς, [6 ἀΑΥ͂ Δπαὰ πιοητῇ 8Γ6 
βῖαϊςὰ. Μογϑονογ, ἴπ6 Ἰδίῖοσ ποίδίοη," ἰὰ ἐδ 
ΙοΟΌΣΙΆ. .... Ἐοῖον, πιυδὲ Ὀδίοηρ ὈοΟΓΝ ἴῸ [ἢ8 
οἰδυβα τ] ΟὮ ρῥτοοθάθβ ἱξ δπὰ ἴὸ [6 ομο νἢϊς ἢ [0]" 
Ἰοννβ ἴδ ἴῃ νϑῦ. 2, - οὐἨ πῃ] ἢ, ΚΟΠΙΟΓ 0511} 588, 
1τῆδι δἰ που ρἢ ποϊ ἱπηροβεῖθ]α, ἰδ 18 ΟΥΑΙ Ή]Υ ΠΑΓΘἢ. 
ΤΉ β6πβ86, πο ινογο ἷ5 ρἰαΐῃ. ἘΊδ]ον σογγοβροῃ 5 
ἴο Ῥατγὶ οὐὗἩἨ Νουθίηθεσ ἀπὰ ρατὶ οὗἩ Πεοοπιῦοτ. ΤΠ6 
οτ μκίη δπὰ πιοδηΐηρ οὗ [πὸ ἢδιὴθ δῖὸ απΐῖα ὑποοῖ- 
ἰδίῃ. 

γεν. 2. ὙΜΏθΩ Βοίδοὶ δβουῦ, οἷο. ΤΠ ΧΧ,, 
Μυϊμαῖο, Οὐοοοίμδ, εἰ αἰ., τᾶ κα Βεῖμο6ὶ [Π6 οδ]οεὶ 
ΟΥ δβοσυβεαῖίνο οὗ ρῥἴδοο, Ὀυΐ 1 ἰπαὶ σ886 ἰς νου] ά 

μιανὸ Ὀθδη ργοοϑάθα ὈγῪ χὰ, οὗ δὶ Ἰοδϑι ΓιΑτὲ, οὐ πιδάθ 
ἴο ἴο] ον ἴΠ6 δηδ]οςῖ; βδηᾶ Ὀδαπϑ:68 ἔΠοτο βϑοιβ ἴο 
ὍΘ ΠΟ ΓΟΔΒΟΠ ὙΠΥ͂ ΔἰοΣ 106 Οδριίνιν τπ6 Ιοτὰ 
Βῃου ἀ παν θόθη βουμῶϊ δ᾽ Βοιῃοῖ, βιῆσα πρὶ ΠΟ Γ 
τὴ6 ΔΙἴδΓ ΠΟΥ ἴΠ6 ὑτορῇθί 88 ποτ δὖ (παῖ {{π|6. 
10 τηυδὲ τΠθ 6 16 δι )οοῖ, 88 πηοβὺ ΘΧΡΟΒΙ ΟΓΒ 
Βοϊ]ά, Ὀὰς ποῖ ἴῃ 1Π6 δ6η86 οὗἨ Ηδηρβίοη ὈΟΓΙ, 88 Ξε 
1 οοῃρτερατίοι οὗ ἴῃ Τωοτὰ, τὴ6 σ 016 ΡΘΟΡΪβΒ, 
δῖα τἤσθΓγα ἰβ ΠΟ τ|5 ἰο 5υϑβῖαίη τηἷ8 νἱον, δαυΐ 
δὶ ΤΠ ΡΙΥ ΞξΞ [ἢ Ῥοορΐε οἱ Βεῖἢα), τήν οἵ ἡ Βοτη, τγ6 
Κπον,, παὰ γοισηθὶ πὶ Ζογα 406] (ἘΣ. ἰΐ. 38, 
ΝΟ . νυἱΐ. 82), ἀπ βδοοὴ γεῦυΐε (Ποῖν οἶτγ (Νοὶ. χί. 
81). ϑοηῖθ τῇῆκα ἴΠὺ ἴψ0 ΤῸ]]ονν ἢ ΠΑΠγ6Β ἴο ὃὉδ 
ἦπ δρροβίτίοπ ψῖτι ΒοΙμοὶ (Επνα!ὰ, Ηϊιζῖς), θεῖ 
118. 15 ΠαΓΒἢ 85 ΜῸΪ] 848 ποδϊοβα. Ὅ8ο ΒοΙΠο [68 
δοπὶ ἴτνο οὗ ἐποὶσ ΠΌΘΟΥ, οπ6 οὔ ὙΠποπὶ ἢ88 δῇ 
Αϑϑγτίδῃ Ὥδιημθ (8 Γ6ΖΟΓ), δηὰ γγ88 ῬγΟΌΔΟΌΪΥ ὈΟΓη 
ἔπ Ἔχ. ὙΠοὶνγ οὐὔ]οοῖ γὰ8 ἴο ΒΏΌΚΘ [Π6 ἤλοσ, ἑ. 6., 
ἴο σοηο δῖ ὈΥ σΒ 68868, Οἵ ἴο Θαῖχοδὶ, ον. 
ει ἰβ (ΓΙ ΠΟΥ βίδιοα ἰὰ [86 ποχὶ νϑσδθ. 

ΨΥ. 8. Τὸ ἀρϑοῖὶκ ἰο ἰδο τχίϑαϊ, οἷο. Τὴθ6 
Ῥυτίοϑίβ 85 γ6}} 88 [πὸ Ῥγορῃθὲβ Ὑ6 γ6 γοζαγάθα ἃ8 
ΟΥΔῺ8 ΟΥ̓ αἰνίης σοπιτη ]οδιοη8. ὅθ Ηδγ. ἰἱϊ. 

11, Μαὶ. ἰϊ. 7. ἜΣΠ 8. ποί δἀθαιπδίοὶυΥ τγδηβὶ διὰ 
ὉΥ αδείαϊπίπρ, ἱ, 6., ἴτοτῃ ἴοοά, [ὉΓ ἰδ τλθϑηδ ἃ θδρδὺ- 
διίίου ἔγομι 81} τπ6 ΟΥ̓ ΠΔΥῪ Οοσυρδιοῃβ οἵ 116. [ἐ 
ἐδ ποῖ, ἐμογοίυτο, (88 Εὔτγϑι δηὰ Καὶ! β4γ) Ξ- Ὁ: 
ΤῊ απαβίίοη 15 μα πὶ ([Π6 πδπι6 οὗ (86 ρορα]διίοη 
οἵ Βϑιμοὶ, πὶ ΠΟΥ τορτοδοηῖτοα τ Πδὺ 85 8 ΚΘ ΏΘ ΓΑ] 
δε] ηρ, πὰ ἤθποο (ἢ Γογὰ 8 δπδυγοῦ 8 δ ἀγοβδοὰ 
ἴο τ6 ρθορίθ δ ᾿δῦρο. 

Ψ εγβ. 4-7 οοηίδίη ἃ τοργοοῦ οἵ 1μϑῖν τὰ δῆηοΓ οἵ 
οὐδοσνίηρ 8 μδῖ. ᾿ 

γεν. ὅ. Βρϑδῖκ ἴο δ]}, οἷς. Τρ δὰ οὰ Ἄροοϊῆοα- 
τἴοη, ὕο ὕὍ: 9 υχίϑοίβ, ἰηαΐοδῖοθ {παὶ (ΠΟΥ ῥῬαγιίου- 
ἸΑΣῚῪ ποοάθὰ 1Π6 ᾿πίοττηδείοη ἐμ αίνϑ, της βυὺ- 
Βίδῃοδ οὗ Μνοἢ 8 [Πδ8ς τῆς ἔπδίϊη 
ὯΟ ΟΟΠΕΘΩΌΏΘΠΟΘ ἴ0 ἴπ6 [οτὰ. Ηδ μὰ ποὶ οοἴὰ- 
στοδπαοὶ ἷἱξ, ΠΟΥ γγ88 ἰξ οὐδοτνοὰ ουἱ οὔ τὰ τὸ 
Ηΐϊαι. ὙΏΘΩ τΠ6 ΡΘΟρ]6 ἰμβιθα, δηὰ γγῃθη ΠΟΥ δίθ 
δηΐὶ ἀγϑηκ, ᾿ς 88 10 οἰ ΘΓ ΟΆ86 ΒΙΤΩΡΙῚΥ ΜΠ δ νυἱοῖν 
ἴο τη οἷγ οὐσῃ ἰηϊογοδί. [ζ νγδβ (πογοίοτο ἃ τηδίζ οἵ 
ΒΌΡτΓΕΙΠΘ ἰπαἰ έγοποθ ἴο Ηΐπι, Ὑβθῖ μοῦ μον Κερὶ 
1816 ἔοττ8] οὐβογνδῆοθ οὕ ποῖ, ΤΠ6 ἰοχὶ γοίδιβ ποὶ 
ΟἾΪΥ ἰο ἴδ ἔιδὲ ἴῃ ἴΠ 0 ΕΙΡΕ ποπεὶι, Ὀὰϊ 4180 0 οὨΘ 
ἴῃ (Π6 δονοσιῖῃ, ΤΠ νγα8 οὐὔβογνοὰ οὔ [6 δηπὶ- 
ΨΟΥΒΘΓΥ οὗ (ἢπ0 πλΌγοΥ οἵ“ δα δ) Δ ἀπὰ ᾿ἴ8 τίοη 8 
(76 τ. ΧΙ. 1 61). Το διηρμδίίο σερουϊ θη, ἴο πιο, 
ἴο 159, ἱπ (Π0 φηὰ ΟΥ̓ 0 νεῦϑθ, 18 [86 Καγ (ὁ ἰδ 
τηθδηΐηρ. 

γεγ. 6. Δῃὰ 86 γὸ οαδὲ, οἷο. Τμδὶ ἷβ, γουγ 
εδϑιηρ 88 Ἧ6]] 88. γοῦν [λδιίπς, 18 οοηἀδυοίοα νἱτἢ- 
ουἱ Τοραγαὰ ἴ0 16, δίτωρ!}Υ ἰοῦ γοῦγ οσῃ χιδιϊῆοα- 
ὭοΟη. ᾿ 

γετ..Ἴ. πον γὸ τοί, αἴο. ΤῊ δϑηΐθηοθ δοΐῃα 

ΤΩΘΗΙΕΒΟΥ ἱποοιηρ] εἴθ, βοπι βαρρὶν ΤΤῈ αἴοῦ (86 
ἔτει ποτά, δηὰ γσεηάσσ, “" Αὔγὸ ποῖ τῃθϑο 186 τογάβ,᾿" 

"δ8 ἃ πιαίῖον οἵ ΡῸ 

δ 

οἴο. (ΣΧ, Ψαυϊκαῖθ, Ἐοδοητ ]]6ν, Ε;. Υ. τηδυρίη) ; 

Ὀμὺ τη 8 του] τοφαΐγα 8 ποὰπ πεῖ τὰ ΓΝ τὸ ν ἰακοη 
Δ8. 8. ποηηίηδίίνο, δηὰ δοβίαθδ, [ποτ 18 ἢ0 χοοογὰ 
οἰβουῆογα οΟὐὗἨ ΔΩΥ βοὴ υτζϑγαῆοθ οὗἨ Ἃἀὐοά 68 (ἢ 18 
νον τραυΐγοδ. [δ ἰ8 θεία {Μαγκ, Εὐννδιὰ, Ῥγαβδβοὶ, 
εἰ αἰ.) ἴ0 ΒΆΡΡΙΥ “Κπονν γε,᾽" δῃά δχρὶ δίῃ ἐῃ σοσάβ 

ἴῃ χαεδβεϊοπ ΒΥ ψμδὶ [0]]ον)5 ἰπ νογβ. 9,10. ἔν, 
δοπ)θ ογἰς5 σοί θη [ὉΓ 8ῃ ἱπίγβ 5: Ἐν γοη ογίησ 
88 ΔΙΟΠ ὁ ΡΤΌΡΘΓ ΤῸΣ [ἢ18 ψοτὰ (ςἶ. '. 2), θα ἤΘΓΘ τΠ6 
86η86 ΟΕ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὁρ ΘΧρτεβαθα ἴπ ΕΠ ρῚ ἢ Ἔχοθρῖὶ 
ὉΥ ἃ Ῥαϑβίνο ἰοστιη. Οδγίδι]γ ἰς σου δὲ δὼ υπάυ6 

ἩΙΒετν τὸ βαρρὶν 9) ἀΌπι ἱ. 11, 5. ΚΙϊοίοις 
απὰ Κύμ]εγ ἀο. 186 δου δηὰ ἴὩ9 Τιονϊδηᾶ 
(5664), ννθγθ τῸ]} ἀοῆποα ψοοργδρἢ οι] αἰν πὶ 8 
οὗ Ῥαϊδβιῖπο ἴσοι ἴπ6 ἔπη οἵ 1ὴ6 οπαᾳιοβὲ (οἔ, ἴῃ 
Ηοῦτονν, Φοβῇῃ. χ. 40, χυ. 21, 81; διέιῃ, δέει. Βιἰὃ., 
2991, 2296). 

γεῖβ. 8-14. Ηρτγο [Π6 Ῥγορποὶ γοιηϊη 8 ἢἾ8 ρθορὶθ 
δι τπ6 [τὰ τοαυὶγοὰ βϑοιβοιΐης 686 ΓΠΔη νῶοι 
[ἀβιΐη χα, δηὰ παῖ (6 ἀἰδουοάϊδηςσθ οὗὨ τὴς ἰδίδογα 
Ὑ8ὸ8 [6 οδ86 οὗ Ποῖ Τα]. 

νεγ. 9. ΤῊ δράϊζο ΦοΒονυδῆ, οἴο. Το οΟ0η- 
ποοιῖΐοη τοαῦϊγοβ ἐμαὶ [πὸ ἢτγβι νογὺ βῃου ἃ Ὀ6 τοη- 
ἀοτοα βϑιγίςγ ἴῃ τ[ἢ6 ργοίογῖοθ, πὰ ποῖ 843 (ἢ ΕἸ Υ͂. 
ἰπ ἴδ ργθβοηῖ, Φυάρφτηθηῦ οὗ σα 18 τῃαῇ τ ἰοῦ 
5 Ἰοπηοἀ ἀροη 1Π|6 ἀοίπ4] [ποῖ ἰη {86 ς456 τὶ τουῦὶ 
τοραγὰ ἴο ρθῦβοῃδὶ οοῃβίἀογαίίοηβ (Εζοὶς. χυῆ!. 8). 
Ἐιπάτοδα δᾶ ΟἱΟγ ἀγὸ γοϊδίθα 88. ζ6η:1.58 δπὰ 8 
εἶθ8, [86 Ἰδίτογ Ὀεΐηρ' Κ᾽ πάποθβ βῃονῃ ἴὸ 106 ἈηΪ}0Τ- 
πῃ Δ16. 

γον. 10. Αμπὰἃ σἱᾶονν δ ἃ Ἵσρθδυ, οεἴο. Τὴ. 
ΨΟΥΒ0 βροοϊβοδ δοπια οὗὨ [86 δἰοῦ ψγαγϑ οἵἁ νυἱοϊδίίην 
[06 ῥγοσοραϊηρ γοαι δι ἴοῃ, δηα βῆον [Πδῖ 1ξ ΘΟΥΟΥΒ 
16 τῃοῦρ 8 οὗἁὨ 1806 ἤδδῦὶ 88 νγὲ}} δ8 116 δοιῖβ οὗ [6 

τ ΘΙ θ6Γ8. ΤῊ βίη σαν οοσυτγθηςα οὗἉ ὙΤΤΕΣ ὌΝ, 
ΔΙΌΟΓ ἃ ποι πῃ [6 σοπδίταςῖϊ, ἰ5 ἀχρίαἰοὰ Ὁ αδῃ. 
ἷχ. ὅ, ΠΟΓΟ 1 βίδη 8 δρροβὶ ΟΠ ΠΥ, ξεὶ [Π6 πιδη 
ΒΟ ἰ8 ἰδ Ὀγοῖθογ. Ηδηάογθοη υἱοϊδύθδ 4]] στϑι)- 
ΤΊΒΓ ΟΥ̓ τοπάογίης (δῆοσ τὸ Γ(ΧΧ.}, “ ελϊπκ ποῖ ἰη 
ΨΟΌΓ ποδί οὗἩ [16 ἱπΊΓΥ ῬπἰσὮ οὔθ παῖ ἀοηθ [0 
ΔηοΙμογ," Τμὸ Υ υϊραῖθ που]ὰ μανα Ὀθθη ἃ ὑειίεῦ 
φυϊάς, πιαΐμηι υἱῦ δ αἰτὶ διιο ποπ οοσί οὶ ἴῃ σογάδε ειιο. 

ΟΥ̓ 6 6.11. Βυΐ ἴδον τούϊδοὰ ... ἴο Βοδσ. ΓΠ6 
ἔρυτο οδδγηθὰ ἃ σϑρϑ]ἕουδ δῃμουϊᾶον (Νο. 1χ. 29), 
ἷθ ἕλκη ἔγου {ΠπῸ οοπάποϊ οὗὨ Δ ΟΧ ΟΥ̓δοϊοΓ, Γοῖ18- 
ἴῃ (Π6 γοίκο, Ο, Ηοϑβ. ἱν. 16. 

6Γ. 12. Απὰ [86γ τηδάο, οεἴο. Αὐἀδιηδηῦ 8 ἃ 

ὈΘΓΟΓ ἐγδηδίδιοη [ῸΣ ὙΦ τἴδη ἀϊαπιοπα (ῬΤΘ8- 
86], ΚΟΙογ, οἷς.), Ὀθοδῖι86. ἰδ βιιρροδίβ ΟἿἹΥ ἴπδῖ 

ἴηΐ ἴον νν ἰσῆ τΓΠ6 ἴδτγτῃ 18 ἱπιίτοάιϊορα, παιλοὶγ, 118 
παροηοῖγϑῖθ ἤδγάποδδ. ΤΠ τγαϊδίΐνο γεΐδγβ ἴὸ "Τὴ 
([Π6 ῥγοοραΐϊης ποιιη8, θὰϊ {Π6γΘ ἰβ πΠῸ γαΥγΑπῦ ΓῸΥ 
ασἰνίηρ ἴο [86 ἰδῦν δὴν Ὀσθὶ ἰδ διγίοῦ δπὰ υδ08] 
βΒ6η86. ΤὨΐδ οἴδυϑ γὙ06}} ΟΧ Ῥγθβ868 [6 ἔψο ἰδοΐουβ 
ἴῃ 4}} ἀϊνὶπο γονοϊδείοη, [6 συϊαΐηρ ϑρίγιτ δὰ τῃῸ 
ἰηϑρίτοά ἰηβιγιπηθηῖθ. ΤΠ} Ἰαθὴ οἰδιι5θ ΟΧΌΓΘΒ568 
[Π 6 το βαϊὶ οὗ ἔπ ἀϊβοθοάϊΐο!ςθ δά οὐ πγθοῦ οὗὨ [86 
ΡΕΌΡΙΟ 

ΕΓ. 135. Απὰ ἐξ σαπιθ ἴο 8885, οἷο. ΤΠ8 γα γ56 
(ΟΠ Π5Β 84 δυάάοη σἤληρα ἰπ ἴΓΠ6 (Ὅτι οὗὨ το δὰ 
ἄτοβϑ9. Τὸ ῥτοϊδϑίβ 5 ἰῃ [ἢ 6 νγογὰβ οὗ ἴῃ6 ρτορῇοῖ, 
Ὀπὶ 1Π6 ἘΜᾺ ἐδ τὰ Β0 ὕδῸγ ΟΔ1]], οἴς., ἱπιτοάποορδ «76- 
Ὠονδῇ δ8 ἴπ6 βρϑάκοῦ, δηὰ Ηδθ οοπιίπηθδ ἴο θ6 δι ἢ 
Π1}} τ86 βεοοοπὰ οἰαυ8θ οὗ [Π6 οοποϊαάϊηρ σογξα. 
ΤῊΝ 96 ΠΕ πηεπὶ Θοἤοο8 [Π6 481 ψΟΓΩΒ ΟΥ̓́ΉΠ6 ἔγει 
οὨδρίοσ οὗ Ῥτονογθβ. 

ο΄. 14. Απά Ι 1} ὙΠΙΥΪ Ώοτα, οἷς. [ΡΥΟΙΟΣ 
116 γεπαουίηρ, πόσα [ΠΥ Κηοῦν ποῦ, οἴ [6 ᾿' ν,, 
[ο]οσνίος (πὸ ΧΧ., τὸ ἴΠπ6 οἵδοῦ, “ψνῆ0 ΚΟ ποῖ 
{π6π|,᾿ δΔἀορίοά ὈΥ πηοδὲ οΥἰεἷς8. δου τ6 Ψα) ζαῖο. 
ἴῃ οἰἴμοῦ σλδ60 ἴ86 86Π86 18 6168, ΠΑΠΊΟΙΥ, (μ8ὲ [067 



δ8 ΖΕΓΟΗΑΒΙΑΗ. 

ποῦ ]ὰ (Ἀ]} ἰηῖο ἴθ Βδπὰβ οἔ 1086 σσῇο δεὶπρ' τοιῖδὶ 
ΒΙΓΔΏΡΟΓΒ ΘΓ [ἢ 1668 11 Κοὶν ἴὸ δῆονν Θοπιρβββίοῃ. 
αο65 οὔῦ ΟΣ οοἴηθδ ἐπι, ᾿ΠΟΓΘΠΪγ, ΓῸ68Β ΔΎΔΥ δπὰ 
ΓΟΙΏΓΗΒ δραίΐπ, 18 ΔῺ ἰἀἰοπιδῖίς ρῃγαϑο, γει πὰ ἴῃ 
ἔχ. χχχίν. 27, [ὉΣ ρϑββίηρ [ὁ δπάὰ ἴγο. [18 πορδ- 
εἶνθ ῥγεβθηῖδ ἃ ββὰ ρίεϊῃγε οἵ δῃιΐγε ἀδϑοίδιίοη. 
Το ὑἱθδδαιΐ ἰδηα 1 ἃ (ΠῚ Π ΔΓ ἀεείσπαιίοι οἵ 
Οδπαδη ἴῃ [18 ΔΡΤΟΟΔΌΪ6 ἀϑροοὶ (5. ον], 24; “Ζ16Ὁ. 
1. 19).. ΤῊΪ8 ἢπαὶ οἰδυι86 βιβῖο8 [6 τϑϑι]ῖ, ἡπὰ ἴὸ 
Εἶτο ᾿ξ ᾿5 [α}] εἴδεϊ, γοα αἷγοβ (6 Ῥδγοηιποεὶς ᾿η 86 Γ. 
τίοη οἵ δο πῃ {π6 νογεΐοπ. Τῆυ5 ᾿ς ἴα πιδάς ρ]βὶῃ 
τμαῖ 4}1 τῆς σα] δηλδν Ὑν ἢ οἢ ἰ56 Βα αἰ] οἀ ὁπ ἴππ6 ἔδϑι 
ἀδγβ ψΔ8 ὈΤοΙΡἢ ΟἹ ὈΥ τ{|0 δἰ] οὐάμπτγαον οὗ 
[066 ἴὸ ῬΠοπὶ “΄ [Π|6 (ὈΓΤΊΘΓ ῬΥΟΡΒΟΙ ᾿᾿ δροκα ὉΥ 
16 δρίτιε, θαϊ 4148, βροκο ἰῃ υδΐῃ. 

ΤΗΞΟΙΟΟΘΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ, 

1, ΤΊ ᾳυοειίοῃ οὗ 1Π6 ΒΦΙΠΟΙ 165 πα ἰσαίοβ νΘΥῪ 
οἰθδυν Π6 Ἡτοί θὰ ἐὈΥτηδ] δπ) ἱπῖο τ ἢ ἢ [86 ρΡ60- 
Ρ]9 Βαὰ ἀορεπεγαῖθά. ΤῊ ἔλβίβ δῦουϊ τ ΠΙ ἢ ΠΟΥ 
Ἰῃηαυίϊγοα νγόγο ποῖ οὐ ἀἰνὶπθ δρροϊηϊπιδηῖ, δηὰ ἰδὰ 
ΠΟ ΠοϊΪὰ ὕροῦ ἴπ6 σοπδοῖεποθ. Τ6 581}6 δϊποι- 
17 τῃίοἢ ογχίηδιθα ἐθ σου] οὗ σουγβο ἀϊδοοη- 
ππο. οπΔ. ὙΠῸ αυοδοι ἰἰβο]ζ, 88. 7 }} δῷ 106 
τοοῖνο ἔσομαι Ἡ ὨΐΟ δ Ξργϑηρ, ὈδίΓΑγοα Θη ΓΘ ἱσπου- 
δῆς6 οὗ 116 Ἡδίαγο δηᾶ ἀδϑίρη οἵ ϑουγιρίγαὶ ἴδϑβι- 
πω. [ἀ 18 ποῦ δὴ βδβοοῖίος ὀχϑγοίδβο, δηἃὰ 88 πὸ ἴη- 
ἐγ πεῖς νδ]ὺθ ἩΠδίονοσ. Ἡρθηςο ἀνθ ἰπ ἴπ6 εοιῃ- 
Ρἰϊἰοαιθὰ πὰ οχίθμβῖνο γι 4] οὗ [Πη6 ΟἹ "Τ δβριδιηεηῖ, 
ἔπογο 18 τηοπηοη οὗ ΟΠ]Υ ΟΠ6 δἰδιοα ἔδλδῖ ---- [6 ΔΔΥ 
οὗ δίοποιηθηὶ ([μον. χνὶ. 29), --- πὰ τηδί, ΟΠ ὈΥῪ 
[η6 ἱπάϊγοοϊ οχργοββίοῃ “δῇίοι γοὺῦ δοι]β." [Ἃἢη 
4}} ΟἸΠΟΙ 68868, αη ἃ [Π6ΓΘ ΘΓΘ ὙΘΥΥ ΤΉΏΔΠΥ ΟἵἁὨ τΏ ΩΣ, 
180 ΒΕΥΎΪΟΘ ἰδ βοῖ ἔὈΥΓΓἢ Δἃ8 ΒΕΓΙΟΙΥ ;γῸ γὰ παία, ΒοΟΙη6- 
τἰΐηρ δργίπρίηρ οὐὐ οΥὗἁ [86 οἰγου πιβίβησεβ Ὁ [6 
εἰπιθ, δηὰ ἱπίεπαάρα ἰο οαᾶβ6 83 βΒ00ῃ 8.8 (ΠΟΥ͂ σΘΑβοά. 
0. νου]Ἱάὰ ϑθθῖὴ 88 ἰἦ 16 ἀοβίρῃ νὰϑ ἴὸ γσιυδτγὰ 
ἀρδῖηδὲ {Π6 ΥΘΥΥ ΟΥΓΤῸΣ ΟὗἨ {Π6 Φὁνγ8 πηθητὶοηθα ἤοΟΙΘ, 
-- ὁπ6 (π8ῖ Ἰοπρ σοπίϊη θα ἴο0 ῬΓΘΥΑΙΪ δηοηρ {ΠῸπὶ 
«τὰ τ οὶ οαπττῖθ8. δἰζογνγαγα νγᾶ5 αἰ δ ΠΟ τὸ- 
Ὀυκοὰ ΌὉΥῚ οὖν τά. Αἱ οπὸ ἔπι {π6 οδ]οειίοη 
ΔΒ τ ἴο ᾿ἴπι ΕΥ̓͂ {Π6 ἀϊβεΐρ]65 οὔψοἢη τις Βδρ- 
εἰδι, “ὙΥῺΥ ἀο νὸ δπὰ τς Ῥἢδυίβοοβ ἴδοις ον, δὰ 
(ἢν ἀἰϑοῖ 68 ἴαϑιὶ ηοῦ 1 Απὰ “6818 βαϊὰ ππῖο τότ, 
Οδη ἴθ οὨἰάγοη οὗὁ (ἢ6 ὈγΔο- ΟΠ ΠΌΘΟΥ τηοιιγη, ἃς 
ἰοπρ 88 [6 Ὀγἀορτοοιι ἰδ ἢ ἵπο τὰ ὃ πὶ [Π6 ἀδΥ8 
Ψ| οοπο Ἡ θη [Π6 ὈΠαδρτοοῖμ 88.8}} ἢβ τδκϑη 
ἤοπι {ποπὶ, πὰ (ΠῸΠ 8}}4}} {πὸ ἴαδι᾽ (Μαῖι. ἰχ. 
14,15). Τμδῖ 8, ΨὮ116 1 δπὶ ργοϑοηῦ ΜΠ ΤΥ ἀ15- 
αΕἰρ 68, ἔπθτα 5 ὯῸ Οσολβίοη [Ὁ ΔΗΥ͂ δ ἢ ΟὈδοττ- 
δΠς6, 8π6 161 ἰηϑτυϊοαὰ ομ6, [15 ἀοεῖση που]ὰ βυΓο- 
Ἰγ Ὀ6 τιΐϑίδκΚοη. Ηθγθδίϊογ, οἰ ΓΟ βίη 68 Ὑ}1} διῖβα 
ὙΠ6ὴ (Π6Ὺ ὙὙ1}] ἐπδιϊποίί νον ἤθοὶ ταὶ Οὔϑογνδηοοβ 
οὗ υἐλἷ8 Κἰπά δ΄ρ οδ᾽] θᾶ (ὉΥ, ἀπὰ {πθπ ΠΟΥ ᾿ν1}1 δ ρ- 
Ῥοΐπὶ (Π6πὶ|, απὰ γτοϊδίῃ {πο πὶ 80 ἸΟπρ 8.5 ΠΙΔΥ ὃθ 
ὨΘΟΟΒΒΑΙΥ. Οὐγ ] τὰ ἀοεβ ποῖ θην [ἢ6 Ἰαννα]- 
Π658 ΟΥ [6 ΘΧΡΘΙΘΠΟΥ͂ οὗ αϑιπρ ; ὑπῖ Ηο ἀοα5 
θην ἐδ ἐπιγίπβῖς ΘΧΟΘΙΘΠ66 ΟΥ ΒΟ] η6885, [ὲ ἰ8 
Δ ΘΧΡΓΟΒΒίΟη ΟἵἨ ΒΟΓΙΌΥ 8η Πα ΠῚ] ἰΟΠ. ὈΓΌΡΟΣ 
[ὁ Ὀ6 πδοὰ ΟἹ [6 Οσοϑβίοῃβ ὙΠΟ 681} [ὉΣ δβυςσῇἢ 
[δοϊ προ; τποϑῃ ἰδ 15 Αἰεα ἴο περ {ΠπῸ ἀἰδεὶ ] πὸ οὗ 
180 5οπὶ δηὰ ἴο Ἰεδὰ τὸ Ὀ6ηο6ῆϊθ αυΐ Ὀεγοπά 186}. 
Ιηάοοά, οἢ 5βιιοῖ ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ ἰΐ 18 8 ϑιιμοοδιίίου οὗὨ ηδ- 
ἴπτο 166], --- ποι ΐηρ; οὶ; ποῦ σοπηπιοη {ΠΔὴ ΤῸΣ 
ΟΧΙΓΟΠΙ6 ατίοῦ ΟΥ ΟἸΠΟΥ θη Α] οχοὶϊιοηθης ἴ0 [Δ Κ6 
ΔΎΓΔΥ [ἢ Δρροίο ἴογ ἰροὰ. Βυῖ νἤϑηονοῦ ἴῃ 6 οΧ- 
Θἤοἶ86 18 πη8 6 ἴ0 ΓΘΟῚΓ δίδιθαΥ δὲ γορῈΪ ΔΓ ἱπτοῖ- 
γ8}8 Ὑἱ Ποῦ τεραγὰ τὸ οἰγου Πιβίβ 668, 118 ἰηονΣ 8 016 
ΤΟΠΘΏΟΥ ἷ8 10 ἀορθηθγαῖθ ἰηο ἃ Ὀδῖτθη ἴοόσμι δπὰ 
ἃ ΠΙδΟΠΊ νου 8 861{-ἀοοοροῃ. 
. ΤὨΪΐ8 ΟἸΤῸΣ 16 4 δοίοῦβ οὔθ. Ογνοχϑιζαϊποὰ 

ἀονυοίίοη ἴὉ ΘΟΓΟΙΠΟΠΙΔΙ ΟὈΒΟΓΥΘΠ ΘΒ ἰδ Β0Γ6 ἴ0 Τεδοὶ 
αἰδαβιγοῦβΥ προὴ τηογαὶβ. Μϑη 036 ἴΠ6 5696 οὗ 
ἘΡΟΡΟΤΙΟ, δη(α ἸΑΥ͂ Τ]ΟΓῸ 8[Γ658 ΡΟ Ιηΐηξ, δη 186, 
δΔη συμηπλΐῃ τη ἀροὴ ᾿μἀμ τη Δ ἃ ΓΏΘΓΟΥ ; δηὰ 
ΠΟΥ σΟΠΙΡΟηδαῖθ ΤῸΓ ΣΡ Δ 1π ἰοτγπιβ ΟΥ̓ τοδὶ 
Ἰυοϑοποβθ ἰῃ δαὐυθίδηοθ. ΗἩδποδ ἴῃ (ἢϊ8 ΟΒΔΡΙογ, 
Ζοοπδγίδῃ, θοίογε δηϑνεγίηρ ἴπ6 αποβιίοι ργοροθϑθά, 
ΘΧΡΟβ65 ἴῃς ΒΟ] ον 688 ΟὗὨ τ6ΓῸ ει παι, ἔβα ηρΒ 
(νεγβ. 5, 6), δηά τποπ τοπιϊπ 8 {Π6πὶ οὗ {πὸ σδι 868 
ΟΥ̓ ἐμοὶ (ΔἸ ΠΟΓΒ᾽ Γυΐῃ (Υγογ5. 11,12). [Ὁ νψγδβ ποῖ 
ἀσδ ἴ0 ΔΏΥ ἱπαιίδηοη ἴ0 τίϊυδὶ, θυ ἴο ἔδθ ἀἶδτο- 
ψαγὰ οἵ ἴῃ ρ]αίποβὲ ἀπιῖϊεβ οὗ }υβῖῖϊοθ ἀπά ᾿υτϊηδη- 
ἴγ. ὙΠ πδὰ ποῖ ΟἿ]Υ ἔδ6 ἴανε τυ θη οἡ [ἢ6 
πολτί, δα τη6 αν οηρστανθὰ οἡ 16 ἔνο 1840]68 οὗ 
βίοπο, Ὀπὶ| 1ῃ6 ΟΧΡΤΕΒ5 δηα τγοίτοσαῖοὰ ἱπ)υ πο ο0ἢ}8 
οἵ {πὰ ῬτΟΡοῖΒ ἀραϊηδὶ δ]} Ἰη)υδεοα δηα Ὄμργος- 
δίοῃ ; δηδ γεῦ 1ΠΕΥ̓ τ ΤΥ τείυϑοά ἴο ᾿Θδγ. μεν 
ΟΠ] το ἢονν ογο ἴῃ ἀβηροῦ οὗ [8]]Π1πρ' ἰηῖο ἠι8ι 
16 5816 ΟΥΓΟΓ. [ ν͵λσ8 ἐγ {πε Π, 88 ἰξ ἰδ ΠΟΥ͂, 
[πὶ πὸ γοϊ ἰρίοη }8 τόσ ἢ δηΣ τσ ΒΙ ἢ ἀοα65 ποῖ 
τοχυϊαῖο τ06 ΠΠἔ πὰ δοσυγο ἴῃς ἀἰβοθαγρο οἵ βοςῖδὶ 
δπα τοϊδιῖνο ἀυστ65. ΜΓ ΕΥ 18 φεγ δἰ ]Υ οὶ μἱοῖΥ, 
θαι τΓΠ6 ΡΙΕΙΥ͂ τ ἰς ἢ ἀοο8 ποῖ ἱποϊπὰθ το! ἶτν ἰϑ ἃ 
τ ΟΓ ἀοἰπβίοη. [{ πηοςῖκβ ἀρὰ καηὰ ᾿ἱπβ0}15 τηδη. 

8. (σὰ 15 τεργοϑοηϊοα ἴῃ ὅε ρίαΓΕ 88 τῃ6 συδτά- 
ἷδῃ οὔ ἱῃ0Ὸ γγε8ῖ. ῬἩΠάονθ δὰ ογρίδῃβ, ἢ 
ΒΙΓΔΉΡΟΙΒ Πα ἴΠ6 ΡΟΟΥ, ΠΟΥ ὙΠῸ ΓΘ Θδρθοΐδ!} 
Θχροϑοὰ ἴῖὸ 11] ἰγεδιπηοηῖ, ἀγὸ ρἰδοθὰ που δ 15 
νονγογίι! ρτγοϊοοειοη. ΤῸ τῇθηι Ης ΤῊ Κ68 ἴΠῸ πηοϑὲ 
ῬΓΘΕΐΟυ 8 ῬΓΟΙΉ 569, ῬΜὉ16 ἃρὸπ τἰοῖτ ΟΡ β5οβ Ηδ 
ἀδπουποαθ ἴμ6 ποανίοϑὶ γοθ8. ΤΠΪΒ ἰδδῖαγα σἤδΓ- 
δοίογΖο8 τἰ6 Μοβϑαὶς ἰδ ρ]β]αιίου, δοὸ οἴη, ἐποπρἣν 
ΙΟΞΒΙΥ ἀεῃπουπορ 858 Ὠαγδϑῆ ; 1Ὁ ἰ5 γτοποννοὰ ἴῃ τῇς 
οΪάον Ῥτορῃδῖβ Ὀϑίοσθ 186 Οδρενεν, δη ἃ πον τὸδρ- 
ῬΟΔΓΒ ΔΡ8Ιη ἰπ τῇ οἰοδίηρ δοζϑηῖβ οἵ ΟἹ]ὰ Τεβῖδ- 
τηθηϊ ἱπδρίγαϊίοη (οἷ, α'8οὸ Μα]. 11}. 3). 1π γεβϑρεες 
ἴ0 ἴΠπ|686 Ο]45805, [16 ἰΔῖ6 Υ ἀἰβροπβαο 9 πὸ δ(- 
ΥΔΠῸΘ ὍΡΟΙ [μὲ ΟἸάοΥ, ὁχοορῖ πῃ 1Ὧ6 Ὠΐσθοῦ δδῃο- 
τἴἰίοπ οοπιδίποᾶ ἰπ [16 ἩΟΓαΒ δπᾷ ὑοῦκβ οὗ ἀοὰ 
τηληϊίδδι ἱπ (πὸ ἤδαῃ. Οἠθ οὗἉ  ἴδΠ6 βυγοδὲ ἰδδἰ5 οὔ 
δὴ πιο] ]ἰρεὴς ΟἸ ΓΙ ϑ ΔΉ 88 ὅν 6}} δδ οὗ ἃ πὰ 
εἰν" ἰζαιίοη, 16 ἰρυπὰ ἷπ [Π6 ῥτου βίου τδὰθ δηὰ 
τηδιπιϑ θα [0Ὁ} τῆο90 ὙΠῸ 80 οὗἶδῃ τὸ {π6 νἱοῖΐπ9 
ΘἾΓΒΟΓ ΟΥ̓ ογιι οὶ πορ]οοῖ, ΟΥ, 4188, νν}}}] ὀρργοϑβίου ἢ 
Μοῃ πρεὰ ἴο ὃὈ6 δοῃ εἰ 4}}}Κ τουϊπ θά ταὶ δας 
Ργονί βίοη 18 ἃ ἀἰϊοίδίθ ἢοΐ πιοῦν οὗὨ τϑϑβοῃ δπὰ δυ- 
Ἰηδηΐγ, Ὀυΐ οὗἨ Ηΐπλ σγο 88 ῥγοοϊδαὶ πχγορὰ Η]π)ἐο 
186 πάρα οὗἩ 116 ψίὰονν δηὰ [6 ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ἴπ6 ἴδ: 
ΠΡ ται ὙΠῸ Ῥγοβεσυοίῃ [Π0 δΙΤΔΏΡΕΥ, δηὰ πῆὴῆο 
ἢδιἢ Ἔμοβοη ἢ 6 ῬΡΟΟΥ οὗἉ [ἢ ἷ8 ψογ]ὰ ἴο Ὀ6 186 Ποὶγς 
οὗ 5 Κίηχάοπι (Ῥκ. χ. 14; ᾿ἰχυἹἹ. 5; Ἐχ)νΐ. 9 ; 48. 
ἱϊ, 5). 

4. ΤΊ τιοϑὺ (οστῖ ὃΪθ ρϑηδὶ 65 δΓῸ Ῥϑπα] το 5. ἴῃ 
κἰπά. ϑυσὶι 88 τη6 ἀσυηκαγὰ ρδγβ ὙΠΘη αὐ Ἰαϑῖ 6 
ἴδο᾽8 ὮΣπη56}}7 ἴ06 δίαν οἵ ἃ νἱεΐοιι δ οὐδ τ Ὠϊσῖ ἣ6 
Κποννβ 18 Γυϊηΐηρ ΠΟΥ δηᾷ δου], ἀπὰ γοῖ ἣς ἱπ πἢ- 
ΑὈΪΟ ἰο (ΤΟΥ ΟἿ; οὐ ἴῃ Ἰἰσοη ἶου δ 8 πη ἡ ἤθη (6- 
Βῖγθ βυσν ἑν 8 [06 ῬΟΥΓΘΓ Οὗ του ποβεοη, δὰ ἢ6 ἰξ 
τούτυγοὰ ὈΥ ἈρΡΡαιῦ68 ἴῸΓ ψΏΣ ΟΝ Θχηδιυφῖθα πδίογα 
ἢδ8 πο ρῥτουϊβίοῃ. δ πιῖ]8γ 15 ᾽ς ἸΏ τη ΓΟΥΒ οὗὨ το] ;- 
ἷοη. Ὕαοἀ ς8]}18 ἀπὰ πιοῇ τείπθο ἴὸ ἤθδσ. Ετοιι 
1Π6 ἀδαγ8 οἵ Εποοῖι ἀονγῃ τἢ}15 μ8 Ὀ6ΘΏ ἃ σοτητοη 
οχρογίθηςσθ. ϑοπιρίϊτηθϑ 8 ἡπάρτηρης [Ἀ}}5 ΟΥ̓́ΠΓΔΊΝ 
'8. οχεοιῖοὰ βρεράϊνυ. Βαϊ οΥαΪπατῖν [Π6 τεισίθα- 
ἄοπ σοπ68 ἰπ (δα ἰ1π6 οἵὁὨ [86 βἷη. Μδῃ δ'γδῖο δἱ 
Ιαβὲ ἴο τῃοῖγ ἵσπτῖὸ δἰἰυδίοπ, δηα Ὀοδοπιο δ]αγτηρά, 
Το (Π6 54Π|6 ῬΓΌσΟδ5 Ὀορὶπ8 88 ὈδίΌΓΟ, τὶ ἢ τὴ 

τιῖοβ γανογϑοὰ. Μοη ς8]}}, ὑπὶ ἸΏΘΥ δὺο ποὲ ποαγὰ. 
ΒΟΥ 8606 ἷ, αὶ ἀο ποὶ πὰ. ὙΒΘΥ ΚηοΟΚ, Ὀαϊ πὸ 

ἀοον ἰδ οροηθά. ὙΠΟΓΘ 8 8 ρμδίηπι! τοι οσ οὗ 
[ΠῸ νογὰσ οὗἩἨἁ [6 υνὔῖβο [δ : “ ΤΏΘΥ 8}}8}} ὁδὶ οὗ 
[Π6 ἔγεϊς οἵἩ τηοῖτ σὴ ὙΔΥ δηὰ ὃθ τῖθ ἐΠοῖῦ 
ΟΥ̓́ ἀογΐοθα " (ῬΙΟΥ. ἱ. 81). 
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ἜΉδνο πὸ οἱ Βεδσὰ ἐϊ6 Ὀτίἀορτοοῦι [8 80 δυγοοῖ, 
ΟὨ, Ἰεῖ τι ἴῃ, ἐπουκῆ Ἰδἴο, ἴὸ κίδ8 ἷδ ζδοὺ ! "ἢ 

ὍΝΟ, πο, ἴοο ἰδὲϑ ! γῶ σδϑῃῃοῦ ΘΏΟΣ ὨΟΝ.᾽ 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ὙΥΟΒΡΟΒΎΟΞΤΗ: ΖΘΟΒΑΓΔΠ 6 ΤΡΡΙΟ4] δηὰ΄ ρτὸ- 
Ῥἤοασςδὶ ν᾽ ϑίοῃβ δῖ βιιςοθοάθα ὈΥ ῥγδοῖοδὶ ᾿πδίταο- 
[ἴοη8. ΑἹ] ὑπεο]οσῖθα] πιυ βίο 68 Δγα οοῃβυπιτηδίοά 
ἐπ ΒΟ] π655 δηὰ ἰονθ. Ἴδα6 2601 ἀἰὰ τνὸ}} ἴο ἔαδῖ, 
πὶ ποῖ ἴἰο Ὀοδβὶ οἵ {ποὶν αϑιὶπ δπα δαὶ [ιηογιϊ- 
σδὔοη. Ἦργθ 18 ἃ βυπιρίοπι οὗ ἴμαὲ ῬΒδγίβαϊς δὶ 
Τεαϊ δῆοθ Ὁροῦ οὔϊναγὰ τΟΥΚ5 οὗ χγοϊρίοπ, ὑὙῃ ἢ 
ΓΟΘΟ ρα 118 μείρεηῦ ἢ ΟἿΤ 1,οτὰ 8 ρὲ (Μδίι. νἱ. 16), 
διὰ Ὀδοδπιθ ἈΪπηοδί 85 ἀθ τ 6 Π8] ἴ0 Υἱτδὶ ὈΙΘΕΥ 88 
ἰἀοἸαῖτυ μδὰ Ὀδθη ἴῃ τΠ6 δρὲ θείογο [6 (δρεϊνιγ. 
Ὑουγῦ ἤνεϊης 858 Ποῖ ῥγοάιτιοοα ὈΥ ἃ ἄἀθθρΡ 86η86 οὗἁ 
δ.ΔΠπ|6 δηἃ ΤΕΠΊΟΓΒΘ [Ὁ 51Π, 88 Βαίοίι]! ἴο πη απὰ 
Δ8 186 σδτι86 οὗ ΥΟΌΥ ΡθΠΙβῃηδηΐ ἤοτ τη6. [Ὁ νᾶ 8 
ποῖ 8 ἴαβϊ οὗ ΒΟΙΤΟΙ͂ ἴ0Υ ΤΥ οἰθδηθα πιδ]) 68, Ὀαὶ 
ἴογ γουῦ ον ΡῃΠἰβημηοηῖ, [ἴ νγ88 ποῖ ἃ οα-γαγὰ 
ΒΟΓΓΟΥ͂, δυῖ ἃ τνοτ] -νναγὰ βούτον (2 ον. νἱΐ. 10). 

ΤΙἼΙΠΝΙΟΥΘΟΝ : .Α {ΓῸ]Υ το] ρίουβ ἔδδὶ σοηββῖ8 ἴῃ 
(1.) Το δι οηρ οὗ Οὐ Ὀοάϊΐθ8 ὈΥ ἃ δίτίοῦ δὐδιϊ- 
Πέποδ ἴπαῇ 80 [ΠΟΥ͂ ΠΔΥ Ὀ6 δύ ΒΓ ΘΏ [0 ρῥῖο- 
τηοῖθ ἴπ6 στοῦ οὗἨ ουγ πιΐηὰβ. (2.) ἴπ ἴπ6 ἢ ἷ6 
οοηΐοβδίοη οὗ ΟἿΓ β'ῃ8 ἴο αοά. (8.) ἴῃ δὴ θασηθϑί 

ἀερτοοδιοη οὐὗὁἨ σα 8 ἀϊδβρίεδαβατοὄ. (4.) ἴῃ ἱπίον- 
φΟββίοη [ῸΣ βαρ βρὶ τὶ] δηα θη ροτγαὶ Ὀ]οδβίη 
ὍΡΟΙ ΟὔγΒΟ]ν 68 8η4 ΟἴποῦΒ ἃ5 δ8Γα ποοάΐ]. (5.) ἴῃ 
Δ]Π8 δπαὰ ΟΠΔΓῪ το τἢ6 ροοσ. (6.) [ἢ ιΠ6 δοῖπαὶ 
ΤΟ ΟΥτ δ 0η ΟΥ̓ ΟἿΓ [ἴν68. 
ΜΟΟΒΕ : ΑἹ] βἰδιθὰ ἤνϑία ἰθηα ἴὸ ἀδροπογαῖθ ἰηῦο 

ΒΌΡΟΓΒΉ ΟΠ, 1688 ὑΠ6ΓΘ 18 ΒΟΙΩ6 δΒίΓΟΏρ ΘΟΠη 6 Γ- 
ΔοΙΪην ΔρθμοΥ. ΤΠα οτρίηδὶ τοίδγθησα ἴὸ αοὰ ἰδ 
Ἰοβὲ ἴπ [6 ποθ ουϊνασγὰ δοί. ΤῊϊ ἰδ [Π6 σδ86 
τ] τ ῬΟρ δῖ ΟὈβογνΆΠΟΘΒ οὔ [Π6 ργθβεπὶ ἀδυὺ. ὅ61Ὲ 
ἸΣΏΠ6Β8 18 ἴΠ6 θ8Π6 οὗὨ 41] ὑγτι6 Ῥίον, 88 ροα] η688 
δ 118 ββθῆοθ. Ὁ αγτπιίῃρβ οὗ ρυπιβῃπθηῖ θη πὸ 
558 οὗὅὨ 1 δ.Ὲ βόθῃ, δἴὸ οἴθῃ ἀϊθγεσαγάβαὰ. ὙΠΟΥῪ 
Μγΐ0 σΠοτβἢ Παγὰ Ποδγίβ τηυϑὲ Ἔχροοὶ παγὰ ἴγοδῦ 
Ἰηθηῖ. Το Παγάον [ῃ6 βίοπο, ἰδ παυάθγ υννὶ}} Ὁθ 
ἴΠ6 ὑἷονν οὗ [Π6 Ὠδππι Γ 0 Ὀτοακ ἢ. ὙΠΟΥ ψὴ0 
1} ποῦ θδδΓ 1Ὁπ6 θυγάθηῃ οἵ οὐθάϊοποθ, τηῦβὲ Ὀ6ΔΓ 
1Π6 Ὀατάρφη οὗἁ ρΡῃηΒῃ τη ῃζ, 
ἩἨΒΝΟΒΤΕΝΒΕΕΟ: ΤΠ «{6νγ8᾽ οϑιϊπηδίο οὐ [ἢ 6 

γαπ6 οὗ θην. Α ουδίοιῃ ὙΠΟ Πα ΠΟ τηθϑη- 
ἱπρ, ἐχοομί 88 ἴῃ οαὐπαγὰ τηδῃ 6 δι 0 ΟΥ̓ ἃ ρ6η]- 
ἰϑηΐ 8ἴαϊο οὗἩ ποδγί, ννὰ8 γοραγάθα δ Ὠενίηρ πουίῃ 
ἴῃ ἰτ8ο} ἢ, 88 δὴ ορὰδ ορεγαίμ!η. Ἰλ Μ85 βιρροθοά 
[δ΄ πιοῦῖῖ 868 ΓΠΟΓΘΌΥ δοα ΓΘ ; δηἀ Βιγρτίβο δὰ 
αἰξοοηίθηῖ ΨΟΤΟ ΟΧΡ πι αοἂ μεὰ ποῖ γοὶ 
δοκηυονίθαροά δηἀ τουγαγα ρα [Π6 βουνΐοθ οὗ 80 ΤΒΗΥ 
γΘ8 7. 

8. ΤΗΒΕ ΒΙΕΒΒΙΊΧΤΟΒ ΟΕ ΟΒΕΘΙΕΝΟΕ. ΤῊΝ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΑΝΒΎΤΕΒΕΏ. 

ΑΔ, Οἰεηογαὶ γοηιῖδοβ απαὰ Ῥγδοθρίς (τ γ8. 1--17). Β. 2 αδίβ ελαῖϊ δδοοτὶδ οείοαῖε, απὰ 
τολοῖε Μιαίίοπβ δὲ ααἀζεά ἰο ἐδ ὕδιυς (νοτβ. 18--28). 

Οβαάρτεπ ΥἹΙΠ. 

1. Απά (δ6 ποτγὰ οὗ ϑοδονδὴ οὖ Ηδοβίβ σϑῖηθ [0 πιϑ,ἷ βαυίῃρ, 
2 ΤὨυΒ Βα Φοῃονϑῇ οὗ Ηοβίϑ, 

1 8πὶ 7θϑίουβ ἦ ἴον Ζίοι πὶτἢ στοαὶ 6 δου Υ, 
Απὰ σῇ στοϑῦ ΠἼΣΥ 1 διὰ 76δϊουβ [ῸΓ ΒΟΥ. 

ὃ ΤῊῺΒ Βα! ἢ Φοθόνδῇ, 1 δὰ τοίαγποα ἰο Ζίομ, 
Απὰ ν1}} ἀνγ6}} 'π {}6 τυϊάπὲ οὗὨ ΦογυβΆίοτη ; . 
Αμὰ Ψογαβδθπι 8[14}} Ὀ6 64116 {π6 οἱἵγ οὗ ὑγαΐῃ, 
᾿Αμ (δ6 ᾿τουπίδϊη οὗἩ Φοῃονυδὰ οὗ Ηοβίϑ 

ΤὨυβ βαι. Φοδονϑὴ οὗ Ηοβία, 
[86 Βοὶγ τιοπηίδίῃ. 

Υοὶ 588}} {Π6 ΓΘ 8105 ο]α πηϑῃ δῃᾶ οἱ τσοσυθη ἰπ {89 βίγϑοίβ οὗ ϑγυβαί θαι, 
ἘΔΟΣ Πανὶηρ ΠἰΒ βίϑδ᾽ ἰῃ 88 Ὠδηᾶ ῸΓ ὙΘΓΥ͂ ΔρῈ ; 

ῬΙαγίηρ ἴῃ [Π6 βίγϑϑίβ. 
Τὰ βαῖ ἢ Φοβόνδὴ οὗ Ηοβίϑ, 

ἈΑπᾶ {Π6 βίγϑοίβ οὗ {π6 οἱδὺ 8841} Ὀ6 ὅ1]} οὗἨ ΒΟΥΒ δῃηά ρὶγ]β, 

Βοοβδιιβο ἰὺ γ01}}} 6 Ἰρϑγυϑίουβ ἱπ (86 Θγδβ οὗ {86 τϑιχμδπὶ οὗἁὨ {{π|8β παίΐοῃ ἴῃ ἐποθθ 5 
ἄδγϑβ, 

5411 10 ὈΘ ΤηϑΡν ΘΙ ου8 ἴῃ ΤΑΥ͂ ΟΥ68 8180 ἢ βδ 1} Φϑβονδὴ οὗ Ἡοβίω. 
ΤῆυΒ Βαϊ Φομόνϑῇ οὗ Ηοϑίβ, 

Β6Πο]ά, 1 βανθ ΠΥ ΡΘΟρ]6 ἤοσ {Π6 Ἰδπᾷ οὗ [πΠ6 τἰ βίην, 
Ἀμὰ ἤτοι ἰδ6 ἰδπὰ οὗἉ (868 βοιἱπρ οὗ [6 βὰῃ ; 

Ἀπα {Π6Υ 5}8}] Ὀ6 ΤΩΥ ΡΘΟΡΪ6 δηᾶ 1 5}}}} 
Ιη γα ἀπά ἴῃ σὶρ θοῦβῃ 688. 

Τμυβ βαι ἢ Φθβονδὶ οὗ Ηοϑίβ 
1,δἴ γοῦυγ βδηᾶβ ὃὈΘ βίγοῃρ, 
Υο 0 ἢθδγ ἴῃ ἴμ686 ἀδγβ (8686 ᾿ψογάβ, 

ΑΠΑΙ »1}} Ὀτίηρ μοῦ, δπα ἱμον 8}|4}} ἄννγ6}} ἱπ ἐδ6 χαϊάβὲ οὐὗἁἨ “θγτββ χη, 
ὍὈο ποὶν αοά, 



600 ΖΕΟΘΗΑΛΈΕΙΔΗ. 

Ετοι {Π6 του οὗ {86 ρῥτορἤῃοίβ 0 βρϑκοΐ 
Οἱ {Π6 ἀφ {μ6 ουβο οὗ Ζ26πονδὴ οὐὗἩ [1]οβὲ8, ἐπ ὑθιρὶο," 
45 Τουπάοα, (δαΐ ἰδ ταϊρμι Ὀ6 Βαϊ]. 

10 Εον Ὀοΐογο {Π086 ἀ8 γ8 ὑπ γθ γ͵1ἃ8 ὯὩ0 ΨΨΔΡῸΒ [ὉΓ 8. Τη8ῃ 
ἈΑπὰ πο γγβρθβ [ὉΓ ἃ Ὀοδβί, 
Απα πο Ρθ868 ἴο Βἴπῃ (Π8ὺ τυϑηΐ οὔ ΟΥ ΘΆΠῚΘ ἀπ, ὈΘΟΔΏΒ8Θ οὗ [ἢ6 ΟΡΡΓΘΕΘΟΣ ; 
Απὰ 1 5οὲ ἢ 4}1 πηθῃ, ϑϑοῦ ἀσαΐηβὶ [18 ποία ΡΟ. 

11 Βυΐ ΠΟΥ͂ ποῖ 88 ἴῃ {16 [ΌΓΤΩΘΓ ἀΔΥΒ δὰ 1 
Τὸ {Π6 σϑιηπδηΐ οὗὨ [μϊ8 ρθοΟρ]θ, β8:1ἢ Φοβοναδῖ οὗ Ηοείε. 

,. 12 Ἐὸγ ἢ {Πλ6Γ0 8}8}} ὈΘ ἃ βεϑᾶ οὗ ρϑδοθ, 
ΤΠ νἱπο 8}4}} γἱϑ]α 18 ἔγυϊ, 
Απά {6 Θϑγίἢ 81}8}} γ᾽] 4 18 ργοάμοθ, 
Απά {Π60 Πθδυθηβ 8881} σίνθ {Π6}Ρ ἀθνν, 
ΑΔΒΑῚΙ ν}}1} σβαδβ (86 τοιηῃδηϊ οὗὨ (18 ῬΡϑΌρὶο ἴο ἱπδοσῖς 8}} (8666. 

18 Απα ἰὑ 8}8}} Ὀ6, ὑμδὺ 88 γ8 ΕΓΒ ἃ. ΘΌΓΒΘ ϑιηοηρ 6 ὨΔΕομΒ, 
Ο δοιυβο οὗ Φυάδῇῃ δηα ἤουβο οὗ [βγδοὶ, 
δο ὙΠῚΠ1 βανθ γοῦ δῃά γα 8|8}} ὈΘ ἃ ὈΪθββίηρ; 
Εθδγ ποῦ, Ἰοῦ γοι απ α8 Ὁ6 ΒίΓΟΙς. 

1{ ἘῸΓ (Π08 βδ}1} Φδοδονδὴ οὗ Ηοϑίβ, 
ΑΚ 1 τπουρἢΐ ἴο ἀο οΥ]] 3 τὸ γοῦ γι βϑὴ γοῦν ΤἈ0 8618 ρῥσονοϊκϑα κηθ, 
δ (ἢ ΦόΠονδὴ οὗ Ηοβῖθ, δῃὰ 1 γοροϑηϊθα ποῖ ; 

16 8ο μανϑ 1 (δβουρπ ἀρδῖῃ ᾿ ἴῃ (686 ἀλγ8 
Το ἀο ροοᾶ [ο ΨΦοΓΏΒΑΙ ΘΠ δηὰ ἴο [86 ἢὨοῦδ6 οὗ δυάδλᾷ, 
ΕΘΑΡ γ8 ποί. 

16. ΤΏΘΒΘ ἃγθ [6 ᾿τοσὰβ νι ὶο ἢ γ0 8ΓΘ ἴο ἀο ; 
ὥροαϊκς ὑγυιἢ, Θϑ ἢ ἰο ἷδ ποίσῃ οσ ; 
ται δηὰ Ἰπαρτηθηὶ οΥὗὨ ρθδὸθ 04 6 γ ἴδ᾽ ἴῃ γοῦν βαῦεβ. 

17 Απαὰ ]Ἰοθὺ ποπδ οὗ γοι ἀδνῖβο [86 61} οὗ [18 ποῖρθ ΟΓ ἴῃ γοῦγ ιϑαγίβ, 
Ἀδὰ ]οῦϑ πού 8 οὐἵῖ οὗ (]βοδβοοῦ ; 
ΕῸΓ 4}} {π6860 ἴδ δγὸ πἢδί 1 ἢδίϑ, βαϊει Φομουβϑῇ. 

18-19 Απὰ {86 ποτὰ οὗἉ Φεβονυδὴ οϑιωθ ὕ0 Π|6, ΒΥ Ϊηρ, ΤῊ Β βαῖἢ Φομονδὴ οὗ Ἡδοβίβ, 
Το ἴλϑι οὗ {1 ἰουγ (ρη1}}}, ἀπὰ {116 ἴκϑι οἵ [16 ἢ, δηα (80 ἔχϑὶ ΟὗὨ [86 βουθῃηίδ, 
δὰ (Π0 ἴλβί οὗ (86 ὑδθῃί}), 88}} Ὀθοοῖιθ ρθαβυγο διὰ 70Υγ ἰὸ [δ9 Βουδθ οὗ Φυάδβ, 
δηα ΟΠ ΘΟΓΗ͂Ι] ἔδαβίβ ἢ θαΐ Ἰονθ γο ἱχτῸ ἢ ̓6 δα ρϑδοθ. 

20 Τδὺυβ βαιιἢ ΨΦο ον οὗ Ηοϑβίβ, 
ι 58.411 γοῦ "7 6 {μδῦ ρϑορὶθβ δ νν}}} οοπιθ, 
Απά (86 1 ΠΔὈΪ 818 οὗὨ ἸΔῈ Οἰ[68 ; 

21 Απᾶ {86 1 ὈΪ Δηῖ8 οὗὁἨἁ ὁπ (οἰ) 8}}8}} ρσὸ ὑ0 δῃοίδοζ, βαγίῃν, 
Τ1,οὐ ὰ8 ρῸ ΒΡΘΘΑΠ]Υ ἴο ϑηίγοαὶ Φαδονυαῖ ἢ 
Αμὰά ἴο βθοὶς Φϑῆονδαι οὗ Ηοβίβ. 
1 ν»1}} ρῸ 8180. 

22 ΑΠπᾶ ΓΩΔΏΥ͂ ΡΘΟΡΪ6Β 8πα Βίσοπρ δ Οἢ8Β 8881} δοϊὴθ 
Το βοοὶς Φδμπουδὴ οὗ Ηοβίβ ἴῃ Φθγιβα θαι, 
ἈΑπὰ ἴο ϑηΐγοδὺ “θῃονδῆ. 

ῶ8 ἘΤὭυβ βαιῖἢ Φομονυβδὴ οὗ Ηοβίβ, 
Τὴ ἴπο86 ἀλΥ8 10 8}8]} ΘΟΠ10 ὕο ρ888 
Τμδῦ θη θη οὗ 81} ἰαησύδλροδβ οὗ [86 πδύϊομβ 8841} ἐδῖκο Βο)]ὰ ς 
Ἐνϑη 8}18}} ἰβκα μο]ὰ οὗ {Π6 βκίτῦ οὗ 8 ον, 
ϑαγὶῃρ, γ1͵γχὸ Μ11] ρῸ τὶ γου, 
ΕῸΓ τὸ πᾶν μοαζά {πδΐ (οά 8 ἢ γοῦ. 

ἘΚΧΤΟΑΙ͂, ΑΝΌ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 ον. 1. -- Το ποτὰ ΜΝ ψοοθηρς ἴω ἐδο Μοδβοκοῖίίο ἰοχὲ, ἰδ Του! ἴω Ὡταποσοῦβ ΜΈΒ. διὰ δονοσζαὶ φάϊιξοειδ, δυὰ ἰῷ 

Βαρροτίοα ὮὈΥ ἴῃ ϑυτίδο δινὰ 'Τοσζαιη. 
8. ὟοΣ. 2. --- 1 δαὶ θα] οΌΣ,,") ποῖ 85 ΠΥ. ΓἽἼ τῶδ. Τπο ἨΘΌΓΘΥ ϑῆϑο ὮΦΕῸ δδϑῖηϑ 0 ὃο -α ἴῶξο Θτοοῖ μετνοὶ, 18 ἔδο 

ΘΟΏΒΟ Ἃ1 μαγο Ῥϑοη δη 80}}} δα." 

ὃ οι. 8. --- Τὴν οἰ αἵ ἐτυϊὰ, ποῖ α ΟἿ 8. Β. Υ΄., ὈὰΣ οὯ6 Ῥσοδηνηθηὶ ἴῃ (6 χοδροοῖ. 
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4 ὕατ. 4. --- Ὡ ῶν, ΤΏ δγ 8] πιρδηϊηρ 9.2 15 ΒοΙδ, ΠΔΟΤΘ δοοΌσοί δηᾶ 2070 ΟΣΡΡΟδεΙῖγο ἐδδη ἰδο ἀοτέγοα δαηδὸ αἀἱσεί!, 

δϑάορίοὰ ἰῃ ἐδ Ε. ΄. ἴσοων 6 γα κχεῦο. 
ὅ γόον. 4. --- ὙΟΥΥ δρο." ΤῊΪδ δισηδίδπι 18 Ὀδϑεοσ ἐπα ἢ ᾿ δτοὶ “ ΔΟυθάδηοσο οὗ ἀδλγϑ᾽ ἰὼ τηδεχίη οὗ Β. Υ͂. 

4 Υες. 6. --- ὩΣ, δοοουδϊηρ ἴο Ὀδδρο, τσδὲ ὉΘ τοηοτοὰ ἐδοφε. 80 Ὦγ. Εἴχχε (ϑιυχφεείεαά Ἐπιεκααξίονε), ἨΔ Πον- 

ΦΎΟΥ 6 Ὠοΐ ὮΔΡΡΥ ἴῃ Ββιιρικζοδὲϊης [16 πιδυκίηδὶ τοηοσίης οὗ 16 ΒΕ. Υ͂. δ8 Ῥγοίδγδ Ὁ] 6 ἴο ἐἢ)9 ἰοχέίυδὶ, ἢ ἐμθ οδδὸ οὗ ἐπ νοῦ 

ἴπι (δα οἰαῦσο. ΤΌΘ Ιἰϑοταὶ βοῦδο οὐ ἐδ 252 18 το 80 οἰεψίοα οί, αἰσεύνεᾳ κίε, τσοπιάεγγμί, πᾶ ἰδ ποτὰ Βα ὄχργϑϑθο 
βοιποίδίηρ ποῖ ον αἰδέέμ[!, Ὀὰὲ δο ἀϊουϊἑ ὧδ (0 ὉΘ τηδτγϑὶοῦ! οὐ ποθ 0]6. 

. Ἷ ον. 9. --ὴἦνκ γοαυίτοα ἃ υοσὺ ἰο ὉΘ δυρρ!ο. ϑοῖῃθ δυρχοοὶ ἼΝΩ, πὲ ΠΞ Ἵ δοοπῖβ Ὀϑίθοσ. 

8 αν. 9. -- ἴθ φταιηπλθιίσαὶ ἑοπδίγυσίίοη ποτ ἰ8 δὺς πῶσ, γοὲ ὈθέθοΣ ἔδδη ΧΟ. Υ͂., τ ΟΝ, Θ06π}8 (0 ΣΟΙ ἃ ἀϊδογθηθο 
Ὀοίποοσῃ ἴδ6 Ὠοῦυδ6 οὗ Φομονδ δηὰ ἐμο ἐθτ ]9. 

9 Υον. 10. -- Τὴθ ἰοτιἑηΐηο δυδῖχ ἰμ ΡΟ Χ τοῖθτα ἐρ ἔπ Ὡθδτοσ Ῥεοοϑάϊης Ὠοῦη. 

10 αν. 10. --- ἴὰ πρ.) 7.3} [80 ΥΑΥ͂ ΘΟΏΥΘΙΒ. ἴΔκο8 Ῥαύίδοῦ ἴῃ ΟΟὨΓΪΌΓΙΔΙΟΥ ἕο ἰδ οοπιρουμᾶ ὅμονα Μμοῖ (0110 ΜῈ 
(θτθθὺ Η. Θ., 996. 

11 γον 12. -- Καὶ! τοπάοτα ἾΦ ὁπέ, Ὀπὲ ἴλο 808] εἰκιιίδοδιίοι γ0γ ᾽6 δα δυϊδὉ]6 δὰ ἰάἀϊοπχαίίο. 

12 ογ. 14. -- Ῥ ΤΠ) [αι τη οοπίταδε νη ΞΟ ΤῚΣ) ἰὰ το. 1δ, διὰ ἘΠΟΥ ἰιοα!α ΒΟ 8ο σοπάαροᾶ --- [0 Ὧο οί δηᾶ ἴο 
ἀο ξοοὰ ; ποτεαβ Ἐ. Υ. εἶνϑα (86 ἔοστηθς 85 ρωρίέξὴ, δὰ ̓ Ηϑηάθσθοι αὔινοι. 

15 Υα;. 16. - ὙΦ -- δΔαδίῃ. 8.60 ΟἹ Υ. 1, νἱ. 1. 
᾿ 

14 Ψον. 16. --- ἈΤΣ -- ΒΨ. Τὸ τοηάον ἐμἰ8 τ: Ἐχϑοιιίο δαάρτηφαὶ " (Ε. Υ͂., Ἡδηάοτϑοι), 6 τη! οϊοδάϊηρ, 0. ἔῃ 
πογὰδ Οχρτοδα ἰΐο Ῥχοπουποίηρ, ποῦ ἐδ οχοουϊηρ οἵ ἑπάρστησί. Νογοδ τϑηάοσα, ὅρκο δοοοράϊηρ ἰο ἰσοίῃ, δηά [ὉΣ 
Ῥοδοο,᾽" εἰς. 

16 ον, 11.-- ΓΡΗΓ ΟΞ ΓΝ 5 δῸ ἔακϑα δὲ δ βθσιιε. αὐδοί. 
16 γοσ. 19. --- ΤῊΘ Ε. Υ. τουάοσα (πο ἰδϑὺ οἶδυδο, “ Ἰοτο ἐπθ ἐσέ . " διά δὸ ἐμο Θϑοωϑυδῃ. Βαξ ὑοῦ ομαἶέ ἐδ6 δτέλοϊο 

Ὀοίστο “ ροδοε," δι ἐπουκ ἐπ Ἠροῦτον ἰι86 ἱέ Ὀαίοτα ὁδοὶ Ὡοτη. 

11 Ψατ. 20. --- Αἴος ὙΦ πὸ πιιφὲ ξυΡΡ!Υ ΓΊΟΓΊΝ, 

18 Υον. 20. -- Ὁ -- νεορίες. ὙΤδΐδ Ρ᾽ σαὶ, ἑουπὰ ὑπῖοϑ ἴπ ΕΒ. Υ. (Βον. χ. 11, χυῇ. 1δ), Δ οαὰ μανὸ Ὀθϑα τιδοὰ Πόσο, 
διὰ ἴη χ. 9, χίΐ. 2, 8, 4 ,(8, χίν. 12, διὰ οἴἶδοῃῃ: οβονθσα, 0 δγοϊὰ διηδί κου γ. 

19 οι. 31.-- ΓἸΌΓΙΤ. 866 οἡ τῇ! 3. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ἴῃ τ ῥτθοβάϊηρ σμαρῖου τμ6 Ῥγορῆθι Βδὰ τϑ- 
Ὀυκοὰ (πὸ ρϑορΐὶθ ἴον {ΠῸ}Ὁ ΤΌΤ] 151, δηα δβαὲ ἰοτιῇ 
0 ἀγοδάδι! οοηβοαιθποοβ οὗ ἀἰβϑοθοάϊοποθ. ΝΟΥ 
6 ΤΌΓΠΒ ἴο {{ ΟἸΠΟΓ 846 οὗ (6 8 76οεἴ δηἀ ρμαίῃῖβ 
δ οχαυϊδίι6 ρἱοίαγο οὗ ([Π6 Τοβι}18 ΟΓ ΘΟΠΙΌΓΙΙΥ 
ἴο ἴΠ6 Ὀϊνίπο ν1}}. Ὑογ. 1-8. ΤῊΘ . Τεβίογαιίοη 
οὗ ΡυΣν. -  ογβ. 4-ὅ. ὙΠ ΟΡ] ρόδοθ πὰ ὑγοϑ- 
ῬΟΓΙΙΥ. --- εγβ. 7, 8. Εδβουο οὗ 4}} οδρῆνε ΠΌΤῚ 
ΘΥ̓ΘΤΥ͂ Αι ΥΙΘΓ. --- ΌΓΒ. 9-18. ΟἈΘΏΘΓΑΙ ἜΠΗ ἴῃ 
Ηΐδοο οὗἨ ἴ6 ργονίουβ ἀγουρῆῖ δηὰ Ἰδηΐ. --- Ὑ 6 ΓΒ 
14, 16. Ἐυΐυτο ὀχϑους!ᾺῸη ΟΥ̓ ῬΓΟΙἾΒ68 88 Βυ 6 83 
Ῥαβὶ οχϑουτοη οὗ τῃγεβίβ. --- Ψ γβ. 16,17. Μοτγταὶ 

᾿ φοπάϊείομθ οὗὁἨ Ῥγοβρε τ Υ. --- 618. 18, 19. Ἐδϑίβ 
8081} ὈΘΟΟΙΠΊΘ ἔδβαναίβ. -- ὕοΓΒ. 20-28. Γὐνοὶγ βιδῦο- 
τηθηὶ οὗ τΠ6 οχιδηβίοη οὗ (05 Κίηράοπι. 

ἼΠῈ σΠδΡίοΓ 18 αἰνἀοἀ Ἰη10 ὸὺ ρασίβ ὈΥ [Π6 
Ῥθγϑδο, “ Απὰ ἴΠ νογὰ οὔ Φοβονδῖι οἵ Ηοϑίβ οδπὶθ 
ἴο τη ᾽᾿ (νοῦ, 1 δηά υϑῦ. 18). Ἐδοῖ οὐἁἩ [Π686 ραγῖβ 
5 δραίη ἀἰνίϑἃ ἰηϊο βοραγαῖθ αὐίθγαησθθ Ὀγ [ἢ6 ΤΘ- 
ΘΓ ἰοστηῦ δ, “ ΤῊ 9810} δοβονδὴ οὗ Ηοβίβ."". 
ΤΠο γι οοπίδί 8 βενθὴ οὗ {{|ό80 βορτωθη δ (Υ6 78. 
2, 8, 4,6, 7,9, 14); ἴϊ6 δοροῃὰ 85 θυϊ [ἢγ66 (Υ6Γ8. 
19, 20, 23). Ψοιόπιο ᾿π5{}ΥῪ ΘΧΡ αὶ πθ ἴπ686 ΓΟΙΓΟΓ- 
δἰδα τοίδγθηοοθ ἴο {16 ΑἸπι ΠΥ 88 τηδδηΐηρ, “ Ὸ 
ποῖ σοηδίαον ἴμ6866 νοσγὰδ ἴο 6 ΤΩΥ ΟὟ, δηα [ἢ ΓΟ- 
ἴοτε αἰ 506] 16 να [ΠΟΤῚ 8ἃ5 ΠΟΙ Ϊηρ ΕἸ ῸΠῚ ἃ ΙΔ ; (ΠΟΥ 
ΔΙῸ 1Π6 Ρτοσηΐβοβ οὗ (οά.᾽ 

α.) Οπεηπεταὶ Ῥγοπιῖβεε απαὰὶ Ῥγεοερέδ,ι(νογ8. 1--Ἰ7)}. 

ον. 8. 1 δ στϑίυσηϑα ἴο Ζίου, Ηδ "δὰ ἴοτ- 
δϑίκεῃ ἷ8 ἀνα! ]ΐπρ- ρ]δοο τῃ θη ΦοΥΌ8816Π) γγ88 ρίνοη 
"ἢ ἴο Ὦ6Γ ἴοϑοβ, δὰ ὑχοκίοὶ μαᾶὰ δϑϑὴ ἰῃ νἱβίοῃ (ἢ 6 
ΒΊΟΥ οὗ Ζεῃονδῃ ἀοραγόηρ (χὶ. 28). Νὸν ἢ 
πΟΌΪα τοίαγῃ, δπᾶ ἷπ οΟηβοαιυθποθ, [6 ΟΥ̓ τνου]Ἱὰ 
θ6 σδ))οὰ πὸ οἱὲν οΥὗἩὨ ἐσυνῃ, ἱ. 6., ὙΒΟΥΘ {ΤῸ Γἢ ἰδ 
ἰουπὰ, δαπὰ Μοιΐδϊι 86 ΒΟΙ͂Υ στωουπίδίη; ψ πο ἢ 
ἀοοβ ποῦ τηθϑῃ ἐπδΐ [ΠΟῪ που] δοίι }}γ ὉΘΑΥ [Π|686 
Πδιλθϑ, Ὀαϊ ἴπδὶ ἴῃον νου! ἄθϑογγο ΤΠΟΙ 688 6χ- 
Ῥγαββδίην {Πποὶγ τα] οπαγδοῖοσ. Ὅὴο βιίγίος {ἀ|Ώ}]- 
τηθηΐ ΟΥὗἁ (8 ῬγΟπιΐθ6 πιαδὺ Ὀ6 γοΐδιτοὰ ἴ0 [πὸ Μ68- 

, [δἴδη!ϊς ρεογὶοα. 
γοτβ. 4,5. Ὑοὗ 5881} [Ὦ67Ὸ εἰ, εἴο. ΤῊ 8 ὕοδα- 

εἶα] ρἱοτΓΘ ΓΟΡΓΘΘΘηἴ8 [Π6 ΘΧΊΓΟΠΙ68 οὗἉ 1 {6 45 ἄτνε}]- 
ἵπρ ἴῃ 411 βϑου γί δπὰ παρρίποϑθ ἵἱπ ἴΠ6 τηΐϊάδϑὲ οὗὨ 
ογαβαθ. Τοηρ {6 ἀπὰ ἃ πιυ!τιἀ6 οὗἉ οἰ Πάτοη 
ΨΈ͵ΤῸ ΟΥΙΠΑΓΥ τἰροογαῖῖς Ὀ]οοδίηρβθ (Εχ. χχ. 12; 
1λευῖ. νἱ]. 18,14; ΡΒ. Ἴχ χυ δ. 8:5), πὰ ἐπ ΐ5 ᾿γουλ- 
Ἶ56 τητιδῦ ἴῃ Ραγὶ δἵ Ἰοαϑὺ γαῖα ἴὸ [Π6 ρογίοα Ὀϑίνθθη 
ΖοΥαθΌΑθΘΙ ἀπά ΟἩγῖϑι. 'ΓΏΘτο 8 ἃ ουτίουβ νοτθᾶ] 
οοἰποϊάθηοθ ἴῃ {Ππ6 νογάβ οὐ τπ6 δυῖποῦ οὗ 1 Μας- 
οῆθρν (χὶν. 9), ἀοβογι δῖπρ [ἢ6 ρΡεδοθίμ} Ὀγόβροτῖιν 
Ὺ Ἰἱσἢ ρυαταὶ θὰ ἴῃ δ ιάφα ἀπάον τ6 τα 6 οὗ δἰπιοι : 
“ΤῊ δποίθης πηθη 8αῖ 4}} ἴῃ [Π|6 δβίγθοῖβ, Θοπτη} ῃ- 
ἰὴ τοροῖδον οὗἉ νοοὰ {πίπρβ, δὰ τ6 τοὰσηρ τηθῃ 
Ῥαϊΐ οἡ ρσἱοτίουβ δπὰ σγαῦ κα ἀρραᾶγο]. Βαι τἢ6 
[4}} το! ζαῖοι 88 Ὀδοη 800 ΟὨΪΥ͂ ὉΠΔΟΣ ἃ ἰδίθγ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂. 

γοῦ. 6. Βοοδυδθ ἐδ "111 ὍΘ σωδσνοίοι, οἵω. 
ΤῊ Τιοτὰ οοπῆττηβ τποῖγ ἔα ἢ ἰπ ἢἷ8 τον ὉΥ͂ τὸ- 

“- οι. 1. Απὰ [δο ποσὰ οὗ οβονδῇ, οἷο. 866. πιϊπάϊηρ τθιη τη δῦ δ. βοοπχοὰ ἱπογοά! Ὁ]6 τὸ τῆ ο τὰ 
{πὸ ϑατη6 ἔογτηαἶα, πίε ἷ. 7, ἵν. 8. 

Ἅον. ῶ. Τ τὼ ἰϑαϊοσδ.. ... Ὁ Βογῦ, ΕῸτ τΠ6, 
ὈΒΑΡῸ δηα [Π6 56η86, 866 ΟἹ ἱ. 14. ΒοΙ᾽ι ραϑβαραβ' 
δροδὶς οἵ στϑῖρ, μας Πότ τῃ0 οδ᾽οοῖ οἵ ἴῃ6 ψταΐῃ. 
ἰς εἰδιοα (1[π6 Πα. ]0Π8)}, ἤότο, [86 σαωδὲ (Ζίοη). ΤῊΪβ 
νοποιηθηΐ ἴδοι ΟΠ. πλδη 6818 [186] ἴῃ [6 Δ Υ8 ἀ6- 
βεγ δοἀ ἴῃ τΠ6 ΠΟΧῚῸ ΥΘ156. 

Ὑγ88 πού ᾿ΠογοϑίοΓο ἱπογοα δ]9 ἰο Φθῆονθ. Πα οοπ,- 
ΤΏΟ. ΘΧΡΙδηδίίοη οὗ {Π6 βοοοηὰ οἰδιιδθ, βι ρρΟΒ6δ 

ὯΞ (ὦ εἰδπὰ ἴον 3 ΓῚ, αϑ ἱπ 1 84πι. χχίϊ. 8, βῃὰ 
ἴῃ 4ισδιίοη [0 ἱπηΡῚῪ 8 Ὡδρϑιῖνο δῆβνγοτ. Τῆΐδβ ἷ8 
Β:1 }}]6 δπὰ γρογιποηῃΐ, Ἔβρθοΐα!]ν 1 πὸ, 1|κὸ τὴ Ε'. 

Υ., τεηάον ὩΣΤΊΓῚ ἐλεθ6, ἰηβιορὰ οὗὨ ἑλοεε, τ εἰς ἰ8 



θ2 

ἦϊ5 ουβί ΠΊΔΕΥ͂ Β6η86 88 ἀοποίίπρ' [Π6 ἔτι πον ἀομοῦ- 
κιγαῖΐνο. Βῖ ὄνοη δοσογάϊπρ τὼ ἴΠ6 γοπάοτγίηρ, ἰὰ 
ἴμοδο ἄδυδ, ἱ. ς., λνῆοη {18 504}} σοπὴθ [0 Ρῥ858, 
16 βαπδ 8 ὑοίίογ τῆδη τ ΚΟΏΪΟΓ τὸ 86 (Π6 
δοεοη ἃ οἴδιξα Δη Αἰ ἢ γπγατίοπ, αἰνὰ ὀχ ρ] απ τῇ ρὲ 5- 
δΆΡΘ 85 ΒΑΥΪΠρ (ἢν ἰτ νοῦ] ὃ6 τίσ! ἴὉγ [ΠῸ ρθο- 
Ρἰδ ἴο τοχαγά ᾿ς 88 Τηαγνο]οιδ, ἴογ ἴἴ νου] ὰ ΑρΡΡΘΑΓ 
βιιοῖ ὄνοι ἴο Φοίιονα}} πη50}. Βοιλδηῦ οὗὨ (μὲ 
ὩδΔιίοη. ὅθε Παρικαὶ ἰ. 12-14. 

ψαρβ. 7, 8. Βομοϊᾷ 1 βκεανὸ Ὧν ρϑορῖο... 
σα ὐθοῦδηθθα. «πον ἢ Μ1] γόβοὰα ἢ δ [1 
Πτοῖπ 4}} Ἰα πὰ ΔΚ ΙΓ 5 [ἴἸ6 βῈ Ω βῃ ΐποα, 1Ππ518}} [Π τὴ 
Ἀρδίη ἰη Φουα] οι πᾶ τόπον ἴΠ6 ο]ἃ οφονοηδβηϊ Γ6- 
ἴλτίοη, --- Ηὰ ἐποῖγ ἀοά απιὶὶ {πον ἢἷθ ρουρὶς {χῊ]. 
9): δηά Ἂἷἰ8, ἰη (ἢ6 ἀχογοῖβο οὐ Βοίἢ βίαθα οὔ 
ἴσα δῃὰ τἱρ ὐθουβηθδο (108. ἰΐ. 21, 22). Ηρη- 
ἄογβοη, Κο]]ον, ἘΠ γθββο], δὲ αἰἱ., τοίου (π}9 τὸ {πὲ γ68- 
τοτατίοη οὐ τῃ6 «ὅ976ὁνν8 81}}} βοδτίογρα δργοδά, Ὀας {116 
ἩΟΓας αἴ ἴοῦ ἰαγμὸ ἴὸ βάἀπιϊϊ οἵ 8580 ΠΆΤΤΟΥ 8. ΤῸ- 
ΒιΓΙΟΠΟΠ, ΠΟΙ ἰβ ΤΠΟΤῸ ΔΗΥ Ὠίβτουῖςα) ἐνάθησο οὗ 
ΔΗΥ͂ βοῇ σΈΠΟΓΑΪ τοΐαγη οὗ τἢς ἀΐαδρογα ἴὸ Ῥα]69- 
τἰπ6. «0γιιβΆ πὶ τηιεῖ βίδπὰ ΠΟΓΟ 8ἃ.8 οἰκοῦν ΓΟ [ὉΓ 
[6 Μοβείδηὶς Κίπράοιη. Οπ π6 4518 ΟΥ̓ [Π686 
ΠΡΊΒΗΣΙ Ζεεϊιαταἢ ῥγοςοθαϑ8 ἴο ὀῃσοῦγαρο [Π6 ρθο- 

6. 
ὲ γεν. 9. Το γοὺγρ Βδηᾶδβ, οἴσ. Τὸ δἰδᾶτὸ ἴἢὸ 
᾿δη65 βἰγοπρ Ξξξε ἴο ὕὃ6 οὗ ρσοοά οσοιγαρο (δ ερ, ΥἹ]. 
11; 23 ὅδ). χνὶ. 21). Α σϑαβοὴ (ὉΥ {π|8 σοιγασο 
8 Βῃοννη ἰῃ τῆ ἀορογριίοη οὗ {πΠ086 10 Μ ΠΟΤᾺ 1 15 
Δι ἰαγοβιοά. ὙΠΟΥ ὅτ ἴποδ6 ἯΏΟ ἤΟΔΥ ῆδλι [ἢ6 
ἰαἴογ Ῥγορ ιοῖβ ΒΆΥ, 6. 4., ἴῃ νϑῦβ. 2--8 οὔ (8 ἢ δρ- 
ἴον. ΤΉδδο ᾿δῖοῦ δος (Ηαρραὶ δπὰ ΖοοΠ τα }}) 
᾿δά δρροιγοά δὲ ἴΠπ6 τἰπ)ὸ ἤθη {ΠῸ Του πη ἀδιίοη οὗ 
186 ἰοτρ]6 γγ88 ἰαἷά, απὰ (π6 ροοὰ εἴἶξδεῖβ οἵ {Π6}Ὁ 
ΔΟΙΝΥ αἰγοδᾶν ἴο ὕὉ6 βρῇ ψεῖα ἃ ρίθάμο οὗἩ ννᾶῆδι 
ππυια, (Ὁ]]ονγ. [0 8 ὈΠΠΟΟΘΙΒΑΥΥ ΜΠ} ΗΖὶρς τὸ 

οοηροῖνες ΝΠ 85 ρὰϊ ον Ὡ Ὦ, αὶ [6 ᾽8 ὮΔΡΡΌΥ 
ἰπ τμ διιρροβιίου ἐθδαῦ 186 ἰαϑὲ τγογὰβ οὐ τῃ6 γεῦδθ 
ταῦ ἰὑ τοϊχῦ 6 ὈΌΣ]δ, ἀτὰ ἰπἰοηἀοά ἴο ΘΠ ρἢδβίζε 
τὸ ᾿πουχς τπδτ τη 18 δοοοπᾶ ἐουπάϊπρ᾽ οὗ τ 6 ἴθπη- 
νἱἰ6 (Ηαρ. ἰ᾿. 156-18}, ἀπ}}κὸ 100 ἤτοι (στα ἢ]. 10), 
δοιὰ ἰδβιι6 ἴῃ τη6 οοπιρίοἰίοη οὗἁὨ ἐδο Ὀι1]αΐπρ,. 

γογθ. 10-12 φγθδβδης ἴΠ6 οοῃίγαδβὺ Ὀοίνγθη [Π6 
Ῥγδβοῃῖ δπὰ τἰ16 ἰουπιοῦ {}Π|68. 

γοεγ. 10. Βοίοσο ἴποδο ἄδυα, πδιῃοῖυ, ἰῃ πῇς} 
ψοῦὶς οὐ ἴΠπ6 ἰδ 016 τννδ8 γοβϑυπηθα. ΝῸ νϑιϑα. 
ΤΠ6 Ἰαῦοῦ οὗ πιδὴ δηὰ ὑβαβὶ νἱοϊ θὰ δὸ 1116 που] 
ἴδε ἰν ταῖσης θ6 βαίὰ ἴο 6 ποῆθ. ποτα ὑγὰ8 8180 
ΔῊ Θη[1Ὸ ΔΌΒΘΠΟΘ. ΟΥ̓́ ἱπίογηαὶ αἰΐοὶ ἴο Αὗται ὕὉμαῇ 
τγοηΐῖ Οὐἷὖ ΟΣ ΟὩ26 ἰπ, ἱ,. 6., πιθῃ οηψαροά ἱπ {Ποῖγ 

οτγάϊπατν οὐοπραιίοπθ. ὍΝΙΤ, τοπάογοὰ Ὀγ τῃ6 δῃ- 
οἷοπὶ νογβίοη8 48 δῇ δὐϑίγαος ΠΟΌΠ, ἰδ Ἰηλἀθ Π0η- 
ογοῖθ Υ ποεῖν 41} τἰἰο τηοάογηβ. Τῆηδὲ (18 ἀο68 
ποῖ τοίου ποῖ τὸ 8 ΠΟΔΊ ΠΟ ΟΡΡΓΌΒΒΟΓ 18 τηλὰθ 
Ὀἰδίῃ ΒΥ 186 τοϊονίης οἶδιβ6. 
εν. 11. Βυδ ὩΟῪ 1868 υἱνἃ (6 οοῃῖγαϑθι 

σῖτῃ τὰς ορουΐπρ ννογὰβ οὗὨ {Π6 Ῥγϑοράϊηρ νθγβ6. 
ον. 12. ΕἘΌῸΣ ἴδοσθ 8881} 6. . .. Ῥβθϑοα. 

ΤῊ 8. οἰαιι86. 8 υϑυοιι δὴν οομῃβίγιθα. ϑοϊὴδ 58Υ, 
“6 βορὰ 8841} ὕ6 βοσυτο ᾿" (Ταγραπι, ΡΘΒ}100), ΟΥ 
“ Ῥγόβρογουϑ᾽ (Ε. Υ., Ηδπάοτβοι), ἡ ίοἢ ἷ5 αἢ- 

τιδιϊοαὶ. Οἰμοτβ, “ 1ἢ6 βορὰ οἵ 6, Π8Π16- 
'γ, ἴπ6 νίπο, 8}4}},᾽" εἴς. (ΚΙ, Ή]ογ), δηὰ ἘΠΟΥ 
ΒΆΥ τἢὉΠπΠαὺ το νἷπο 8 118 οΔΠ]ςἃ Ὀθοδιιδ6 ἰδ δ ὃ6 
Ῥγοάυοεα ΟὨΪῪ ἷπ ρεδοοίαὶ επιθβ; θαϊ ἷ8 ποῖ νγαῦ 
ιιϑὲ 48 ἀοδίγιοῖίνο ἴ0 δὴν οἴδιοῦ ἤπἱῦ οὗὨ 1[Π6 ΘΑΥΙΒ 1 
Ϊ φγοῖου τπ6 νῖον οὗ τ6 αἱραῖθ δμά Ῥτο 586] χίνϑη 
αὔονα, 6 βΌποταὶ βίαιοπιεηϊ οὗἁὨ ριοάιπιοινοη 688 οὗ 
Μ ΐ ἢ [86 [0] οὐνπρ; οἸδυ305 ρὶνο [Π6 ἀδία 118. ““Ε- 
γα δϑαπάδπορ Μν}}}] οοτηρεηδαίο ἰῸσ ἴμ6 ἀτοιρῃϊ 
Δηὰ βολυοῖΥ οὗὨ πὸ γμαβὶ" (Ψοτγοπιθ). 

ΨΥ. 18 διιπι8 πρὸ 4}} {πὸ Ὀ]οπδίηρθ ἴῃ ἃ βἰηρ]θ 
ἘΓΘγΆηοο. Α8 γε ἯΟΣΘ 8 ΟΌΣΒΟ, εἰς. Τηΐδ ἀοα8 

ΖΕΟΗΑΒΙΔΗ, 

Ποῖ τηθϑη [Πδὲ [ΠΟΥ͂ τοῦ ἃ θοσοπηδ ἃ βοιιτοα οἵ ὉΪ686- 
ἵῃρ ἴο {Π6 πδιίοῃβ (8 νίονν νυ ἰςἢ Ῥ͵Γ6886)] ἀγρὸς τ [ἢ 
στοδὲ 268], θυ τπηϑη 68 0}}0 ψν᾿τῆοτς στοιπά), θὰϊ δὴ 
ὁχαπιρίε οἵ Ὀϊοκοράπεββ, ἀπ αὰ τπογοίογο {πὸ γ που] 
Ὀσ οἰ ρον ἰπ αὶ ἰοσπια]α οὗ ὑεποἀὶοκίοη, [81 88 
ΠΟΥ δὰ δοθῆ πβοὰ [ὉΓ δὴ ἱπιργοσδίοσυ ἰοσταιδ 
(οἴ. ἀοη. χίνη. 20 ; 76γ. χχίχ. 22). --- Σεσϑθ]. 8566 
οη Ρ. 80 ἃ {6 ΤΟΠΊΑΓΚ ΟἹ 8 5Β᾽ ΤᾺ ΔΓ ΟσσΌΓΓοηοα οὗ 
τἶ8 ἤϑίης ἴῃ ἰ. 19. [ 8 ΤΟΥ βγη ἤοδηι. “ΤῊ 

. Ἰάο4 τἰδιῖ τΠ6 τοη εγῖῦοβ 51}}} οχ σὲ βοηθοῦν ἤοτα πη [ἢ 6 
σοῦ, ἀπ ἀγὰ 81}}} ἴο ὕὈῈ τοϑίογοα ἴῃ τποῖγ τγῖ θα] 
δἴαϊο, Π889 ἀγίβοη ΤῸΠὶ δ᾽ πιἰβεοηπῖγυσοη οὗ (Ποϑὲ 
Ρτορἤθοῖαβ ἩΥΠοἢ τοίογ τὸ ἴπῸ γοῖαστῃ ἔγοπι Βαῦτ- 
ἴοι " (Ηδηδουβοη). 

γοτβ. 14-.7, ΤῆΘ ἔνο όσον ὋΥ 1686 σὑϑῦβεδ 
σοηῆσγιῃ ἴἰ6 ἰογοροίπρ ρῥγοπιΐβο, ἀπὰ {ΠῸ ἴνγο ᾿ἰδίῖοσ 
᾿ηαἰσαῖο ἃ ςοπα! ἴοη οὗἁὨ [18 ρογίοττηδησο. 

νον. 14. Αῃάϊ σχοροηίϑα πο. {051 δ ἴδε 
εἰιγοδιοπίς αἰά ποῖ (Ἀ1] οἵ [15 δχοἼουτίοπ, 80 γοαῦ 
ΤΑΝ ὕῈ 616 [Π6 Ῥγοτηΐβα Ὑ01}} ποῖ. ᾿ 

εγβ. 16,17. ΤΏΘδΟ δσὸ ἴμο τγοσάβ. ὙΠΟΓΊΘ ἰς 

πο πορὰ οἵ μἰνίηρ το ὩΣ Ξ ΓΤ το ἀοαθιαϊ ταεδη- 
ἴῃς ἐδέησε (Εἰ. Υ., ΗἨεηἄογϑοπ), φἷπος τῃ6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ 
5650 Ἰσογαΐβ 18. Θη(ἸΧῸ]Ὺ δα 4016. ὙΠεδ6 “ πογὰν᾽" 
δῖ, 8 88 ἀὔονβ ἴῃ Υἱῖ. 9,10, ἤὅτβι ροβι εἶτα (νοῦ. 
16), (Πση ποραῖίνα (νογ. 17). Φυάρτορεξ οὗἩἉ Ῥϑδοα 
8 Βιιοἢ ἡπάστηρηϊ 845 ργοπιοῖθβ ροπος, δῖ 11}8 15 δὶ- 
ΜΨΆΥΒ Του πάοὰ ὕὑροὴ ἴσα, ὙΌΣ χαΐθϑ, 88 186 
βηυθε ΨΠΟΓΟ Ἰυδβιῖίοθ ἫΔ8 τιβιι 8 }} 7 Δαπιϊ Ἰδιοσθά. 
δ ἢγϑθι εἰδιιβα οὐ γϑῦ. 17 18 σι ΓΙ ΟΙ 8} 7 τονογβοὰ 

ἴῃ τηθαπίηρ ὃν Ηδπάργβοη : “ τῆϊης ποῖ ἴῃ γοῦτγ 
Ποαγῖβ οὐὗἩ (6 ἱπ)τΥ ΠΟ ἢ ΟοἿ6 δίῃ ἀοῃα ἴο δῃ- 
οὔ ον," - ἃ βοεπ8ὸ νὶνὴὲοῖ ἴπὰ6 Ἠροῦτον οδηηοῖ ἤδγαο. 
6 1α5ῖ οἰδιιθα 6. ὙΘΓΥ͂ δ ρῃδιὶς 1. τῆς οτίρίπαί, 
{π|ι, “ΕῸΓ 88 Ὁ 4}} (Π686 (Ὠϊηρ 8, ΠΟΥ ΔΥῸ 8461 
Βαῖο.᾽" - “ 

ὃ. δ᾽ αείε 4«λαϊΐ δοοοπις Ἐξδίϊυαῖς, απα δὲ δαξίονε 
αἰϊγᾳοίδα (γοτΆ. 18--23). --- ἐγ, 18. στε Ὀορίπ8 [86 
βοςοπά τνοσὰ οὗ Φοβονδῇ. ὅ6 τοῦ. 1. 

γεν. 19. 89 διοὶ οὗὁἨ [6 ΤΟΣ τόμ  Ὦ, εἴς. 
Εοτ ἴΠ6 δϑἴβ οἵ ἴπο ΕΔ τηοπῖῖ πὰ ἐ86 δου, 
866 Οἱ Υἱ!. 8-ὅὃ. ΤΠ [λδι οΥ̓͂ [π6 ἐΌτ ΓΙ τηοπε ν 85 
οη βεοοοιηῃςΟὗἉ [πῃ τα κὶπηρ᾽ οὗἩ Φογιβαίοπι (Ψ6Γ. χχχίχ. 
2); τθδὲ οὗ [86 ὕϑῃ νγ85 ἴῃ οοϊητηοηηοτγδιίοη οἵ 
ἴ6 σοπηπηθποθπιθηΐ οὗ [Π6 Βἰορο (6 Γ. 1]. 4). ΑἹ] 
{Π686 ἴκ518 γα ἴο ὉΘ ἰγποα ἱπῖο ἴδϑεῖνα β οὗ Ἰ0Υ. 
Νοῖ, 48 Ογοιΐὰβ βΆυ8, ἴδε τπ6 οΟὐδογνδησο δμουϊά 
ὕ6 τοϊδἰ πο ΟὨΪΥ ψ ἢ ἃ οἴληρα οὔ δε! πρν δηα ρατγ- 
[9] δι τῆδιὶ {Π6 ρἜΠΟΓΑΙ σοπάϊ ἰόη βῃοι ἃ δ 80 
ἈΡΡΥ͂ ἀηὰἃ ΡῬΓΌΒΡΟΓΟΙΙΒ 88 (Ὁ ΓΟΠΟΘΓ ἰλδιϊηρ ππϑυϊ}- 

Δῦϊο, ῬΤα ᾿ἰαβὲ οἰα86 Γοηιΐη 48 τΠοπὰ οὗἩἨὨ τῃ6 σοπάϊ- 
το προ γον {Π|656 ῬΓΟπ 865 Μ6ΓῸ δυβροπαρδά. 

γον. 20. Ὑοῦ 584}1 ἰδ Ὀ6 δῦ, εἴς. Ὅἢ6 μοεὶ- 
ἰἰοη οὗ γϑῖ τοπάργβ ἰΐ νοῦν δ ρ ἢ διῖς, 88 ΤΕ ἴο Ξδν, 
Νοι ΒΊΑ ηρ 41} ρῬδϑὶ ἀσβοϊδίοπβ, (ἢ 18 5}}4}} 
ΒΌ ΤΕΥ σΟΠη6 ἴ0 ρ888. ῬΘΟΡΪΘθβ, τΠ δι ἰδ ἴο βαὺύ, ποῖ 
᾿παϊνά 8196 πιογοὶγ, θα Θπεγο πδιοΏ8. Το οοη- 
πρσῦοπ, ΔΡΡΑΓΘΠΌΥ ἀγορροὰ δ το οπὰ οὔ ιἢΐς 
γ0Γ86, ἴο Δ]||ὃὁνὺν ἴΠ6 τηθητίοη οἵ τὴ ΓΟσΙ ΡΓΟΘΔΆ] 5απΠι- 
ΠΟ ἴῃ [16 Πρχί γ6ῖβα, 8 τοϑυυηθὰ τὶ (6 8581η6 

ΟΞ) ἴῃ νοῦ. 22. 
ον. 2]. Απὰ [89 ἐπμοαθὶϊδυιϊα οὗ ΟἿ οὐέγ, οἵο. 

Το τησίθα]! ΔΡΡΘΆΙ διδίδὰ ποτὲ ἘΤΈΒΔΕΥ ΘΠ] νΘῸ8 
ι᾿ τοργοβοηϊδοιοὴ. Ὑἢα οἰαρ δὶς ᾿ἰπ δηἰεἶνο ἰς υοῦῦ 
γγῸ]} ἜΧργοβϑαὶ ἱπ [6 ΕἸ. . Ιζϑὲὺ τυ ᾷο δροϑάῃγ, 
Αἰτποαρὶ Ῥτοῖ, Οὐν]68. ργθίευβ ἐαγπεδίίψ. ΤΠο ᾿δδὲ 
αἴδιιβο, 1 Ψ1] 3Ὸὸ δἷδο, 15 {πΠ6 ργοϊωρῖ γϑδβροῖϑβο οὗ 
ὁδοἢ ΟΥ̓ ἴῃ6 ρατιΐ698 δα ἀτγοββοά. 

ον. ῶ2. Απὰ χάϑὴν ῬϑΟρΙθβ, οἷο. ΤῊΐβ νοῦϑθ 
[Δ ΚὸΒ ᾧρ δπὰ σοπιρίοϊοδ {Π|ὸ βιδίθδιπθης θοζππ ἰη 
γΟΥΒ6. 20, ΟΥ̓ γος [ῃ6 οὐὐθεῖ οὐ [6 ᾿οΟυΓΏΘΥ, 
πδπιοὶν, [Π6 ψογϑηὶρ οὗ ΦϑΒόνδ. 

γεγ. 33. Τυδ δβαὶῖἢ}; Φϑθονδ οὖ Ἐζαίΐδ, οἷς 
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Ἀπ ἱπιρογίδης δά! το. Νοῖ ΟΠ]Ὺ Μ11}} τ 6 Βορίῃοθη 
ΒῸ ἰπ βίγοαπιβ ἴ0 ΨΦογΓΌΆΒΔ] Ομ. (0 ὙΟΥΕὮΡ Φοπονδῇ, 
αὶ (ΠΑΥ̓ Ὑ.}}} βθοῖ ἃ εἱοβα δῃὰ ἱπίϊπηδία πίοι ἢ 

1Π6 ον 8 88 ἃ πϑίίϊοη. ΨΩ, ψ ποῖ ἩἨδπάογϑοη 
ΒΆΥΒ 18 τοἀυηπάδηί, 15 ΤΑΙΒΟΥ οἰηρπαιϊῖς, ἀἐπὰ Π6 
εἴδι56 8 ἴὸ Ὀ6 σοηβίγιαοα 88 {Ππ6 βἰ παῖ Ὁ οὴ6 δὲ [ὴ6 
ςσοτηποποοῃρηΐ οὗ νεῦ. 20ὅ. Τὴ σϑθῃ, ἃ ἀοῆηϊτο 
ὩΘΤΌΘΥ [0Γ ἀῃ ἰηἀοβηΐςς (ἀφη. χχχὶ. 7). ὕδοῖ οὗ 
1Π656. ἤθη Γοργοβθπταῖῖνο τηθ Βίαπαᾶς ἴον ἃ ἀἰδιϊποῖ 
Ὠδιίοη, βίησο {ΠΟΥ Θαοἢ ΒρΡΘΔΚ 8 αἰ βδγοπὶ ἰδπριιδεο, 
88 ΒΡΡΘαΓΒ Όχ τἰ6 Δά ἀο οἰατι56, ΟΥ̓ 811 Ἰαλπιασοδ 
οὔ [86 πδίϊοῃβ, ψἤθγα (ἰ6 δἰ ρι ΠΥ ΟΥ̓ [16 ὁχ- 
ῬΓοββίου βθθῃ)8 ἀοδίσηθα ἴὸ ϑιῃρἠδϑΖα [ἢ 18 αἀἶνοῦ- 

εἴιγ. ὙΛΥΓῚΣΤῚ ἰβ δἰ πη ρΙΥ ἃ τεβαπηριίοη οὔ [π6 Βα πη 
νογὺ ἴῃ [6 ΤΟΥΠΊΟΥ οἰαυβ6. 8 Ὑ}} χο τσὶ γχοα, 
ΠΟΙ ΤΩΟΓΟΪΥ ἴο 1π6 Βουβα οὗ ἀοἥ (Ηἰιχῖα), θας 'π 
811 οἴου αν (Βιιτὴ ἱ. 16). Οπ αοᾶ ἐκ ψί} 
χοιυι, οὗ. 2 το. χν. 9. Ησπάθγβοη οχρ]αἰῃ8 4] 
[Πὶδ ἃ5 116 πῃ τΠπὸ ΠΌΡΟΥ ΟΥ̓ ργοβοὶγτο5 τηλάθ ἴο 
υάαΐϑηι ἴον [ἢ6 γοβιογαιίοη Βαϊ ΒΌγΟΙΥ ὨΘΙΠΟΥ 
““τῇδῃ 165 "ΠΟΥ͂ "“ΒΤῸΠρ᾽ ΔΙ Οἢ 8" ΘΥ̓ῸΓ ἰῇ 8 
ὈΟΑΥῪ οιποά τποηχβοῖνοθ ἴὸ 126 σονοπαηΐ ῬΘΟΒ]6. 
Ἦο βᾶγ8 παῖ ““ ογιβδίθεῃ ᾿᾿ σδπποῖ Ὀ6 ππάογϑιοοά 
ΟΥ̓ οσννῖδθ {πῃ [1ᾺΎ6ΓΆ]]γ. Βα τηοϑὲ ΡοΥβοη8 Μ1}} 
ΓΠΪπΠΚ ἰδ σδπηοὶ ΡῈ ππαογβιοοῦ ἱπ τἢ αὶ ΑΥ δὲ 4]]}, 
ἴοΥυ ΠΟῪ σου] δυο ἢ ἃ Οἰἵγ οοπίαίη πδίίοηϑ1 “Τῆι 
686 ΤῸ 8414 [Ὁ ΘΟοὴθ ἴο Ψογιβαίθπι ἰ8 ἄπ ἴο 
18:6 ΠΟΟΟΒΒΑΙῪ τηοᾶ68 οὗ Δεν ίδῃ τπουρῆς. ὍΓΠαῖ 
Ὑγ85 ἴΠ6 ΟἾ]Ὺ ΨΨΑΥ ἴπ Ψ ΠΙΟἢ {π6 65 ὑδείογα ΟἸγῖβι 
οου]ά οοποοῖνο οἵ γθα] σοῃνθ βίο, ---- [ῃ6 ΟὨΪΥ ἰΔη- 
σύορο ἀοεογίρεϊνο οὗἩ σοηνογϑίοῃ ὙΠ ο ἢ τἤθΥ σου] 
αηἀογβίδη, ὙΠΟΥ δα ποῖ γοῖ τοβοῃοα τς Ἰάφᾶ 
ἐμαὶ ἀοά ἐλ Ὀ6 ᾿ῬΟΥΒΕΐρροα ΔΟΟΘΡΙΆΡΙΥ δηὰ ϑρὶ ιἶϊ- 
ΠΔΠΥ υ8ὺ 848 τὼ. 8}} ἀηγ ΠΟΥ 6156 848 δὲ Ψθγ βΆ] ΘΙ. 
Ἡδρδησθο [Πο86 ρἱογίουϑ σοπνογβίοῃβς οἵ δηῖ]α ἢ8- 
τἴοη5 ΜΘ ΓΘ [0 [Δ ΚΘ μ͵]δοθ ἔν ἀονῃ ἴῃ [ἢ6 ἀρῸ8 
οὔ τῇς ἀἀοβϑρεὶ αἰδβρθηβδίοι, ᾿ξ ἰογοιοϊὰ αὐ 411 Ὁγ 
6 5 Ῥγορῃοῖβ δὰ [Ὸγ “6 15}} τοβάογθ, τησδὲ Ὀ6 
τοβθηϊοα πὶ ὑΠοΥΌΠΡἬΪΥ Ψ νυ 8 Ἰδηρθδρο ἀπὰ ἴῃ 
ἉΓΙΠΟΠΥ͂ ὙΠ “96 νυν ]δἢ σοποδριίοηβ. ὅ0 νγ ουρῇς 

ἴο ὀχρεοῖῦ ἴο πα 10 τῃγοιρῇοῦῖ τμ6 ΟἹ Τοβίδιηθης 
Ῥτορδοῖβ, δῃὰ 8ὸ γγὸ ἀο ἤηᾷ ἰξ ̓ ᾿ ((ον}68). 

ΤΗΞΒΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΑΝ ΜΟΒΑΙ͂, 

1. ΤΉ ὈορΊπηϊηρ πὰ τΠ6 ᾿πά ἰβραπδδ 16 οοπάϊ- 
οη οἵ 6]} ἴγὰβ ῬγΟΒΡΟΓΙΥ 18 [6 ργθβθησο οὐ ἀοά. 
Ἡρηοο {Π|6 ΥΟΓῪ ἤγδβι αΥτῖς] ἴῃ ἐΠ6 ργοροῦ Β βῖδϊῖο- 
τηρῃῖΐ οὗἨ [16 ὮΔΡΡΥ ρῥτγοϑροςίβ οἵ ἰδ σοι ΕΓΥΠΊοΠ 5 
ΟΠ ον ἢ 8 Δδδιγδηοο, “1 αἴ τοϊαγηρὰ ἴο Ζίοη.᾽» 
ΗΪ8 αὐϑθηςθ, βιγ ΚΙ ΠΡῚΥ ἀορίοιοα ἱπ τῃ6 νἱβίοῃ ἰη 
νοι ΕΖΟΚΙΟΙ βὰν ἴΠ6 σΊΟΓΥ οὗὨ 1π6 Γοτὰ ἀδρᾶτι 
ἔτοπη ἴπ6 {Πγοϑῃο]ὰ οὐὁἨ ὑπὸ βαποίιατυ, πδαὰ ολυβοα 
811 [Ππ6 ψΟ65 οὗ [ΒΓδΕΪ, --- ἰηναϑίοη, οοπαιϊιοβί, οχὶϊο, 
Βοπάμσο. ἨΗΪ5 γτοίυ Γη ψνἃ8 [Π6 ΟὨΪΥ διιγα ρἰοᾶρο οὗ 

ττηδηθηϊ γοϑιοσϑτῖοη. ΤΠ 5, δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 461 
ῬΕΑ͂τα, 18. ἴΠ6 Τῖν ΘΓ τὴ δίγοδιη 8 νν πογθοῦ τη κα σἰ δά 
1ῃ6 οἷΥ οὗ αοά ; ““Οοἀ ἴ8 ἴπ τῆ68 τηϊάδι οΥ̓͂ ἢογ, βῖι6 
8}84}} ποῖ Ὀ6 τηονοά.᾽ ὝΑοἄ᾽β ῥγδβϑῆςθ ἴῃ ποάνϑῃ 
ΤΩΆΚΟΒ 8]] 118. ὉΠ158, Δ ἢΪβ Ῥγθβθη δ Οἡ ΘΑ Υἢ ΤΑ Κ6Β 
[86 ἡδαγοβί Δρρτγοδοὴ ἴο πῇ 0]88ὅ. Βεϊ 45 Ηθ 8 δ 
Οοά οἵ τυ δηα ΠΟ] 685, ΤΠΘΥ͂ νυ ὯΟ ΘΠ͵ΟΥ ἢ ᾿Γ68- 
Θῆς6 τηυ8δὲ ρατίδκα οἵ θοΐῃ. ὙἸΟΚΘάΠ 688 οδηποῖ 
ἀνγε}] νεῖ ΗΠ. Α,8 (ὐα]νίπ βαΥ8, “ Ηθ 18. ΠΟΥΟΣ 
1416 νμῖ]|6 Ηθ ἀννε}}8 ἰπ ἢ 8 Ῥϑορίο, ἕου. Ηθ οἰθδηβθβ 
ΔΥΓΘΥ͂ ΘΥΕΤΥ Κἰπὰ οἵ ἱπιρυτῖιν ὑΠαὺ τῃ6 ῬΙδεα ᾿ν ΒῈ ΓΘ 
Ηὸ 18 τῆδύ ὃ6 ὨοΙγ." ΤΠ Ῥτοοῦ οὐ ἢΐ5 ργδϑβϑῆςς, 
ἘΠοΥΘΙΌΓΟ, ἰ8 Ποὺ Δ ΡΑΓΟΔΙ, οαὐνγαγα, ΟΥ̓́ ΓΔηβίθης 
τοίοστα, θυ τπ6 στουτῃ δη ἃ ργενα]θηοα ΟΥ̓ ΒΟ] Π 688 
ἰουπάαὰ οἡ ττατἢ, ὁσιότητι τῆς ἀληθείας, ἘΡΉ. ἱν. 5.1. 

Σ. “μου ονὶν ἀπά ἃ πυπιογοῦβ ΟἸΒργίηρ ΓΟΓΘ 
ΒΡΘΟΙΆΠΥ ῥτοιηϊβθα ἀπάϑγ ἢ οἹ ἀἰδρεπβδιίίοη,᾿ Ὀὰὲ 
ὨΟ ΓΟ 18 [πα ᾿ΓΟΠ Ϊδο 50 θ68α ἘΠ Ὰ}}Υ βοΐ ἔστι 88 

ἴῃ 1Π6 50θ}6 ὙΠΟ ΖΕοδατγίδίι 6 8}}8. ἩΡ, --- ἴ80 οἱὰ 
τλϑη ΘΠ ἿΠρ ΠΡΟΠ ἢ18 υἱ ΔΗ, ἀπά ρτουρβ οὗἨἁ ὨΔΡΡΥ 
σὨ ἄνθη ῥ᾽ αυηρ ἰῃ [Π6 διγθοῖβ. ΝῸ ρϑϑῖ!θηςθ 5.4] 
ΟΥ̓ΣΡ 168 Ἰὰπά, ἢ0 τῶν ἀθοϊπηδίθβ [ἢ6 ῬΟΡυ]διοΏ, ΠῸ 
ἰατηΐηθ νναϑίθβ βθ658ἢ δηὰ βίγουρίῃ. 6 ΟΧίσοιαθβ 
οὗ Ὠαπαδη |ἰἴ 8 αὐ ὮΆΡΡΥ, Θβδοὴ ἰπ 19 Δρργορτγίδῦο 
ΜΨΑΥ͂, πα 4}} (παῖ 116 Ὀοῖννθθη ἀγὸ ἰη [ἢ6 δδπη6 ρ6806- 
ἔα] οοπάϊτίοπ. ὙΠ οἰαβ865 νυ ἢ ἀγα τηοβί αχροβϑᾶ 
ἀηα πιοϑὶ ἀοίδηβ6 658 Ὀεΐηρ ἰῃ σομρ οῖθ δηά οοη- 
Βοίοιι8 ΒοουΤΙΥ, [856 ΟΥΠΘτΒ ἴῃ [Π6 ὑγΓΙπι6 ἀπ νἱρζογ 
οὗἁὨ τΠοῖν ἀν πιιιϑῖ πορ8 Ὀ6 ἀχοπιρῦ ΠΌΤΩ ἴδαν δπὰ 
δΔηχίοῖγ. ΑἹ] 1.18 νγὰβ [ῃ6 τηοτα ἐπηργοβδῖνα ἴ0 1Π6 
ῬΓΟΡ ΘΟ 8. ΘΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑ 65. Ὀθόϑυ86 οὗ ἰξ8 σοῃ ταδὶ 
ΜΠ τὴ6 ἀδγβ ψῃθη ἀθαῖῃ σατηθ ὕρ ἰπῖο ἴῃ6 π|ίη- 
ἄονγβ δηά οπὶ οὔ τΓὴ6 οἰ] άγθὴ πὶ ἘΠ6 δβιγθοῖϑ, - 
Γ᾿ νΠθὴ [86 Ὠυθθϑηὰ νν88 ἴάκθὴ ΜΠ 6 νῖΐθ, 186 
ἀρεὰ ψ[ ἢ Ὠἷπὶ {παῖ νγα5 [Ὁ]] οὐ ἀδγ8 (76Γ. ἰχ. 21, 
Υ1. 11), ὙΠΟΓΘ 18 0 ΠΘ6α οὗἩ Βρὶ τ 6] ἰδίην τὴ6 ἀ6- 
᾿Βογριοη. [{ δογνθβ Ὑ6]}} ἴ) 1[8 ΠΠ|6ΓᾺΪ Β6Π 586 ἴο 6Χ- 
Ῥτ658 ἩΪαῦ 18 ΤΘΔ]1Ζ6α ΔΙ ΓΘΔαγ ἀπάρν τἢ6 πεηοῆορης 
τοῖσι οὗ τπ6 Ῥγίησα οἵ Ῥδδοθ, δηά υν}}}] Ὀδοοπιο πη ΐ- 
ΕΥΟΤΒᾺΪ πὰ αδἰἀϊηρ θη εἶν ἰπσάοχα ἰ8 οβιδὺ- 
564 ονοῦ ἴῃς Θϑι ἢ. 
Ι 8. Το εδγοηίο βῖῃ οὔ Βυμηδῃ πδίατο 18 ἀηΡ6)} 168, 
ΙΜδὰ βίαρεον δῦ ἴΠ6 ρτϑδῖῃςββ οἵ 186 αἰνίπϑ ὑζοτι- 
808. ΤΠ 15 ΒΒΟΙ ποῦ ΟΠΪΥ͂ ΌΥ τΠ6 νου νυ, οὗ 
ἢ οπὶ {Π6 Βθηαϊηρ ραίίζοτη ἰ8 ἴπδὶ ἰοτὰ ἴῃ 186 
οουτί οὗἩ Τεδοτγαπι, μο, θη ΕἸ δμ8 ργϑἀϊοιθα ἴῃ 
ἴπ6 ταϊάθὺ οἵ ἴϑτιΐμα ἃ δρθοὰν αδυπάδηςθ οὗ βὰρ- 
Ρ 168, Θχο δἰ πιο, Πτὴο τὰ τγου]ά τμδῖκο τϊπάονε 

“αι Ποανθῃ, τηΐρης (18 (ΐηρ Ὀ6 1 (2 Εἴηρβ νυἱ!. 2); 
δυῖ οὐθη ὈΥ [86 φΌΑΪΥ, 88 1] αβιγαῖθα ἢ τῃ0 οΆ536 οὗ 

ῃ 

Μοβοβ, γῆο, θη αοἀ δηραροά ἴο β8ῖ16 [6γδ6] "ἢ 
βοδῖι Ὁ ἃ νοΐὶο τηοπιΐ ἰῃ το ἩΠΙᾺΔΟΓΏ688, ἱπογοᾶ- 
]ου ΒΥ του πάρα Ηΐμ ἐμαὶ {ποῖ γαγα 6Θ00,000 
ἰοοίμπηθῃ, ρἰδίηὶν ἱπιρί γίηρ αὶ [Π6 τηΐη; νγ88 1πλ- 
Ροββὶ ]θ. Απὰ γϑοῖ Μίοβεβ ἢϑα δοθῇ 8]} [116 Δ ΌΠἰοΓϑ 
Ὑὑτουρσῆῦ ἴῃ ΕΡΥΡῖ. [π ᾿ἴκὸ πβηποῦ τΠ6 Γοβιοσοὰ 
Ἔχ ϊαΒ στοραγάσιὶ ἴΠ6 ρ᾽ονίηρ δβιδίοηθηῖθ οὗ Ζ6οΣ- 
αύδῃ. ΤΏΘΥ τοἤιβοα ἰοὸ δοοθρὶ (ἤθη). δπὰ 50 ἰοδὲ 
[06 οοπηίοτί δηὰ βίου ]αβ ᾿ΠΩΥ ᾿ου]ὰ ΟΥ̓ ΠΟΓ 86 
αν δη]ογθά. ΤΠ ργοόρποὶ μα ἢΐ8 ἤηροῦ ΡΟ 
116 οα}890 οἵ [Πἰ8 ἰγταῦο 8] ἀπ 6 167, ννἤθ 6 βαρ- 
θοβῖβ [δ΄ {πῸν Ἰυάροά Οοα Ὀγ {πϑηβοῖνθβ, ἐπδὲ 
ΤΠ6Υ τηρβϑδατοα ἢἷθ ρόνοῦ ὈΥ ΠΕΣ οὐ ἀπἀογείδηἀ- 
ἵπρ. [015 ΔΌΒΟΙ] αἸΘΙΥ͂ ἩΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴ0 ταῖϑα ον που ρ ἢ δ 
αὔῦονθρ ἴΐ νοῦ]ά, 0 δἰὰ δάϊου ἰο Ὠυμηδη βἰαπάβσταβ 

ἴῃ τὐἰϊπὰ τ6 ἱπῆηϊο ΟΥ̓ ΡΓΟΌΔΌΠΙΥ, δπὰ ἴὸ Κορ 
ἱσὰ. ὙΠΟΓΘ ΔΓΘ ΥΘΓΥ ΘΧΟΘΙ] Θποο οἵ ἴπΠ6 Μοβὶ 

ΠΊΔΗΥ 1ΠΙῚηρ 8 ΟΥὗὁἨἁ ἩΠΊΟΪ ΟὯ6 ΘΒ ΟἾΪΥ τορεὰϊ ψηδὶ 
1π6 Μαξῖον βαϊα τὸ ἷβ ἀἰβεοὶ Ὁ] 68, --- ““ ἢ θὰ ἐΠ|18 
8 ἱπηροξβ1 016, ὈπῸ 1 Οοά 4}] {πἰηρ 8 ἀγὸ ροβϑὶ- 
816 {(Μαιῖ, χίχ. 26). ἘΠ ἴῃ {πὸ ἀἰνίπο οπιηΐρ- 
Οἴθῃοθ ͵ϑ ΘΑΒΥ 80 Ἰοη! 88 ΟἾΪ]Υ ΒΥροιΠοίίοαΙ σα568 
Δ΄Ὸ Ποῃοοίηρα ; Ὀυϊ ψὨρη 8 Ὁ οὗἁἨ ργϑοῖοαὶ 
ἀπε ἰδ ἱπνοϊνθὰ, δῃὰ οὐν ἤαί τῇ σθαυΐγεβ τι8. το τη 
ΘΟΙΠΙΟΥ ἴὸ 81} τῆο τηδχίτηβ οὗ νου ᾿ νἱϑβάοιῃ, {τ ἐ8 
ΒΏΟΙΠΟΓ τηδίο τ, [1159 1Π18 Τϑϑΐτιτο να ἢ Οἢ σᾶνα 506 ἢ 
ἃ Βοτοῖο αϑρθοΐ ἰὸ [Π6 σοι γβθ οὗὁἨ ΑὈτβδαῖ ἤδη 
“ πιραίηδῖ ἢορα Ὧα Ὀ6] ον α ἔῃ ΠΟρΘ,᾽ δῃηὰ ῸΥ βοογοβ 
οΥ γϑδῦβ ρουβαυθγοά ἴῃ [η6 οχρθοϊδιίοη οὗὨ δὴ ὄνϑηϊ 
ὙΠ ἢ 88 ΠΑΙΌΤΑΙΥ 41}06 ἐπι ρΟ 881: 016, }.5Σ Ὀθοδιι86 
[6 γγᾺ8 “ΤὉ}1Υ ρεσβαλα θα τ δὐ νῆδὺ οὐ ΠΔὰ ῥτγοπι- 
δε Ηο τγῶβ δἷβο ΔΌ]9 ἴο ρογίοστῃ " (Ἐζοπι. ἱν. 21}. 
1: ἰ6 προ δ) δἰγαγ8 ἴ0 σ᾽ ἰμδᾶὲ οὐ Ἐ 
{ΠΟῸΡ ἢ Υ8 ΔΙῸ ποῖ ἃ5 ΟἿΥ {ΠΟ ΘὮ 5, ΠΟΥ ἷδ ΤΆΥ8 ἃ5 
ΟἿ ψγαγ8, Ὀπὶ 88 ἰρὴ δῦονθ τπθιὴ 45 [ἢ6 Ὠρᾶνθηβ 
ΑΓΘ Ὠἰρῇ δῦονς ἴῃ6 δα τί. Βαϊ, ΓΠογϑίοσθ, δἰ νγαν 8 
[88 αὐυπάληϊ τδιτϑηῖ. ὙΠῸ τοῦθ ]6 8 ταῦ 80 
ΤΏΔΗΥ, [κ ΤΠοπιδ8, νΔηῦ [0 886 ἤγβι, δπὰ τἤθη θ6- 
ἴἴονθ. Βιυὺ ἴπ6 βροοΐβὶ, ρϑοι ᾶγ ὈΪοβδίησ 8 Ὁ 
ἴΠο86 τ ῆο, τυϊποιῖ βϑοὶπρ, Ὀ0] ον τ μδὺ οα 88 γ8, 
ἦυβῖ Ὀδοδιιδα Ηθ 8805 ἴϊ. 

4. ΤΏ δυρυσηθηῖ α γυγίϊοτὲ ἰ8 ῬΓΟΥΘΓΌΪΔΙ}Υ ϑιτοης, 
δηὰ 88 10 5 Ποῦ Ὀτοβθηϊθὰ ὈΥ (ἢ9 ΡΙΌΡΒοι, οὔἴἶδσο 



θ4 ΖΕΟΒΑΞΒΕΙΑΒ. 

φτοῦ ὁποοιγαρεηθηΐ ἴῸ τ βκ (61. Οοά τοπιῖηβ 
Ιόγδεὶ τπδὶ ἴῃ 6 γα ἢ ἱποιγγθὰ ὈΥ {πο ῖγ ἔΔΊΠΟΓΒ δὰ 
Ὀσδοη δοίμ }} ν᾽ 64 ρου ἴδηι, ΠΟ Γορθηϑηοθ οἢ 
Οοα᾽ ρατὶ ἱπιεγροβίημ το ἀνοσγῖ [ἢΠ6 δον. Ενθη 50 
δῃου)]ὰ [ἐξ Ὀ6 πἼτἢ} ἢἷ8 ρΌΓΡΟΒΟΒ ΟΥ̓ ΤΠΕΓΟΥ͂ ; δηὰ {ἢπ8, 
1Π6 ΨΟΓῪ δούτοννβ Οἵ 1Π6 ρϑδβὲ Ὀθοϑπηθ ΡΙΘαρῸ8 [Ὁ {Π6 
Ἰορθ5 οὗ τῆς ἄπταγο. ΤΊ Μοβι Ηρ ἀο065 ποῖ ν}}}- 
ἰησὶν ο(ἤϊςεϊ, Ης 5 πο ρῥδάβαγα ἰῃ [πὸ ἀθϑίῃ οὐ 
πἷπι ὑμαὲ ἀΐετῃ ; τοῦ ἤθη [ὴ6 ᾿ἰπιὶξ οὗ Ογθοαγϑῆοα 
18 Τοδοῃοα, Ηδ ὀχϑουῦοβ [Π6 ἤδσγοθποβϑ οὗ 8 ΔΗΡΈΌΓ, 
Ἀπὰ πἷ5 [Πγϑδιθηΐχ8 ἀγὸ νοῦ θὰ ἴο (6 ]ἸεῖοΥ, 
Ἐν γυ ΨΦ6ν βδν [15 ἰῃ ([ἢη6 ἄδορ ἔγγονα ἴἢ6 ΟΠ Α]- 
ἀξδαη σοπαιοδὶ πδὰ ἱππργ ποθ οὐ 8 ἡδινο ἰδηά. 
Βιυε τἢ Φεποναῖι δαγγίοά οὐϊ [ἷ8 ρυγΡΟΒ68 50 οῇθδο- 
εἰν εν ἴῃ πὸ δἰγδησο νοτκ οἵ ἡαδρτηοηῖ, δον τι ἢ 
τποτο που Ηδ ἰη ἴ6 Κὶπὰ, σοῃρθηΐαὶ ποτὶ οὗ 
Ὀοηθἤσοποο δηὰ ὑ]οβείηρ  [ ([Π6 ποτὰ οὗ υδῖῖσα 
Πι8α δας ἃ σοι ρ εία δῃἃ ἀπιρ})6 νοτ βοδύοπ, ου]ά. 
ποῖ ἴῃ ψογὰ οἵ ππθγου ὃ6 511}} ΤΏΟΓΕ δ σΠΔ}}γ 1}}88- 
ἰγαϊοά δηά οοπῆγμοα 3 [π (πὲ Υἱον αὐθὴ [86 
Ὁ]οοπΥ ἀοδβοϊδιίοη οἵ ἴΠ6 εδα 8364 δπὰ (6 τ π8 

,. οἵ Νίπονεῃ δπὰ Γγτγο οοπῆτγιῃ ἴΓΠ6 δι ἢ δηὰ ἢο}6 
ὙΠ οἢ ἜΧρθοεῖ 1πΠ6 ννου]ά-τ]Δ6 Ὀ]οδδίησπ οὗ 116 ἰα τ Γ 
ἀκγ. Τῆς {Ππϑιγαουβ οὗ (οἀ 8 ϑονοσ 7 ψν1}} ὃ6 
δυγραδβϑοὰ ὈΥ τἰ086 οὗἁὨ ἢ[8 Ὠ688. 

ὅ. ΤῊς τγυδδὲ ἰοδὺ οὗ ΓΟ τοῦδ Ομδύβοίου [8 Ἰοσαῃ ὰ 
ἷῃ (0 ἀορτθο οὗ ουν βυτρδῖν τἱεἰ αοα. 1 νγὸ 
ἴον ψδι Ης ἰονοδ δηὰ δῖ Ὑπδὶ δ ἢδί68, [ἤθη 
δῖο νὰ ἰς οἰ! ἀγοη, δηὰ ὕδδσ 85 ᾶσο. Νον 
σαὶ οὐ Πδῦοι ρΑΓΓΘΌΪΑΥΙΥ ἰ8Β ποῖ Ὠορὶοοὶ οἵ ουἵ- 
ὙΑΓΑ Οὐβογνδηςεβ, Ὀαϊ 411] ἀσραγίαγο8 ἔγοιῃ ἴΠ6 Δ 
οἵ ἸΟ006, --- 6Υ}} δοῦῃρ, 61] βροδκίπρ', δυἹ] τΒΐπ Κίπρ' 
᾿ἰοναζὰ οὖγ ποίχῃθον. Απὰ τἴ νὰ δὲ γρῃτα πάρα 
6 8[8]} δῆπη τΠ686 ἐπίπρα, ἢοϊ [ὉΓ ΡΟ] οΥ᾽ 8 58Κ6, 
ΠΟΓ ὄνδῇ το δυδίγδος οο δἰ ἀδγαιοῃΣ οὗ ριορτίεϊν, 
δας Ὀοοδυθο [ΠΟΥ ΔΙῸ 850 οἴἶεηβίνο ἴο αοά. ΤῊ 
845 ὙΠδΐ υηάογίαν (Π6 ΘΟ ἄποηοθ οὗ Φοβορὴ ὑυπάον 
Δ ἤογοθ ἰθπ ρ Δ ἤοη, --- ΗΟ 8}|8}}  ἀο τἢϊ8 στοδὶ 
ψεὶοκ 688 ἀπά βίῃ δραίπδὶ σοα 5 Απὰά εἰῖ8 ἰβ [Π6 
ΟἿΪΥ τγυδυν ΟΥΡΠΥ͂ Βυρροτὶ δραϊμδὶ (Π6 8658 0}18 οὗ 
6 δάνογθασγυ. Ἧ͵ 6 τηιδὲ ἤαΥΘ 8 σε βο]ιῖο ᾿ἰΟΥ δὶῖ 
ἴο ἴη6 ἀϊνίπο δἀπικὶ ἰδιΓιϊΐοη ; 'δῃά 547 τὶ 1)ανίά, 
“1 Κηον, Ὁ Ιωογὰ, {πὶ 41} τῆγ πάρ πιδηῖβ 8.6 
τίν, οὐ ἡ δὶ, “ Υ8α, ἰοῦ Οσαά ὕθ ἔγυς, θαι 
ΘΥΘΓΎ δὴ 8. ᾿ἴγ.᾿ Γ 6 την, γ͵ὸ τημδῖ ἤν ΒΥ Π)- 
Ῥϑίῃγ στ οἷν [δ] ο8, Ὀπὶ ἤτϑιὶ δηὰ Ὀδίουθ 4]}] ννὸ 
ΔΓ [0 ουϊἰναῖθ 1Π|6 Βα 6 ΠΊΟΓΔ] Δ ΟΠ 88 ΟὟΓ 
ΜδίκΟΣ Ἵχογοῖβαβ. ὍΤη6 ζαυῖθογ {Ππ|8 σα] γα ῥτὸ- 
ἐθεά5, ἴΠ6 Ππιοῖο δοσορίδθ γγὸ Ὀδοοτηθ ἴο Ηἰπὶ δηὰ 
[80 ἸΓΌΘΓ ἴ0 186 Ὀθεῖ ἰπίογεβίθ οὗ πιθοῆ. [ζ 6 [Π6 
ΤΌΣΟ ἱπιροτίδηϊ ἴο Πρ δβῖζθ (8 γα ἢ Ὀδοδαβα 
ἷπ ΟἿΓ ΟὟ ἀδΥ {Ποῖ ἰδ ἃ μεγπϊβίοῃ! διθπιρὶ 
ἰη ναγίουβ αυαγΓίογΒ ἴ0 ἱπιίγοάμοθ ἱπ 8 αϊκρυ δοά 
ἔοτπι τἢ6 ἀτοβάζι! ὀστοῦ τὰίοῃ Δ} τοργοβοηῖβ 
(ἔοπι. 1. 35), 88 Ἰγίπρ δὖ {π6 τοοῖ οὗὨ [Π6 σγοεβ 
ἰάο]αίγγΥ δηὰ ἀοργΑΥ Υ οΥ̓́ΤΠ6 Πολύ θη ὑοῦ] ---- [6 
ΟΥΒΠΙΡΡΙΗΣ; δηα βογνίπρ [Π6 οΥΓοδίαγο ΠΟ ΓῸ ΤΏ δὴ 
τὸ Ογεδῖοσ. Μϑῃ γϑνοῦβα ἴ86 ογάονρ Ἰδίά ἀονη ὈΥ 
οἷἵῦ ϑανίουσ, δηὰ δῖα τοραγαὰ ἴουῦ πῆδη {6 ἔγοὶ 
δηὰ στοαὶ σοι δπ]τηδηῖ. ΤῈ “ ΘηςΠιιίδϑη), οὗἁ 
Βαπιδηΐτ ᾿ 8. δι δε υτοὰ ἴογ οὐοϑάΐθηοθ ἴὸ σά 
δηὰ ἰονα ἴο ἴΠ6 οὐ Ψα505, δηὰ [Π6 Βαποιίοηβ οὗ 
τοὶ μχίοπ, ῬτΌρΟΥΪν 80 68]104, δγὸ 4 θα ἱμπιογοά. 
Οὐοπιίδθ᾽ β ργοροδοὰ πουβῃΐρ οἵ Ζε σγαπαά Εἰγε, οο]- 
Ἰοσνε παπηδη Υ, ΟἿἹΥῪ Ραΐ ἱπ ἃ οοπογοῖθ ἔστη [ἢ 68 
τΠοοτοιῖςα] ῥγί περ] 6, δεία δἰΐῃς δηγ 00 τ] ἀἰςυ]οα 
τἷθ πονν ΡΠ] οβορ ἶο 4) το ρίοη. Ηὸ ρυββμοὰ τῃϊηρΒ 
ἴο τ|οἷγ Ἰοσῖςδὶ τϑδυ]ς. Ὑοὶ ΘΥΘΥΥ͂ μδρῸ οὗὨ 80 110- 
ἴπτα [Ε86}168 τι δῖ ἰπ τ ρτί ἐγ δη ἃ ΡΕἰΠΔΠΙΠΓΟΡΥ δΓΘ ποῖ 
ῬίοΙΥ, δηἀ δνθῦν ἔγθβὴ Ἰϑδῦ (παῖ ἰ8 τυγηοα τη ἢππιδη 
Θχρογίθποθ βῆονα τπδὲ [6 τὰ ἴον οὗ τηϑῃ ἰδ 
σοοίδά ἰη {Π6 ἰονθ οὔ αοά, δηᾶ ἐμαί πο βυπιρδίην 
ΘΔ ὈΘ ῬΕΓΠΙΔΏΘΠΙΥ το] σὰ ἀροη Ὑ ἶοἢ ἰδ οὶ ἴρα 
ἔγοσα δι ρΕΓΠ 8] θΟΙΓΟΘ8, , 

6. ΤΏ ᾿ίνεῖν, ἀγαπιδης ἴογῃ ἰῃ τ Ὠἰοἢ ΖΘΟΙ ΔΓ Δἢ 

Ῥγθάϊοῖϊβ {π6Ὸ σοηνογβίοη οὐ ἴδ Οδηιῖοαβ, 16 ποῖε- 
ψῦγ. Α σεπογαὶ ππονοπιθηϊ Δοης τ[86 παιίοπδ ; 
1Π6 ἔπ δ Ὀ Δ (8 ΟΥ̓́ 0.6 ΟΥ̓ τυαπηΐπῃρ ἴ0 Δποῖΐοῦ τὶ ἢ 
ἰ1|6 ΘΑΡῸΓ δι ΠΠΠΠΟΠἢΒ ἴο δΒθεκ Φοποναῖ,, “Ἰδὲ τ8 γὸ 
Βρϑθαίγ,᾽ 16δὲ νσο ὃ6 ἴοο ἰδίθ; [6 ἰπβίδπϊὶ ΔΏΒΥΟΣ, 
“}1 νι} ρὸ 4180; ἀϊθοτγοηῖ ἡδίοη δ 68 ογονσάΐης 
Ιου πα οη6 Ψ6}Ὲ δηὰ βαοϊζίηρ ουοὴ 6 ἤοῖω οἵ ἢ15 
βαττηθηῖ ; 84}} σονοιῖΐηρ [6] ον τε ἢ τη 6 ΟὔϑοιΓα 
σὨΠἃ οἵ [8γ86], δ᾽ ΤῊΡΙΥ Ὀθοδαδο ΠΟῪ δὰ Ποασγά (πε 
ἀοὰ νὰ58 νῖἢ πἰπμ. Νοιπΐηρ οουἹὰ πανα βεοοιηεὰ 
ΠΟΤ ὉΠΠΊΪΚΟΙΥ ἴο (6 σοΠίοταροσασγίοα οἵ ἴῃ ρῥγορῇ- 
οἱ, γοῖ ΠΟῪ ΘΧΘΟΙΥ 10 88 ὕθθη {]6}}6} 16 
ψΠ016 Βοϊηδη ἘΤηρίγο τὶ 106 νδϑὺ τυ] ταᾶα οὗ 
ῬΘΟΡΪΘ6Β ἰἴ οοπίδί ρα, Δ" ἃ ὙΘΓΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ΙΠΟΓὄ γῦῆο ΠάνΟΥ 
ΒΔ [Π6 ἱπιρο γα} οαρ 68, ἤδγα δα τη το ἴο ἴΠ6 δὐ- 
ἸΒοΟΥ οὔ ἃ ϑανίουῦΙ ὙΠῸ 88 ἃ Φ6ν; 84]1 τοδιοὰ 
1Ποῖγ ἸΟΡΘ8 [ῸΣ Θἰθγη Ὑ Ὁροπ ἃ 59. ΟἿ πα» 
(ἰοῃ8 πᾶν θθθη ΘΠ 68 Δη ἃ ΒΟΌΤΟΘΒ [ὉΓ ΡΒ ]ΟδΟΡὮΥ, 
βείθῃοο, ἃτῖ, τογδῖαγο, ᾿ᾶνν, δη ἃ ρουθγητηθῃΐ ; Ὀαϊ 
ἴῃ [Π6 πηδίϊοῦ οὔ 116 Κπονϊ οἵ ἀοά, το πτῖϊ- 
ἴηρε οὗ 76νν8 ἀγὸ [6 ΟἿΪΥ δηὰ υπίνοτεαὶ βιδπαδγά. 
ΕῸΥ οϑητογίθθ ἐψτὴ 1Π6 τὶ τθ8ῖ 1 16]]6οῖ85 δπὰ 
ἰαγρϑϑὶ ποδυίϑ οἵ 186 Υγβοθ ἤδύθ ὑγοδίῃδὰ τῃ6 δβρίὶτὶς 
ἃπὰ δια θα 116 τος οὔ [686 ᾿ἰνίηρ᾽ οτδοΐϊθβ. ΤῊ 
δεν δ οαϊνγαγὰ μον ἰδ ἀἰϊδαρροατγεά, {πὸ παιίοη 
[88 Ὀθοῃ ϑοδιογοὰ 85 ΠΟ πδίίοῃ ἜΘΟΥ τνῶδ ὈΘίΌΤΕ οὐ 
βἷποθ, ἃ ἰοῦ δηά ἱστα το] τλώραος ἀραῖϊπδὶ ἴΠο πὶ 
σἤδγας 8. 'ῦσο ρϑτί οὗ Ομ γδίθπάοιῃ ; δπὰ γεῖ 
1:6 ἀοἀ οἵ Αγ δπι, ἰδῶδς, ἀπὰ δοοῦὺ ἰ8 γϑοοὺζς- 
Ὠΐζοα 88 [6 ὁὴ6 δυργεπιθ Οὔοδίοσ δηὰᾶ [τὰ οὗ [86 
Ὀπίνοσβα, ἱπ τΠ6 θο6δὲ ᾿πουρὰϊ οὗ [6 εἰν. Ζοα νυου]ά. 
Απὰά δἱ υ}ὲ8 ΠΕΤ ΠΙΟΤΒῸΥ τήθῃ οὗ 41] παίοπβ δηὰ 
κὶηἀγοάβ δηά τὶ 68 δης τοηρτιοδ ἅΓο, δἰπηοϑὲ σι τἢ- 
ουΐ ἃ ἤχυγο, ἰαγίπρ Πο]ὰ οὗ [ἰα δκίγι οὗ Ηἰπὶ τΠδῖ 18 
ἃ ὅον. ΤΟΥ οδδὲ ἴῃ τμοῖγ ]οἱ πὶ τἢο86 Ἡδοῖὰ 
ἀαοά οἶοδθ ἴο Ὁ6 8 Ῥθορμ]δ ἔοσ Ηἰπιβοὶ, δπα διὸ γοβῖ- 
ἴῃς ὑμοῖν ΒοΟρΡοΒ προῦ (Παἴ ογυοϊοα 90νΥ πο 8 τη 
Βανίουτ οἵ ἀὐλχε πογὶὰ. Α} οἵοῦ χοάβ διὸ '4ο0]8. ΑἹ! 
ΟΥΒοΓ ἔβι ἢ 8 αύὸ ἀδογορὶῖϊ. Α11] ΟἿ σοὶ σ οη 5. δΙὲ 
ἔογηβ. ὅΤμθ Πορα οὗ 1βθγβδϑὶ δ]ὁοῃο [88 βιιγνὶ νϑὰ (6 
υἱοἰβεϊταἀδ8 οὗἩἨ πη ἀπᾶὰ τὸ γενοϊαποῃβ οὗ δαγίὶι, 
ἃπὰ βουτγίεθ8. ἴῃ ἱπητο σαὶ γοῦτἢ, πιακὶπρ (ΓΕΒ ἢ 
σοΟπαθοδίβ ΟΥ̓́Θ ἀΑΥ, ΘΟ ΒΙΔΠΙΕΥ οηἰογίηρ πον; ἤεϊάδ, 
Ὀτοακίηρ υΡ [Π6 Δρδίῃγ οὗ ἀρεβ, απ ἀογαϊπίηρ 5α- 
μογβεί θη ἤοᾶγ τ ἶ ἘΠ τῆπιο οὗ δ ᾿Βουβδῃα Ὑθασα, 
δηὰ οδἰ Πἴπρ ἕογι ἔγοιῃ [πο ὁπ ἀ5 οὗ [86 Θατί τδς οἰὰ 
ΟΥΥ, Οὐγη6, ἰοῖ α8 9Ὸ ΒρΡΟΘΟΣΥ [0 δοοὸκ Φ}βουδ οὗ 
Ηο»ρι. 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Μοοκκ: νοῦ. 2. Μοὴ πάρε αοἂ ὃγ ̓ ποτηδοῖνοβ, 
ἰπ ἱπιογρτοῖῖπρ πἷ8. ῥγοπιΐβθϑ, πιο οἴδπογ τμδῃ 
ἰπ ἱπτεγργοῖίηρ πὲθ τ γθδίθηρδ. --- ὅν. 17. Ὑ Βοη 
Οοά οονομδηῖβ τ» ἢ Ὠἷδ ηο Ηδ6 4180 σεουοπδπῖβ 
ἢ τοῖν οἰ Πάτοπ. -- Υ ογ. 20-238. ΑἹ] γα ρῥἱεῖν 
5 ἰμβιίηος ἢ 016 Τὴ βΒΙΟΠΑΥΥ ΒΡΙ ΓΙ, -- ἀοδῖγο [ῸΓ 
186 βαϊναιίοη οὗ ΟΠ ΟΓΒ. 

ῬΒΕΒΒΕΙ͂, : τοῦ. 28. 858,41} νὸ 6] ΔΥ ΟἿΤ Πι15510Π- 
ΔΙῪ οβογιβ πη] Ηδδίβοηβ, Μομδπηπιθάβηβ, δὰ 
ονν8 8εἷζθ 118 ΟΥ̓ ἴΠ6 βκίγι 1 Νο, ἴον ἰδ τῆδὲ μβὰ 
Ὀροα πο τὰ]6, ὙΠΟΓΘ ψουὰ τὸ ΟΌΓΒΟΙνΘΒ. ἤἰανὸ 
ὕοθη 1 Νο, πὲ οὐ [86 σοΠΊΓΑΓΥ, ἰοὐ π5 ΠΚὸ Ὀγοῖμ γα 
βοἷζο τἤθηὶ ὈΥ͂ (π6 Βαπὰ τδηά Ἰεβα τπϑτ τὸ ἐπε 1, οτὰ. 

Αγσαΐα : Νὼὸ ὁπ6 σδῃ "6 δῃοίποτ᾽β ἰοδάον ἴο τῃ6 
Τωοτὰ, ἀπ|688 ἰξ Ὀ6 ρογοοϊνοά ἐμαὶ αοα 18 ΜΊ ἶπὶ ; 
θαϊ Ἡ ΠΟΤΘΥΟΥ Ἐπδὺ 15 ῥ᾽ Δί ἢ 866, Π26Ὼ ΚΔ δοοκ 
βιιοὴ ρυϊάδηοθ. 

σεπόμε. δλαϊ ἐξ δὲ πιατυείοιμ. ΨΙΉΟ ποπ]ὰ 
πᾶνθ βιρροβοά ἐπὶ τῃ6 58 Π|6 ἸΘΡΕΠΑΙ ῬόνΟΥ τὶς δ 
ἀθεῖτο ΟὟΥΓ οδυγοΐοα δηᾷὶ δυτγὴῖ ΟἿὮἦ ΒΙΌ168, 
δου! ἁ πον γου ]!ὰ τ6 οττηογ δὲ ρα] [}ς ΘΧΡΘΊ86, 
ἰῃ δρίϑηάογ οἵ χοϊὰ δῃά νϑγίουιβ π3ϑγθ]θδ, δῃὰ τθ- 
εἴοτε 106 ᾿μΈτ6Σ ἴῃ φοϊάθη ρυγρὶο δηὰ )ϑσοϊοὰ Ὀἱπά" 
ἰῃχ51 
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ῬΑΒΊ ΒΒΕΟΟΝΏΩ. 

ΕΠ ΠΤΌΒΕ ὉΕΒΤΙΝΥ ΟΥ ΤῊΝ ΟΟΥΕΝΑΝΤ' ΡΕΟΡΓΈΕ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΙΧ.-ΧΙῪ. 

ΤῊ ρΘη τ 6658 Οὗ [ἢ680 ΟΠΔρίοΓβ 88 8 Θοῃϑμθηϊ ρατὶ οὗὨ [ἢ6 ΤΤΟΡΠ ΕΝ πὐιογοά ὈῪ {6 ΖΘοδαΥδἢ 
γῆ Πουγίβῃοα αἴϊονῦ {π6 ΟΔρτν  Υ, ἢ85 Ὀθθη οοπιοϑῖθα βίποθ τ6 πιϊ ϊθ οὗ 1Ππ6 βϑυθη Θῃ Ὦἢ ΘΟΠΈΠΓΥ. 
Τα δγρυϊηθηῖβ γὸ δηὰ σοῦ πανο ὈΘ6Π οΟΠδίἀογοα ἱπ ἴῃ6 Ιηἰγοάἀποιίίοῃ. Αὐοοοτάϊηρ τὸ ἴπθ ἐγδάξιοηδὶ 
αἰ ἀ σογγροῦ νον, ΠΠ6Ὺ σοηίαὶπ δύσι ἔστ ΠοΓ ἀἸβο] συ γο8 οὐ οι Β ῬΈΓΡΟΒ68. γοδροοιηρ ἷ8 Κρ οι 88 
Ης ν8 ρθαϑοὰ ἴὸ σου η]οδῖο [0 18 βογσνδηῦ Ζθοπαγδὴ ΔΓ νυ ἢδῦ 5 οοῃταϊηοα ᾽! (Π6 ῬΓΘΥΊΟΙ8 ρού- 
τίοη οὗἩἨ 6 Ὀοοὶς πὰ Ὀδθη τοσοτάςα, ἘΒΘΙΠΟΥ ἘΠ688 βἰχ σμδρίαογ γχοῖῈ ἀρ] νογοα 41} δὲ Ὅῆςθ, ΟΥὁἹ 6 Γ0 
βεῖ ἰογτἢ ἰπ ρατῖβ νΠ ἢ αὐτεγνν δ 8 γογο οΟ]]οοἰρα ὈγῪ τπ6 ΔῈ ΠΥ ἰπ 0 ΟἿΘ ὙγμοΪ6, ΘδΟἱ ΠΟῪ ὈὉδ ἀθῖετ- 
τηϊπεὰ, ὙΠα ΟἿΪΥ ἀρρᾶγοηῦ τπιδτῖς οὗ ἀϊνἼβίοῃ ΤΟΥ σοητδίη [5 Του πα ἴῃ {π6 {{|6 ρέεῆχοα ἴο οἢ. ἰχ., ἀηὰ 
δαἰἴεσγυναγβ γοροδιθὰ αἱ το Ὀομπηΐηρ οὗ οἰ. χὶϊ. ΤῊ 5 18 υϑοά ὈΥ ϑοπὶθ ἴο ἠαϑιἰγ ἃ ἀἰδβιγ ατίοη οἵ [0 
σοηϊθηΐθ ἱπῖο ἴνο Ὀυγάθη8 ΟΥ̓ ΟΥ̓ΔΟΪΕΒ --- ἃ αἰδτγὶ δυο τυ σἢ ἸΏΔΥ ὃ6 βαἀτηϊ θα 88 8 τί Υ οἵ “ΟὩ- 
νϑηΐθηθα δηὰ δ8 ἱπαϊοδεῖπρ ἴῃ ζΌΠΟΓΑΙ ἃ ὈῬΓΟΡΓΟΒ8 ἰῃ 1Ππ6 οτάον οὗ Τουρῆις δπα γον διίοη, Ὀὰ: 0 ἢ 
ταῦυδῖ ποῖ Ὀ6 ῥτοβδβοά ἴ00 ΟἸΟΒΘΙΥ͂, δίποο δὲ {ἰπ|6ὸ8 1Π6 ρτορδοῖ, 1150 88 18 1Π6 6886 Ὑν} ἢ 18 ργΘἀΘΟΘΒ50 8 
ὑοίογο {πῸ6 6χ!]ο ([8., 6ἴς.}, τ Ροπ 8 Βῖδρ8 δηἋ ΓΟΒΌΠ.6Β Πιδιΐοτθ ὙΠΟ ἢ ΠΑτα ὈΘΘῺ ΔΙΓΟΔΑῪ ττοδιθὰ 
οἵ. ΤῊ τραηβἐ ἰ0Π85 οὗ ἴΠ6 ὙτΙΟΥ ἀτὸ οἴθῃ γαρὶ, απὰ [Π6 οοπμηθοιίίοη ἰδ ΘΟ ΘΘΑ.ΘΏΓΥ οὔϑοσγο, δαῦ (ἢ 
σοηογαὶ ἀτδ οὗ 1118 οατ]οοΚ προ τΠ6 δαῖτα 15 ρ]αη. Οτοαῖ Ὀ]οβϑίηρθ Δ.Ὸ ἰῺ 8ίοτθ ἴῸΓ ἴΠ6 σονθηδηξ 

ΡΙΘ, δοπηϑί πηθδ ἱπ τὴ6 βίδρα οὗ υἱεϊογίθβ δοριϊθνυθὰ Ὀγ ὑΠθ πη), δἵ Οὐ ογΒ ἴῃ ἴπαὶ οὗἩ οοῃαποβίβ πτουρὶς 
ἊΝ 61. Α μῖοδῖ ἀοἸ νότον 18 ἴ0 ΔΡΡΘΑΣ ὙΠῸ ΠΗ 165 1Ππ ἢ Πη86]7 1ῃ6 ΒΘΟΙΆΪ ΠΡῚΥ ΘΟῊ ΓΒΑ ἸΟΙΟΤΣΥ ἰθδῖυΓΟΒ 
ουπὰ ἰη ἴπα ϑαγ ον Μοβϑίδηὶς ΓΟργ ϑθη τ ΓΙ ΟΏΒ; 95 Οη6 πδῃὰ βυϊογίηρ, γοὐοοῖοά, ἀθερίβοα, 8] αΐη ; ΟἹ 
[8:6 ΟἸΠΘΓ, 8 ταῖν Κίηρ, σα πρ, πόνγονογ, ποῖ ὈΥ ἔοσοθ δαὶ ὈῪ βρίτῖϊα ΓΟΤΟΣ διδοῖ του] 68 
ἴη Ρδηϊζθηςα δηὰ ἰονθ ἴὸ ἢΐξ βάθ, δῃἃ 6β δ} 15ῃϊ πη ρ ἃ ὈΠίνουβαὶ ἀοτϊηϊηΐοη. Τ 8, Βοινανοῦ, 18 ἢοΣ δοοοιὼ- 
Ῥ ἰϑμοὰ νι βουῦ βαβδυίησ οα τῃ6 ρϑγὶ οὗ [ἰδ ρβορὶθβ. ΤΠΘΥ τρϑῖκο (Πϑγ ΘΒΘρμοσά βιιογ, απ 'π ἰαγῃ 
ἘΠ πιϑοῖνο 8. ΔΙῸ ὈτουρὮῦ ὉΠῸΘΓ [6 ΠΑΓΤΟΥ. ΤΠΘΥ ἈΓΘ Υἱβίτθα ὈΥ͂ ᾿ΟΥΓῚ ὉΓ6 σΔΙ ΑἸ {168 τυ αἰ ἢ ΡΌΤΡΘ ΔΌΓΑΥ 
16 ΠΠΥΨΟΓΓΠΥ τοῦθ Γ8 οὗ 16 ἰησάοιῃ. Βαϊ ὀνθη (ἢ δαϊθοϊ ὈΟΑΥ͂, [ΠΟΥ ἮΠΟ ΓΘ [δ ἢ], ἢᾶνα ἤσσοθ 
σΟΠΗ͂ϊοϊ8 νυ ῖτἢ τΠ6 ουἱδίὰο ποῦ]. Βαϊ {ΠΟῪ ατὸ ἀο] ]νεγοὰ Ὀγ [6 νοπάογία! ἱπιογροβιίου οὔ Φοδβονυδῆ. 
ΤΠοθη τ[ἢ6 ΟφΦη 1168, ᾿πϑϊοδα οΥ̓ θεϊηρ; ἀοδίτουθα, ΔΓῸ ἐπὶ οἰ, δηὰ ἤδω ἱηῖο 180 Κίηράοιμῃ οἵ ἀοά, [86 
Ἰ11πλ118 οὗἩ τ ΠΟ ΤῸ πιδᾶθ σοσχίδηβινο νυν ἢ ΓὨ 086 οὗὁὨ (6 γι οἷο ϑαγιὶι. 
ϑοἢ τὸ [6 Ἰοδάϊηρ ροΐη!8 οὗἉ {{||8 ἰητογοϑεπρ ρογίοη οὗὨἨ ργορῃϑῦς δοτρίατο. ΤῊθ ρδγ σα] δΥΒ Μ01}} 

δ οἰποϊἀαῖοα, 88 ἴὯΓ 88 ἸΏ ΔΥῪ Ὀ6, ἱπ [π6 ἀοιίαὶ θα ἀχροβιμοη. - 

Α. ΤῊΣ ΕἸΒΒΤ ΒΌΒΌΕΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ [Χ.-ΧῚ. ι 

ΤῊ 8. δίγοίοθ8 οὐοῦ [86 ροτοα θοῖτσθαη (6 (Ἀ]] οὗ [6 Ῥογβίδη Ἐπηρῖτο απᾶ τῃ6 Δρροάγδῃοο οὗὁἨ ΟἿΣ 
Ἰιοτὰ. ΟἿ. ἰχ. ἀϊβοίοβοβ ἃ βουΐθϑβ οὗ. 46] νϑύδηςοβ ὉΓ ΘΟ 8. ῬΡθορ]θ, οπὸ οὗ τ ηϊοῖ (νογϑ. 1--8} 18 στουρξ 
ὮΥ 8 τιοβῖ ἀδείσιιςνο νἰ δι δ οπ ἀροη ΓΠΟΙ͂Γ ργθϑοηϊ μοδίῃοη τα ΐογ, οὶ [Ἀ118 ἴῃ ἀοδοϊδιὶπηρ βίτο κοδ ἀροῦ 
Τηϑην Οὗ {πεῖν πο θοῦβ, θαϊ 15 ἡροώκον τδναθα ΟΠ ἔγομη ΘΠ ΒΟ Ϊν 8, 80 ἔμ  ΘΓΆΒΑ] ΘΙ δβίδπαβ {ἢ|κ0 
811 ΟΒδἷ5 πῃ τῃ6 ἀοβογῖ, ΤΠ ΟἾΠΟΓ ἀοβου 008 δὴ δοιαὶ! σοῃῆϊοῖ ἢ δῇ ΘΘΙῺΥ ὙΠῸ 185 παπιοᾶ, ψάνδῃ 
(ΞΞ στϑοθςθ), αηὰ ψΠο ἰ8 ϑαυά δὰ τῆγουρἢ τἢ6 ἱπτογνυθητίοη οὗ ἴπ6 Ιοτὰ σοὶπρ ἔτ νὰ τ δἰ γ  σὶπὰ δηὰ 
Ἰχεϊπῖηρ. [πῃ σοηβοαιθηος, ἢ 8 ῬΘΟρΪῈ Βῃϊπ6 ἴκὸ 1Π6 δαβηΐπρ ροπι8 οὗ 8 ἀϊδήθιη. Βείνγβθῃ τῃ686 {πῦῖ0 
ΤΑΆΤΕΪΔΙ ΒΟΘΠ 68, (Π6 ῬΓΟΡΠ οὶ ἢ4115 106 ν]δίοῃ οἵ ἃ ἰονῦν, ρϑδοθίυ] Κίηρ, πὸ βου ΔΥΙβ ΟΥ ΔΓΙῚΒ ΒΟ αν 8 
ἃ. Ὀ]οοα] 658 νἱοΙΟΥΥ, δηα ᾿ἸπβαροΓγαῖθβ δὴ θρὶγα τυ ἢ] οἢ Τοδοἢ 68 ἴ0 ἴπ6 6ὁπ48 οἵ ἴΠ6 Θγῃ. [Ὁ νου] βαϑῖῃ 
88 1 δον ἴ[Π6 δοοοπηῦ οὗ ἴΠ6 ἤγθι ἀο] ἑν οσάποθ, [86 ῥτορίιοῖ νυ βδὰ ἴ0 διιρροβδὶ τδὲ {8 ἡγα8 ΟἿΪΥ δ 
1Π8.ΔΠπιοὺΐ οὗ ψηδὺ 85 ἴὸ σοπηθ, δπὰ τπογείοστο ἢ ποὶὰ ἀρ ἴον Ὀγίο υἱονν 106 σίονίπς ρῥἱοῖατο οὗ 
τ ΤΥ γαῖ ροδοοίαὶ πη ϑτο πὰ ἢἰ8 νου] ά-ν 46 ἀοτηϊπίου, δῃ ἃ [μη δὖ οὔδα ἴΓΠ8 ἴ0 γϑηχϊηᾶ 8 
τοδάοτβ ([Πδὺ {Π6Γ6 νγ88 τις ἢ τὸ θ6 ἀ0π6 Οἵ! ἃ ἴἨΟΥ̓ΘΓ 86816 Ὀαίοτο τῃ6 δάνϑηϊ οὐἉ [818 ρϑου ἴγ γαΐϊοσ. ΟἿ, 
Χ. σοπείπιθ8 δη ἃ ΘηΪΔΥρο5 {Π6 Ῥτοτηΐβο8 σχ (ἢ νυνὶ ο ἢ [Π6 Ῥγονυΐουβ οπαρῖοῦ οἰοβοᾶ ; ΘΒρθο Δ ΠΥ οι ΡΒ αϑίζίπηρ 
116 ῬΟΒδΘβαοη οὗ πϑῖῖνο γὰ]θγ8.0 [ἢ (Π6 Ἰαλοῦ ραγὶ 16 Ἔ5.Ὸ Ρδβ:68 ἰΠΒΘΩΒΙὈΙ]Υ [0 8. δἰ πηΐϊὰῦ δηᾶ γοὶ 
ΤηοτῸ ρ]οσγίουβ δοπίονοπιθηῦ οὗ Οοά ἰπ ὈΕΒΔΙΥ οὐὗὁἨ ἢ18 Θαγ ]Υ Κιπχάοι, οπα τυ εἰσ ἸΟΟΐΚδ ἴὼ 8. ΤᾺΓ ΙΟΥῸ 
ἀἰβιδης Τπῖατο. ΟἿ. χὶ. ορϑθῇβ ἃ πονν ἀϊβοϊ οϑαγο, βυτ 0 01108] 8Ππὰ τηγϑιογίοιβ ἰῃ 15 ἴοττῃ, Ὑοῖ ὈΙ] ΔΙ ΠΥ ἱπάϊ- 
σδιϊηρ 8 σεὐϊθοϊου οὗ [6 αποίθπε ΟΠ το ῖ Ὀδοδιι86 οΥὗὨ Ποὺ τοὐοοοπ οὗὨἩἨ 106 Οοοῦ Βῃορπιονά, Ὑγ οἢ 15 ἀθ- 
δου δἱ ἰοηρίη, πὶ ἢ οπ ον] υἱν άπ 658 οὐ ἀθίβι} απ 0 8}4}} ἄδθρτοο οὗ ἀγαιηδίϊο ρουγθῦ. 

ΤὮθ666 [ῃγθα ΟΠαΡίογΒ Μ0 11] τν 6}} τουγαγὰ 1Π6 πιοϑὲ ματος βία αν, Ὀοοαυβο ἰγ ἘΠοῖγ τηαπ8] το διΐοπϑ δηὰ 
οΌΘΓΒ] ἱπηροτῖ ὑὕὉ6 Βδι δ Ο ΟΥΥ δϑοογιδί θὰ, ργοδὶ αἱά 18 ραϊποὰ [Ὁ βο]υΐηρ ἴΠ6 γοῖ τηοΓγα βογίουβ ἀΠ- 
σα ϊο5 οοηϊδίηρα ἱπ ἰδ οἸοδὶπρ' ρογιτίου οὗ 6 Ὀοοῖ. ῬτΌΡἤΘοΥ, τ ῖϊο Ὀγ ἰδ ὙΘΥῪ ὨδίθΓα ἰξ ἰδ ἸΟῪ δηᾶ 
ΤΑ Β[ΘΓΟΙΒ, 18 ΘΙ ΠΟΥ ΔΥΌ ΙΓΓΘΓΥ ΠΟΙ ἀϊδ) οἰ πο. [Ιἐ ργοοοοάρα ἴγομῃ οὔθ ϑρίτὶξ δῃἃ [88 8 86 {16 βοῦθπηθ 
δηὰ ΡυΓΡοβο ἴο ἴἢ6 ΘΟΠδυπιπηδίίοη οὗὨ Ὑ ἢ 4}} 108 ραγῖδ ἀἰγεοῦν το. Νοιν τ μϑιβηαἀΐρ [}}6 ΟΣ ΒίθΠ06 
ΟΥὗἨ ΤΩΒΗΥ νδγίας 08 οὗ ἴογτ, β.γ16, δηὰ ουϊνατγὰ ΔΡΡθΆγδηοθ, τξὸ ἷβ ΔΏ ἀηἀογ γὴν ΘΟ ΘΓΘΠΟΘ ὙΥΟΣΓΗΠΥ͂ 
οὗ τς αἰνίηθ ἱπβρίγαῖοθ. Α βἰῃρ]6 δίθρ ΗΤΤΩΪΥ χϑιποὰ δηγν Ποῖ, ἐμογοΐοτθ, ἔαγηΐθἢθ8 σοοὰ ΠΟΡΘ ἴῸΓ 
τΐδι 18 τὸ (οἷον. ὍΤῃ6 “ 8ῃη8] οὗ (Δ 11} ᾿ἢ 8. ἃ ῥγίηοΐρ]θ οὗ ναδὲ ι1586 ἰῃ ἀοοίγϊ 8] [60 ΟΩΥ ; ἷξ 18 οὗ 
ὨΟῺΘ [6 1688 ΔρρΙἰοδώοῃ 1π τ6 Πο6]ὰ οὗ Θχοροδὶβ δὰ ΘΒρΘΟΐΔΙΪΥ ἰπ ἰθδὲ οὗἉ [Π0 ρτορμοῖς ϑογιρίῃγοδ. 



66 ΖΕΟΗΑΈΙΑΗ. 

1. “ιάσπιεηξ ἱροῦ ἰδε 7 απὰ 9} Ἡαάγαοὴὶ (εὮ. ἴχ., νογβ. 1--8). 2. Ζίοπ᾽ ς Κίπο ο7 δαρε 
(νογα. 9, 10). 8. Ῥέοίογῳ οὐον ἐΐα ϑοηβ ὁ ψαυαπ (τοτα. 11--17). 4. μείλεν Δἴ68:- 
ἔησε 97 ἀοας εορίε (εἢ. χ.). ὅ. Ζεγαοῖς ᾿Κεγοοίίοη, ΟΥ λ6 σοοά ϑδλορἠενά (ςἈ. χ!.). 

1. ΣΧΟΡΟΜΕΝΤ ΡΟΝ ΤῊΗΕΞ ΓΑΝΌ ΟΕ ΒΑΌΒΑΟΗ. 

ΟΕΑΡΊΕΒΕ ΙΧ. 1-8. 

Α. Α ἀεειϊτιιοιἶνε Ῥέε αἰΐίοπ δοζαι 6 Ἡαάγαεὶ απά Παιπαδοιια (νον. 1). ἘΒ. Πὶ ἀεδίτογε αἰοο Ἡαπιαίλ, , 
απ διάοη (γετβ8. ῶ- 4). Ο, 7λὲ Ῥλιϊϊ ἐπα Οὐῖε5 δι )εν ἰἐκεισὶδε, διά α Πβεπιπαπὶ ἐδ δασεά (γετα. δ5--Ἴ)}. 
Ὠ. Τῆε Οουεπαηὶ Ῥεορίε ατε ρτοίεοίεα ἤοπι αἰΐ Ηατγπι (νοτ. 8). 

1. ἹΤΠορΡυγάθη οἵ (6 ποτὰ οὗὨ “6ιόνδῇῃ ἀροπ (16 Ἰαπᾶ οὗἩ Ηδάτγβοῖι, 
Απᾶ δχηδβοιβ ἰ8 18 Γοϑύϊηρ Ρ]666 ; ἢ 
ΕΓ Φοῃονδῃ ᾿88 8Π ΘΥ6 ἦ ὉΡΟῺ ΤηΔΠ, 
Απᾶ τροη 8}} {86 ἐγῖ68 ΟΥ̓ 18Γ86] ---- 

2 Αμὰ Ηδιδίβ αἷδοὸ [τς ἢ] ὃ θογάθγβ ὑμθγθοι, 
Ἴγτο δπᾶ διάοῃ, Ὀδοδῦβα ὁ 1 18 ὙΘΓῪ Μ 186. 

ὃ Αμπᾶ ἼΤγτο ὈΌ1: ἴῸΣ Πογβο 1 ἃ βίγοηρμο]ά, ἢ 
᾿Απα ΠεοαρΘά ἀρ 5Βὲ1ν 8 ιν ἃ8 ἀυϑί, 
Αμπα ρο]ά 848 1Π6 ταΐγα οὗ (πὸ βἰγβθθίβ. 

4 Βοβοϊ]ά ἐπ 1ωὐτὰ ψ}]}]} 861ΖΘ δ θυ, 
Απά βιῃλϊΐα 6. ὈΌ]ασκ ἰῃ 7 [ἢ 6 868, 
Απμᾶ 886 Πογβϑὶ ἢ 88}4}} Ὀ6 οοῃϑιυμηθα ὮΥ͂ γα. 

δ ΑΒὨΚΟΙΟΏ 8668 1 δηά 18 δἰγδὶϊα, 
ΟὐαΖᾶ αἷβο, δπὰ ὑγθῃλ}]68 Θχοθθα!ηρΊγ, 
Απά ἘΚτγοι, ἴου μ6Γ ΒΟΡΘ ἷβ ραὺ [0 8)ιδπιε," 
Αμᾶ {Π6 Κἰπρ᾽ ΡΟΓΒῃ68 ἔγοτα (ἀ8Ζϑ, 
Ἀπᾶ Αβῃκοϊοι 884}} ποὺ θ6 ἐπμδροιυρα. 

6. Απά ἃ πιοῆρτοὶ ὃ ἀνν61]8 ἴῃ Αββάοά, 
ἈΠπαΑ 1 οαἱ οἵ (}6 ρῥγἱάθ οὗ (Π6 ῬΠΠΠΙ δ Π68. 

7 Απὰ Ϊ (ἀ]κ6 ΑἸ ΤΑΥ 8 Ὀ]οοα ουὖ οὗἁὨ κἷβ τοῦ τἢ 
Απά [εἷ8 Δθοχηϊπδίϊοηβ ἔγοια Ὀθύνγθθη ἢ18 ἰθοίὶ : 
Αμᾶ δνϑῃ ἢ6} σϑῃγαΐηβ ἰο οὔὖσς αοά, 
Απᾶ Βα Ὀθοοιμθβ ᾿9 8 ῥγίηςα 11 ἴῃ Φυάδῃ, 
Απά Εκτγοι Κα {π6 ΦοὈαριίο, 

8 ΑΠα 1 ΘὨΟΆΙΩΡ [ῸΓ ΤΩΥ Ποιιδ6 αραϊηδῦ 12 Δῃ Δαν, 1 
ἈΑραϊπεῦ πἶπὶ {πὶ σοί ΕΕΙΠΟΡ δπὰ {1 86 γ,} 
ἈΠΑ 0 ΟΡ ΓΕΒΒΟΥ 888] ΘΟΙῚΘ ΟΥ̓́ΘΣ {86 Πλ ΔΠΥ͂ ΙΏΟΓΘ, 
ἘῸΓ ΠΟΥ͂ [1 566 τ ΓῺ τη 6 ΘΥ68. 

ὶ ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ον. 1. -- ἽΓΣ τα τοδί ρ- Ρ͵δοο, ροσιβδποοὶ δοοάο. 

4 Ὑοτ. 1. -- ΤΩΝ ἯΝΨ, ἐεν. οὐ), δῇ 606 ρου δὲ. 380 υαΧ, διὰ τοοδὶ οσλείοα. 

8 εν. 2. -- Βοίοτο ὉΞΩ πὸ τοδὶ ΒΌΡΡΙΥ δἰ “ἐν . Το ἰδίίαν μι} οὗὨ τον. 1 15 βασϑηιποιίοδὶ. “τ Ἡδπιδῖν αἷξο," ἐ. 6. 
88 6] 88 Ὀδιιδδοῦβ, ἴα ἃ Γοδι [Ὡς -ῬΙΔοο οὗἨ ἐδ6 Ὀαγάθῆ. 

4 ον. 2. - νν»; ἴα κοϑ ἰΐ8 υδι.δΔὶ ϑοῆδο, ὀέοᾶνϑδε. Τὸ σϑηδορ αμλομσὰ 1: ΦΩΪΟΘΌΪΩΚ 88 τὰ]} δα Ὀθϑὰ 1688. 

6 Ὕοτ. 8. --- ΤΏ9 νματοποπιαδί [ἢ ὝΣΌ ὙἿΞ σλῆδοὲ ὕ0 τορσοὰυοοὰ ἴῃ ἘΩρ δ. 

8 Ὑον, 4. -- ΓΒ ἦς ποῖ Μη αἰεροκεοας (Βασᾳ., Ηοπᾶ.), ον ὑπιροσατίδα (ΕΠ ἱζ, Ἐπε14), πος ἀεξέτεγ τῷ (Βσης., 

ΚΙ Ὦ), θὰ εεἶξα, ἐοπφιόν, 88 ἴῃ ΘΧΔΟΙΥ δίπι! δ οΘοπηοοίίοη, Φοδὶι. Ὑμ]. 7, χτϑ!. 12 (δυσοσ, Ἐ Ἐ]6:). 

Ἴ Υον. 4. -- 53), 1, ποῖ ἑπέο, δα Ἠοπάθσθου δῃὰ ΝΌΥθϑ σϑηᾶοσ. 

8 ον. δ. -- ΟΣΤΓΊ. Βοτο, 85 ϑιδνμοῖθ (961. 11. 26), ἰμ ΗΠΡΆΠ ἔδικοθ  ββδβῖψθ θ0ΏΡ : ὅ6 διϊϊγήδοῖ οἵ ἐδ νατὺ ἰδ 

δοῖ ἘΚτοῦ (86 βοῖῃ9 δ! θη οἵ [86 Β. Υ͂. ρᾳποίαδὺθ ἐπι οἰδι56), Ὀπὸ ΤΩ ΞΟ, 

9 Υ6;. 6. -- ΒΒ. Μοπρτοεὶ ἰα ἃ ὈδύναΣ, Ὀοαδῦδο πιοτὸ δἰ δοδὴς τοπάστίηρ ἴθ δει αἰΐσε (Θεπούδῃ, εἰγαη ξεν), ϑδορ δα 

ὈΥ ποοϑὲ οεἰεῖο, αἴτος (89 ΙΧ. ἀλλογενής. Ὅτ. Υδῃ Ὁγοῖς, ἰὰ ἔμο Αγαδίε Βέῥίο, φίνο [ν»Δ.5}) “κα ϑαδίατὰ, 



ΟΗΑΡΤΈΚΒ ΙΣ. 1-8 
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16 Υοτ. 7. --- ΗΓ ὯΔ ΝΣ, ὙΤῈὸ ΒΕ. Υ͂., Λε ἐλαί νεπιαίπειλ, ἰδ το πιιβοϊδὰ ΌΥ βτασοσοδυ 5ῸΣ Ὁ ἴδ) σοπὨθοῦοΣ. 
11 ΥαοΣ. 1. -- - Ρχίηςο,," ᾿ἐυογδ!γ, ὑτὶ σ6- Ῥτίθοθ οὐ Ββοδὰ οὗ ἃ ἰπουεδηὰ, ἃ Ροηϊδίδυος ποσὰ. 

", 

15 Ψεγ. 8. --- Ἰ, δ΄, δέεαμαα οὐγ ὮΘτῸ [8 τα αϑαιηϑί. 

13. νον. 8. -- ΤΙ Ώ. Το Κοτὶ υπἀουθέθα! ακἶνοδ (89 ἐξῖιο ἰοχί, ΣΡ, ὧον ἰ8 ἔμοτθ ΔῺΥ Ὠοϑὰ οὗἩ δἀοριΐος ἰδ 
γοντοὶ σμδηζοα ργοροιοὰ ὉΥ Ονοοῦοῦςξ δὰ Εν]. 

14 ον. 8. -- ὩΣ ὭὩΡΌ, (86 δατηθ ῬὮγαδο [δὲ ΟΟΟῸΪΒ ἴῃ Υἱῖ. 14, τ ΘΣΟ, ΒΟΉΘΥΟΣ, 6 σομηθοίοη τοϑαυΐτεα ἃ γὰ- 
εἰδιίου ἴῃ ἐμο σοηάογίιρ. 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Μεγ. 1. Ὁδο Νυχάσῃ οὗἩ πο γοσᾶ. Τῇ δηοίθηϊ 

ἐμτογργεϊδιίοη οἵ δΙΘ 9, --Ξ ἀϊνίηο ἀδοϊαγαιίοη, οΓα- 
εἾ6, οὐ νἱβίου (Χ Χ., γα] ραῖθ), ἢ δ8 θοη δἀορίεοάα 
Υ Ἰηοβὲ τηοΐσγη ἰπίογργοῖουβ ἰ Οοοςεΐπηβ, Υἱετίηρα, 
(σϑοηπΐα5, Εννδὶὰ, Εἄτγϑι); αὶ τῃ 6 ΟἸΠΟΥ, Ξε τηΐη8- 
ΤΟΥ ῬΓΟΡΉΘΟΥ (Τάγρι, Αααΐα, ῬΘϑἢ 0), 85 
Ὀδοη δοοορίοιὶ Ὀγ Φογοπιο, ΓπτΠογ, Οα]νίη, Ὀτηῦτοῖς, 
ΚΙϊείοιῃ, Ῥυοθβαὶ, δὰ ἢδ5 δϑροςΐα!!γ θοθη νυἱηᾷᾶϊ- 
σατο Ὀν Ηοπρβίοηῦονν ( Ολγιδίοίοσν). Βισάφη ἰ5 τῈ 6 
ταὐπιϊ το Ἰποδηὶπην οὗὁὨ Π|ὸ τνορὰ 1η οἵου σοΠη60- 
058 ; ἴ 18 πονεῖ ἰοϊποὰ τ] τἢ τ[π6 πᾶπι οὗ ἀοά, οἵ 
ΟὗὨ ΔΗΥ ΟΥΠΟΥ ρόγβοη δαϊ τῃ6 βαδήοος οὗ [πὸ ῥγορῆ- 
ΘΟΥ͂ ; ἀπά πα θη Δ 0}Υ 18 ἱπ τηοβί Ἰηϑ Δ Π668 ῥτοῆχοα 
ἴ0 ἃ τΠγοδλιθηὶπρ ρῥγοαϊοςιίοη. ὅ66 ᾿βαϊμῃ χχὶϊ 1, 
χίν. 28, χν. ], οἵς., δηἃ δβρθοδ!  Φογοπιίαῃ χΧαῆ. 
838 Η. ΤῊ ρἴιγαβο, “ δηγάδη ογίλά ιοογα οΥ υελουαλι,᾽"» 
53. ῬΘΟΌΪ ΔΙ τὸ [ῃ6 ροϑβῖ-6ΧῚ]6 ργορ οῖβ {(χῖϊ. 1, Μα]. 
'. 1). 4896 Ἰδηὰ οὗὨ 8 ἃ ὙΘΥῪ ΟὈΒΟΙΓΟ 
ἅπαξ λεγομενον. Ῥτα886] ΓΟΣΟΌΠ 8 ΠΟ 1658 18} Βου- 
ὀπίρεῃ ἀἰϊπδγοηῖ ΘΧ ΡΠ ΔΓ]008 οὗ [ζ. ΤΉΘΥ ΤΩΔΥῪ ὃΘ 
1Ππ8 ο]45516Π6ἀ : (1.) 11 ἰ6. (ἢ 6 πδπιδ οὗ δῇ δηοίοηϊ 
ΕἾ ΟΥ ἰἸαπὰ (Τ πεοάογες Μορ5., Μίο] 6115, Ποβοη- 
τῇ ἅ!16γ, Ῥγθ886}), δας 1118 ἢ85 δύίβοη ΠΤ ἃ. οοη ἤι- 
δἷοῃ οἵ 186 ποτὰ νῖῃ Εάγοὶ. (2.) Απ δρροὶ]διῖνα 
πουη ἀρηοιπηρ ἴΠ6 δου (Ταγριτα), ΟΥὁ 16 δ}Ὑ- 
ἀμ ἢ τορίου (ὅπ. δηα Ττοιλ6}}1}8), οὐ 1.6 ἴη- 
ἰογίογ (Π|2}.}, ΟΥ τὴ6 ἀδρτγοβδοὰ σορίοη -Ξ- (ἱο- 
ϑγτὶα (Μδιιγεγῦ). (8.) Α σοτγγυριίου οὗὁὨ {Π6 ἰοχὲ ἰβ 

αϑϑαιηοά, ἼΥΠ ὧν ἘΤΓΤ --- Αὐρανῖτις (Οτίοη- 
ῬΕγρ, ΟἸΞδαβοη). (4.})" Τῆθ παῖηδ οὔ ἃ ϑγγτίδη 
Κίηρ (Οοδβοηΐιδ, Β]εοῖκ, Μαἰπΐηρεγ, Εἰλγβε). (5.) 
ΤΌΣ παπιὸ οἵα ϑ'υτίδη ροά (Μονεγβ, πη ΑΙ ρῆβη). 
(6.) ἴτ ἰδ ἃ βυτηυο οδὶ πδιηθ, Κα Ατίοὶ (15. χχὶχ. 
1), δῃδὺ (05. ΙΧχχχυὶ 4). ΤῊ 5, τπ6 οἱ ἀδ8ι ἰηΐϊοτ- 
τεϊδίίοη (δοτοπιο, Ἐδβοῆὶ, Κἰ πη ἢ), 15. δυβιαίποα 
Υ ἴ8μ6 ᾳοῖ {παῖ 1πὸ ΟἸΠΕΓΒ ἃγὸ 4}} ῬΌΓΟΙΥ ΟΠ76ο- 

γα]. ΝῸ 5800} Π8ΔΠ10 88 Ηδάγδος ἴ8 ΠΟῪ ΟΥ̓ ΟΝΘΓ 
ἴδ8 ὑδθθὴ Κηονη, Τίιο ΓΘ] αΐοσβ οὔ ἴΠ6 ΤΧΧ. 
διὰ Ψ ]ρΡαῖο ὑγογα ἱσπογαπὶ οὗἉ . ΑἹ] τῆ6 οἴ οΓ 
ῬΤΟΡΟΥ ΠΔΠῚ68 ἴῃ [ἢ ρΆ888 06 ΓΘ Ὑ70}] αηδογθίουά ’ 
18. οπ6, ἴΠ6 ἢγβῖ, [85 τγοβιβίοα [Π6 δοσγιβ οὔ τῇς 
βουῖοδβὶ ΒΟ ΟἾΔΓΒ ἴὸ ΚΙ ἰΐ ΔΎ Ὠἰβτογίοαὶ ἰάθη τῆσδ» 
εἷομ. Υ ε πιαδί, {πο γοίογο, οἰ τῆ Υ 88 Υ τῆδι ἰδ ἀδηοῦοβ 
ἃ ΤορῖΟἢ ὩΟΥ͂ ὈΠΚΠΟΊΏ, ΠρΆΥ ΠΑ βου, ἢ ϊοῇ 8 
ΒΌΓΟΙΥ τηοβὶ Ὁ} ΚΕΙΥ͂ πῃ ἃ σοππῖτν δὸ ἰοηρ δπὰ 
τῃοτουρὮ Κποινῃ 88 Πουίβοση δΥΤΙ͂Α ; ΟΥ̓ 6136 αῖνο 
ἷ: ὁ ἤρυγοῦνο τηϑϑηΐηρ. Αββυμηΐηρ τΠ6 ᾿πίτογ, 
Ἡδοηρβίοπθογρ, Κιϊοίοι, Καὶ], αὔἴοσ Οδ]νίη, ὁχ- 
Ρἰαἷπ ᾿ζ 85 δ σοι ροιπα ἴοστῃ ἀοηοιίηρ' σ)πρ-ισσαξ 
ΟΥ Λαγεΐ-φεπίίε,1 ες ἢ 106 ῬΠΌΡΠΕΕ ΘΙΏΡΙΟΥΒ 85 8 
τΥ5ι1ςδἱ ἀοδὶρηδιίοη οὗ [6 Ῥογρίδη ΕἸηρίτε, πηϊοῆ 
ἴον ῥυτιάθη ἶδὶ γεββοῦβ ἢ6 γγ88 πη} πῶ ἴο0 ΞΡΘΟΙΕΥ 
ἸΏΟΤΟ ἀἰπη ΠΟΥ, [π6 ΘΡΙ οἱ τηθληΐηρ, τῆ δὲ [ἢ ἰδ ὰ 
ὩΟΥ 9ΈΓΟΠΡ 8δη 0 ΤΉ 5}}4}} ΒΟΓΟΔΙΟΥ Ὀ6 ὨΠΙΩ ]οά 
δη δὰ ἴον. Τῇ δα θβοηθθηξ Βίδι 6} [8 ἀγὰ ΤΏοη 
ΟἸΪΥ͂ ΘΠ]ΔΓΡΈΤΩΘΗ [8 ΟΥ Βροοὶ βοδτίοπ 8 οὗ [88 ρῬΘΠΘΓΑΙ 
Υἱδιἐδιίοη αἰτγοοῖοα δρδίηδὲ [Π6 στοδὶ δ ρῖτο πη ον 

1 Ρεοδοοῖ δονίδθδ Εἰἰδ γίον, βογίηᾳ, Ὅέεξε αἰψπιοίοφίβολεν, 
γαεμολο εἶπά ἐπ ἀαγ Τλαὶ αἰεὶ ρίάεδ, ξαν κω δολαν πυρὰ 

ὙΠ Οἢ (Π6 δοννβ ΓΟ ΠΟῪ ἴῃ δι Ὀ)]θοτοη. 15 χτοϑῦ- 
ἐπα »λαοϑ. ΤῊΪβ οἰδιυιο σοππηηθηςοβ ἔπ οἴ} οἵ τῆ 
βου ΓᾺ} ραγ οὗὁἨ της ψῃοἷα ἀοϑὶνμπαῖθὰ 85 Ἡμάγδςοῃ. 
ΤἼδ Ὀυγάφῃ 15 ἴ0 δἰ ϊὰθ μοιτηδηθη ἅμοη 1)ηπι88- 
ου8. [18 πϑδιϊνο σι], τν δἰ εἶ σρασοθὶ οἡ τῆ (τοδὶ 
Ουπαϊοδῖ, ᾿ννγὰ8 ΠονῸΣ δϑθουναγὰβ γτοοονοτοά, ΗδΒ 
8 6γ6, οἰ(5. ΜδΏ, ᾿οῖθ, 88 ἷπ 96 γ. χχ χὶ!. 20, 5ἰρ- 
ῃἾβ68 τὴ6 τοδὶ οἵ τῆϑῃ Κ πα 848 οοῃίσαϑίοιὶ ἢ [8γ8ο]. 
ΤἼς Ἰαιίον ἢδὶΓ οὐἁὨ [ἢ6 νόγϑο ρίνϑ ἴῃ6 γδΆβοη οὗἉ τΠ0 
ἤογμοσ, πδηλοῖγ, τπδὺ Οο( 8 ργονίάδπος οχίθπαβ 
ΟΥΘΡ ἴ86 γῇο]ο ΘΑΣὮ, δηὰ Ηδ τπογοίοτο οδῃηοῖ αἷ- 
Ἰοῦν [Π6 οχὶδιΐηρ ἀἰϑρτγορογείοη ὑθιννθθ ᾿εἶ8 ΡῬΡΟΟΡ]Θ 
Δηα [6 Ὠεδίμθη ἴο σοπίϊπαθ ἐα βνοϑυ τ αι ϑ0Π1θ 
(Κἰπιςιὶ, Οα]νίη, ΗΕ άἀθγβ0}} γοηΟΥ “τῆ6 6γα οὗ 
ΤῊΔΠ,᾿ σέη. 8ιὉ)., 8ἃ5 ΚΕ. Υ., Ὀυῖ {Π18 τοαυΐγεθ. Δῃ 

ὈΠυ584] τοπάοτίηρ οἵ 3, δπὰ βοβίἀεβϑ, ἀοϑθϑ ποῖ 
δι [ἢ σοη!οχί. 

ψεγ. ῶ. Απὰ Ἡδιοδίῃ αἷδο. Ἡδιηδίς, 186 
τθοκ Βρίρμδηΐδ ου ἴπ6 Οτυμίοϑ, 5:81} 4150 ὃθ δ 
ΓΟΒΕΪηρ-ρίαοο οὗ 16 Ὀυτγάδη. ΝΟΔΥΥ 811 Ἔχροβ- 
ἴτΟΥΒ. σοΠσι 1 σοηδβίγαϊπο ἴΠ6 480 ἴϑὸ ἩΟΓΩΒ 85 8 
το δτο οἶδιι86. Ηδπηδῖ πὰ ΠΔΠ ΔΒΟῺ5 ΔΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ 
ζοηηοοῖθα 88 ἰοροῖμοῦ τοργοδεητης ϑγγία. Οοη- 
εἰσιοῦβ ἰπ ΘΓ ΤΟΓΥ͂, ΓΠΘΥ Ὑγ ΓΘ 4|1|Κ πῃ ἀοοτῃ. 
Ετοιὰ ἀπο ἴΠ6 Ρτορἢεδῖ [τη ἴοὸ ῬΠοπίοίβ. ΤΎτΘ 
δα Βίάοι ͵δ Ξε Τγγο νυἱ τὴ δι᾽άοη, κ8 ἐπ [Ὁ] ον πα 
ΘΓ ἰη (ἢ 5'π τὴ ΒΏΟΥΒ. ΤΥΤῸὸ νν88 8 ΟΟΪΟΠΥ͂ 
οὗ διάοῃ, δυΐ ΥῊΣ ἀδορπίοῦ δοοῦ οὐ ἰβί ρροὰ [Π6 
ἸΏΟΙΠΟΥ, δηδ 85 ΘΔΙΥ ἃ8 1588} 8 {ΠπῚ0 [Π6 6] ἀ6Γ 
ΟἿ νγ͵ὁ8 νἱοννοα 88 8ἢ δρροπάδρο οὗ ἴδε γοπηροῦ. 
Βϑοδῦβο ἐΐ ἰδ. ὙΏΘΓΘ ἰ8 ΠΟ πορά οὗ ρνὶηρ ἴο τ|16 
σοπἸ ποι, [6 γαγο δηά ἀουθιαϊ τηοδηὶπρ, αἱ- 
ἐλουσὰ (Οαϊνίη,; Ηεοπάογβοημ, Εἰ. Υ΄.), βίποθ 118 ἢοΥ- 
Δ] 86Π868 δ {5 ρεγΐεςγ. Ἵγτο 88 ΨΘΣῪ ὙΓΪδ6, 
88 1Π6 τοῦ! οομηῖ8 νυ δάμη, ται} 0}γἱηρ θϑ ἢ 
δὰ βίγθηριη, δπά ἐγυβιϊηρ ἰπ ὑποπὶ; Ὀὰῖ [Π]85 ὙΘΥΥ͂ 
ὕπο, οὗὨ Θδυῖ} τ βάοπι ξεοῦκηι το αἰνὶ πα ΓΤΟΙΓΙ- 
του (Εσοκ. χχν!. 2-6. ΟΥ̓, 1 Οοτ. 1. 19, 27). 
γεν. 8. Ῥοβογίθεβ {π6 Γοβϑοῦγορβ οὗἩ τῇ ἴηδ0} 8 

οἷν. ὙΠῸ βίσοιβμοϊά ἄοι θι16858 τοίογβ ἴο 106 ἰτη- 
ἸΏΘη86 ἀοι}0]6 δα -ν 4 }} ψν ἢ ]οἢ τηδὰθ [Π|6 οΪαοθ 8ρ- 
ἸΔΓΘΠΌΥ ἱπλργορηδΌ 6. ΕῸΥ ἤθῦ ναϑὶ δοσα Δ 110}}8 
οὔ θα! ἢ, 860 [8. χχῖϊ, Ε2εκ. χχνῖ, ΨΥ - 
δλίπίησ, 15 Β  ΠΙΡῚῪ ἃ ροδιῖοαὶ] ἤδιηθ οὗ ρο]ά. 

νοῦ. 4. Φοδβονδὴ "111 δοΐίξο. Απ Θϑγ ΠΥ οοη- 
αΌΘΙΟΥ ΠΙΔΥῪ Ῥογίοστιαα (6 ποῦ, θυ τῆ υἱεἰπηδῖα 
ἈΘΩΘΠΟΥ͂ ἰ6 τὴ06 1,οτάὰ, το Ὀ6 0145 δη σοπίΓο]8 δ8}} 
τΐηρ8. ον Ὀυϊνγασῖς. [ἰ 18 οὗ 11{Π|6 σΟηβθητ6η66 

Ὑ ΠΟΙ͂ΟΣ ΤΊ 06 τοπάογτοα γαπιραγί, ΟΥ πιϊφλϊ, 50 
Ἰοπρ᾽ 85 ἐπ 8 ποῖ οοπνοτγιεά ἰπῖο ἱπίος πὸ ροΐηϊ οὔ 
[Π6 οΟΙδΌ 56 18 {παι {πΠ6 ἰπδιῖδὺ ρμοβίτοπ, νν ἰοἢ ἀρρδῖ- 
ΘΏΓΥ τοπάογοὰ εἶτ6 οἷτγ ἱπνιῃςοὉ]6, Βῃο πα] ἔδοὶ ἐΠ8 
νείρῃςὶ οὗἩἨ Φοθονδ 8 παηά, πὰ ῬγοΥθ πὸ ῥγοῖθο- 
ἴοη. Ὑηὸ γῥγοαϊρίουϑ ΡΟΝ δηὰ το] ἢ οὐ [ἢ6 
Ὑγτίδῃβ, πὶ {πον πτίοῦ Ονθγ ΓΟΥ͂Ν, ΔΥῸ ΔΙΊΟῚΡ ἐπ 6 
τηοϑὶ ἔδυ ΠΑ οὗἁ ὨΙβιοτ 4] {ΓΌ (8. 

γον. δ. ΤΠ6 ῥσόρδοὶ ἔπτη ἴο ῬὨΠΠ8ιῖ.. ΑΔὮῈ- 
Ἰκ61]0υ) 8668, οἷο. Α γτἱν! ὰ ἀδδουϊριίΐοη οὗ τπ6 αϑεοί 
οὗ τῃ9 Γ4]}] οἵ Τἴγτο ὑροη {πὸ οἰτ68 οὐ 186 οοδϑὶ 

ξαγ τ ξαγί, αν εἰἱ εἰαγὰ μὰ Καὰγ τὰἴ κελισαελ. Βυὶ πῆοῖο δὶ! 
819 (τορίης ἴα ἐδφ ἀδιίκς, εἰ οι ἰθ θοασ οὶ ἰη γνὶδου. 



6, ΖΕΟΗΑΈΕΙΛΗ. 

βου! ἢνγατὰ (οἴ, 18. χχὶ. 5). Ὅπῖν ἴον οἵ τις ΡὨϊ]- 
δι π6 σαρ [818 ΔΓΘ πηεπιϊοπρά, δέ ὑοῖης οπιοά, 
88 ἴῃ Απιοε, ἱ. 6-8, 76γ. χχυ. 20, Ζθρῇ. '1. 4. ΤΠθ 
ΟΙἸΉἸβδΐοη βοοῖβ ἀπα 10 τπ6 δος τπδὲὺ δίῃ, δίϊου 
Ῥεοΐπρ ἀἰδιηδηιοὰ ὉΥ [{π2ῖ4} (2 ΟἼγοη. χχυΐ. 6). 
βαῃπὶς ἰηἴο μο] ἰς 8] ἱπαϊρηϊἤσαηοθ. “ 85.668" ἰ8 ἴὸ δ6 
ΒΌΡΡΙ] θά δἴτον Οαζα, διὰ ὈΟΪἢ “8668 δηᾷ “" δ γβ ᾽ἢ 
αἴου ΕἸ ΚΥο. 86 Ἰεϊηκ, ἰη ἨδΌγον, ἴδ κα [ῃ6 δει- 
616, απὰ ἴῃ6 86η86 18 Ποῦ 5ΠΏΡ]Ὺ ἴπδὺ τῆ τοϊρηΐπρ 
κίηρ γουίβηθβ, θὰ. τπδῖὲ (424 Ποπορίοττῃ ΠᾺ8Β ΠΟ 
Κίης. ΟΥ̓ οουγβθ, 800 }} ἸΠΟΠΆΤΟΙΒ 88 ἴζ δα δὲ 1818 

Πἶτη6, ΘΓ ΟἿΪΥ γδϑβα]ὶ Κίπρβ.0 7 2, Ηρηρείεοη- 
ὈΟΥΩ ΒΓ ΠΠΟΠΘΙΥ σΟποπ 8 δρϑιηδὶ [Π6 ΘΟΙΠΠΊΟΙ 
ϑβῖνο τοηάοσίηρ, δῖ ΒΡΡΆΤΟΠΕ νίτῆοι γθδϑοῃ. 
ἧς (νὰ Ἐπ] ὰ δπὰ Κόἢ]οΓ) τοηάθγ, 1 8}|81] δὲ 
ΟΥ γεπιαΐη, ἴῃ ορροβέτίοπ ἴὸ ραδβίπρ' ου οὐ ρβϑβδὶῃρ' 
ΔΎΔΥ. Βυΐῖ ᾿ΟΙΏρΑΙῈ Ἰδβαίδῃ χίϊὶ. 20, θῦθ [86 

γοὺ ἰδ πϑθὰ 88 Ἐχϑοῦυ ραγΆ 6] τῖο 217. (5. Α. 
ΑἸοχαμάθγ ἐπ ἰος.) 

γοῖ. 6. Απὰᾶ 6 τροηϑτοὶ ἀὐγοῖς. ὙΡΘ. Α 

ψοτγὰ οὗ πηρογίδίη οτρίη, τὶς ΟΟΟΏΒ. ἱπ ΟἿΪΥ 
ὁη6 οἵἴθποῦ ρμἷδες ἰη δεγρίαγτα, πα λοῖγ, Πδυῦ. χχὶϊ!. 8, 
ὙΠΟΓΟ ἰτ τηολη8 δαδίαγα. "6 τοπάοείηρ ἰπ ἐΠ6 νοῖ- 
βίου ἰ8 ἔτοπι Εὖγβι ( ἰοσίἰοπανν), νιο ἀθάποθα (ἢ 6 
νοῦ ἔγοῖὴ δὴ δϑβιπηθα σοοῖ, 5:  ης; ἴο πες ἐλδ 
δεχοβ. [18 πδοα ἐπ 1Π6 ἰοχί ἴο ἀδηοῖδ ἃ ρϑίβοῃ οὗ 
Ὀ]Θπιϊδη6α υἱγιι. ἐπονα δα τυ μς Ἰοϑθ 118 πδῖϊνα 

αἰαϊίοι, δηὰ αν {ΠοῸῚγ ῥΪαοθ δυρρ!ίοα ὮὉΥ͂ 8 
ϑεγμες Ὀτοοά. ὍΒ6 ῃυχίᾶδβ οὗ 89 ΒΜ δοσθα, 
ἑ. 6., 1} τὲ οοηδι 88. ἐμοῖν ῥγὶάθ. ΤῊΐ8 οἰδαδα 
ΤΟΒΌΙΩΘΒ δὲ ργροθάθδ ἴῃ τοι! ἴο [Ὧ6 βϑύϑγαὶ 
οἰ65, Δη ἃ ΔΡΡ 68 ἰξ ἴὸ [Ππ6 παιίοη δ ἃ νιο]6. [ἢ 
εἶθ ποχί νοσβὸ ἃ δισίπον δάνδησο 8 τηδᾶθ, δμὰ [86 
σοηγθγείοη οὗ 86 ρθορὶο ἰ58 δεῖ ΤΌΣ Β. 

Μεγ. 7. Αϑά τίακο.... Ὀ]οοᾶ. ΤΏ Ββἰηρι]αῦ 
βυῆχοε τοίον ἴῸ (86 1Ιἀ684] ἈΠΕ ἴῃ τὰς τὰ6 ῬΉΣ]- 
ἰδάποεα ἃτὸ οοποοὶνϑαὰ οὐ 88 ἃ βίηρ!θ βρούβϑοῃ. 866 δ 
ΒΤ Ὁ ο456 ἰῃ οἷ. νἱ!. 2,8. ΤΏ Ὀϊ]οοά τηρηϊϊοποᾶ 
δ ἴπδι οὗ εβονἤςθβ, ψηϊο ἢ [6 ποδί θη βοιηρι Πη68Β 
ἀγβηῖο, δηὰ τ6 δον ΠΌΣΟΙ -ΞΞ ποῖ ἰάοἶβ, 88 ᾿ἴ Πα 
ὑοτο χοΐῃρ 0 πο] οἱ ἴὸ ἴδοπὶ πιογαΐσμδ ( Ἠεπρβίθη- 
ΕΓΖ), Ὀὰιν ἰἀο!αίγουβ οἴοντίπϑ. ΤἼ6 τῆο]ς οεἰααθ6 
βίτ ΚΙ] ἀδρίοῖδ τ86 δὺο! το π οἵ ἰάοίαῖγγ. ΤῈ 
γοϑὶ οὐ τῃ6 γογ86 δβαῖδ ἴοσι ἢ τ᾿ Πδὲ σοπιθ8 ἴῃ 118 ρ] (6. 
Απὰ ονϑὰ ὨΘ, ἑ. 6.,ὄ [6 πδίίΐοη οὗ ἴῃ. ΡΠ 501 π68 
ΤοΆΓδα 88 ἃ Ῥοβοη. ΤῸ ΟἿΣ Θοᾶ πεῖς ἀοὰ 
οἵ [βγδεὶ. ὙΤΉΘΥ δ.8}} Ὀθοοῖηθ ἢΪ8 ὙΝΟΥΡΠΙρΡΟΓΒ. 

Τήκο 8 Ῥτίῃοο, ἃ {86 Ὀγΐποθ. ΡΝ 6. ἃ ἀοποιη- 

ἰπαῖῖνο ἴγοτῃ ἮΝ, δηά ἀδηοίοβ {πο ποδὰ οἵ ἃ ἴπου- 
βδῃὰ (οἴ. Μίοδι, ν. 3). [ἢ {Π6 δαυ οῦ ὈΟΟΚΒ ἴϊ ἰδ 
ΔΡΡΙΪοὰ οὐἱγ (ὁ τπ6 ἐγ θθ- ῥυΐηοεβ οὐ Εἰἄομ, θαῖ ἷΒ 
τλβηδίεγι οα ὈΥ ΖΘΟΒΔΓΔἢ ἴο {πὸ ττῖθαὶ πθδαβ οὗ 0- 
ἄδῃ. Τῇ γοπηπδηὶ οὗ [η6 ῬὨΪΠἰΒεῖ 65 ἰδ ἴο ὈΘΟΟπιΘ 
{|Κ ἃ οὐλἠϊαγοὴ ἴῃ Φυάδι. Τῇθ βιδίθπιθηὶ 18 οοτ- 
Ῥ οὐρά ὈΥ ἴδ ἢπϑ8!) οεἰδιβθ. Απὰ Τκτοσ. ΤΠ 8 ἴδ 
τιθη τ οηοα ποῦ ἰἢ δηᾷ ἰοῦ [186], Ὀυΐ δἰ ΡΥ ἴο ἐπα ἰ- 
γί ἀπ81126 τὴ ἀδφεο]αταιίοη ; Δὴγ ΟΥΒΟΥ οεἰϊγ που]ὰ 
Ὦδνο δηΒΝοΓοὶ 85 νγὸ]]ϊ. Τύκο 186 Ζοθυδίζο, ἑ. ε., 
Ἰἴκα 116 δπείθηϊ ἱπ δ Ὀ τδη5 οὗὨ Φοῦυ8, ννῆο Ὀοσαπ6 
ἱποογρογαῖθα νὴ [86 οονοηδηϊ ρΡθΟρὶΘ δηὰ βῃπαγοὰ 
4}1} τΠοῖν ῥτίν]οραβ. ὅθ0 Π6 οαδ86 οὗ Ασβυηδῃ, 3 
881. χχὶν, 18. 

ας. 8. Νοῖ ΟἿΪΥ 5118}} ὁ υδρτηοης [Δ]] οἡ ἔδ6 
ΠΘΙΕΕΡΟΠΠΕ, ΒοδίΒθη δπὰ 1[Π6 τϑυλπδηῖ οὗ [θὰ ὃ6 
Ἑςοηγοτγίοα, Ὀπὶ ἴΠ6 Ἰοτὰ Μὴῖ}} ΘΔΣΘΙΆΠΥ Ῥγοίθοϊ ἢἶ8 
ΟΥ̓ Ῥθορίθ. Απὰ 1 ϑῃοδσορ :ὉΣ ΤῸΥ δοιδ0. 
Ἤοιϑε, (αἱ. οὐπῖπι., δἴδπἀβ ἴῸΓ ΡῬΘΟρ]Ὲ οὐ ΖΔ Υ οἵ 
αοἀ (Ηοϑ. νἱϊί. 1). Δ’π ὩΣΤΩΥ ἰδ ΤΠΟΥῈ ὈΓΘΟΊΒΟΙΥ 
ἀοβηοὰ ἱπ 116 ἢδχῖ οἰδῦδα 88 ρδδδίπρ' τπτοῦρἢ δπαὰ 
τοῖα τη ,, ἑ. 6., ΤΔΙΌΒἢρ ἴο διὰ Ὁ. Νὼὸ ΟΡΌΣοϑ- 

ΒΟΥ, 56 ἢ 18 Εργρί, Αϑϑγτία, οὐ Βαθυϊοη. ΕΌΡ ὯὩονν 
Ὶ 566 --᾿ ὅ1Π| οχογοίεϊηςς τὴν ργονϊἀθη τί] σοπίτοϊ. 
“Ἴη τὴ6 οϑτἰπηατίοπ οὔ τηθη οὗὨ 1116 ἔῃ, σοὰ 4πΕς 
ΟΠΙΥ ποθὴ Ηδ ἰδ οί Πν ἱπιοτίογίηρ ᾿ (Ηεηρβίδτ- 
Ὀετρ). Βαῖ ἰη ἔλεος Ηδ δ668 4}1] {π6 {Ἰπη6. 

“ὙΠ ΘΓ σλἢ ὍΘ π0 ἄουπδὲ (πα ὸ παν Ὦ6γὸ 88 
ταρἢὶς δὴ δοοουηϊ οὗ ἴπ6 ἐἀχροάϊοι οἵ ΑἸοχαινᾶσγ 
τη ατρδῖ 48 ἰδ σοῃδβίβῖθῃη; υἱτἢ ἴῃ ροπτηδηθης ἀ15- 
ποιίοη θαίνγθθη ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ δὰ ἢἰϑίοτν " (Ηδηρδίρη- 
ΝΣ ΤΟ οδρίυγο οἵ Παχηδβοιβ, οἵ Τγτο, δῃᾶ 
οὗ (ὑεΖΆ, ᾶγὸ πρὶ] -Κπόνη Ὠἰἰβιοτὶοδὶ) [δοῖβ ; δηᾶὰ [656 
ΟΆΓΓΥ τ ἸΠθ δββυσγαηοο [Πδὶ ΤΠΘΓΘ τνᾶ8 8150 ἃ 
[16] πηοηϊ οὗὨ [πΠ6 ργεάϊςτοη ἴῃ τοΐεσεποο ἴο ΗΠ δ ἢ 
δηὰ τ}1ὸ ΟἿΟΣ οἰεἶου οὗ ῬΉ:]Π51τ|6, οὗἩἨ [Π6 [816 οὗ ΤΣ ἢ 
ΝΘ ἤᾶνΘ ΠΟ ἜὌχργοββ βοεουῦηῖ. Τ]ιὶβ [Ὁ]8]1πλοτΐ, 
ΠΟΎΘΥΘΥ, Ῥγ88 ΤΩΔΠΙ (ΒΟΥ ΟἾ]Ὺ ἱποὶρίοηϊ, ἰδ ἢ 
85 ἴΠ6. Ἰποοτγρογδιίου οὗ {π6 ἘΠ 1511 η 68 ἢ στο ὶ 
ἀἰὰ ποὺ ἕβκ ρμίδοο πη0}]} ἃ ἰδίεγ ροσίοα. Οπ τῆ6 
οἴμοῦ μαηὰ, πὸ διϊειαρὶ οὗὨ τὸ 8ο-οδ]]δὰ Ἰδῖον Ἵσῖτ- 
ἰοΐδαι ἴο Γοίου {Π6 ρϑϑβδαρσο ἴο 1π6 σΠοῃημ6515 οὗἩ ἴ}ΣΖ- 
ΖΙΔῺ πιοπεοποᾶ ἴῃ 2 ΟἸγοη. χχνὶ. 6, 7, σοι] οἰ ΘΙ 
(αἰϊα ; θοσδυθα [Πχχίδῃ ἀϊὰ οὶ δἴἰἴδοὸῖκ Πειηδϑοιλα 
Δηἃ ΠΙΑΙΔΤἢ ἢοσ ΤΎΓΘ, τ ἢἰς ἢ ἀγὸ μογα πιο ϊοηοᾶ, 
Ἅ}6 Βα ἰά βαθάϊο ΟἾΒΘΓ ποὶρθοτίηρ ποδίδθει, 
ἙἘκομηἶῖοβ, Ασαθίδηβ, Μδοηΐίθθ, π'Ὸ αἀΓὸ ποῖ 06 Ὲ- 
τἰἰοποά. ΤῈ ταρὶἃ οδ᾽ οσὙ ΟΥ̓ τ8656 οοπαυσϑῖδ ἰ5 
τηοβῖ ἢ ἐμὰν οῆρνν [ο ἴπ6 ἀζθθου οὗ [86 “ δοιζοας ᾿ἢ 
Ὑ Ποῖ ᾿)8η161] ἐν (Υἱ1}. 5) οοτηϊης ἔγοιῃ ἴθ νψοβὲ 
“Ὅἢ ἴπο πος οὗὨ [86 8016 οαγῖῖι, δπα 6 τουοδοα 
ποῖ ἴΠ6 στουπά.᾽" ΑΙ] τ᾽Λ2)6 στοαὶ σδρίβὶῃβ ἴτοπλ 8665- 
οϑβίγι8 ἄονγῃ γἱο]ἃ ἴο ΑἸοχδπάου ἱῃ ἴ86 δν᾿π658 διὰ 
οχίοης οὗ 18 οοῃᾳῃοδῖδ. Ενθη ἼΥυτα, ἢ 8}} Σῖ 
πη] 6 96 ἀΠΥΚΟΊΩΡΕΕ δὰ τοβοῦτοοβ, δίδγοαὰ ἷδ 
ἜΠΠῚ ἴῸΣ ΟἿΪΥ ψὮῆδὺ 88 ΘΟΙΠΡΑΓΔΕΥΟΙΥ 8 βῆοχε 
ροτοα. 

ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΜΌΒΑΙ, 

1. ΤΠ ποτὰ οὗἁἨ [ΓΠ6 1ογὰἃ οοάἀυτειῆ ἴοτοτοσ. 
Ηδξγθ ἰβ 4 ργοαϊοιίοη οὗ ἃ ΠΟΑΥΥ ΟΔΙ τ Υ, νυ ἢ 
(ΑἸ18 ἴῃ βυσοδϑδίου ὑροῦ Ὠδπιαβουβ, Ηδπιδίῇ, 
Ζίάοιι, απὰ τ βοα-οολδὲ οἰτὲ8 οὗἩ ῬὨ 816 ; τοὶ ([Π6 
ΡΘΟρΪΘ οἵ αυά ἀγα βαΐίρ, σπαγάθὰ ποῖ ΌὉῪ δὴν ἢυτηδῃ 
ΟΥ̓ ΟΤ, Ὀπὶὸ ὈΥ [Π6 ἀπβοοή Ὀγθϑοῦςο οὗ {ποὶν σοά. 
ὕνθῃ 80 ἰζ οαπηὰ ἴο ρᾶδ85. Τα δγυγίδῃ οοπαιαβῖβ οὗ 

ΑἸεχαπᾶενγ [πὸ ατγοαὶ δι] 6]]6ὰ [ἢ6 ρΓΟΡὮΘΟΥ͂ ἴοὸ 189 
οι, Αἴογ τπ6 Ὀδε116 οἵ 1868, Β6 οδρίυτεὰ )6- 
ΤΆ 30 118, ὙΠ ἷ0}} 1)αγία8 πα ΘΠΟΒΟῺ 85 ἴπ δίγοης 
ἀαροβίϊοτν οὐ ἢιἷ8 γθα ἢ, δηὰ 1018 ορεποα τὸ Ηἶτα 
411] Οα]ο-ϑγτγῖα. Ζιάοη βοὺπ βαγγθηδογεά. Ἧτο, 
βῖγοηρ ἴῃ 1τ8 ροβίτἰοη, 118 ἀεί ε68, [15 δ ἢ, δα ἃ 
ἰ15 ψ]δάοχῃ, τη θ ἃ δία ὈΌοσι γοβ βίδηςθ, γοὶ ΔῸΣ 
ἃ βόνοῃ ΙΟΠΓ8᾽ δἴοζα νγν88 (δ Κθὴ δηὰ “ἀεγουτοὰ 
Ὁγ ἢτο." ΟὍᾷαζα, ἴοο, δἰ ποι ρἢ ἰΐ νγϑ8, 85 118 Ὠδπιθ 
ἱπηροσίδ, ἐλ6 δἰγοπσ, νΓ8 σοηαμεγο ἈΗ͂ΟΥ να πιοῃί5᾽ 
οβοτνῦ, απὰ ἀοβίγογοά. ΤΠ ἡ Ἐο]6 τορίοη [6]] ἃ ὕγεν 
ἴο ἴπ ἱπηροτγίοιιβ σοι γοσ, Ὀαὲ [86 Ἀττηΐοθδ ρμαβεθα 
δηῃὰ τεραβερᾶ ὉΥ Ψ6γιιβα]οπι πους ἀοίῃρ, [86 Ἰεδδὲ 
ἰπΐιγγ. Φοβορῃι8 δοςοι 18 [ὉΤ (Π8 το ΓΚ 80]. βοῖ 
ὉΥ 116 βίαιοπιοπὶ ἴπ8ὺ δῆ [ἢ6 ΘΟΠΟΌΘΓΟΥ ἀτὸν 
ὨΘΘΓ {πὸ οἷτγ ἴ[86 ΙΧ Ὦ ρῥτίοδε σγοηΐ ἤοττῃ ἴο τηθοξ 
εἶπα, ἰπ ἷ6 οϑδῆςϊα] γτοῦο8. [Ὁ] ουσαὰ ὉΥ ἃ ἰτγαΐη οὗ 
Ὀτίοϑιβ ἀπὰ οἰ ΠΣ 5 ἀὐταγοα ἰη ὙΠ; δὰ τμαᾶῖ 
ΑἸεχαπάον τνὰϑ 50 ἱπηργοβδοὰ ὈῪ ἴπ6 βρεοίδοὶθ {παῖ 
86 ἀϊά τανοοποα ἴὸ ἴΐ6 ΒΟΙΥ παπὶθ ὁπ πὲ ΙΖ 
ῬΤίοοτ᾽θ τοΐτγ6; δπά ψ θθη Ῥδττηθπῖο οχργεδβϑρὰ 50.- 
ῬΓΐθ6 δὲ 16 δεῖ, Πα δηβινογοᾶ τπδὶ "6 δὰ δθδη ἴπ ἃ 
νἱβίοη δἱ Ὠΐυμι ἰη Μδοράοῃ, ἴῃς χοᾶ σοι δα 
Γορτοβοηϊοα, ν ἢο δῃοουγαροᾶ ᾿ἷπὶ ἴ0 ΟΓΟ55 ΟΥ̓ΟΣ 'πῖ 0 
Αἷα δηὰ ρῥγοπιϊβεὰ πὶ βυοοεβθ. Αἰϊεγνγαγὰβ. Ὠ6 
δηϊογοᾶ (Π6 εἰτγ, οἤδτεα βδογίῆςθ, δηἃ ἤεαγά δ τε- 
εἶτα] οὔ [Π6 Ῥτορβοοΐοβ οὗ Ὠδηΐθὶ νυ πὲς ἢ ἰοτειο]ὰ ἢ 5 
Υἱοίοτν, ἱπ ὀοηβθαῦθηοδ οὗ π ο ἢ ἢ ὑεδιονεθὰ ἐπα- 
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τίδπε ῥγίν!]οροβ ἀροὸπ τπ6 δεννβ. (866 Ἠδεπρβίθῃ- 
δε , Οεπμΐπεμποσε 97 δαπίεί͵.324.--238.; δι ῃ 8 2) ο- 
ἐἰοπανῳ ο7 ἰλ6 Βιδία, ». 60.) Τῆδ τγατῇ οὗ 108 ΠΔΥ- 
Γαιΐνο, αἰ που ρ της ἢ φυοδοποά Ὀγ Ῥυίάθδαχ πὰ 
ΟἾΒΟΓΒ, Π88 ΟΕ ἴϊς σοΙΏ6 ἴο δ οοποίἀογοα οΧιΓο ον 
τοῦυαῦ]ο, οὐ ἴπ6 στοιπὰ οὗ δοιἢ ἰϊ8 οχίογηαὶ 6ΥἹ- 
ἡ οῆξο δηὰ 15 ΘΟΠβἰβίθηου πὶ ἢ 186 ΘΠ ΔΥΔΟΙΟΥ δηᾶ 
ΡοΪογ οἵ ΑἸεχδαηάοσ. Βα ὕπογα ἰ8 πὸ ἀουδιὲ ἢ δῖ- 
ΘΥΟΓ οὗ 186 πηδίη ἴδοι, (δῖ διηϊὰ {πὸ βίοττῃ οὗ σ0ῃ- 
4ασδῖ Ὑγῖς ἢ δυγερὶ ΟΥ̓ [86 Θη{| Ὁ ΘΟἰοτιΐποιι ΓΘ- 
εἴου, “76γιδαίοπι Θβοδροα ἀπματτηθά. 'ΓΠα ΠΟΙΥ ΟἿΤΥ 
δχρογίοποοὰ τῆδῦ Πδνιὰ βαϊά (8. χχχίν. 7), “ΤῊ 
δησεὶ οἵ (6 [τὰ ἐποαπιραί ἀτουπὰ τπετὰ τπδὲ ἴὉΔΓ 
Ηἰπι δπὰ ἀδ᾽ νογοιι ἐηθαι." ΤΠ ἰδ “ σαρίδἰη οὗἩὨ 1ῃ9 
1,οτὰ 5 ποβι᾽ (Φοβῃ. νυ. 15) Καρὲ δὲ ὉΔῚ [80 οἵποῖ- 
Ὑἶβ6 ᾿ΓΓΟ515010]6 ἴ06. 

2. ΒΙοοάδιοα δηςὰ σαΥμδρῸ ῬΓΟΡΑΙΟ [6 ὙΔΥ ἴὉΥ 
το Ῥτγίποο οὔ Ῥοδοθ. Τθ ςοπαποϑὶ οὗ Αἰεχϑηάου 
᾿8ά αἰπη8 αηὰ τεβυ] ᾺΓ ὈΟΥΟΠα ΔΠΥ σοῃτοπιρ] αἰθὰ 
ὉΣΥ ΠΙπηβο ἢ ὄνθη ἴῃ 16 τηοβῦ ΘΧίο πεῖν ΟΥ̓ Π18 διτ- 
τοδοπίηρ τίοσβ. Ηδ ἴογο ἄονγη τῃ δὲ ΟἸ6ΥΒ τηὶρὴϊ 
θυ αρΡ. ΤΟ πυπι Πϊατίοη οὗὨ [Ὡ6 ϑιυτίδῃ βουγοΥβ 
Δηα ργουίηςοβ Υ᾽88 ΒΓ ΤΒΙΠΕΤΥ ἴο {πο ὶΓ σοηνουβίοη 
το τὴ6 τγσῦορν πῃ. ὙΠΟΙ͂Γ ογοὶ δὰ ἀοθαβίηρ ὙγοΓ- 
ΒΡ αἰδβαρρεδγοὰ, δηὰ 116 γϑηηδης ὈΘΟΆΠῚΘ ἱποοῦ- 

Γαϊοὰ ἢ τ86 ΟΠ γί δι δη Οματοῆ. ὍΠΟΥ ὀχ ϊῦ- 
10ξα οη 8 8πη8}} 808]6 Ὑ8δῖ [Π6 ΘΠ ΕἾΓΘ οὔγϑοῦ οὗ ΑἸδθχ- 
δηάον χη θα οὐ τ που] ὈΤοδα βίβρο, -- ἃ 
ΒΟΟΌΪΔΙ ργορδγδῖίος [ὉΓ ἴπΠ6 ΠΟῪ γπ Ηπα] ἴοτπὶ οὗ 
πὸ Κίησάοτι οἵ αοἂ ου φαγί. ὙΥ 6] 84γ8 ὙΥ ογαβ- 
ποτε, “ Ἧἥ ε ϑδροεῖς οὔ [πΠ6 οοηποοίίοῃ οἵ ββοσοὶ δηὰ 
Ῥτοίαπο Ἀἰβίοτυ ; θυῖ ψῆδὲ ἢἰδίογΥ οδῃ τίρ Εἶν 6 
οδι]εὰ ρῥγοίβῃοι Ἦ δι ἰδίοτν δ ἴπετο, τί Υ 
βιιιἀϊεά, πιιΐοῃ 8 ποῖ βδοτοὰ 5 αὶ ΠΙΒΙΟΓΥ 18 
ἘΠΟΓΟ ἰῃ Ἡίο ἢ ὙγὙὁ ΤΔῪ ποῖ ἴγϑοα ἴῃ ἴΌΟΙΒ οἴ 
Ομτίδε 1᾽᾽Ὰ μεδίδοη Ὠἰδϑίοτίδη (Αττδη) βαϊά {παὶ 
ΑἸοχδηοῦ, ὙΠῸ τῶ8 ᾿ἴκΚὸ Π0Ὸ ΟἴΠΟΓ πηδη, οοὐ]Ἱὰ ποῖ 
λαῦϑ ὕθθη σίνθηῃ ἴὸ (μ6 ψογ]ὰ πίιμουΐ [86 βρθϑοὶδὶ 

ἀεοδίση οΥὨ Ῥτονίάθποο. Βυϊ ῆαὺ τὸ Αὐτίδη Μ͵ὲ8 
Δη ἰπίργοηοθ ἔτὍΠπιὶ 8 ΠΑΓΓΟῪ ἰπάιιςοῖίοη 18 ἴὸ 8 ἃ 
Ὀτοδα ἕδος βίδιῃηροα ἀροη {Π6 ἴδοο οὗ ἴπ6 σοῦ 8 
ἰδίογγ, δη οοπῆνγτηθά Ὁγ 1Ππ6 ΟΠ ΟΌΓΓΟΙςΣ [681}π|0- 
ηἷο8 οἵ ὕνο ἀἰνὶπο 50618, ᾿δηίοὶ δηὰ ΖοἊμδγίδῃ. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὙΥΟΚΡΒΎΟΕΤΗ : ὕογ. 1. Ηδαγαοῖ 18 ἴπ6 ἀδθὶρ- 
πδιΐοη οΟὗὨ 1Π6 ρμονγοῖθ οΥ̓ [8 ψψοῦ]ὰ σΘΏΘΓΒ]ΪΥ (ΟΥ̓ 
νν ἢ Οἢ Ῥογβία 88 ἃ Βρϑοϊα.), δίγοην [ὉΓ ἃ ὙΠΠῚ16 
πὰ ῥγουάϊγ ὀχυ!απρ ᾿π τθ οἷν δίγθηρτῆ, δη ἃ ορροϑ- 
πως ἀοὰ ἀηὰ ρμεογεθσιεῖης ἷΒ ΟΒατγοῖ, δηὰ ἴῃ ἀ0ο0 
τἰπιθ ἴ0 ὃθ Ἰαἰά ἰονγ δῃὰ Ὀγοκθϑη ἰῃ ρῥίϑοθϑ Ὀγ Ηἰπι. 
Ηον ἸΔΩΥ Ηδάγαοἢϑ ἅΓῸ ΠΟῪ ὙδΌπιπρ᾽ ἸΠΘΙΏΒΟΙΥΘΘ 
ἃ5 ἢ ΠΟΥ͂ ἵν ΓΘ 8}}- Ῥουγοσίῃ! 1 ΠΟΥ͂ ΠΔΏΥ Δ ΓΘ ΓΑ ΊΩςΣ 
ἌΡΗΝ 11π|, δηὰ ΠΟῪ (ΟΥΓ Ὁ]6 Ὑ}}} Ὀ6 16 61Γ ἀογπ- 
411} 
ΜοοδΕ : Νουου [88 βἰπ τΏΟΓΘ ὑσου ]Υ θη γοποποα 

πογβοὶ τ δ ἴῃ ἔΠΠΟΣ δυῖ τπιασηΐδοεπὶ Τντα. Υοῖ 
8}} ν͵ὰϑ δινορῖ {ἰκ6 ομιδῆ Ὀοίοσγο ἴ89 ψ γι νη οὗἁ 
[6 νύ οὗ αοά, ψ ἤθη ἴἢ6 εἴπηα ἴογ ἴΠπ0 [18 ]Π1πιθπὶ 
οΥ̓ Ὠἷϊξ τπιγοδϊθηΐηρθ 84 οοπιθ. Το πυηάγοὰ γΘδΥ8 
ΡῬαββοὰ δινδὺ δἴἴοσ ἴΠ6886 {ΠΓοδί θη 8 γΘΓῸ υἱἱοτοὰ, 
αηὰ Ὑγτὸ δβοοιηθὶ βίγοησον τλ8Π ΘΥθῦ; γοῖ ΒΘ 
[86 ἀδΥ οὗ ἀοοῦι ἀδινηοά, [ἢ6 ζ4}16 78 {π8ὺ δὰ Ἰοΐϊ 
ΘΥ [86 αιοοη οὗ β685, ΨΏΘη ΤΏΘΥ τοϊατθαὰ ἰουθᾶ 
ΠΟΥ Ὀαϊ ἃ θᾶτα δηά Ὀ]Δοϊκεηοα τοοῖΐ, ἃ ἸΟΠΘΙΥ τηοῦ- 
ἀτηοηΐ οὗἩ ἴἢ6 {τὰ (παὺ ον Οοάᾷ 18 ἃ σοπϑιιηΐης 
γα... .. αυὰ νΜ|}} ποῖ τβᾶκα Ηἰπηβο ἢ ἃ ᾿ἰΐαγ ἴὸ 
ϑ8Υ6 Τ]ΔῺ ἰη 8 5.η5. 
φάτ: δκτοη α8 ἰλὰ οεδιιδίϊε. 

{πὴ τὸ 6 8 Ψενυβίῖο, 2. δε 0 8᾽068 ΤΏΔΥ Ὅδ ἀθ- 
πνοα ἔτοπι ΕἸΚτοηὶῖοβ. Ἠρδποθ Ἰεῖ ΠΟΠΘ ἀοθρδίῖγ, 
οἰτΠ6Υ [ῸΓ τ] οῃηβοἶν 88 ΟΥ [0 τμοὶν (]οννθ. ὟὝαοὰ ἰ8 
μιν οὗἨ τ680 βίοῃϑδϑβ ἴ0 γαΐδθ ἊΡ οἰ! άτοα 0 Αὐτα- 
ΔΙᾺ. 

1. 10 8. 8 τοδὶ 

2. ΖΙΟΝ Β ΚΙΝΟ ΟΕ ΡΕΑΟΕ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΙΧ. 9, 10. 

Α. 7 Ολαγαοῖον ο7 ἰδὲ Κίησ (νον. 9). Β. 766 Ναίωγα ακαὰ Ἐχίεοπὲ 97) ἀΐδ Κίπσάοιι (γος. 10). 

9 Βα͵οϊοθ στοαί, ἀδυρῃίον οἵ Ζίου, 
ϑ'ῃουϊ, ἀδυρηῖοῦ οὗἁὨ θγυβΆ 6 πὰ, 
Β6δο]ά, (Βγ Κίηρ σογαθίὶ ἰο ἦ (166, 
π8ὲ 4ηα βανοϑα ἰβ Ηρ, 
ΑἸΠΠΙοΙορα δηα τίσ ΠΡΟ 81 888, 
Ἐνθῃ ροη 8 οοΪι, {Π6 8}16-83868᾽ ἢ [04], 

10 Απάϊ ν]}} σαὶ οἹ 116 οἰιατίοὐ ἔγοιῃ ΕΡὮγαὶπι, 
Αμά (6 Βογβθ ἔτοιη “ογυβαῖθπι, 
Αμὰ [6 Ὠδι]16- ΟὟ 888}} Ὀ6 σαὶϊ οὔ; 
Ἀπᾶ δ 8881} βρθᾶκ ρϑδοθ ἴο 86 πιο η8, 
ΑἈπα 8 ἀοιτηϊηΐοη 8}8}} Ὀ6 ἴσοι 868 ἴο 868, 
Απὰ ἔγοιῃ [δ γῖνοσ ἰο (19 θὁπὰβ οὗ [116 Θδσγίμ. 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸΌ ΟΒΑΜΜΔΤΊΟΑΙ, ᾿ 

1 ὙοΣ. 9. -- (βῃουϊ," ΚΕ. γ., 9 ἴλο οσβοῦ τουάοείηρ οὐ ΓΙ, ΜὨΟΒ τοϑδΏδ, 0 ΔΚΟ α Ἰουά ποῖδο; πλροίδοε οὗ 10. 

ΟἿ ΒΟΣΤΟΉ ἀοροενδδ Ὁροῦ ἐδο οουίοχί. 

4 Υα:. 9.-- τ. Νοὲ ουὶγ το ἐδοο, δαὶ 7ὺγ ἰδσο, ἴυε ἐδ γ ξοοά. ΟΥ̓ 19. [χ. δ. 
8ὃ έτ. 9. -- ΤΏο ΒΟΥ. ,οαἱ ΟΥ̓ απ αἀδε, ΌὉΥ τορλκίηᾳ, ἰδ ἰδὲ Ὡου ἃ εἴη στην ἰηδίοαᾶ οὗ ἃ ΡΙΌΚΆΙ, τλΐοθοθ ἐδ ΦΙΩΡ 

Ια! προῦ ἴδο γου!ὰ οἵ ἴδο δηϊπιδὶ δ 009 ποῖ γοῦ οἱ φροῦφκιι ἐο ξὺὸ ὉΥ ̓ ἰθεἰΐ. 
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ἘΧΡΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ἐτοπὶ τ᾿ ἀοσβοτίριίοπ οὐ ἀεο]νθγαποθ πγουρὩϊ 
πὰ Ὀἰεβεί ρα οοηίογγοά ὈΥ πλϑβὴϑ οἵ ἀοδιγαςινο 
)υάρτηεπῖβ Ὀροη (ἢ6 Πποδίποη, τπς Ῥγορδθοῖ ἴγπ5 
ΔΌΓΠΙΡΕΣΥ [0 ἃ ΤΟΥΔῚ ΡῬΕΓΒΟΠΆΡΟ ὙΠῸ 8 ἴ0 ΔΡΡΘΑΓΣ 
υἱ που αὐ ἷ68 ΟΥ̓ ΝΜ ΘΒΡΟΏΘΒ, πὰ 5 Ὑ7}1} οβίδυ ἢ 
βόπογαὶ ρόδο δηὰ βεῖ υὕρ 8 κΚίημάομ οὗὨ πη] πηϊοὰ 
οχίρηϊ. 

νεγ. 9. Ἐοδοίοο. Τῆο νδ]ιςα οὗ {ἰἰἷβ ὉΪ]οβδίπηρ ᾽8 
οχργοβϑοά Ὦν ἃ ΒΌΕΠΙΠΊΟΠΒ (Ο ἸΟΥ͂ ἰπ νίονν οὗἷξ. Οοο- 
οοἶτ8 }ι.81}γ κανβ, (παῖ [Π6 ΒΕ ΠΙΤΊΟΠ 8 1166} σοπίδ ἢ 8 
Δ ῬιΌρΡΙοΟΥ. Ὀδυσμῖοσς οὗ Ζίοῃ, δθὲ οἡ ἰϊ. 7-10. 
ΤΊ Ῥτορβεῖ δᾶγβ, ΒΘΒο]α! 885 1Γ ᾿ς βανν {Π6 δηΐ- 
τηδίϊηρ δροςσίδοϊο, [ΒΥ ἰεἰπᾷ --- ποῖ ΔΥ τα] ]ογ, Ὀαϊῖ 
(λίπο, ᾿. 6., ἴ1ὴ8. οπα ἰοῃρ ῥγοπιϊδεὰ πα δχροοίοα 
(Ρεε. χὶν. 'χχχῆ), "6 ὙΠΟ δ᾽οηθ ἰβ (Ὦγ Κίηρ, ἰη τῇς 
μὴ δὲ βοπ86 οὗὨ ἴΠ6 υνογαά. 

ΤΠὶ6 Κίπρ [6 ἀοδογί θα ὈΥ͂ θαΥ δαί γοβ οὗἩ Ἵἢδτ- 
δοῖον δηαὰ ςοπάήϊιοη: (1.} ὅπ.δ86. Το Ἰεδάϊηρ νἱτ- 
ἴπ6 ἰ ἃ Κίημχ, πα ἤδῆος οἰ ἢ δδίσοα 1η τ6 Μ68- 
βἰαπὶς αὐ ογμησος (18. χὶ. 83-δ᾽; 66. χα. 5. 5. 

χῖν. 6, 7). (2.) Βανοά, ϑΙΖῚΣ ἰκ τοηδοτοά δοιΐνο- 
Ιγ ὉΥ 411 τῃς δηςσίοηῦ νουβίοῃβ {Γατῆογ, Οτοῖαξ, 
Κἰκικίμ, Ἡρδηάοτβοη); θεῖ {Ππ6 ρατιϊοὶρ ἰ8 Νίρλα! 
ψ ἢ ςῆ, ΚΠ Ππουρ ἢ ἰδ πηδᾶν 6 τοβοχίνο, 15 ΠΟΥΟΥ 80- 
εἶνο βάν ἴῃ νογὺβ ὑνοἢ παν πὸ Καί ἴοτῃ. (Π6]- 
Υἱη, (ὐοσσοῖ8, πα τηοϑβῖ οὗ ἴῃς τπηοάογηδ, χῖνο τ[ῃ6 
δαδὴν τοηἀοτίην. Α ἰεγίζπηι φιΐα ἢὰΒ Ὀδοη δουρὶ 
Υ Ηδηρείθηρεγς, οῖ], δινὰ οἵμοῦβ, ἴἢ 116 δθῆβ6 

ἐπαιιεώ υυἱἱὴ εκαϊυαίίοπ, Ὀὰλ [ῸΓ τΠ18 1 σδῃ 806 ΠΟ δι:- 
1ποτῖγ ἰῃ [Π6 ὈΑδΒΑρΡῸΒ αἰοιϊεὰ (Πευῖ. ΧΧΧΙ. 29 ; 
Ῥε. χχχὶϊ. 16). Ῥγθβ856) (0]]ονν5 ΕἸ ὐγοῦ ἴῃ σοπάθτῖπς 
υἱοίογίοιιδ, ΓΟ ἰδ ΓΛ ΓΑΓΥ. ΝΟΥ ἰ8 ἔπ 6 ΓΘ ΠΟΙ δῇ 
ἐπι σοπίία ἰοεὶ, ἃ6 Ἠδηἀούϑοη οἰ αἰπιδ; ἴῸΓ {86 Κίηρ ἰδ 
ϑανοα ποὶ (ὉΓ Πἰβ ΟΥ̓ 88 .κὸ ΟἾΪΥ, Ὀϊ ἴοσ ἢἷδ Ρ60- 
Ὀἰο᾽ 8, ἀηὰ (Πς Ὀ]οδβίης, ἐπογοίοσθ, '8 Ποῖ ἃ ῬΟΓΒΟΠ 4] 
Οὔ6, Ὀὰὶ οχῖοπαβ ἴο 811] ἢΐ5 δβιι)θςοῖδ. υ8 ἴῃς 

Ῥδβδῖνϑ βυΐτβ τι9 οοηπεοιίοη. (8.) ΑΔηοίοά, 2 9. 

ΤΙ τοοῖ ΤῸΝ --ῷ τὸ δ6 δον ἀονη, ἰῃ 1τ8 μγίΔΓΥ 
κοηδα οἵ "οννοὰ Ὀγ ουϊνϑγὰ Οἰγου ΒΔ Πο68 - δἵ- 
Ποιά, κχῖνοβ (ἢὴ6 δαϊοοιῖνα ἰουιπαὰ ἤσγα, δαὶ ἴῃ [86 
ΒΟΟΟΠΟΔΙΥῪ 86η86 Οὗ ᾿ΠνγΑΥ ΠΥ Ὀονγοί, μῖνοϑ (Π6 δὰ- 

͵)οςιῖνο Ὧ 9) -Ξ- πιοεκ, ραϊϊεπι, ἴον νυ. ὙΉΠ6 τποτὸ 
8. ἃ οοπϑίδπὶ τοπάσοηον οὗ [ἢ6 ὕτο εἰρη βοδιίοηδ ἴὸ 
Ῥ885 ἰπίο δῇ οἵαν, γαῖ {86 αἰδεϊποιίοη ἰθ οιοΥ- 

ΔΙ τηαϊπιδίποὰ, ἀπά Κ᾽ ἰδ6 Ἰοαπὰ οουρ!οὰ πίτῃ 

ΘΝ, 51, 333. ΤΊνο Ἑ. Υ͂. ἴν συιβιαίποά ὈΥ ἢ 
1ΧΧ. (πραὐς), Τάγρυπι, Κἰπιοιῖ, ἀπ πιοβὲ οὐὨ τπεὲ 
τιούογηϑ, ῆο σδηποῖ 8ὲ6. [6 ΓΕΪ ΕΝ Δ ΠΟΥ οἵ 1115 
ἔδατιγα ἴοὸ {Π|ὸ ΟΠ ΑΓΑΓ ΙΕΓ οὗ αὶ { πιρπδπὶ Κις. Βαι 
οὖν Κίπς τὰ ρῃβ. ἈΠγοιρ ἢ δυεγίης. Ηἱἰἱδ στόν ὴ 
Βργίπρ5 οἷ οὗἉ ἰδ οτοβδ. Ηρποο ὸ ἄρτοὸο ντἢ 
τ Ν᾽ αυἱραῖς (μραμμεν), Αὔθη Ἰῦϑγα, (δἰ νίπ, (οοσςεῖι8, 
Ἡδηρβιοη ον, Ἵ ποΙιςΚ, Χο], ἢ σοπειάογηρς τὨ15 
οὁη6 ννοτὰ ἃ8 δι τη ὉΠ [6 ΟΑοσαῖα θἱσίαγε οὗ 
δι εγίης σοπιδὶνοα ἴῃ 18. 11}. [1 ἰδ τγιο, Μη ΟΝ 
(χχὶ. 5) ἈρΡρδγοηΕν διιδῖδὶ 5 [6 ΟἸΠΟΓ νον, Ὀπὲ 116 
᾿ποτοὶν αὐοῖοβ ἴπΠ6 ΩΧΧ 845 δὲ ἰουπὰ ἱτ, ψἱτποῦς 
φηἀογδίην [15 ΔυΞοΪ] αἷς δ σιγϑοῦ ἴὰ 41} ραγισυ δ Γδ. 
Βοϑίάοβ, ἢὸ οπἶδ ἴνοὸ οὗ τῆς γα} πιδητοποά, απὰ 
ἀν }}8 ΟἿΪγ οἡ ἴῃ 851 οπο, ἔογ 186 δαῖο οὗ νυ] ἱο ἢ 
ἱδ ᾳιιοίαιοη 88 τ ΔΠ  Ἐ51]Υ ππδάθ. (4.) Βέάϊης 
ὭΡΟΥΣ δὴ δδβα. [“ἰὶ, “ἼΡΟῚ δι} 858, συθη ὩρΡΟὴ ἃ 

ΣΟΌΠς 858) 8 [04] οἵἉ δε -δξβ6β." Τὴ ἢ ἷς ἐροχο- 
κοιῖοα], }ιι6ῖ 86 ἐς ἰδ ἰῃ 1 ὅ6ῃη. χυὶϊ, 40, "ἴῃ ἃ δῃ6 ῃ- 

᾿νογὰ 5 θαι, εὐεθ ἴῃ δ βεσίρ." ΓΙΏΣΝ ἰο εἰμ} 
εἶν μίυγα) οὗ δρϑοῖθθ. θη. χχὶ. 7: “πο που]ὰ 

ΖΕΓΟΒΑΕΒΙΑΗ. 

δυο βδ]α 1ηδὲ ϑαγδ 5Π00]ἃ ρῖνο οὐλήάγεη βοοκ 1. "ἢ 
Υοὶ Θαγδὴ δὰ Ὀπὶ οπο οἰ]. [πὸ ἰδ ολβθ 186 
ΥΟΌΤΒαΪπ655 οὗ τῃ6 δηΐπμδὶ 8 οι ρἠδβίζοα, δ' ποθ 
16 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΏ ἱπ|0}} 65 τμῖ [ἴ νγ88 οἣδ ηοΐ γοΐ τὶ ἀ- 
θη, θυϊ 51}}} γαμηΐης Ὀοπἱπὰ ἴθ 5ῆ6-858θ65. Βιὲ 
ΜΉ δῖ ἀ068 115 γα] πιεαπῖ Μϑηγ δϑῖγπι ἴμδῖ ἰξ 
Ῥοΐηι8 ἴο 1ΓπΠὺ Ῥεοαοσργωΐ οἰ ΑΓΑΟΙΟΓ οὗἩἨ 186 Κίηρ, 85 δεῖ 
ἔοτει 'π (ἢ ποχὶ γογθο. Βαϊ τΠ18 ἀο68 ποῖ βόσοῦπξ 
ἴογ τῆς τηδτκοα οι ρἢ 5515 ρίνθη ἴο τῃ6 γουκὰ οἵ τῃ8 
δηΐπια]. [Ὁ ͵85. ὈεῖοΥ τπογοίοτο (Ἠθηρβιθηθετς, Εὶ οἱ], 
εἴς.) ἴο τορασγὰ 1 88 ἃ [ΟΚθῇ οἵἁ Ῥουθγ  δηὰ στηθδῃ- 
659. ΤῊ 858 γγ85 ἱπάοοά τί ἀάθη ὉΥ αἰδιϊσαϊποὰ 
ῬΟΓΒΟΠΒ ἱπ ἴΠ6 ΘΑΓῪ ἀγα ΟΥ̓ Ϊδγδο] θη ἤΟΙΒΕδ 
ἌΘΓΟ ποίΐ υδοά δἱ 4]]; ὃὰϊ αἴοσ τῆο ἰἰπ|6 οὗ 50]ο- 
ΠΊΟΠ ΠΟ ἰπδβίβηοδ οσουΓγβ οἵ [15 Ὀοὶηρ οπιρὶογθα οἷ 
βῖδίθ ὁσσιβίομϑ, Τῆδι τΠἷ5 Κίηρ δου ά τὰθ ποῖ 
ὌΡΟΣ Δ ἸΟΓΘΘ Ὀιϊῖ ὕρΟη 8Π 888, απὰ [πδὶ 84Π υἢ- 
ἰγταϊηοαὰ [04], ἱπάϊοδιθα ἢον (ὯΓ Π6 Βῃο]ὰ ὃὉ6 ὥτοτλ 
Ροββοδββίῃρ ΔΠΥ ὙΟΥΪΪΥ δρίεπάογ. Τῆι εἶοθα οογ- 
τοβροημάσηοο θοίγοθη 1Πἰ8 ποοοιπῖ δηὰ οὖν οτὰ᾽ 5 
ΘΠΙΓΥ ἰηἴο Φο6Γυ 88 [6Π| ἰ5 Ὑ.χ}} πόση ; δηὰὶ Μαδέίπονσ 
(χχι. 4) δηὰ Φοϊιπ (χῖϊ. 15) βρεᾶὰκ οἵ τ Ἰδιΐοσ δς 
8 [Ὁ}6}1πχϑὴῖ οὗ {π6 ἔοσττηοσ. Απὰ νυ λ)ξἝὍ[ο ἱξ ἰ5 ἴσπιδ, 
88 ΊΓΠρα ΒΆΥ8, {παῦ [Π0 ΤΓΟΡΡΕΟΥ πΌΡ ΠῚ 2-} 
Ὀδοη (ΔἸ Π]]δὰ ἱπ ΟἸσῖβὲ, ἐσοη ἱἢ Ης Ὡοῖ τηϑὰδ 
ΠῚ ΘΠΕΓΥ ἱπῖο Φογ 58] 6 πὶ ἴῃ [8 ΤΠΒΠΏΘΓ ; 51}}} ἰϊ ἴα 
ΔΡρδγοηΐ [δῖ οὖν 1ογὰ ἀδδίρηοαΥ ἔγαιηθα [Π6 σοΣ- 
τοβροηάθηος ΠΟ ἢ ψγὸ οὔδεγνε, πὰ {πᾶὶ 6 ἴπ- 
τοηἀοὰ τὴπ8 ἴο οπιθοάγ (ῃ6 τ1πουρὮ ν᾿ εἰς ἢ 1165 δὲ 
(Π6 ὑ8518 οὗ ἴποὸ ὙΠ0]6 ραββᾶρθ, Παδογ, δας 1Π6 
Κη; Μεβείδῃ πουϊὰ σίδο ἰπτοιρἢ ἸΟν]η68585 ἀπ 
δι Πδγίηρ, τὸ τηΐ χη δηὰ ροῦν, δηὰ τσουἹά οοπαποε 
186 στρογ! ἃ ποῖ ΕΥ̓ δττὴβ Ὀὰι ὈΥ̓͂ Βαβετίπρ διὰ ἀγιπρ,. 
γε γ. 10, ΤΉ8 υοῦβα ἀθδουθεβ [Π6 σδγδοῖοῦ δηᾶ 

ὀχίοηϊ οὗ [ῃ6 Μοββδὶδῃβ Κἰηρσάοῃ!. Απὰ ΙΖ ψ}} 
ουΐ ΟἿ, εἰς. Νοῖ ΟἿ]Υ ΜΠῚὴ1 18 Κίηχ οχίδηα δὲα 
τοῖρτι ΕΥ̓ ροδοοία] πιοιποάδβ, Ὀὰΐ 411 τη6 ἰηδιγυπιεπῖδ 
οὔ ΑΓ} ὉὈ6 οθδοῖμ}}γ σγοϊηονεὰ ἔγοπι δἷ8 Ροὸ- 
Ρ]6. 186 οδδγίοι, [86 Ὠοσδεθ, δῃὰ ὅμο Ὀδὲ]6- 
ὈΟΙ͂Ν ΔΙῸ ΤΊΘΓΟΙΥ Βροοϊβοδιίίοηβ, βίδηάϊηρ ἴῸΣ τ86 
Ψ}0]6 οἶ855 οἵ οἰξηδίνο ὑθ ροη8, Ἦν Ποἢ δ. ἴο ὃ6 
ουΐ ΟΠ. Τλΐδ αϑὲ ποτὰ ἰβ ἴῃ6 οὔθ ιιϑε δῦοτε 
(νοῦ. 6) ἴῃ σοΐδγθηοθ ἴο ἴῃς ρῥγάθ οὔ τὰς ΡΒ] δης, 
ΔηΔ ἀρποῖθβ δχιθγτηϊπαῖϊοῃ. ΒΟΙἢ ραϑβαᾶσοδ τοδὶ 
ὙΠῸ Μίοδῃ ν. 10,11. ΤῈ Τγὰ Ν1]] ΔΚ αὐγὰν 

Ι τὴς ουτιναγὰ ἀοίδηβοδ προ Ὑν ἈΪΟ ἢ 8 ΘΆΓΏΔ] τα ὶ}- 
ΔΠΟ6 5 ρἰδεοά. ΤῊΘ οσσῦττοηοο οὗ {6 τογὰ ἘΣΡἢ- 
Τϑίγα ΠΟΙ 4068 ποὶ ῬΓΟΥΘ (Πδὺ {Π||8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ νγ88 
γΥΪ 0 Ὀοίογο 16 Θχῖϊο, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ τῆδς ΖΘΟΠδγίδη 
{1568 1π6 {ἀπ Π|4τ ἀοαϊ πδιίαπ οὗ (ἢ ς ἀἰξτγοηι ραγὶδ 
οὗ τι6 ΘΟ ΠΙΤῪ νοΐ 8}}} βαυγυϊνοὰ δἤοσπιἢδ 86 ρ- 
Αγατοη οὗ ἴπ6 ἴνο Κἰπράοπιβ. δὰ οδραβεὰ. 866 
τηρητίοη οὗὨ ἴσγαεὶ ἴῃ υἱῖΐ. 18, τῆς ροεί σχίϊμης οτρὶῃ 
οὔ ψῆϊς ἢ} 8. δαιππεοὶ ὉΥ 4}}1. ϑρϑδακ ρΡϑϑοϑ, ποῖ 
ἴδ Ηδ Ν ΠῚ ἐεαοὺ ρθᾶῆςθ, ὨΟΥ οοπιπιαπαὶ βδᾶοθ, ΠΟΣ 
ΒΡΘδΚ ρμραοφν μἰῳ, Ὀὰς τπαἰὶ Ηδ Μ 1} δρεαῖ μεδοθ, δὰ 
{πὶ οἴἰξοῖθα!!ν, δοςοπηρ} 5Πΐπρ ΟΥ̓ 4 5ηρὶς πονγὰ 
νἰας ψ ογ γ Κίπαο Ὀπρ αθοὰϊ ΟΗ]Υ κ ἴοτοο οὗ 
δτῃβ (εἴ. ῬΒ. ᾿Ἰχχὶϊ. 6, 7; Μ|ΟΔΆΕ τ. 5). 6 ΜΠ] ἀο 
80 ποῖ ΠΊΡΓΟΪΥ ἴῸ {1Ππ6 σονφηδης ρθορίο, Ὀαϊ ἴο ἐδ9 
ὩΔίοδ δἵ ἰάγῃο. Τΐδ ροὶπὶ 9 (ΔΓΙΠΟΣ ἐχραπάοδὰ - 
ἷπ τῃ6 "συπάδιϊοβ ταδδίχπεαὰ ἴἰο ᾿8 5ΒῪΑΥ. ΒΎΟΣΩ 
868 ἰο δ68, εἴς. ΤῈ οχργοββϑίουβ ἃγε δοιτονο 
ἔγοπι ἴδιο βιδίοπιοηϊ οὗ [βγϑο} 8 “ δοιιη ἀ8᾽" ἴῃ ἔχ. 
χχὶ. 81, τ θποο βοπιθ (Εϊοθμοτι, Ηρ) μανα ἴη- 
[εγτοὰ {πὲ ΠΟΥ πιθδῃ δ ΡῚΥ [6 Τοβίογα οι οὗ [Π 6 
ΘΑΥΓΉΪΥ [ἐγαοὶ ἴὸ 115 πίὶάδβιὶ σθορταρὮῖολὶ [{π|ϊ2. 
Βαῦ τἤογθ δῖ σπδηροδ ἴῃ [86 ΡὨΓΑΘΘΟΙΟΡῪ νει οὶ 
σοιροὶ δ ἀἰβθτγεηι υἱὸν. [Ιηδβῖεδὰ οὗ βανίησ, ποτα 
οὁΠ6 Ραγαῦ 568 ἴὸ ποῖδπογ, Ζοο βδυ ἢ Ἰεανοβ οὐϊ 
8}} φαα! νίηρ ορῖμοῖκ δηὰ ονδη {Π6 δΓ[Ο}65, 50 ἴδδῖ 
[πὸ ἢγσι οἰαῦϑα τηῦδὶ ΤΏΘΘΗ, ἴτῸΠπ|ὶ ΔΏΥ͂ ΟΦ δ0ὰ ἴ0 
ΔΏΥ ΟΙΠΟΓ, ουθῇ ἰδ πιοοὶ ἀϊδίδηπι, οὐ ΠΡΌ τὶ ἐ εβαι 
διουμὰ [ο {δ δῶρο ροΐπὶ αγαίη. Το ΟἾΕΣ 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΣ. 9, 10. 
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γι 1}} πιοᾶπ, ἔτοτῃη ἴἢ6 Ἐπ ρἢγΓαῖοβ, ΟΥ ἴγοπι δὴν οἵἤοῦ 
ΧΙ͂ΟΣ 5 ἃ ἰογηπιΐπαδ ἃ φιο, ἴο 89 ϑιῃιὰβ οὔ ἐδ6 

δασίμ: 2 ᾿ἶτν (86 Δγίίο δ Αἰ νΑΥ8 τηθλῃβ ἴδ ς 
ἘΠΙμ γαῖοβ, δηὰ ΡΙΟΡΔΌΪΝ ἀοο5. 8580 ποτα, Ὀμπΐ 8η 
σηνναίοηῦ Βοῆ86 ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 σαἰποά ΠΥ [ἢ6 Δ᾽ ΓΟ Δῖϊν ἃ 
τη δολίης σίνοη αὔονο. ὙΠ 135 τηεδηΐὶ 8 ἴΠδῖ 
το Κίηραοπι βιιοι] ἃ 6 δίυ] Υ ἀπίνογθαὶ. Ουτ 
ῬΑδΒΑρΡΟ 5 ἃ τεργοἀποιίοῃ οὔ ΚΒ. ᾿χχίΐ. 8. 

Τίς Ἡ!ἰδίονν ΟΓ 16 Πιϊεγρτείαϊοα. ΤῊΘ οδΥὶν 76 ν- 
ἰκἢ δα που 165 πο τπαῖ [Π6 ΜΙ πβ᾽ Δἢ 8. τΠ6 διιδ)αςῖ, 
ΓΗ τη6 ΒΟΟΚ οἵ Ζοδδσ, “ Οπ τΠὶξ δοσοιηῖ ἰτ 8 
βαϊὰ οὔ Μεβείαῃ, ᾿ονν}]ν ἀπὰ τί ἀροὴ δὴ 858.᾽ 
ΓΠΟ β64ηηο τον ἰ8 ρίνοη ὃγ Φοβῆια ὕοη Ἰωονΐ, 88- 
δα! 5- δοη, δα οἰποῦθ. “ΓΘ 65 {ΠῚ ΟἹ} 165 ΤΥ Ὁδ 
ἔουπὰ ἰη εἰδείη οὐ Μαῖτ. χχί. 4. Δαγοῖὶ, Κπόννῃ 
ΔΙΏΟηρ ἴΠ6 6 νν8 848 ἴπ 8 Ῥγίπου οὐ (οπιηιποηίαιίοῦβ, 
ἀθοϊαγοβ ται “ἴδ 18 ᾿πηροβαῖ Ὁ]6 ἴὸ ἱπίογρτγοῖ ἰΐ οὗἁ 
ΔῺΥ ΟΥΠΟΡ τπάπ (Π6 Μουβίβῃ." [ἢ {Π6 το ἢ οοη- 
ΤΥ ΟΥΠΟΙ ορίΐοπ8 ργοναϊ]οα, - Οπα ἰουπὰ ἰπ ἔς 
Βα. Ταϊπγυα ὀναάςά [ἢ αἰ σα] ΠΥ Ὀγ βαγίπρ, “ ΤΠ 
τα ᾿βγβο! 65 αὐτὸ ψόγῖῃγ, (ἢ6 Μοβϑβϑιδὴ Μν1}} σοπγδ 
νυ ἱιἢ τῆς οἰουα 5 οὗἩ Ὠεαύθῃ (Π Δ. νἱῖ. 13); τον ἃγὸ 
ἘΠΟτΙΏΥ, ἢ ΜΠ] οΟπλ ΡΟΟΥ δα τἱἀΐησ ἀροὴ δῇ 
435 (26. ἰχ. 9). Αποῖδπον τοβογῖοα τὸ ἴπ6 ἀανίοα 
οἵ 'νὸο Μαβϑίμἢβ, οπα οὗ Ὑῆυμὰ βῃοι ἃ ὃὈ6 βεἴοτ- 
ἱπῷ, ππά τς οἴῃοτῦ, τππτηρῆδηῖ. Ὑεῖ πηδη δεν ἰϊ 
δ 0Π6 Ἀη4 ἴΠ0 ΒΑΠ|6 Ῥ6Υβοη Ψ0 18 ἀοβογ δοα Ὀγ τῇς 
Ῥγορβοῦ πβ πηἰτίηρ 'ἰπ Ὠἰπ]86} [Π6 ΘΧΊΓο 68 ΟΥ̓ πιὰ)- 
ΟΞ δηὰδ δππηιὶ]ϊδιίοη, --- ἃ σοηιθἰηϑιίοη ἢ οὴ 
1πὸ Νοὸν Τοδβιαπιοηΐϊ νίονν οὗἨἁ [86 σλ56 18. ἰη 0} } 1 10}6 
Δ βοἰ οοπείξιοπι, Ὀπὶ| ΟἹ ΔΩΥ ΟἸΠΟΥ αἰ τη ρο8- 
αἰ] 6. ΑΡΒΏ-Εζτγα τοίαϊοα {π6 ορ᾽ἰοη οὗ ἘδυΝὶ 
Μοβοδβ, ἴπὸ ὑγήοδ᾽ ννῆ0 τοίογγοα τΠ 6 ρτορίθου ἴο Νε- 
᾿ιοιηΐδἢ, ὑπ ὨΪΠλ801 γοης 88 (ᾺΓ ΔΒΙΓΔΥ ὈΥ 1 Π16Γ- 
τοῦϊηρ ἴι οἵ δπὰκβ ΜαδἼοοδθειθ. ὙΤΠογο νθτὰ ἴῃ 086, 
ΟΥΘΥΘΓ, 80 παἀποῖοα ἴο {πὸ Μοββίδηϊς ἱπιογργοῖα- 

κίοη, ἀπὰ γϑϑογίθα ἴο βίτϑηρε δα ρϑαϊοηῖβ τὸ μοὶ τὰ 
οὔ 1π6 ἱπηρ]Ἰοδιίοη οὗ ΘΑ 668 ἀπὰ Ἰον ]η658. ΟἿ 6 
οὗ [Π686 νν8 ἴπὸ (ΑὉ16 ταὶ [6 84.858 σγθαϊοα δὲ τῇ8 
οηᾶ οἵ (ἢ βὶχ ἀδν8 οὗἁἨ ΟΥΘΔΙΙΟΠ τγ 88 ὅπ6 δα π|ὸ νν ΒΙΟἢ 
ΑΌγλδαπὶ βαι(ἰἀἸθὰ θη ἢ6 ᾿νϑηΐϊ ἴο ΟΠ Γ [5δδς, δηὰ 
νυν Ὠἰςἢ Μόοβοβ ξεῖ ᾿εἶβ ψὶθ δη ἃ βοη8 ὑρὸῃ ὙΠῸ η ἢς 
σλπι6 οἱ οἵἩ Εσγρῦ; δη {παῖ 0}}}8 αἰπιϊηρυ ῃοα 
ἈΠΙΏΔ4] τ [0 σὺ ἴη6 Μοβθῖαἢ. ΑΠΟΙΠΟΥ γ͵ὰ8 
παῖ [η6 455 ΟΥ̓Μ Ιζπρ Μοεβίδῃ 5που]ὰ Ὀ6 οὗ δῇ ἢπη- 
ἀτεὰ ςοἴοτι. “16 πιοσὰ ἱπιθ! ἰσοπὲ ὀχ ροβίίονβ {ἰτη- 
εἰν, ΑθΑΓθαπεὶ, δἰ αἰ.) ἀχρ! αἰπμθὰ τῃ}6 τοίδγεποθ ἴο 
[6 4885 88 ἃ δίψῃ οἵ ΠΌΤ ΠΥ. [Ὁ 15 δαρροδρά τῃδῖ 
εἰς ῬΡΓΟΡΠΟΟΥ͂ ἴῃ 50Π10 ΜΑΥ Σᾶνθ ΓΙδ6 (0 ἴῃ6 [Ὁ0]19ἢ 
διαϊοπιρηῖ οὐἁ Τβοίταβ, παῖ τῆ Φονν5 οοηδβοογαιοα 
16 λρο ΟὗὨ πὶ α58 ἴῃ (ἢ ἱπηηοβὲ ΒῃΓΠο οὗ ἢ 6 ]Γ 
τοι ρὶο, ἀπά Ἰιοποθ ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἀὐοθα [ἢ6 ΑΙ ΕΤΩΠΥ͂ 
προη ἴπ6 οαγὶν ΟΠ Γβτ η8, ὙΠῸ πνότο οἴη οοπ- 
ποσὰ τ ἢ τη6 Φον5, {πὰς {ΠΙΟΥ ψουπῃὶρροᾶ δπ 
4855 Προαΐ, ---α [016 ψ ῃϊοἢ Τοτι ΠΠ ἵακος [ἢ 6 
τοῦ ]6 τὸ εοηδιῖς (“αἰ Νιαϊλίοποε, ἱ. 11). 
Αποηρ (Ἰιβιίδη5 [Π6 Τείοτθπος ἴοὸ ΟΠ γῖδε τἃ8 

παίοντα πηι] τῃ6 εἰπιθ οὗ ατοιῖίιθ, το δδβογίθα 
ται ἰτ6 ἤγπι πα ἸΠΟΓᾺΪ ΔΡρ σατίοπ ττᾶ8 ἴἰο Ζογυ- 
ΑΌΘΙ, θαῦ τἰναῖ ἰῃ ἃ Πρ ΘΓ 86Πη86 ἰξ γοΐογγοαά [0 ΟἿΓ 
ϑανίοιν. 718 ΥἹ εν " Θχοϊιθὰ πηΐνοσβαὶ εἷ5 06 8- 
ΦΌΓΟ, δηἀ ςα]]οα ἔοτιἢ 8 Ποβῖ οὗ τϑρ !οβ, [86 ἤτϑι οἵ 
Ἡἰῖς ἢ τᾶ νυυἱτθη Ὁγ Βοοδατγι." δυο ἢ ἃ Υἱοῖ το- 
[υἴ65 156}. [,ΔΓΟΥ, 1Π6 Γαι 6 1515 ἴο! ς ἘΠ Θτϑοῖν 8 
ργοϑβεοὰ ὈΥ [Π0 βᾶπι6 ἀἸΒΊΘΙΠΕΥ 48. 1Π6 Φογ8. ΤΉΘΥ 
ουυ]ὰ ΘΑΒΙΥ δοοουηῦ οἡ ἡδίιγαὶ ῥΥηοΐρ 168 ἴον ἴῃ 6 
ΔΉ Ρατοη οἵ ἃ Μοδββίδὴ ἰπ σίοτγυ, πὶ τ ΓΘ αὐ} 6 
ἀπ4Ὁ]6 1π εἸνἶ8 ΜΔΥ ἰ0 οχρίδὶῃ 1ῃὴ6 ῬΓΤΟΡΏΘΟΥ οὗ δ 
δου ἴον Μοβείδῃ. ΤΉΘΥ (Ππογοίογο τοϑογιθὰ ἴο [Π6 
Δεν δ οὐδδίοηβ, πὰ δβουρῆϊ ἴον βοιωθθοαυ 680 
ἐπδη ΟἾγῖβι δὲ [06 δι )εοῖ, ἤδαμδγ οἴοδο δηοη 
Μαοοδῦβουδ; Ῥαιίμα, Φοίη Ηγιοδδμϑ; Ζογδεγο, 

Ἵ1 

Κίηρν ὕχεϊδῃ. Βαυῖ {πὸ πιοϑὲ (ΕἸΘΠΠοτη, (σδοπίαϑ, 
[ὑνν ἃ, οἷς.) ἀονδοεὰ [πΠ6 τΏΘΟΓΥ οὗὨ δὴ ἰ468)] Μοε- 
δ᾽, τηλ πα ηἰηρ ἴπᾶ0 {Π||8 ἀπ 411 ΟἸΠΟΥΓ 5᾽ ΤᾺ] ΔΥ 
ῬΓΟΡ ϑοἷοβ ἈγΟδ6 ΒΙΩΡΙΥ ἴγοπὶ 1Π6 νάριθ οχροοῖδ- 
τίοη τηδὲ ἴΠθγα τυοι]ὰ ΔΡΡΟΔΓ ἰῃ ἴΠ6 διῖα γα ΟΠ 
“τεδῖ θ᾽ ἔν ΓῸΓ δργίηρίὶπρ ΠῸπι (Π6 Πανίαϊς |ἴπο, 
ΨἢῸ δογ θη τίν στοδῦ ῬΟΓΒΟΠΑΙ {γ]41}5 νου] ἰη- 
δίας ἃ ΠΣ ΙΘΟΙ δ ρΡΟνΘΥΠΙΏΘΗΪ, γοϑίοτο [Π6 Ὠδίίοη 
ἴο ᾿18 οΪὰ ΡὈΥΓΟΒΡΟΥΓΥ, απ ουθγοοιηθ ᾿ἴ8 πη} 8 ΟΡ- 
ῬΙο9βουβ. ὅδ0 ἴδδί ψῆδιὲ [Π6 Νὸνν Τοβίαπιθηϊ 00Π- 
δί6Γ8 ἃ ἀϊβίιποι ργεαϊοιίοπ οὗ ἴΠ6 Μοβείδῃ 18 πγχοῖθ- 
Ιγ ΕἸ πποῖς ἄγθϑῃι. ἐεῖρὲ ἃ ἱποτουςῇ τοίαϊδιοη 
οἵ {π|8 ῬγΘροϑίθγουϑ ἹΠΘΟΥΥ͂, 8606 ΗδησΒΙΘΠ ΕΓΒ 
Ολνιβιοίοσῳ, ἵι πᾶϊχ ν. ον 8 ὑγίοῖ μη μον δὰ 
᾿Γθοϊοχῖςαὶ δπὰ Μοχαὶ, 8. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ, 

1, Ηεσρτε 18 δὴ ὑποαυΐϊνοσα]ὶ ῥγεαϊειΐοη οὗ [ἢ 
Ιοτὰ Φέόδιυ8 Οἢτγίβι. [Ὁ ἰ8 80 ἀροϊίαγοα, 85 δυὸ 
δοθῆ, Ὀγ τὴ6 Νὸν Τοβίδιηθηῖ. [{ 18 σοηῆτγπιδαὰ Ὁ 
Ὁ ΝΟΤῪ ΡΘΟΙ ΠΑΡ Ῥτοοθοάϊπρ' οἡ 16 ρατγὶ οὗ ΟἿ Γ᾽ Ἰωιὶ, 
- εἷς. τη ρἢ 8] ΘΏΓΓΥ ἰηῖο “ἘΓ0.58]6 πη, -- τ ἢ] Οἢ 
ὙΜᾺ5 ΒΙΠΙΡῚΥ ἘΠ ΜΠΙΣΕ ἴῃ βυπιῦοὶ ψῃδὶ ἴ56 ΠΟΓῸ 6 Χ- 
ῬγΓοβδοά ἰηῃ πογάβ. [10 σοπίδί 8 3 κίην ῬΑΓΑ] 618 
ΜΠ ΟἿΠΟΓ ῬΔΒΒΑΡῸΒ ὈΠΑῸΘΒΕΟΠΑΌΙΥ Δίοβείαπίς ; 
ΒΌΓΙ δ [6 ὈΟυΠάδτθ8 οὔ {Π|ὸ κΚίηράοτῃ σοπιρατοὰ 
τ Ῥδαῖπὶ ᾿ἰχχί!. 8, δὰ τῃ6 ἀδεβι πο οι οἵ ἴοοδβ 
οοτπηραγοὰ Ὑἱτἢ} ΜΊολἢ ν.9. Βυῖ [Π6 διγοηροδί ονΐ- 
ἄδηςθ ἐβ ἰοῃπὰ ἰῃ τ σοηΐθηιβ8 ΟΥ̓ [ἢ6 ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ ἱϊ- 
861. [0 ῥγοβθηῖβ ἃ ῬΟΥΒῸη ἴῃ ὙΠΟΠπὶ [Π6 ργοδῖοδε 
σταπάσιγ, τηλρπίβοθηςο, ΡΟΎΘΥ, πὰ ἱπποποθ ΔΓ 
Δβϑοςίαἰρᾶ, νι ῃραϊ σοη Πιβίοη οΓ σοη γϑαϊοιίοπ, σι [ἢ 
τῆ στοδίοβι ΠῚ ΠΥ, σοπε ΘΠ 685, ΡΟνΟΥΥ, 5086 τ- 
ἱπρ, δηὰ γββκηθββ. ΝῸ Ἰυᾶάρο, Κίπρ, οὐ στι]οῦ οὗ 
ΔΏΥ δογῇ ἰη 4} δον δὴν ΠΙΒΙΌΟΤΥ ΘΥΘΓ απο π᾿ Ηἷ8 
ΟΠ ΔΓΘΔΟΙΟΓ ΟΥ̓́ΘΧΡΟΓΘΠΟΘ ἴῃ686 ζινὸ ΟΧΊΓΕΠΙΟΒ. ΝΌΠΟ 
Ὑ ΔΘ 50 ἸΟὟΥ, ΠΟΠΘ 80 δχα]ιθά. Νοπο νἰτπουϊ 
ΔΓΠῚΒ ροζε βθὶοθ θύϑῃ ἴ0 ἰ8᾽ οὐγῃ Ῥθορῖδ, πιο 1688 
ἴο ἴπα Παβίῃοη, δηα Ἰοδδὶ οἵ 41} ἴο ἴΠ6 δητγο κηόνῃ 
νοῦ]. [ξ 18. τγῖιθ οὐ ΟἿΪΥ οπο ὑοὶηρ ἰπ 4}} Ὠπιπλη 
ΠΙΒΙΟΥΥ ἴπδὲ δ6 δὰ ποῖ ΠΟΙ τὸ ἰδῪ ἢΐ8 πολὰ βπηὰ 
τοάβ Ὡρο᾿ δὴ β88, δῃὰὶ γοὶ δοαυϊγοα α 1ἰπ}}1}658 ἀο- 
τὴϊΐοη οΥοῦ ἰδπα δηὰ 568. 

2. Ίς οἵπενῦ Κη ρ,5 δοσοΙ  18}} ΌὈΥ οτος, Ζίοπ᾽ Β 
κἰπσ οἴτοις νου ΘΔΡΟΙΒ ΟΥ Δγπιθβ. Ουτ]ογὰ 
ιο]Ϊὰ Ρι]αῖθ, “ Μγ Κιπράοπι 8. ποῖ οἴ εἰ νγου]ὰ.᾽᾽ 
ΡΠ δῖθ ἴῃ Βυγρτίβ6 βαϊὰ τὸ Ηΐπι, “ Του δὶ ἃ Κίη 
(θη 1᾽ Φοβι.5 δηδυνογοῖ, “ ΤΏοιι δαγοδῖ [{ππ  τγὰ ἢ], 
[ὉΓ1 δῃ ἃ κίπρ. Τὸ [δ]5 δηἃ γγὰϑ 1 ῬΟΤῚ πὰ [ὉΓ 
{Π|15 σα 86 σΑΙη6 1 ἰπῖο ἴΠ6 νου, {ΠπΠῚῸ1 γῆ ΘΓ 
ὙΠ Π 688 ἴο τῃ6 γα ; ονογν οπα {Πδῖ ἰ8 οὗ [π6 τρι ἢ 
μοᾶγοῖῃ πὴν νοΐοο " (Ψοη χυν . 87). Ττυτῆ, (80 
τενοαὶοά ἰγαϊῇ οὐ αοά, ἰδ [6 ΟΠ]ν γοδροη {Π|8 γγοας 
ΠΟΠΑΙΙΘΙΌΓ ΟΙΏΡΙΟΥΒ, απὰ γοῖ νἢ ἰὸς Ηὸ π85. Ὀ8}}} 
τΡ τΠ6 πιϊρτεδὲ Κἰηράοπι 1Π|6 Θαγ ἢ Πὰ8 ΟΥΟΥ 866ῃ. 
1ι νγὰϑ 8ΔΠ ὉΠΟΟΉΒΟΐΟυΒ ῬΓΟΡΉΘΟΥ γΠοπ [ἢ 6 ἱπδοτὶρ- 
τἰοη ονὸῦ ἢὶβ ογοβϑα, 7Τλὶς 15 ἰλὲ Κὶπο οΓ ἦε ψειος, 
ἯΆ5 Γοσογἀρα ἴῃ (ἤγοα Ἰδιιριάσοβ, ἱπάϊοκείης [Π6 
ΘΟΠΙΡΓ ΘΠ δῖγο δηὰ [Ἀγ-τοδο δίῃ οχίθηϊ οὗ [86 530- 
τι] πποπδο ἢν {ππ8 ΤΟαπαοᾶ. ΟἾ τ δι᾿ 8 (Ο]]ονν 6 ΓΒ 
ἴη αἰ δγοης ἤδνο ὈΘΘΠ βίου ἴὸ ἰθαῦη τῆ ἰ6850Ώ, 
δηαἃ δνα οἴη ἰηνοκοὰ [6 δϑοι αν δγῃ), θυ Α4]- 
ἍΑΥΒ (0 {ΠΕΣ οὐ ἀδηὴ Τπον ἴθδὲ ἴδΚα τῇ9 
ἈΟΤᾺ δῖ8}} ρου βἢῃ ὉΥ ἴῃ6 ππογά. Βιιῖ [Π0 τνθδ 
ΟΠ 8 ἢ} ο“ἢ Αγ ποῖ ΘΆΓΠΔΙ ΤῸ ΠᾺΡ ΠΥ ΚΠγοι ἢ Οοὴ, 
ΤΉΘΥ ματο ΡΠ] ἀοτγη τηϑῃΥῪ ἃ δίγοπρθο ἃ, πανο 
αἀἰοτηλπι]ο ΠΊΒΠΥ δη ἴη το] ϑοῖιιαὶ ἐοτγίγοβ, πὰ Ὁ Πη6 
δηα δραΐπ ἴδνοὸ Ὀτοῦρῃς ([Π6 τοῦ] 5 Ὀοδὲ τῃουρῆι 
ἰηῖο σδρεν Υ τὸ τἢ6 οὐοάΐϊοποο οἵ ΟἸγίεὶ. 

3. ΤΠ6 “Ἰαῖοῦ οὐ εἰοἴδπι "ἢ δΔ᾽ιοροῖθον ἀσηΐοα τἢθ 
οχἰβίθηςο οὗἩἨ Μεδββίδηϊς ργορἠεοίεβ ἵπ 1Π6 56 ῃ86 πῃ 
μι το 1[η6. ἰδιοτίοα! Ομ Ό το Πδ5 ἔγοτα τῃ6 Ὀσμίη- 
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πἷης μεϊά 
τΓΟ5. ΄᾿Ἂ 
1η6 Μεβεβίδπὶς ἰάθβ αγίϑοβ ουἱ οὐ {πΠ0 ἀἰπβδι βίο! οὴ 
ὙΓΏΪΟΝ ΤηΘ ἰῇ ΘΥΟΤΥ ἃρὸ αν δὰ σις 186 οχ᾿β,- 
ἵπᾳ εοπάϊιϊοη οἵ τσ. Ὠδοιαΐησ ἴπΠ6 οοπιίητ- 
ΔΏςα οὗἁ 19 ἱποοηπβίεῖθῃς τ τπΠ6 ὈΟΠονο Θῆσ6 οὗ 
Οοά, ἐδον ἱπβιϊποιίνου Ἰοηρϑά δηὰ ἰοοϊκθᾶ [Ὸγ 8 τὸ- 
Βεοπογϑίίοη οὔ Βυ ΙΔ ΠΠΥ͂, τ ἤθη 411 ἘΠ’ ἢρ5 Ἰνου ]α Ὀ6 
τοϑίογοἃ [0 ἴΠ6 βίβδῖθ οὐχί Δ} ἀοδίσποα ὈῪ {6 
Οτγεαῖοσ. Ηδσησο [86 οἰαβεὶς ὀχ ροσϊδιίοη οἵ 8 ροϊάθῃ 

Μογϑονυϑῦ, βυθν τηδηῃ ἰς ἀἰββαιββθά νυ ἢ ἢΪΒ 
ΟὟ ΠΙΟΓΔ] οοηἀ  οἢ 88 νν6}} 88 σἱτἢ ἴπᾶὲ οὗἁ τἢ6 
Γζ6. Ηθ ἰ8 γοδὶς δῃὰ ἱπιρετίες. 6 ἀοθβ ποῖ 
᾿νε πῃ ΠΑΥΠΙΟΠΥ πῖτ δὶ ῃ6 Κπονγβ ἢ Ὀ6 {π|6 ἐ 

ΖΕΟΒΗΑΒΙΑΗ. 

ὑπαὶ [ΠΟΥ τοῦθ Ἄοοηίαἰποὰ ἰπ {1| ϑοτῖρ-] το οὗὁἨ ΔΗΥ ἵἴντο, ΟΥ οἵ 4]} ἴπτος, οὔ [686 οἤδγδο- 
ΤὮΐ8. δα ἢοοὶ τηδϊπίαΐη8 τΠδὶ ταὶ 18 σ8}]6ἀ ] ἴ6Γδ ; δῃὰ βοπηϑί π|68 85 πῃ ἃ δίδία οἵ σγοδὶ Παπι}- 

δίίοη δηὰ βυβετγην, ἀπὰ αραίπ, ἃ8 ἰη ἃ μοβίδίοη οἵ 
1Π6 σΤΟΛΙΟΒ᾽ ΡΟΝΘΙ δά ρίοσυ. Απᾶ τῇ8 ᾿ΎΙΓΕΓΣ δἱΪ 
αἰ ὁΠ6 οοηδβεηΐ βρεαῖὶς οὔ τῃ6 οοησορτίοη ποῖ 85 ἃ 
βυσροϑιίοη οὗἁὨ (πον οὐ τη 3, Ὀυ 88 ἃ αἰβο] δῶτε 
ἔγοτι Ποῦ ΟΥ̓ τ ΟΡ ἴγοπι αῦονθ. ἽῬΓΒοῖΡ οοπι- 
τηοῇ ἴοτπιυ]α 18, ΤΠ 88 ἢ τ6 τὰ. Δπὰ ἱἰξ ἰὲ 
ποῖ Ροββῖ0]6 ἴ0 τϑοοηοῖα τδοῖγ ΒΟΠΕΒῪ τΐΒ τς 
νἷθνν τῆι {ΠῈν ΜΟγῈ πθιοτίρ᾽ ΤΩΘΓΕΙΥ δα δ᾽ες γε Πο- 
τίοπβ8. Μοτβϑονογ, ἴπΠ6 οτίρῖπ δπὰ οοηιϊπαδποα οἵ 
[Π6 πδιίοη ἀγα ἰγβοθα [0 (Πς ἀἰνίης ράτροβε οὗἉ βεῃἀ- 
πὶ ἃ Μεβδίδιι. ΕῸν τπ186 ΑὈτδ ατη τνα8 Ομ] δὰ ἔγοπι 
ὕτ οἵ π6 ΟΠαϊάθεβ, εἸὸ 1 οὗ ἢἰ5 Ροβίογ ΕΥ̓ σδτο- 

δῃὰ τίρῃι. ὙΠοηςσΘ αγίϑεβ [06 ἰάφθαὶ οὗ ἃ ρογίεες [ὉἸΪΥ̓ ργοβϑοσνοά, ἰϑγδοὶ καριὶ ἰπ Εστρῖ, αἴοσγναδγὰς 
τηδῃ, οἵ οη6 Ώοβθ ΨμοΪα πηοάθ οὗὁὨ {που ρ ἢ, ἴθε]- ᾿ἰρυ ἴῃ ροβϑοββίοῃ οὗ (6 ργοπιϊβεὰ ἰδηὰ, τπ6 Μοβαῖς 
ἴηρ, ἀπὰ δεϊίοη ἰ8 ἴῃ δοοογάδποο νυ ῖ τ [π6 Πρ 68Γ  ΘΟΟΠΟΙΗΥ ἰπδι τα 6, ᾿τίοδίβ πὰ Κίηρβ πὰ ρῥγορῆ- 
δηΐὶ ρυτοβὶ τταϊῆ. ΤῊΪ8 ἰ8 τπ6 ἰάδα οἵ 16 Μαββίδῃ  οἷ8 τη ϊβϑὰ ὉΡ, ἴπ6 πείίοη ἰοῆρ πιαϊπιδὶ πὰ, [θη 6χ- 
οὗ ἀοά. Βυὶ 85 πο βυοἢβ Μοβϑϊδῃ ἰβ ἴὸ δ6 Του πὰ 
ΥἱΠΐη οὐ ἀγουηᾷ 8, 1 ἰδ παίυγαὶ ἴο ἸΙοοκ ἴον Ηΐπη 
ἴῃ τῆ6 βϑτλα ἤμειγο ἰπ το ἢ γγὸ ὀχροςὶ 186 τεροῆ- 
Θγβτ ἢ οὗἉ δοοίοιγ᾽Υ. ἀπά ἐΠ6 πηοῖὰ δ0 8ἃ8 Μὰ ΚΠΟΥ 
Ὀγ οὐβεγνβίίοῃ ΠΟῪ τυ οἢ) (Π0 δἀνδποἊοπιεπί οὗ (Π6 
ΓοΘ ᾽88 ἀδρεηάοά Ὡρύη [86 Δρρεᾶγβαπος ἔγοπι {{π|6 
ἴο {π)6 οἵ δ: 5]6 ΡΕΥΒΟΠΒ ἀἰβεϊηχυ δηεα ὈΥ ἸΟῪ δη- 
ἀοντηθηῖδ. Νοῦν {18 Νοβαίδηϊς 6 τνΔ8 πεγεορες 
ἐπ ἃ νεῖν "ἰσὶ ἀοστοο διίηοηρ ἴΠ6 6 νν8, Ὀεοδιι 56 ΠΟΥ 
δὰ ποτ οὔ τΠ6 βοποΓαὶ βρί γιΐ οἵ ρτόρῆθον ἴδῃ ΟΥΠΘΓ 
παίίοηβ. 1} Πθῦτον Ῥυορβοῖ ν᾽) ἃ πιδη οὗ ρϑηΐι, 
θη  δΐαδπι), δηα ἰηύθηδα ΤΏΟΓΆΪ ΘΠΘΓΟΥ. Ηἰἴβ ρῃΓο 
τοδβοῃ, 1ΠΠππλ|ιποᾶὰ οἵ αοά, ἐπα οὰ ᾿ἷπὶ ἴο ὑπάροΥ- 
δἰδπὰ {Π6 οὨαγδεῖον οὗ ἴπ6 αἰνίπο σονογηπιθηῖ δπὰ 
ἔοτεδεθ δνεηῖβ ἰάθη ἴγοι οοϊητηοῃ ἐυεβ. ΗΪδβ 
Θχδι θὰ ἱπηαρί πδιίοη δηὰ δεπδιεἶνο σοη ΟΊ ἢς6 ΡΓΟ- 
βοηϊοθά ἴ0 ᾿ἷπὶ {π6 νυἱβίοπβ οὗ ἀοὰ. πη ἢ6 ζπε: 
ΒΔῊῪ ΠΟΙ ΟΠΪῪ τἢ6 σΟΠΘΓΑΙ ὑπ α Ρἢ οὗ τ ἢ δηὰ [6 
οχαϊἐδιΐοη οὗ [βγ86]., Ὀὰϊ 4180 [Π6 πιδδῃ8 ΟΥ̓ ΜΒ ΐο ἢ 
1666 ΘΟ ἴο Ὀ6 ΟὈϊδὶποά, ἡδιηοὶν, [π6Ὸ Μοβϑίδῃ, 
Ἡ ΙΟἢ ἰογπὶ δοιηθί ηθ8 πιο8η8 δ 68 Κίηρ, δὶ 
οἴμογβ {π6 Ψψον 8 ΡΘΟΡΙΟ, πὰ ἰῃ ἃ ἰμἰγὰ οἷαδα οἵ 
᾿πδίδῃςοβ, (π6 δεῖον ρογίοη οὗ (μδΐ ρεορίθὲ. Βαϊ 
1686 ργοάϊοι! ΟΠ Β ὙγΟΤῸ ΔΙΑ πὶ τῆεὶγ πίττα διὺ- 
)ρεῖῖνο ; {ποῖν δυιποῦβ ΠΟΙ ΠΟΥ δα Ὧογ (Πουρσὶς 
ΤΟΥ δὰ Δηγ οὐ)θειίνο γενυοδιίοῃ πλϑάθ ἴο τἰδεπὶ οὔ 
ΔΟΙΊΟΠΒ ΟΥ̓ Ἔνοη 5 ἴῃ [ῃ6 1} οὗ ΔΏΥ͂ 1Ὀἰιτὸ Πἰ ΤΟΥ οΑὶ 
ΡεΙβοη. ΤΠΟΥ͂ γεγο ρτοδὶ δηὰ ὀχοοι]δηΐ τηδη, Ὀαϊ 
ποὶ ἀἰγοοῦν ᾿πδρίγοά ποῦ ἰηΓᾺ}}}0 1.6.0 Απά 41} ἐπιοὶγ 
δανὶηρ οδπ ᾿Ὸ Θϑο ΠΥ ἐχρίαἰ πο ὈΥ [Π6 δοιίπρ οἵ 
τποῖγ σῇ πχΐπἀδ δοσοτγάϊηρς ἴὸ ἔπ το δηὰ ἰἢ6 εἷτ- 
Οὐπηβίδποοβ ἴῃ ννῃϊοῖ ΤΠΕΥ Ψ6ΓῸ ρ]δορά, 

Α ἀοίαεἰ!οὰ τείαϊδιίοη οὗ {Π|5 ἱπροπίουβ δυρτηδηῖ 
που θ6 Ὀογοῃα 186 Ἰἑτα δ οὗ α (ΟΠ ΠΊΆΓΥ. [ἰ 
ἦβ ΘΠΟΌΚὮ ἴ0 ΒῈΥ ἴϑαιί [Π6 ρῥαγδ!]εί ἱπδιϊ πο Ὀ6- 
ἵγοοη τἢἰὶς δα Ηδῦγονν νίονγα οὐ ἴῃς δβυ)θοὶ 
(οο8 ποῦ ποϊά. Τῇ] [ΟΥΙΘΥ ὙΓ6ΓῸ ΤῊΘΓῸ δοδιογοά, 
υδριιο, απὰ ἰηάϊνίά 4] δὺ ιἷοΒ γεβροοῦηρ 1Π6 
ἴατυγα, δηα ὄνοη 686, ἵπογο 18 ΤΟΆΒΟΙ [ῸΓ 
ΕΠ ΡΡΟδὶπς, γΟΓΘ ΤΙΏΘΓΟ φοθοοβ οὗ ἴπ6 νοΐοϑ οἵ τὴς 
()ὰ Γοριαπιοηῖ οὐ ἐγ  τἰοβ ἔγοιη [ἢ 6 ὈΓΙπιουδὶ 
τονοϊατοη ννῃϊοὴ Πϊτογοὰ ἀοόσῃ ΓΠγουρ ἢ τπ6 ἀρα8. 
Απιοηρ τς Ηεῦγενβ, οα ἴΠ6 ΘΟΒΊΓΑΓΥ, ἴῃ6 ἰάοα οὗ 
τἰϊε Μοβδῖλἢ νγὰβ (ἢ 6 σρηγ8] τπουρ}ῖς οὗ δεῖν δετρ- 
ἴ165 δηά [Π6 ογραπίσίηρ Ὀ88186 οὗ τὉποἷνς παιίοπ αὶ 
οχίβίοηςθ. Τὴ6 Ββιδίοιηδπι οὐ ἴζ Ὀδρὶπ8 στ [ἢ 6 
Ῥτοϊονυδηρο πὶ ἰη Οςηοδῖβ, δῃὰ ὙΠ} 8 οἸοθοῦ 
εἰ πί ὕυπ ἀπά ἃ γύθδῖογ ἀδνοὶορπιθῖ ιγουρῖ Νοδῇ, 
ΑὈτγαλδηι, ὁ δοοῦ. Μοβοβ, Πανὶ, ϑοϊοιοη, ἤοδερα, 
Φοοὶ, Απιοβ, [βαίδῃ, Μίοβδῃη, Φογοιηίαςι, Εζοκίοὶ, 1)4η- 
ἰ6], Ηδρκαὶ, απὰ Ζθεπαγίδη, απὰ αἵ ᾿αδι ἰογταὶ δῖθο 
ψ ἢ ΜΑΙΔΟἢὶ, γνῦο εἰοβοὰ τ86 ΗἩδῦγον (ὐδποη. 
Ὑγηαῖ ννὰ8 δ ἤγβθι ἃ ὑγοιηβα ἴο ἴΠ6 γδοϑ, ᾿ἰπλϊ 8 ἦΐ- 
86] 7 ἴῃ βυςοορδδϑίοῃ ἴὸ ἃ παίξοῃ, ἴο ἃ ἰγἰῦς, ἴο ἃ [δτη- 
ἶγ. ΤΠ Ῥδίδοη βεῖ ἰοσιἢ ἴ5 ἀβδογί πο ἰπ τὰγΓ ἐδ 8 
ῬΙοΡἢοῖ, 88 8 ῥυγίϑδί, 88 ἃ Κίπῳ, οΓ. 88 8 ζςοῃλυΐπα- 

11οἀ, ἀηὰ τπδπη τοβίοτοά. 'ΓΠοῖσ τῃοοογαῖῖς σοηβιὶ- 
τὐτοῃ γὰ8 ποῖ ΟΥΠρ' [0 ἃ Ὀ]]ηὰ πὰ οἄϊΐϊοτια ραγ- 
του] γί8πι, Ὀυ0 νν 88 ἀνε τοβυϊο οὗ Οοα᾽ 8 νυϊβάουῃ ἰπ 
σδοοδίηρ᾽ 016 ΓΟ ἴο ὑ ΓΠ6 ἀδροδίτογυ οὔ ἴπῸ γατὴ 
δηᾶ Ὀϊεδϑὶπρ ἀοδιϊηθὰ οὴς ἄδΥ ἴο ὃὉ6 ᾿σοσχίσηξίνο 
μι (6 τὰςο. Τῆς 9068 πΈΓῈ {ττιδίθεϑ ἴον τῆς 
ὙἘΟἾἷ6 ππηδη ἔδτηγ. [1ζ ρῥ]εδβοὰ Οοὰ ἴῖὸ τῃβκα ἃ 
διδάυ δὶ) δηὰ τπογουρὴ ῥτορδγδιίοη ᾿πγουρἢ 8 ἰοη 
ἴτϑοῖ οὗὨ ροϑ (οῦ ἴΠ6 [1}1] ἀπά ἤπαδὶ τενοϊδιίοη ὁ 
ἢΐδ σγῦϑοθ. Το βοεὰ οὔ ΑὈΥΑΠ πὶ τγ 85. 5: ΠΡ} 1}|0 
τη Δῃ8 ὈΥ͂ ψΠἰςἢ 0ἢ18 ρΓΟρδτδίίοη ν 8 ΒΟσΟ 18 δ. 
Οαη (5 νἱοῖν οὗ τποῖγ Ὠἰβίοτυ, 4}1 [5 ραγὶ3 δηὰ ἔδδι- 
ὈΓΘ8 ΔΙῸ ΘΑΒΙΥ ἀπάογείοοα, δηὰ ΔΓῸ 566 ῃ ἴο οοηδῖ- 
ἴαἴ6 ΠΊΘΓΟΙΥ διιοοαδββῖνς δίλεδ πῃ ἴ86 ἀενυθ)ορπιθοὶ 
οὗ Οοὐ᾽ 5 ρΡῦτροβε ἴο ὈΓΠΡ ΤΔΠΥ ΒΟΠ5 ὈΠῖῸ Ω,ΟΤΥ 
Πγουρἢ ἃ σδριίδίη οΟΥὗἁὨ βδϊνδιίΐοη. ΟἿ ΔΏΥ οἵδοῦ 
νίαν ἴἰ ἰ5 ἃ ΠΥ ΘΙΟΤΥ ὙΓἰοἢ ὈΔΗ͂Ϊ65 41} τποῦρ πὶ δηά 
ςοΙρΙ Βοπδίοη. Βυῖ ὙΠΑῚ ἨΠ8 ἃ ΠΙΥΒΙΟΓΥ Ὀεῖοτγε 
{πὸ ςοπηΐης οὗ ΟΠ γίδί ἰ8 δὴ “Ορδη ϑβεογοῖ" ὑπᾶοῖ 
16 Οοβρδὶ, δπά ἴη6 ΚΟΥ͂ ψ]οἢ ἢϊα 1} 6 '᾿διὰβ 
οΥ̓͂ {πὸ Ιοοκ πισϑὲ Ὀ6 ἢπ6 τίς οπ6. “Ὑἢ6 δεῖ 
ΤΏΟΗΥ οἵὗἉ 6580}8 5. [Π6 Βρίγίὶ οἵὁ Ῥγορἤοου." ΤΠ τὸ 
τη Κα ΌΪα σοττεβροπάθμοθ δεϊννθθη ἢ15 16, νγοσγὰς, 
δΔη ποτΐκ8, δηὰ 116 ἢἰπὶδ ἀπ ῬγΟΤ 865 δπὰ {ΥὠὮὦ 
δηῃά ργοαϊςτοπϑβ οὗ ἔπ ΟἹὰ Τοβίδπιοης, ποδί ὰ 
γοηὰᾶ αυσδιίίοη ἴο ΔΗΥ͂ πηρτοϊυἀϊςοα Ῥούϑοη, 8 ὑτε- 
κἀς τη Ἡ] ἢ σοὐταϊπαῖοὰ τη6 ἴτγὸ Τείδ- 
τηδηΐ8, δΔηα Ὀγουσὶ δρους Π8ι Ἰγοη ἀγοὰ 5 ΒΑΤΤΩΟΙΥ 
ΟΥ̓ {Πεπ|6 δπὰ ἴοπο ν Ὠίοἢ 18. ΠΟΙ πη Χϑιηρ] οὰ ἴῃ 
8411 Βυμηδη ]τογαῖα τα. Απά τηἷδ Μεβείαἶ οδ) ςεῖνεὶν 
Τουθδϑα ἐδ ποῖ ΟὨΪΥ 16 Ππ|ς δεΐπεθη τθ6 Ἡδῦτεν 
ϑογιρίαγεβ δηά {Π|Ὸ ατγϑεὶς, θὰ: τΠ 6 ὁΠ6 ρτοδὶ τποῦριι 
οι σίνεδ ρΌΓΡΟΒΕ, ΒΥ Πητηοῖσυ, απ ὰ σοη β ςίΈ ΠΟΥ ἴοὺ 
156 ΘΠ ΕΓΕ δοἤθτηθ οὗἩ [9 ΟἸ]ὰ Τοίδηηοηϊ. 

ἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΜΟΟΒῈΕ : γοτ. 9. ΘΟ  γβιΐδηβ 5ῃου)ὰ δ ἈδΡΡΥ. 
Νὸ ρθορὶο ιανε ἃ Ὀδιϊον τὴρ ῦ ΟΥ 8 ῬΟΤΙΟΓ τεϑβοη [0 
τοὐοῖσθ. Α βυῆεγίηρ Ῥδορὶο οδὴ βηά ᾿ οοπιίοτι 
ἅμι {6 ἔδοϊ (παὶ τΠ6Υ παγο ἃ βυϊογίηρ δανίουν (Ηοῦ. 
ἷν, 15). -π ον. 10. αν γν}}} σθαϑ οὐ ἴῃς εὐγιὰ 
ΟΠΪΥ θη ΚΟ 688 οοα868, πα ΚΟ ποδ5 {72} 
ο6 886 ΟὨΪΥ ῬΠ6π ΟἸ γῖδι᾽ 5 ηΐνογβ8] οπιρῖγο Ὀορίῃβ. 

ὙΥΟΚΡΟΒΎΟΕΤΗ: 11 18 τοιδγκαῦὶς τπδῖ δι. ϑομδ᾽ἐ 
παιτδιῖνο οἵ ἔπ ὑπ Πρ] ΘΠΊΓΥ οὗ ΟὨείδε, τ ἀϊης 
ἰηῖο Φογυκαίοῃ οὐ {Π6 ἴοα] οἵ δὴ δὲ, πὶ ἐδ16- 
Ἰγ [Ὁ] οννθὰ ὃν ἴ86 τηθπιὶοῦ οὗ δη ἰῃεοϊάθηϊ ἰῃ [}9 
ἢἰβίογυ : “ Οεγιαίη ασθοκβ πιϊδηθὰ ἴὸ 8266 “ζ9365π6.᾿" 
ΤῊΘ ὀπίσγ ἰἰ86] Γ ν88 1 ἃ υἱοίοῃ οἵ [6 οουδΐηρ οἵ 
1Π6 οπ}16 νου] ἴο Φοδβῖδ; ἔΠθδ66 Οτθοῖδ θεὰ ἷ 
ἄγει ἰγυΐο. 

ὖὦνο. ΝΕΎΤΟΝ: Μερδδίδ 15 Κιηρς οἵ Ζθοκ. 
ΗδΔΡΡΥ ἴδιας βι)θοῖβ πὸ ἀνθ }} ἀπᾶοσ ᾿ὲ8 δηδάον. 
Ηϑ γυΐοδ8. ἑθὰ ποῖ 1 ἴΠ6 τοὰ οὗὨ ἰγοῦ ὉΣ ποῖ 
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Ης ὑγυΐθεβ απὰ Ὀγθακε [Π6 ΡΟΤΕΡ οὗ ἷ8 Θποπιΐεβ, 1 γἤθηο6 ΓΠΟΥ̓ τοοοῖνο [π6 ραγάομ οὗἉ 41} τποὶτ βίῃβ, 
Ὀυὺ υῖτἢ Ὠΐ8 ροϊάθη βοορῖγο οὔ ον. Ηο τοΐμπδ ὈΥ [στῶος ἴο μοῖρ πὶ πιο οὐ ποοᾶ, δῃὰ 8 γϑῃθνθα βῃρ- 
ἷδ οσση τἱρῃϊ, δηὰ ὉΥ τποὲγ Ὁ}} δπὰ ἔγοθ σοῃϑθηῖ, ἰ ΟἿΥ δηϑυγαγδὺ]θ ἴω 4}} {ποὶγ υϑηῖβ, σαγθδ, ΒΟ ΓΥΟΟδ, 
ἔπ τποἷν Ὠραγ8. Ηο τοῖὶρῃβ ὕροὴ ἃ {πγοπθ οὗ χτδοο ] πὰ Τςομῆϊςῖ8. 
ἢ. ποῖ [ΠΟῪ δὲ 8}} εἰπηθδ ἤδῦθ ϑροθβϑ, δη ἃ ἴγοιη 

8. ΥΙΟΤΟΒΥ ΟΥ̓ΕΕ ΤΗ͂Ε ΒΟΝΒ ΟΕ ΦΑΥΨΑΝ. 

ΟΗΑΡΤΒΕ ΙΧ. 11-17. 

Α. δεϊϊνεταηοα ῥγοπεϊβδοα (γοτα. 11, 12). Β. Νίαπιε ο7 ἰδὲ γε (γεν. 13). Ο. υἱελουαὴ βρὴϊε 7γὺγ ἢΐϑ 
Ῥεορίε (γετ8. 14,15). Ὦ. δαίναίίοη (γοτ. 16). Εὖ. Οτπεγαὶ Ῥτγοδρετίῳ (γον. 17). 

11.Α8 ἴον [866 8180, --- ἴον (86 β6Κθ οὗ (ἢν οονθηδπί-ϊοοῦ, ἡ 
Ι βοπᾶ ἔογι 3 ΠΥ ῬΓΙΒΟΠΘΓΒ ἔγουα (86 οἱ τ ΒΟΥ ἢ 18 ΠῸ ΔΘ. 

12 Ἐοίαγῃ ἰο 16 βίγοηρ μο], 5 Ο ρῥυϊβοηθῦβ οὗ Πορθ, 
Ἐνϑη ἰο- αν 1 ἀθοῖΐαγο, 1 ν}}} σορὺ ἀουθ]ο ὁ ἰο γου. 

18 ΕοΥ δ 1 Βαμα [ογ πιὸ δυάδῃ, 411] τ[λ6 θοὸν 5 ψῖὰὰ ΕἸΡΗΓΑ τα, 
Ἣςςς Ἀμπᾷ 8εγ ὕρ [ἢγ βοῃβ, Ο Ζίοῃ, ἀραϊηϑὶ (ἢν βοῃβ8, Ὁ δανϑῃ, 

Αμπᾶ χρᾶκο ἔῃθ66 ᾿Ξ 116 βιυογὰ οἵ 8. ᾿θζγο. 
14 Απὰ ΨΦοβονϑῇ 8881} δρῬθϑγ δῦονθ ὑῆθπι, 

Απὰ ΙΚοὸ Πρ αΐηρ᾽ 8141} ἢ͵8 ἀστὸν ρῸ ἕοσγίὶ, 
Απᾶ [86 Τμοτὰ Φοβονϑῖ 8881} ὈΪον (6 ἰσυπιροῖ 
Απᾶ ρὸ ἕογι ἴῃ {86 βίοσιηβ οὗ [π6 δου, 

1ὅ Φοδονδῖι οὗ Ηομβίβ 8}8}} ργοίθοϊ 7 {Π6Π|, 
Απᾶ {Π6γ ἀδνουγ, δπὰ ἰγοδα ἀόνγῃ 8] ῃρ-ϑίοποο," 
Απᾶ {ΠΥ ἀγίπκ δῃα τλῖκ6 ἃ ποῖβο 88 ἔτο τ ἢ ΨἿὴ6, 
Απά Ὀθοοσηθ Ε1]] 88 [86 βου ῆςϊ] ὈΟΝ],}0 48 [Π 6 ΘΟΥΠΘΥΒ οὗὨ {86 αἰίαν, 

16 Απὰ Ψεμονδῇ ἐμοῖς οά βανϑβ (μθτὶ ἴῃ ἐμαὲ ἀδγ, 
(ϑανϑβ) 1Κὸ ἃ θοοκ ᾿' ἷβ ῥθορὶο, 
ΕῸΓ 76 γ78]8 οὗ ἃ σγούσῃ 888} [ΠΟῪ Ὁ, 
ϑρδυκιὶηρς οὐϑῦ ἢΪ8 Ἰδηά, : 

17 Ἐὸὼον ΠΟΥ͂ γτϑαῦ 18 18 ζοοάηθϑα, δα ΒΟΥ στοδύ ἷβ Ὀοδυΐγ ! 
Οὐτῇ τρΆ 68 [86 γουηρ πιθη (μγῖνο, ; δηα πθνν Μ]ηΘ [116 πλαϊά6η8. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΑΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

ΣΠ Ὁ Υας. 1]. -- "3, Ὀοΐϊςς ἰἢ ἐΔΥ οσγοηδιί-Ὀ]οοά -α Ὀοίηρ, σρεΐοκιοα νὰ [. Το οογοηδος οὗ σοθιονδὴ πὶ τὰ Ὧ1 9 Ρ60- 

Υδο ποὲ ροοϊοῦ πίϊ σρτίηκιοὰ Ὀϊοοὰ. Ἐς. χχίν. 8. Τῆο οοτηρουμὰ ὑοξτὰ ἐουσεπαη-ὀἰοοὰ Ὀδοὺ τορσοδοοί ἴδ Ὅτωι διὰ 
ἕοτοο οἵ ἔδο οΥ̓αἸΏΔΙ ῬΌταδο. Ξ 

4 αι. 11. -ἸΠΡ ἴ6 (9 οοσμπιοι ργορδοίδο ρκοὺδείθα. 

ὃ γατ. 12. -- ἩΥΊΖΞΙ, 6 ἐμὲ 97 Ρίδοο, Β. ἱπθοοφοδίδ]ο, ἰοτεἰδεὰ, ὀχύρωμα ((ΧΧ.), πενκίείο (Ταὶς. 

4 ον. 12. -- ΓΤ. Ῥτοδθοὶ ϑοϑιωδ ὑὸ 6 δίοῦθ ἰῷ εἰνίπς ἕο (δ 16 ποτὰ ἐδ δϑῆϑα, ἐὰσ σονά ρίαοα. Ἐνο τουδοτίος οἵ 
Ὧηο Β. Υ. ἰΣ συδίαἰηοὰ Ὀοΐὰ ὉΥ υϑαβο δηὰ ἰδο οουθοοου. 

ὅ ας 18. --- ΤΠ Β. Υ͂. ποεάϊοϑθεῖγ οοεπυοθ Βοζο (6 δου ϊδωοο οἵ ἐδ ριουίουδ υϑζϑϑ, δηὰ τοηθδσ 2 ἩβοΏ. Α Ἰδξοσαὶ 
τοι ἀδείηκ 16 δὲ οὨ06 Βιοῖο το Ὁ διὰ πλοξο δοδογιο. 

8 ες. 18. -- Γδ), Βοζωο οουιιοοῖ ἐδ19 νῆα πβδὶ ὑσοοοᾶδδ, δαὶ ποίδιδᾷ [8 καϊπδὰ Ὁ ἀδρασέης ὕγοσι ἔδο Μαδοζοῖο 
Δωϊοτραηοξίος. : 

Ἶ ες. 1δ. -- ἽΝ “α οὐνοσα ρεοὐθοιυρὶγ. Οὐ χῇ. 8. 

8 Υατν. 16. --- “ ἩΤΊΙΑ εἰηκ-διοῦοθ,᾽" ἴῃ ἰδ ἰοχὶ οΥ̓͂ Ἰ. Υ΄., Ἰωἐτοδοθοδ ἃ βοράϊοβα γεοροαϊίοῦ. 89 τοδερῖπδ) του δοσιης ἰ6 
6 ὕο ΡῬτεοοιτού. 

8 Ὕοι. 16. -- ἡ Ὁ 'δ δὴ Δουγονίδιοὰ οοιρασίϑου. Οἵ. χ. 7. 

ἽΦ Υες. 16. --- “ Ββοονίδοῖαιὶ μοπὶ." ὅπιο ἀυδη δίας ορίἰδσὲ ταδὲ Βο Ἰπίεοδυοσὰ 1π οεᾶαν ἰο Εἴ γ9 ἔπ:ο 7α]}} ἴστοο οἵ ΓΘ, 
ΟΥ χῖν. 30. 

11 Ψον. 16. -- Το Ἐ-Ύ. “ δοοῖκς 977 ἘΙ5 ΡΦΟΡ]6.,᾽ 5 κταιητηδὲδοδ!!ν ἐεοροσεὶδῖο. 

12 Υον. 17. - ὯΝ), Το ἄξαὶ πιλσίπαὶ τεηἀοείηρ οὐ ἐδο 18. Υ., πιαδα βτοισ, ἰ δοϊῦος ἰπδὴ [6 ὑοχέ, νταφ εὐφαγμὶ. 
Το ποτὰ [6 ἀογίγεὰ ίτοπι ἔμ δρτουιίης αὖ ρμίορίδ, δοά ον θη) τοῦδε Ὁ ἃ ὑγοδο ἰποσοαϑο. πδτεὶ εἶτοι (0 »ιαδο οἷο- 
φμεπῖ, τ πο ἢ 16 οοηροίαξαϊὶ δὰ ἱμορὲ. ᾿ 



14 ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ͂. 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῺ ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, 

Α πον δοοπθ ορθῆβ8. ΤῊΣ ῥτορμοῖ (ΓΒ ΒΨΑΥ 
ἔτοπη {πὸ Ὀ6δι {πι} ῥἱοίιγο ΟὗἁἨ ἃ ρυδοοῦι! Κίηρ 6χ- 
τοπαϊηρ ἷ8 ὈΟποἤσοιν ΒΊΝΔΥ ΟΥ̓ΣῚ 8}} [Π6 δα ἢ, [0 
ἀδβουῖθθ 4 ρετγίοα οὔ ἀΐδϑῖγεβδϑ Ἀπ τυθακἢθ 58, ἴοὸ 
νυ ΐοῖ, Πον ΥΟΓ, 6 σίναβ ἃ ργοόχηΐδθ οὔ [.}} ἀοἸ ἵν ῦ- 
ΔΠςΘ, ἴο Ὀ6 ραϊποα ΠΥ δεῖ] οοηῆϊοῖ. ΤῊ]8 ψγ8γ- 
πὸ ρνεσίοά ον πον θοϊοη ΡΒ ἴο ἃ ΠΟΘΓΟΓ [αἴαγο {ΠΔ ἢ 
1Π6 Οη6 δὲ ἀσποιυεα, ἀηὰ (6 ργθνδίθηϊ ορὶπίοη 
αθ}γ τοίεσβ ἰθῖο [πΠ6 Μαοολῦσρδη ἃρο. ὙΤΠ6 ρ88- 
δᾶρα Ὀαρὶηβ ψὶϊῃ ἃ ΡΌΠΟΙΑΙ 8δ5Έ ΓΔηΓσ6 Οὗ (6 ] 1ν6Γ- 
δΔῆςα (νογβ. 11, 12); τΠ6 ἴῸ6 18 πιρῃ τ οποαὰ Ὁ ΠΩΤ6 
(νον. 183); 186 1οτὰ ἢ 15 ἴῸΓ ἢἷ8 ἤθη (νοσβ. 14, 
15); 1Π6 ΤΟΒῸΪ: ἰ8 588] να Ὁ!]00 (ν6Γ. 16) ; 10}18. 18. ἴο]- 
ἰονγεα ἰμν ΠΟΏΘΓΆΙ ΡΓΟΒΡΟΥΠῪ (νοτ. 17). 

Ὑέεγθ. 11, 12 οοηίδίπ ἃ Ῥτοπΐθε ΟὗἨ ἀ6] γΘΓΔηΟΘ. 
ΔΔ6 ἴον [ἴ)66 81]58ο. Τὴθ ρδβοῦ δἀαἀτγοββοὰ ἰ8. [Π6 
ὙΓΠ0]6 πδιίοη, 88. 18 ΔρῬϑτγοπὶ ἴτοσὰ [πὸ τπθητοη οὗ 
ἘΡἢγαὶπὶ ἀπὰ Φογυδαίομπι ἱπ νοῦ. 10, πὰ οἵ Ζίοῃ ἰπ 
γογ. 13, δηὰ αἷδο ἤοτῃη ἴῃς ρῇγαβο “ Ὀἱοοά οἵ ἴῃ 6 
οονοπδηῖ," ΐο ἢ Ὀοϊοηρσοὰ το 186 ἔγγονα {1068 ; 

866 Εχ. χχὶν. 8. ΝΣ, εὐοη ἰΐοα, βιδπ 5 δῦϑο. 
ἰυτοὶγ αὐ τη μοδά οὔ [6 βοηΐθποο ἴον 1Π6 βαῖθ οὗ 
ΘΠ Ρἢαβὶβ (εἴ. ὕφη. χΙῖχ. 8), ἀπαὰ {6 β6ῆ8ο ἷβ8, ἔνβη 
(οι ρ ἢ γοῦ γα ἰῃ δυσῇ ἃ ἴουίοτη σοπα τ 0Π, 50 Γὴ- 
ἱηρ}ν Ἰοβϑῖ, γοῦ 1 αν ΤΩΘΓΟΥ͂ ἰῃ βἴουθ ἴὉ0γ γοι. Τἢο 
ρστουπὰ οὗ τη}5 Ῥιοπιῖδα 18 βῖαιοα Ὀοίογα 16 ῬΥΟΙ- 
βο ἰ150]Ὁ, ἱπ τῆ6 ΡΟσΌ ΑΓ Μοβαῖς Ἔχργοββίοη σονθ- 
Ὡδηΐύ Ὀ]οοά, τῃ6 ἴοτοθ οὔ ψ ΐ]ς ἢ ἰ8. νγ6}} δχργοβθοα 
ὈΥ Ηεοπρβίοηθεῦ. “ὙΠ6 σονθηδηῖ-οοῦ, ν᾿ ἢ] ἢ 
8ἴ}}} δοραγαῖοβ τὴ6 Ομυτος ἔγοπι τηὴ6 νοὶ, 8 ἃ 
ΒΌΓΘ ἴο {πὸ σονοπδπὶ πδίϊοῃ οὗἁἨ ἀθ] νο Δ Π 66 
ουἱ οὗ 6}} ἔἜγου]ο, ργονϊ 6, τπδὶ 15, (πὲ τῇ6 πδιίοπ 
ἀἰὰ ποὺ πῆδὸ 16 Ῥσοπιῖβοβ οὗ ἀοα πιιρβίο συ Όγ 
το  γ νἹοϊδιίηρ τΠ6 σοπ αἰ οἢΒ [16 Πα 1π|ροβοὰ.᾽ 
ΤῊΣ ῬΣδοΟΘσδ τΓοβϑυ τη 68 Δηἀ ΘΧΡἑΪΔΙΠ5 [Π6 ποι δἱ 
16 ορθηίηρ οὗ (Π6 γοσβθ. 10 ἀ068 ποῖ πηθδη “δι 0 ἢ 
ΟΥ̓ [06 6 νν8 85 τγογο 5.}}} σδριεῖΐνοβ ἰη οτεῖχη ἰδη 8 ̓"" 
(Ηοπάογβοη, ΚΟ 166), θὰ τΠπ0 ΘΠ 6 Ῥθορὶθ. “6 
νοἱῇ νἱπουΐ πγαῖοσ, δὴ δἰ βίοι τὸ (ἢ6 Ὠἰβίοσυ οἵ 
Φοδορὴ (θη. χχχυ, 294), ἀθηοίς8 ποῖ 80 προ ἢ ἃ 
οοπάϊεϊοπ οὗ σΑΡΗΝΓΥ 88 οὐὗὁἨ ρθπογαὶ ἀἰβέγθθθ. ΤῸ 
Οβοᾶρα ἔγοῖὴ (ἢ}8 ΘΟ αἰ τἰοη ἴο οπ6 οὗἁὨ Βοου ΓΙ Υ δηὰ 
ΡΓΟΒΡΟΙΟΥ 19 Ρτο στο τππᾶογ [Π6 ἰοτῃ οὗὨ 8 οοπὶ- 
τηδηή, Βοίυχῃ ἴο ὑπμ6 βίτουςᾳς μοϊᾶ. ὅ6ο [6 Β8106 
ἤσυτγοα ἰπ δ. χ]. 3, βογα ἴΠ6 τοεῖς δηὰ τῃ6 μὲ τὰ 
Ρὰΐ ἰῃ βθλγρ σοηϊΓαδι. δίποθ [16 ρεορὶα μδὰ 1}}}8 
Ρτοβρεοῖ, [ΠΟΥ ΘΓ ἢ .5}}γ π᾿ 6 Ὀσίδοῦθσ 5 ΟΥ̓ΒΟΡΘ, 
ἃ ὈοΘυ Ὁ] ΟΧ ργοβδίοη νυνί ἢ ΘΧρ δἰ 8 [[86}[. Εν θα 
ἰο-ἀδν, ἱ. 6., ἰῃ βρίϊ6 οὗὨ 84}} {πγοαῖθηΐϊπης οἰγοιτῃ- 
ϑἴδποοβ (Εὐννα]ά, Ηοηρσβίθηθοσρ). ἘΘΡΑΥ ἀου]ο, 
ὨΔΠΊΟΙΥ, ἀου θα [Π6 ῬΓΟΒΡΟΥΥ γοῦ ἐΟΓΙΔΘΓΥ 6η- 
Ἰογοά. ΟἿ 18. χὶ. 2, χὶϊ. 7. 

γοετ. 135. ΤῊ Ῥγορ δὶ ρῥγοοοθὰβ ἴὸ ΒΟΥ ἸΔΟΓῸ 
ῬΒΓΓΟΟΪΑΤΙΥ ΠΟΥ (6 ἀ6] νογβηοθ ἢπ8ὶ ργοσηϊϑοὰ ἰ8 
ἴο ὕο εἰεοιοά. [τ 5 ἴο Ὀ6 ΌὈγ 8 ρ]ΟΥΟΙΒ ΥἹΟΙΟΥΥ ΟΥΟΥ 
1ΠῸΓ ΟΡΡργθβδοσβ. 6 τπηοῖῃοά οὗὨ [118 νυἱοΐοῦν ἴβ 
τοριοϑοπῖθα Ὀγ ἃ ΒοΪ]ὰ δπὰ δοϑϑιι δι] ἤρατο. Δυάδῃ 
ἰδ [Π6 εχίθηἀθὰ ὕὈον ; Ἐρῃγδίηὶ [86 ΔΙΤΟΥ νν ἢΐο]ὶ 

. δ Τοτὰ δβἰιοοῖβϑ δί ἴΠ6 ἴοα8ὄ. ἴβγεθὶ {πογοίογο 8. ἴοὸ 
ΟΔΙΓΓῪ ΟἹ ἴΐ6 σοηῇϊίοῖ, δηὰ Φεπονδὴ ἴ0 ψίνο τῇδ πη 
δίιοοοδθ. ἘῸΣ 1 Ὀοπὰ 70 τῶ6 “ΔΗ, ἱ. 6., ἃ5. ἃ ὈΟῪ,. 
Το ννογὰ γοπάογοα ὀεηα, 16 γ8}}ν πιο }8 ἐγεαά ; Ὁθ- 
80,86 ἃ ὈΟῪ Ὑ[{88 Οἴδῃ διγοίοῃοα ὃν βοιτἰπρ [Π6 ἴοοῖ 
ὍρΟη ἱτ, τηΐ8 το Υπὶ σαπγ6 ἰηἴο ι.56. ἘῚ1] [9 Ὅονγ. ΑἋ 
ΟἾΪΥ ΟἿ 6 ἄγον οδὴ ὃ ΒΠοϊ δ ἃ {π|6 ΠῸΠ ἃ ὈΟΥ;, 
ἵν ἷβ. 11} πο {118 18 ρ᾽δοοὰ ἀροη ἰϊ. ΤῺΘ οομαρίθίθ 

1 ΤΏΘ ὈΦΔΌΪ οὗ ἴδο Ἰοσά,᾽ ἴῃ Ῥδ. χο. 11, Κορκοϑθηίδ ἃ 

ἀϊδοτοηῖ ποιὰ (Ξ 95, πὨοι, Βονοναρ, ἰ6 δαδὲ οχρίδίοφᾶ 

δ6ῃη86 οὗἩ ὈΟ(ἢ οἰδηδεδ ἰ8, δ πἀ8 ἢ δπὰ Ἐρἢγαῖπι δΓῸ 
ὈΟῪ δ ἃ ΔΥΓΟῪ ἰὴ ἴδ δαιὰ οἵ δεπονδῇ. 1 δε τιρ, 
Ὥοὶ ὑγαπαϊδὴ α8 α ἰαποε (Ηϊισῖς, ΚΟΒ]εΓ), νυ ἢ 
ψ οΣ]ἃ γοαυΐνο 1[Π6 οΟὈ͵θοῖ ἴὸ "6 ὀχργεβϑοὰ. Φανϑ, 
τΠ6 πᾶτηδ ΟὗὨ ἴ[Π6 ἔοατἢ βοὴ οἵ Φωρμοῖ (ἀεῃ. χ. 3), 
8 16 Ηοῦγονν ννοσὰ [Ὸν ατὐθοςθ, π6}.8}}} ἰἀση δοὰ 
ἢ ἸΟῚ οΥ ΙοηἷᾶΔ. ὅϑοπηθ διρροδα τῇ ρδίδο 
τηθϑηΐ Ὀγ ἴΠ6 8οῃ8 οὗ Ζίοῃ δγὰ ἔπ ΗΟῦγονν8 Πο]α 84 
δίανϑϑ ἰῃ ατοροο (Εν 8], Η1ζὶ), γἢῸ ἀγὸ ἢον ἴπ- 
εἰτοὰ το ἱπβαστθοιοη, [Ὁ ἰδ ΘηουΡ ἢ ἴο ΒΆῪ ἰπ ΓΟΡΙῚΥ 
ἴδδι (δ οοηἴοβι Π6ΓΘ Βροΐίκθη οἵ 15 τυ ἢ 5}}} σαγτιοὰ 
Οἡ ἐπ ἴπ0 Ἰροτα᾽ 5 οσῃ ἰδπῆ. Α οοπιρησίϑοη τῖ τῇ 
ἴγαη. υἱϊῖ. 21] δῆοννγβ ᾿πδὲ γγὸ τησδῖ στοναγὰ Οτθθοδ 
ΠΘΙῸ 88 8 ἔου  ]6 δοο δ ΡΟΝΟΣ, 186 ατῶοο- 
Μαοοἀοηΐδη ΙΠΟΠΔΙΌΛΥ, Θαρθοί ἢν ἴῃ 118 ΒΌσΟΟσϑοΣ 
ἴῃ ϑγγία, 1Π|ὸ δοϊθαςϊ 8. “1Ὃ γοΐδὺ [6 ῥρϑββδρὸ ἴὸ 
τη ἀδγϑ οΥ̓ ζί ἢ οὐ δοοοαυπὶ οὗὨ ἴ6 πιοπτίοη οὗ 
ατοοοο ἴῃ Φοοὶ ἰν. 6 (εἴ. Ατὴοβ ἱ. 6, 9), 5 ΠΟΥ 
ὈΠΙΟΒΒΟΠΆὮΪΘ; δίποθ ἰπαὐ Ραβδασο 4068 ποῖ δ]] υὴθ 
ἴ0 ΔΗΥ͂ ΘΟΠ Ποῖ ν ἢ} (16 αὐ θα κα, Ὀὰϊ 5᾽ ΠΙΡῚῪ ϑρθὰκϑ 
οἵ {Ππὸπὶ δὲ {ΠπῸ ρδυιοβ τὸ ἤοσῃ ἴῃ6 Τ γυδης ἢδα 
Βο] ἃ οεγίδίη 96 »15}} σαριῖνεθ. Απὰ ἰδ 8 τὴ γτ- 
ἰδη5, ποῖ 6 τοῖα, γΥ 0 ἈΓῸ [ΠΟΓ6 οοηϑαητγοά. 

γεν. 14, ΜῈ] αρρϑασ δβῦονο ἴση, δοοδιιε Ηδθ 
ἤρῖ8 ἴτοπι ἤοδνϑη οἡ τηοῖὶν θα] ἢ. ΤΠ6 τοι πο Γ 
οὗ 106 ὙΟΓΒΘ ἰ8 8. ροοῖς δὶ ἀοβοτριίοη οἵ 86 Ὀδῖι]6 ἴῃ 
[116 ἱππιορ ΓΥ οἵ ἃ ὕθπηρεδῖ. ὙΠῸ μη ρα δῖ 99. 
Πονδ 8 ΔΥτοννδ, ἴπ6 τη απ ἀΘΓΌδβὲ 15. [Π6 εἰρη) οὗ 
ἢἷ5 ἰγυτηροῖ, αηα δ ΗΠ 56}  ΤΔΥΟΠ 68 ἰη 8, δι ουδ 
8ἴο᾽Τῃ δυγθορίὶπρ ΠΡ ἢ ῸΠπι ἴπ6 στοδὶ βου ΠΟΥ ἀ6ϑοΓί. 
Βίοστωβ οὗ ἴ8ο ϑουΐὰ (οἵ. 18. χχὶ. 1; Ηοϑβ. χιῖ!. 15) 
ὝΘΓΙΘ ΔΙ ΔΥ5 [ἢ τηοβῖ νἱο] θη, 

γον. 15. Φοβονδῇ 888}} υσοϊϑοί, οἱςβ. ΤΊ ἵ[οτὰ 
ποῖ ΟΠΥ ἤρθιιδ [Ὁ δῖ8β Ρδορίθ, ὑυῖ [8 αἰδὸ {μοὶ 
8816], σονεγῖηρ {ποῖγ μοαὰβ 1π 726 ἀδΥ οὗἉἩ Ὀδιε. 
Ατὰ ἴον ἀονοῦνγ, οἴσ. ΤΠα ἴπὴ 15 τπαὶ οὗ ἃ 
ΠΟ ΠΟ 6δῖ5 16 ἤδβῆ δηά Αὐτηκν τ᾿ Ὁ δ]οοί οἵ δῖ8 
νοι. ΟἿ Νυμι. χχὶ!. 24. ΤἼο ρσοτγο ἰϑ τἱροόγοια, 
Ὀαϊ πορὰ ποῖ ὃ6 οἰ θὰ “ ἃ ποϑτ πο ηδἢ ἀδομηϊπαιίοη ἢ 
(Ῥτοδβεὶ). Ττοδὰ ἄονσι δὴ δύομϑδ --- διιθά το [ἢ 
ΘΠΟΤΊΨ, σΟπίοπιμ ΠΟ ΒΥ διγ θὰ 5᾽1 Πρ - ΒΟ Π 68 ΟΥ ΠΊΘΤΘ 
ΡΘΌ 68 ἔστοπι [86 Ὀγοοκ.  ἰσεὴ 18 ἴο Ὀ6 δι ρρ) θὰ 89 
18 οὔ͵οοὶ οἵ ἄθνοῦσ, δὰ ὀίοοα 8 ἴπδὶ οἵ ἀσίηϊκ. 
ΤΊ νοββοὶ σθη οποά ἴῃ τΠ6 [Δ8ὲ οἸδιιδα ἀδποῖοβ. ποὶ 
ΔῊΥ ὈΟΝ], θὰ οὐα ἱῃ ν᾽ πίοι 1ῃ6 Ὀγθδῖβ σδίς ἢ τῃ0 
υὈἱοοά οὗ ἃ δβογῆςο. ΟΟΣΏΘΣΖΕ, οὗ οοῦγβο, ἱποϊυθ 
16 ΠΟΓΠ5 ὙΠΟ βιοοῦ τροῦ Πθπι. Ὑἢε86 ἤμυγοϑ 
ἃγα ῥγίοδιϊ γ, δηα ᾿ηΕπηδίθ ἃ ΠΟΙ ὙΔΥ δηά ΥἹςοΙΟΥΥ. 

ΘΓ. 16 μχἶνο8 [Π6 τϑβϑιὶδ οἵ [}}}8 νἱΟΙΟΥΥ, ---- καῖ να- 
ἰοῦ. Βν δὴ ὀχαυϊδῖῖθ σῇδηρο οὗ ἤρεγε {18 ἴδ τορ- 
τοβοηϊοά 88 ὑθεβίοψοα Ὁροη {Πποπὶ ἐπ τη6 ἙΠΔγΑΟΙΟΣ 
οὗἩ τῃ6 [τὰ 8 βοοῖκ, ν ἢ δὲ οὔοα διυρρόβιδ 100 

οἴ} ὑ]οδδίπρβ σοσοοιηϊοα ἰῃ {π6 284 1 5] πλ. 
ἢ ἴθ Ὡρχῦ οἶδιιβα, ἢ ἃ ἀσδίσποὰ δηθ 1} 65]5 ἴὸ 

1:6 5 ἵπρ δἴοπεβ ἴῃ [86 ργονίοαν νϑσβο, [6 ργορμδὲ 
ΠΟΙ ρδΓοδ ΖΙΟΠ᾽ 8 80115 ἴο 6 νθὶδ οὗὨ ἃ Ἴσουσῃ, νυ εἰς ἢ 
ΒΡΑΣΚΊΘ ΟΥΟΣ ὲδ 1δηὰ, ἱ. 4., ὁϑῇονδη δ. Ηπρείθη- 
ὈΟΙΣ ἴάκοδ [Π6 Ῥδγιΐο Ρ]9 ΠΟΙ ἰῃ 106 Βδ 16 ὙΑΥ͂ 88 
ἴῃ 8. 1χ.᾿ 6 ΞΞ γἱϑϊηρ θΡ. Βιιῖ, 88 αὶ! δαᾶγϑ, σγσονσῃ 
ΒῖΟπαΒ ἀο ποὶ τ τΠΟπιϑοῖνο 5 ἃ}. 1ἱ ἰδ ὈΘΌΟΥ ἴοὸ 1819 
τὸ ννογὰ ἴῃ [16 86η86 οὗ δλίπέρσ, οἰἑετὶπ (Ἐπ ά, 
δίδυτοεν, Κύμίογ, Εὔτϑι). ὙΠῸ γείογδησο 18 ἴο ῥτθ- 
εἰοιιβ8 ρζοη8 δ8δθὲῖ ἰῃ ἃ οἴοῃ δηὰ βαϑηΐηρ ἴτοπὶ τὴ 
ὈὉΤΟῪ οὗ ἃ ΘΟΠΑΌΘΙΟΥ 48 ἢ6 δ818}Κ8 οὐδοῦ ἴΠ6 Ἰαπὰ. 
γογ. 17. ΞῸΣ ον αΡϑαϑῖ, εἴθ. ΤΠ ραδδαάσο οἰοϑοῦ 

στ δὴ ὀχυϊτηρ ὀχοϊδηηδίίοη. Τμ6 ΡΓΟΠου ἢ ἰῃ [86 
βγοῦ οἰδυδο τοῖον ἢ Φοδονδὴ (Ηθηρβιίθηθεγν, Εὐνγα]ὰ, 
Ῥσχϑδβϑαὶ), δυϊ πιοϑη [06 χοοάπθοδδβ δηὰ τὸ δα 
το Ἦθ Ὀεδίονγβ (Ἡδπάθγβοη). Τῆδ αυοϊὰβ δ 
αἰ βου οὗ δδουί δίῃ ὑοδυῖγ (ὁ 1006 1ωογὰ,: δηὰ 

ἔδυ: ΜΔ ἰδο Ἰογοϊϊηοοε οὗ “οΒ ΟΥ̓ΔῈ --- 1} ἐδπμδ του ασα 
Ἐμτα δῷ οὐὐοοῖ οἵ εδοούθᾳΘ;; δοά ἀδεῖξο --- Ὁ6 τοδόϑ Κοπὴ ἴἰο 
8 ἐδ ΟἿΣ οχροείοειοο. Οὗ ΡΕ. χσχυνῇ. 4. 
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γεῖ τοίαἰ 8 ἴῃ6 1}} οτορ οὗ [6 δροβίγορῃθ. ΟΟσα 
δηὰ ποὺ γἱὴ9 δτῸ [Π6 σΙΒΙΟΠΊΑΓΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8 οὗ 
αὐϑιπέήκηςς (])6ι:. χχχὶϊ. 28 ; 5. ἵν. 8), ἀπά δγὸ 
Βογο τιθιοτίςα!ν αἰν!ἀεα Ὀοίννθοη (16 γοι! 5 δπὰ 
ἘΠ|6 τηδλίἀθη8. (ορίοιβ Βυρρ] 168 οἵ οοά ᾿ἰεδά ἴο ἃ 
Υδρία ἱπεγοαβα οὗ ροριϊδείοη. 8. ἰχχίϊ. 16. “Τῇ 
ἀττηκίηρ οΥ̓ πιμδὶ ὉΥ͂ τοιιϊῃρ ἰδ πι8)68 18 βου ἶαγ ἴο 
εἰι8 ραῦδαρα; ὃ 118 θεϊηρ ΠΟΓΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 58Π6- 
Ὠοπεά Ὦγ αἰνὶπο δα οΥΥ, (ατη 5} 65 ἢ τπἰπα 8» )6Γ- 
αὐϊο δγχζυπιοης ἀραΐπδὲὶ [Π086 γ80 νου ἃ ἱπιογαϊςοὶ 
Α1} πδα οὗ τἢ6 ἴσγυϊς οὗ τῃ6 νίπο᾽ (ΗδηοΥβοη). 
“γε Κιονν ἴδ θη ΓΠΘΓΘ ἰ5 ι!ι ἃ 8118}} δ ΡΡΙῪ 
οΥ̓ ψῖπο, Ὁ οὐμὰν ὈΥ τῆς οΟὗὨ ἀζῷ ἴο Ὀ6 Γοβογυβά [ὉΓ 
1η6 ο]ά, θὰς νη ψνίη0 80 ονεγῆονθ ἵπᾶὶ νουηρ 
τθη Δπα γοιῃ., ἸΝΨΟΤΏΟΙ "ΤΏΔΥ ἔγθοὶυ ἀτίπἰὶς οὗὨ ἰτ, ἴ᾿ 
8 ἃ ῥγοοί οἵ ὑτοδῖ ἀθαπάδποο " ((ὑδὶ νὶπ). 

ΤΗΒΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΜΟΒΑΙ͂, 

Ἰϊ. Εονν νογὰβ ΔΙῸ 80 Ρῥτροίοιιϑ ἰὸ ἃ ἀδνοῦν ὃ6- 
Ἰΐανοῦ δΔ8 οουοπαπέ. 1 βυσρεδβῖβ ἐπουρ 5 οὗ ζγδςθ, 
Ρυΐνη!ερθ, δηὰ βοσαγίεν νν ΒΊΟΝ Δ ΓΘ Ποῖ ΘΑΒΙΪΥ δἰταϊηοα 
π᾿ ΔΠΥ͂ ΟΙΒΟΓ ΨΥ. Οὖυγ τΓυϑὲ ἴον τπὶ8 ψννοτὶ ἃ ἀπά 
τη6 ποχὶ τοϑίβ ποῦ Ὄροῃ νοΐοθβ οὗ πδίιγο οὐ ς0ῃ- 
οἰ υϑίομδ οἵ τϑϑβϑοι, Ὀᾷὺ προη [πὸ Ῥγομἶσο οἵ ἀοά, 
--- ἃ ῥγοιηΐβθ Ὑῃ ]οἢ Ηδ ἢ 88 οἰοβαπ ἴο ργθβθης ἴῃ (Π6 
ἔοτπη οἵ ἃ σοιηραοὶ νγ ἢ δι ρυ] ΔΕ οἢ 8 (πὰ δβοιηθ- 
Εἰπιοβ ονυθὴ ὙΠῸΠ [6 5ΌΡρη] ΟΠ 5 ννοτο 81} οπ. ΟΠ6 
εἰάς, ὅδῃ. ἰχ. 9), δπἃ ποῖ ΟἿΪΥ 50, διι0 ἴο ΠΟΙΗ͂Ι 
ὧς ΌΥ δβδουῆςθ. Ὑ 8 τνὰ8 νἱν αν δῦ Ὀθίογο 1δγαεὶ 
ψΠ6η {ΠῸ6 ἰαῖν γγΔ8 μίνϑη οἡ δ᾽ ξ ηαἱ. Μοβϑβ βργίῃ κι 
16 Ὀἱοοά οὗἩ {πΠ6 οἥετίηζε ὈΟΓᾺ ὑροη {16 δἰ δῦ δπά 
Ὡροὴ ἴἢ6 ΡΘΟρΪΘ, δαγίηρ, “ ΒοδοΙα τ Ὀϊ]οοά οὗ [ἢ 6 
ςογοηδηςξ ν ἰςἢ Δοιιονταῖ ἢδ5 πιϑάδ 1 γοῖι οου- 
σογηΐηρ 4}} {ποθ6 ψογὰ 8. Νον ἰδ ἰδ για τἢδι τῃ6 
Μορδὶς αἰβροηβαιίοη νν 88 ἃ ΠδΙΙΟΏΔ] σοιηρδοῖ νυ} 
τὸ Ποῦτγον ρθορίο, δηὰ τπδὺ ἴῦ 4180 οοηταϊηθὰ ἃ 
ςοπιρί οἷο δπὰ Δυβοϊ αἴ ταΐα οὗ υμηδη ἀπεγ, μας ὃ6- 
βἰἀθ8 ({686 αϑρεοίβ ἱξ νγνἃ8 ἃ οονθηδῃΐ οὗἨ χίϑοθ, ΤῈ ρ- 
τοβοπίίης [86 τηρτοϊ Ὁ] ργον βίου οα δα πγϑάδ ἴον 
τι6 5α᾽ νδιίοη οὗ [18 ρθογμίθ, πὰ ἴῃ 1118 ϑ6ηξ8 [8 Γὸ- 
ἰδεῖοιι ἴο [6 (ἀοδροὶ ϑοοῃηοπὶν γὰ5 {Ππ81 οΟὗὨ δι} ΓΙΒ6 10 
ἴδο ὈΪ6Ζ6 οἵ ποοῆ. [0 οοπῆσγιμηοα [Π6 ᾿γοπιΐδα τηδάο 
ἴο Αντγδῆδπι, δηὰ τοπάδγεα ἴῃς Ὀο] ονον 8 ΠΟρα ετ}}} 
τοῦτα ὅγιη δηᾷ οἰθαν, 88 γοβϑιϊηρ προ δῇ ἱπηηι 1 0]6 
Ὀοπὰά. Τα ἴογοβ οὔ πὸ Ῥοπὰ σοοπιϊπμοαὶ απΐπι- 
μαϊγοά ἀόνη τπγουρὶι τη σοηογατίοηβ. “ΤΊ Γοτγὰ 
τηδὰθ ποῖ ιἰν|8 σονοπδηῖ νυ} ον [ΑΓ ΠΟΓΒ [οΠ]γ], 
Ὀσ9ι νυ τ τι8, ἀνθ 8, 0 δΓῸ αἱ οὗ ι18 ΠΟΤῈ αἶγα 
τηἷβ ἀδγ " (6. ν. 3). Αγαίη δηὰ ἀρσαΐῃ, ἢ εἰ Πη68 
οὗ δπιου ον ΟΥ ἀοιδῖ, ἀἰὰ τ1π6 ΟΙὰ Γεδιδπιοηῖ 
δδὶῃ5 ΓΌΔ ΒΙΓΟ [ΠΟἷΓ 80Π}8 δΔηὴ τοβληϊπηαῖο Π6Ιγ 
Ποροθ ΠΥ τοσυγηίηρσ ἴο τπδὲ οἱά οονθῆδηϊ, “τ 6 
σψογὰ νὨϊοἢ Ης σοιμπημδηάορα Ὁ ἃ ἐἰοιϑαπα ρΌΠΟοΥ- 
διϊοηβ" (ΡΒ. ον. 8). Τἢον παϊχῶς Ὀ6 ἱπνοϊνοὰ ἴῃ 
Εἰοοῖη δὰ ρογρίοχν, πὰ ἴἢ6 ογο οὗ 86η86 οομ]ὰ 
866 ΠΟ ΨΆᾺΥ Ουἵ; δι {πὸ ν Κποὸν (παῖ ἀοἀ Πδὰ πιδΔάθ 
αὶ τησηὶ ἃ σονοηδηΐ ογάἀογοα ἰπ δ]} {π|ηκ8 δηὰ 
Βῦτο, πὰ {5 ψψὰ8 41} τηοἷγ βαϊ ναϊίοη, δὰ αἰ} τοῖν 
ἀφεῖτο. “ΓΘ βαῖηθ ὑ]θββεα ἀΒΒΌΓΆΠΟΘ σοΟπτΐῃπ68 ἴῸ 
θαι γα ὑπάογ {π6 ἄοδρο!. Νδυ, ἰδ ἰβ δ ΓΟΠΡῸΓ 
ὭΟΥ, [ὉΣ νὰ ἤδᾶνο {[Π6 Ὀϊοοά οὗἩ 8 ΠΟῪ ἑογοπδηῖ 
(Μαγκ χὶν. 24), ἑ. 4., οὔ αὶ ποὺν δαππἰςιγαϊίοη οἵ 
[ς οἷά οσονοῃλπῖ, ἴο οοπῆγαιμ! οὐὔν δἰ. 6 οοδσό- 
παπὶ ὑἱοοά, οὐ Ποῖ πὰ δ τἢ οὗὁἨ ΟἸἢ τἰβεϊλ ἢ 8 ἰὰν8 
μοϊὰ, 18 ποῦ τῆδι οὐ Ὀ0}}8 δηὰ σοδῖβ, ὑὈπῖ οὗ 8 
Ἰαπιὺ ψἱτπουῖ βροῦ, ποῖ [06 ΟΥ̓ ΠΠΒῸΠ βίγθαπι οὗ ἃ 
τΥρίςδί δϑογιῆςς, ὕας τπαὶ τ ἰσἢ ρουγεά ΠῸπι [ἢ 6 
συρίην νουπάὴϑ οὗὨ τῃ6 ἱποδγηδῖθ ϑοη οἵ ἀοὐ. ΤῊΣ 
οοιηρδοῖῦ ψ} ἢ [88 Ὀρθη γα θὰ Ὀγν δας ἂπ ΟὈ]δ- 
ἤοηῃ 865 ῬνὋ8 πιδάδ δὲ Οοίροίῃβ, 15 ΠΟΟΘΒΒΑΤΙΪΥ ἰπη- 
ῬοΓΠΔΌ]6. [Ὁ σδη πονοὸῦ (Δἷ]. ὍΤῆ6 δ]οοά οἵ (ἢ 
οἴὴ 88 15 τῃ6 Ὀ]οοὐ οἵ Δῃ δνευ δδιϊης σονοηθηῖ (ΗοὉ. 

χ . 20). ΠΟΘ 6 ἀανουῦϊ βοι] τοδίβ ἴῃ ρ68ς6 δῃηὰ 
ΒΟΟΌΣΙΥ. 7116 τηλ]οθ οὗὁἨ ἴθ ψου]ά, ἴῃ6 ΤΌΘ οἵ 
ϑαΐδλη, [6 Οἰαπηοῦ οὗ σοηδαοίοῃςα, Α]} 41τῸ 81}} Ὀοΐοτ 
186 τοῦ ῦ οΥ̓͂ τΠ6 ρ᾽οάροὰ δηὰ ται θὰ νγογὰ οὗ 
Φομοναῖ. Τῇ ργαβ5 τὶ ογοῖδ, (ηΠ6 ἤοτν εν [δά δίῃ, 
Ὀις (16 Υοτα οὗἩὨΟιν αοἀ αὐϊάοι! ἴογονογσ. Πθ 
ιγοηντη ΟΥ̓ Ιπγαθὶ χ1}} ποῦ 116 ΠΟΓ γθρουῖ; ἴος Η6 
18 ποῖ ἃ πιδη ἴπᾶὶ Ηδς βιου]ὰ τορμοηί. 

, Τηΐβ ρογιίίοπ οὗὁἩ ἴΠ6 σμδρίον Ῥγοβοηῖβ ἃ τὸ- 
τιδγκαῦ]θ οοηΐγηβῖ ἴο [6 ὕννο νθσβο 8 ΜΓ ΠΙΟἢ ργοσοὰθ 
ἴς. ὙΠΒοΙο νὰ τοδα οὗἉ ἃπ δπλ ΠἸΘ ΠΕ ροϑοοῦι} Κίης 
θογ νΠοπὶ 41} ΘΔΡΟῺΒ ΟΥ̓ ΜᾺΓ ἄγ ἀδοϑιγογοά, 
ὙΠ οι ποῖβα οὐ οοπῆϊος ἢ ᾳυΐθη)γ οχιῖθπεβ [ν}8 
ἀοιηϊπίοη 1}}} ἦς Ὀοοοι68 αηΐϊνογβαὶ. ἤδτγο, ου {6 
ἙΟΠΙΓΆΓΥ͂, Φπά δῇ ἰ5 τὴ6 Πογά᾿α Ὀον ἀπά ἘρἢΓγαὶπὶ 
ἢΐκ αὔγον,, δηὰ τἰατὸ ἴθ ἃ τοὐτ Ὁ]. δίσκο βοὺ ἕοτιὶ 
ΌὈΥ ἱπιαροβ τακθη ἔγοπι τη βίοτηι, [Π6 ἐς πιπῖηρ, δά 
16 ννϊ τ νί πὰ. ΤΊ ἰαπσιδρα 8 ποῖ πῃ ΘΧΆΣΡΟΓ- 
Διίοπ οἵ ψῃδὲ Οσουγχγο ἴῃ τἢ6 Ὠθτοὶς βίγαμ ρα ἴοΥ 
Ψυάπαπ ἱπάσροηάοποθ τππάονῦ 1π6 δοη5 οὗ [ἢ6 δροὰ 
Ρτίεβε Μαιτεια8. ὙΠαῖ βιγι ρα γα 8. ΘΡ86}Ἐ1}}}} 
ἃ τοὶ σἰουϑ ὁη6. [Ὁ Ὀοσάη ἰπ ἃ ἀφισγπὶηθὰ γα βἰβι- 
ΔΠΟο ἴ0 186 αἰοπηρι οἵ Αητοον 5 ΕΡΙΡἤΔΠεδ [0 ὁΧχ- 
τοττἰπαῖδ τ|16 δι οὗἩἨ τῃ6 δον δα ἰτροβα τῃ6 ἰτὴ- 
Ρῖγο δᾶ ἰἀοϊδίτοῦβ νογαπὶρ οἴ [πΠ6 ατεοῖκ8 ; δπὰ 
ΑἸ Που ἢ οἴποῦ οἰθιηθηῖβ ννοῖο ἀδνοϊοροα ἴῃ [0 
σοι6 ΟΥ̓ {ἴπι6, Ε}}8 αἸτυαγ8 γὰ5 [Π}0 ΟΠ ΘΓ σοηβί 6 Γ- 
ἃῖοη. υτγίης 186 οουγβο οὗ ἰϊ, [Π6 “ χοοά γτοροτῖ 
τηγουσὶι ἔα [ἢ ̓̓  οἵ νη ϊσῃ τὴῆ6 Ἐρίβι]6 το τπ6 Ηθ- 
Ὀγαν 8. ΒρΘα (5 (χὶ. 856-39), νγὰ8 οὐϊδίποὰ ὈΥ ΤΠΔΗΥ͂ 
ννῆο “γγο6 ἰογίυγοί, ποῖ δοοοριίην ἀο᾽ νου η ἃ 
τπδὺ ΠΟΥ τηΐμῦ οὐϊδῖὶπ ἃ ὈοΓΟΓ γαβιγγοοίίοῃ. 
Οὐἤοῦβ δὰ {ταὶ οὗἉ οσιιοὶ τος κίηρβ Ἀπὰ βοοιιγρίηρθ, 
Υ68, τηογθουονῦ, οἵ θομῃἀ5 δης ἱπιργβοππιθηῖβ, 1 ΠΟΥ͂ 
ὙΘΓΘ δίοποα, ΠΟΥ ΟΘ΄ ΒΆΜΠ ΑΒ Πά ΘΓ, (ΠΟΥ Ὑγ6 ΓΘ 
δἰαίπ τῇ (Π6 βδινογὰ." ΤΠ6 δἰγοςίἶ68 οὗἨ Ποβδίῃοη 
οὐξοοιτίοη τουβοὰ 84 ἤδπιο νἢ1ο}} ν᾽ 88 ἰγΓοβ᾽ 8110]6. 
οπον Απεοοῖι8 ὯΟΥ ΔΩΥ ΟΥ̓ Πἰ8 βυςοοβθοῦθ οἡ 

1Π6 δυγίδη ΓΟ 6 νγ88 δὺϊ6 ἴὸ βιιθάθ ἴἢ6 264] οὗἁ 
16 Φοννβ 10 τοῖν Ἀποοϑίσγαὶ ἰδ. Αγραΐη δπὰ 
ἀρϑΐη [Π6 δυιΐθ5 οὗ {πΠ6 δἰΐθη "νι ρὰϊ ἴο ἸΌσΣ ἴῃ 
ΡΠ ΟΝ οα Ὀδε1165, ἀπά νοΐογϑη8 οὗἁὨ ΠΙΔΗΥ͂ ἃ νγν6}]-ἰοὐρὴς 
Ποϊὰ ογο πὸ τηϑῖο ἢ (οῦ πῆθὴ νῆο ἰουρῆϊ ἴον αἀοὰ 
8.8 Μ6}1 85 τον πδιϊνο πὰ. ΤῊ Μασοδῦθαβ ΓΘ] }Υ 
ὀλτοα 16 ἤδη (ἤαοσοσαδαιιβ ΞξΞ απο το) Ὁ 
τῆ ἢ ΠΟΥ ΔΓΘ6 ΠΟ σΌΠΟΓΑΙΥ Κπονη, δπὰ αἱ- 
του ρ ἢ εἰβτομαγ θὰ ὈΥ τὴ ΔΌΣ ΠΥ Ὠοδίθθη, 5811}} 
ΤΟΥ ΒῃΪΠ6 8458 7θνγοὶβ οὗ ἃ σγοῦνῃ ἀπηοηρ 8}} αἰ 8ἷη- 
(ογοϑίθα οὔξοτνοῦ. “ΝΟΩῚΘ ἰἰᾶνα 5 γραββοα ἴθ ἴῃ 
ΔΟΠΟΙΡ πη; ἃ σίοδί πὰ ἢ ἰπαάοασδίο 6 Δῃ8; 
ΠΟΠΘ ΟΥ̓ΘΡ 0Πη|1 6 ΤΟΙ ΚΘΏΘΓΟΙΒ ΥΔΙΟΥ ΠῚ 4 θαῖ- 
(6Γ ὁδιι56" (ΜΙΙπιᾶη). ΠΟΥ Ὀοραη Π} ἃ ἴον ρ6Υ- 
ΒΟΠΑ] [Ὁ]]ΟνοΓβ, δη ἃ ΠΟῪ οηἀρὰ υἱὲ ἃ βίγοησ' δηὰ 
γὑγ6 } } -οὐσαηΐζοα πδιίοη. ΤΠ βίγιισρο Ἰάϑῖθὰ [ῸὉΓ ἃ 
ΠυδΓοΓ οὗὨ ἃ σοῃΓΥ (Β. Ο. 168-143}, δηὰ ποίν!ἢ- 
9ἰδηάϊηρ [6 ἀπραι18] ΓΟΒΟυ ΓῸ68 ΟΥ̓́ΤΠ6 ρΑΓΙΟΒ, ὅθ ο- 
νὰ οἵἩ Ηοϑῖβ εὐνῇ (οοὺ]ς ον 8 Πκ τῆ βινοτὰ οὗ ἃ 
Ποιὸ, Μ Ὲ}]6 τη6 1η84}16ἀ νγαΓΓοΥ 8 οὐἩ Θυτὶα γογο ττοὰ- 
ἄφη ἄοννῃ ᾿ἴκΚα [Π 6 5η18}} 8βίοπϑϑ οὗ ἃ 5] Πρ. 

8. Κον ποῦ ἴπ8π οπ6 ΠΑΙΓ οὗἁὨ [Π6 Ὁ ΠΡ ΠΟΘ. ΓΌΓΊΘΒ 
ψῃς ἢ οἰαρδοὰ ὑείνοθη (ἢ 6 οἰοβα οἵ τη ΟἹ Τοβία- 
πιθηΐ πὰ τ6 οροηὶπρ οὗἩ (Π6 Νονν, [π|6ὸ ὨΐπίΟΥΥ οὗ 
[πΠ6 ον ἰ8 αἰπιοβῖ ἃ ἴοῖδὶ ὈΪϊδηὶς, δηἀ οὐὨἨ [Π6 οἴου 
μΑ}Γ τότα ἰδ ποῦ 658 ἰηίογιηδιίΐοη ἴὸ Ὀ6 ἀγανη 
ἴτοπὶ ΕΠ πεὶς βουγοθβ ἤδη ταὶρῆς ἤανα Ὀδοπ δητὶοὶ- 
Ραϊρὰά. Βυῖ ἰτ 8 ΝΟΥῪ Ἀρραγθηΐ ἔΓΟΙῚ ΠΙΔΗΥ͂ δοδῦ- 
ἴογοὰ ἱπάϊοαιϊίοπβ ἴπαὺ Ἰδγαοὶ πδὰ οἴῃ οσοδπίοη ἰὸ 
δδύ, ΗΟΝ ψτοαῦ ἴ5 18 ρυοάπεβ8 δηὰ ἤον ρσγοδὺ εἶδ 
ὈΘΔΘ ΤΌΘ ρορυ]ατίοη πιὰ ρ 9 α ν ἢ ἃ γαρὶ ἀ- 
τγ γΚ (αι οἵ τποὶν (οτοίαι ποτα ἰη σγρί. ΤῊΘ ἔδνΥ 
ἴξαγιο εἴτις οΟἸο  Ἶδῖ8 σγαάυ ιν εἸπογρϑὰ ἱπίο 
Ἢ πρν ἐπετρεῖς, διιὰ σοὶ! οτρδηΐζε ἃ σοπηπιοῃ- 

μγ0 ᾿ γι μεῖς Ἰαπὰ ταβυτησὰ 118 ἀπείοης ἐογ  ἶεγ. 
λιν οῇ ἴὰ ἴθ ῬΆΝΤΩΥ ἀδγ οἱ οἱὰ, 1:8 τοοῖκβ ΟΥΘ 

ἰμν 



γ{ ΖΕΓΟΗΔΕΙΑΗ. . 

οἐτουγποὰ τὴ που]ὰ δηὰ ἴἰ5 ββηβ σονεγοὶ αὐ τἢ 
νόγάυγο, δηὰ ἃ τγίἀο-δργοδα σουηπιογοῦ οἡ ὑο ἢ 8688 
[τη δηθὰ (π6 σοηαϊοηβ οὗ ργονίηρ θὰ ἢ. ΑἹ 
[Π6 ΒΆΠῚΘ {π|0 ἃ. δρίτί: οὗὁἨ ΘηΓΟΥΡΥ͂δΘ, ΟΥ ἃ ἰουὰ οἵ 
δάνοιτιγο, θα ἸΏΔΏΥ ἴο ἀἰδιγί θα 16 τ Θπιβοῖνεβ 4]}} 
νοῦ ἴΠ6 Εοπιδὴ σου], δο τπδὺ ἘΠΘΓΟ νναϑ ΒΟΆΤΟΘΙΥ 
Δ ῬΓΟΥΪΠΟΟ Οἱ ΠΕΡ ἰπ ἴΠπῸ οαδῦ οὐ. ἴῃ6 νγοβϑῖ, Ἡ ΠΟΤ 
ΠΟΥ ογὸ ποῖ ἰοιιπὰ ἱπ πα θογβ. 81:1} ἰπ δυοσΥ 
ΔΌΒΓΙΘΓ, ὑπο ν ΘΥΘΓΥ͂ ἔοττα οἵ ρονοσῃηπιοπῖ, ἀπά 1η 
[Π6 πιϊάδι ΟΥ̓ ΘΥΟΡΥ͂ Βοοὶδὶ βνυϑίθπι, [ΠΟῪ τσοϊδίποὰ 
τοῦ πδίϊοπαὶ] ΜΗ δηὰ ἀϑᾶροθ ὙΠ ὉΠΟΟΠαπΟοΥ- 
διυὶο ἰοπδοῖγ. ΤῊ 5 ννὰβ8 τηδη οθιθα ποῖ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ἃ 
Ῥογδίϑίθηϊ γε 158] ἴὸ διαὶ ζαπιᾶῖο νυἱ τὰ (ἢ 6 τϑυίου 
ΡΘΟρΙο8 δπιοπρ ἩΠΟΠπὶ ΠΟΥ ἰἰνοά, θὰ: ὉΥ ἐποὶν τὸρ- 
αἷδὺ δὰ ᾿ἸΌΘΓΆΙ οοπίτγὶ διιἰοπ8 ἴὸ ἔν ἴθι ρ]6. Α 
συτγίου ἢ} αδιγδιίοη οὐἁἩ τἢ6 Ἰδί16Γ 18 βθθη ἴῃ {Ππ6 ἔβοι 
τηοπίϊοηοα Ὀγ Οἴςογο, {πᾶν ΕἸδΔοσΒ νν85. σοπιρο! !ϑὰ 
ἴο Τογυἱά δυο οἴπετϊηρε ἔγοτα τ[Π6 Ρὑτουίηςο οἵ Αδβίδ, 
ὑδοδιι86 [ἢ 6 Θηογηοιῖι5 Ἔχ ροῦὲ οὗ μοϊὰ δῇοἼοιοὰ τῇ6 
τιλΊΚοιβ οὗἨὨ [πὸ ποτ]. Γι Ἄνθη 1ΠῸ6 ὀπὶ ταῦ ην 
δονβ σοῃιτίθυοἀ ἴο [Π6 ὈΓΟΒΡΟΥΠΥ οὗ τΠἸοϑθ ὙΠῸ 
Γοπηαϊποὰ δ ἤοσηθ. [τ 8 ονίάοπὶ τῆοη ἴῃδὲ {Π6 
βιδιοπιθηῖβδ οὗ ἱπουθΆ86 ΘΟΠΙΔΙΠποά ἰπ (ἢ}}8 ΠΠΔΡΙΟΓ 
δηὰ τ1|8 ΟΠ6 τπδϊ [Ὁ] ον 8 ετῈ νου βοὰ τὸ {{}6 Ἰοτῖδυ. 
Ῥαγίβ οὔ τπ6 ἰδηὰ 6ΙΘ δἃ5. {ΠῚ ΟΚΙΥ δοιὰ 85 δῃ 

τ οη8 οὗ τηοάογῃ ΤῸ Απάὰ ποῖν Πδἰδηά- 
ΠΡ 8}} τ1Π6 ουϊνγαγὰ σο Ποῖ ἴῃ νυ ῖς ἢ [ΠΟΥ ἯΘΓΟ 
θηραροά, ΟΥ̓ 106 δυβογίηρ ΠΟΥ ΤΑΔΥ ἤᾶνὸ ὀχροτί- 
ὁπορὰ ἤτοιη [Π6 σοΟπ θη ΠΟἢ8 οὗ γῖνδὶ Κίπράοσῃβ 
διουηά, “οοτ τηϑὰθ ἴ[πΠ6 γουηρ τηδὴ [Ὠγῖνο, δηὰ 
ΠΟ η6 {Π6 τηδί 6 Π 8, πὰ [Π6 οονθηδληϊῖ ῬΘΟρΪὰ 
ὙΟΓΘ ὈΓοβογνοαὰ πῃ {πεῖν ᾿πιορ ΤΥ δηα αἰἰδιϊηςσί 658, 
πη} Ηδ οΔΠ16, ἴὉΓ πῆοβ6 δρροαγίηρ ἴΠοΥ δὰ Ὀσοη 
ΔΡΡοΪπ θα δηὰ ργαϑεγυθὰ [ὉΓ πιοσθ (ἤδῃ ΤΥ ΠΥ οδη- 
ἰατίο8. 

ἨΟΜΙΙΕΠΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΜΟΟΒΕ: οτ. 1]. ΤΏΘ οονοηδηϊ ον οὗ ἀοὰ 
δηὰ κὲδ δ ἘΠ 1] ργοπἾ565 ΤΠ δὶ ἀγὸ βοα] θὰ πὶ ἢ Ὀ]οοά 
ὅτὸ ἴ!6 ὨΟρα οὗ (6 ΟἸυτο ἴῃ πιο οἵὗὨ ἰγοῦ Ὁ ]6. -- 
γον. 12. [δὲ δπποῦβ ΠΟ Δ.ΓῸ 8180 ΓΙ ΒΟΠΟΓ οὗ 
ΒΟΡΘ, ἴπγη ἢ0 ἴδ0 ϑιγοηρῃο! ἃ ΟἸγίδῖ, οτὸ ἰ 06 ἴοτ- 

ΟΥΟΓ ἴοο ἰεῖς, αππὶ Οοα ν|}} γσίτο ἐπθὰ ἃ ἀουῦὶο 
Ὁ] 65δὶ πιν. 

ῬΆΕΒΒΕΙ,: Υογβ. 1],12. ον πὰρ ἰ8 [Π6 γδὴ 
οἵ αοά᾽ 5 σονοπιῆῖ ἢ δὴ} [τ οχύθηάβ 80 ἔδυ 
ταῦ Ὁ [ὈΥΤ5, ἃ8 οἱἱν τὰ βαϊὰ ἴο ἴπ6 ϑαάδάυοοεσ, 
τἰι6 ἱπηιηον  Ὁ}]6 ὑδ8518 οὗὁἨὨ ΟὟΥΤ ΒΟρΘ οὗ οἴδγηδὶ Ἰἰ[6. 
Βιυι 'ἢ ἴῃς βαϊναοη οἵ [ἢ]8 οοὐοπδηῖ, ἩΠΘΙΠΟΥ ἴῃ 
118 ΟἸΟΓ ΟΥ ΠΟΎΓΘΟΥ ΤΌΓΙΩ, ἰδ ΟΥΟΥ ἴ0Ὸ Ὀοοοπηδ ΟὔΓᾺ, 
{16 ἄγε σοηαϊτίοη δηὰ 6 1δϑὶ ἰ8 ---- ΤΉ 0 ἐλε 
δίγοπῳ ἠοία, γε μγίποπενβ οὔ λορε. Αραΐη: (1) ΤΉΘΓΘ 
18 ΠΟ τη ρΓΙ βοπιηθηῖ που ΒΟρΘ, [ὉΓ ἴπ6 οονο- 
ΠΔΠὈ]ΟΟα ΒρΡΟΑΚΒ οι ον ΓΠΔΠ ΟἿ δ[η5, δηὰ (ἢ6 
Ιοτὰ οδη ὈΤΟᾺΚ ΘΥΘΡΥῪ ἴδιίοῦ; Ὀαὴ (2) ΤΠοΙῸ 'β ἢῸ 
Βογμα ψίθους σοηνογβίομ, ἴογ ταῖς σοοηνογείοῃ 
ν6 ΔΓΘ 61}}} ἰὴ τῆ6 ροἷτ ἩΠΠΟπΐ νγδίογ, δηά (Δ}} εῃοσὶ 
οὗ τῆο βίσοημ- ο] ἃ πο ΔΙΟΠ6 δοοῦγεβ γοϊαγῃ ἰὸ 
[6] οϑρ ἢ αοα. 
ΟονκΒ: ψογ. 12. 1 ἰδ δ ΤΟροῖθοῦ (ἢ 6 ὙΑΥ οἵ 

10 [οτά ἴο βεηά ρτὶοῦ διὰ δ] οι οἢ ΟἾΪΥῪ ἱπ δἰ πρὶ 
ΤηΘΆ5ηγ6, θὰ1 ον πὰ Ὁ] βοὴν ἴῃ ἀουὉ]6, τγοὶρ π ησ 
οαὐ [6 τοῖγ! Ὀπιοη 8. οὗὨ }πδίϊοα σΑΥΘ ΠΥ, δηὰ τΠ6 
᾿ἸηΠϊοοηβ οὗ Ὠἷβ τοὰ ὙΘΓΥ (ΘΠ ΟΤΥ ; θὰῖ ρουτίησ 
ἔοι τΠ6 Ὀουπητίοβ ΟΥ̓ ἰδ ΤΔΟΓΟΥ͂ 85 1 Ης Ἄοου]ὰ ποΐ 
της οἵ τηραϑατγίηρ ἴποπὶ ὈΥ ΔΠῪ τα] [685 ἴδῃ 116 
ἱπὴρ 1568 οὗ ἰπδηϊτο ἰονο ! 

ΟΝΟΒΎΟΒΤΗ. [{ΤΠ|ϊ8 Ἰοαγηθὰ τηδῃ βρ] τὶ ἴπ8]- 
265 [Π6 ΘΠ ΓΟ ράβϑᾶρα, ὈυΣ 16 ἢοΐ αὐοίϊοὰ ἢοτο, δ6- 
οϑπι96, 85 ΗΘΠ 5 ΘΠ ΘΓ 58γ8, “ ὙΥ̓ 116 ([Π6 οαϊνητὰ 
ςοηδίος νγὰ8 ππάου θύρα τΠ6 Ῥγοὶαθ οὐὗὁὨ δ᾽ 581}}} 
ἘΠΕΕΙ οοηδίος δοίνγθοη ἴβγϑοὶ δηὰ Οτθθοδ, ἴὸ ὃθ 
ουσις τ ἰτἢ ϑρ᾽ 14] το ρΟ δ, ἰδ '5 Ορροβϑα ἴο δἱ] 
[6 ὑσίποῖρ]65 οἵ δου πὰ ἰηιογργοιλ οη ἴο Γοῖδν τῃ9 
ΜΓ ἱπητηο δῖε] το τΠ6 Ἰαῖῖον."} 

ὅαυ: γον. 16. Ηδτγε νὰ βο0 ἴπα ἀϊρτι ν οὗἩ το 
τὰ 5 ἡμμὸ  ς ὙΠΟΥ͂ ἈΓῸ “' 5[ΟΠ 68, ὈΓΘΟΙΟῺΒ δΒίοῃ 68, 
δεῖ ἴῃ ἴΠ6 “γον ᾿ οὗ ἴΠ6 Κίηρ οὗἩ Κίηγθ. Ἡοτζὸ 
5. 8.80 τῃοὲν ΘΧἢ δ εἶοῦ ; 1Π|686 8ῖοπο8 οὗ ἃ σα 
δῖ “᾿ἰδεὰ υρΡ." ΤΊΘΟΥ δ΄ ἢοΐ ἴο ὃθ Ἄοοησεδὶοά. 
Ηδξγο ἰβ αἷδο τη οἷν ἘΠ} )}7ἶὉ; (680 δίοῃθβ διὸ ἴὸ ὃὲἊὲ 
᾿᾿δρὰ ὩΡ “85 δὴ δηδβίρῃ προ πὸ Ἰαπα." ΑΔ οτί- 
βαπιπιθ βυβροηοα ΟΥ̓́ΣΡ ἴὯ6 τογδὶ ἰθηὶ ; ἀοεϊσποὰ 
ἴο δἰίγδοῖ [Ὁ] σΒ 0 (86 Οϑ56 ἴῃ ὙΠΙοΣ Πα ἰ8 θῃ- 

4, ΕὔΕΤΗΕΒ ΒΙΕΒΒΙΝΟΒ ΟΕ 6005 ΡΕΟΡΙΕ. 

ΟἾἸΑΡΊΣΞΕ Χ. 

Α. Οοὐ φοπας Βίεδείπο, δι (ἦΖ 7α οἶς ϑογτοισ (γοτα. ἴ, 3). Β. Διεεείπρε προη παίϊυα Πιεΐετε (νοτα. 8-ὅ). 
Ο. Σογπιεν Μεγοΐεδα τοειουεα ἰοΣωάαλ απα Βρλταῖΐηι (νοτβ. 6- 9). Ὁ. Μεβείαπῖς ετοϊες (τότ. 10- 13). 

1 Αβὲ οἵ δομουϑδὴ ταΐῃ ἴῃ (ἢ6 ἐὐπηθ οὗ [86 ἰδίίθσ σϑὶῃ ; 
φοηονϑὴ οτϑϑίθβ Πσἢ ΡΒ, 
Απά βδονγειβ οὗ σϑϊη  ψ}}} Ηδ ρῖνϑ {πθπὰ, 
Το ΘΥΘΓΥ͂ Ο0Π6 ΚΤΆ88 ἴῃ {Π6 Η6]α. 

2 Εν {86 ΤΟΓΑρΡ τὰ ὃ ἤδνθ ΒρΟΚθῃ υὙϑηϊ, 
Απά {6 ἀϊνίῃογβ ἤδυθ 8β66ῃ ἃ ]ΐ6, 
Ἀπᾷ βρϑὰκ ἀγβδπ)β οὗ ἀθοοίϊ, 
ΤΠΘΥ οομχΐοτῦ 1 γῇ ; 
ὙΠογοίοσα (Π6Υ ἤδνθ δηαογοα ὅ Πἴ1κ9 ἃ ἤοοῖς, 
ΤΉΘΥ ΔΓΘ ΟρρΓγαδββρα " ὑϑοβδιβο {π6ΓῸ 18 Π0 Βῃθρῃογὰ, 

ὃ Αραϊηβὺ {}}6 ΒΗ ΘρΡἢΘΓαΒ ΤΥ ΒΗΡῸΓΡ [8 Κἰα]οα, 
Αμπᾷ (δ μο-σοδίβ Ὑ}}} 1 ρα ιβΆ ; ὅ 
ΕῸΣ Φοῆονυδι οἵ Ηοβίβ νἱδιὶβ ἢἷβ8 οοκ, [ἢ6 ουδϑο οὗ Φυάδῃ, 
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Ἀμὰ πιδῖαβ (μθηλ ᾿ΠἸκ6 ᾿ι͵8 ΦΌΟΑΙΥ ἤΟΥΒΘ ἴῃ ὙγΑΓ. 
4 Ετοπὶ Ὠἷμὰ {Π6 ΘΟΥ̓ΠΘΓ-δίοῃθ, ἔγοιῃ αἷμ (86 Π4]], 

Ετοπὰ μἷπι ὑπ6 τχαγ- ον, ἔγοτη ᾿ἶπὶ νν1}} ΘΥΘΓΥ ΓΌΪΟΓ δ οοτηθ ἔστι ὑορθϑίδον. 
δ Απᾶ {ΠΗ ὴ᾿ Υ 541} 6 1|Κ6 ἤβγοββ ἐγθαάίησ ἀονῃ [ἡ ε.ν) 064} 

Ιωἴο ἰῃ6 τηἱγὸ οὗ {Π6 βίγϑοίβ ἴῃ {π6 Ὀδ.]6 ; 
Απά {μ6γ ἤρῃιϊ, ἔον φόμονδῇ 18 ἢ {Π|6 πὶ, 
Απᾷ {Π6 τἱάθγβ ΟἹ ἤΌΣΒ68 γα ραΐ ἰο0 5πιδγηβ.ἷ 

Θ Απά] Μ1}} βίγοηρίμθη [π6 μουδθ οὗ Ψυάδῃ, 
Απάὰ {π6 ἴουδ6 οὗ “οβαμὴ νν}}} βᾶνθ, 
Αμῃά ΨΜ]]] τρδῖκο ἔπτη ανν6}1,5 Ὀδολυθα 1 μ1Υ (Πθιὰ, 
Απά [Π6Υ 5}4}}] Ὀ6 5 16 1 Πα ποῖ οαβὺ {ἤθη ΟΥ̓ 
ΕῸΥ 1 δ Φομονδῖι μοῖρ αοἥ, ἀαπὰ νν1}}] ἢθὰγ {ἤθτλ. 

7 Απᾶ ΕΗ γαῖμα ὃ 8Π.8}} Ὀθοοχῃθ 116 8. 6ΓΟ, 
Απά {Π6Ὶ Ποαγί 8}8}}] γοὐοῖοα 88 ἢ νη 6, 
Απᾷ {Π6]Ρ ΒΟη8 8}48]] 866 8η4 ΓΕ]ΟΪ6(6, 
ΓΠΘΙΣ Ποαγῦ 888} Ἔχ ἴῃ Φθιονδϑῇ. 

8 1 ν}}} ἷβ8 ὑο ὕϑτὰ δηὰ σαίμθγ ὑΠ 6 τη, 
ΕοΥ 1 δνὸ γραἀδοιηθα ἐπ θτη, 
Απά {Π6γ 58}8}} ᾿πογθᾶβθ ἃ8 {Π6Ὺ ἀϊὰ ἰπογϑαβο [Ὀδἔοτθ] 

9 ΛΑιῃάὰ 1 ψ}}} βονν 16 [Βοῖλ διποὴσ [86 Ρ60ρ]68 " 
Απὰ ἴῃ Ἂν σοιπηΐγῖθβ [ΠΘῪ 8}}8}} ΓΘΙΏΘΙΏΌΘΥ 1η6, 
Απαὰ Ὑ1 {πον ΟὨ] ρθη ὑπο ν 58}}8}] ᾿να δῃηα γοίαγῃ. 

10 Απάὰ 1 ψ}}} Ὀτίηρσ {ποπὶ Ὀδοὶς ἔγοτῃ {π6 Ἰαπὰ οὗ Εργρί, 
ἈΑπαὰ ἔγοπι Αββυγῖα Ὑ|11 σαίμογ (Ποιὰ, 
Απᾶ ἰο (δθ ἰδπὰ οὗἨ (ἝἸ]ΘδΔα δπὰ 1 ϑῦϑποη Μ111 1 Ὀγίηρ ἰἄθια, 
Απα τοοτῃ 8}4]] ποῦ Ὀ6 ἔοιιηὰ ἴογ {πϑιη.}3 

11 Απὰ Ηδ ρβϑ8868 {πγουρῇ {6 868, {86 «θδιοιίου, "5 
Απά Ηδ βιρὶΐθϑ (ῃ6 γγαῦϑβ ἰῃ (ῃ6 868, 
Αὐνᾶ 811 (86 ἀδρίμβ οὗ π6 ΝῚ]6 ἂγὸ ρὰΐ ἰο βῃδῃιθ  ; 
Αμπά [6 ρῥγ]ᾶθ οὗὁἩ Αββυγία ἰδ Ὀσουρῶξ ἄονη, 
Αμπὰα [Π6 βοθρίγϑ οὗ Ἐσγρί 884}} ἀδραγί. 

12 Αῃάὰ 1 ν}]} βισθηρσίῃθη ἐμθαλ 'π Φ6Ππουδῇ, 
Απᾶ ἴῃ Ὦ18 Ὥδιηθ 881} {Π6 7 γα] Κ,}} 5610} ϑμόνυδῃ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝΌ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 εν. 1. -- Ὁ. ἸΔῸ πες, τοῖη οὗ σαῖο τα οορίουδ ταίηβ. 866 οῦ χχχυῇ. 6, πθοτο ἐδ ποσὰδ δσὸ ἐσδηδβροδϑά. --- Ὑδο 

τοχὶ οἵ ἐδ ΒΕ. Κ΄ ρίνοθ ἃ δίησι δε ἐπδρργορσίδίο στοηδοσίηᾳ οἵ ἔῃ ῥσονίουφ πουῃ Ὁ ΤΠΙ, ἴον πὮδι ΘΟΣΔΙδΌΘΏΟΥ 16 ἔμσξο 

Ὀυσῖχοσδη “" Ὀτίκαϊ οἱου 8 "ἢ δηά ΠΟΔΥΥ Βῃονοιθῖ - Ε 

2 γὸν ἅ. -- ὈΘ ἢ. ΑΒ (16 ποτὰ ἀδηοίθδ ἃ ῬΘΟΌΪΔΡ δροϑοΐοα οὐ ἸἀοἸδέσουϑ ἴπιδρο, 1ἰ 16 Ὀοδὺ ἐο ἰγϑηδίον ἰἰ. 

8 εν. ἅ. --- ὙΌΣ, ι.-ἰ, ὀγεαῖς ὡρ, δὲ δὲ δϑῃοδιωριωθηΐ, Ὦ. ἴο σβηάοσ. ΤΆΔ, ἑ. 6.,) ἐδ Ῥοορὶϑ. 

4 γον. 2. -- ὭΣ ορρτεβεεά, δοτεὶν αὐ] εἰεί. Ὑθὸ ἐγουδίεα οἵ (μ6 Κ.. Υ. ἰδ ἔοο ἴδϑοῦὶθ. ΤΏΘ ἴϑωθο ἰ6 διξασο, ἐπα ρι γος 

εὔαῖ τ. οουάϊείου 81}}} οχίπία. 

ὃ ας. 8. --- ΤΏΘθτοΟ ἰ6 8 ΟΙΔΥ ἤθῖὸ Ὁροῦ ἴδ Ν Ὸ τηοδηϊοβη οὗ 9 ποτὰ ἼΩ5. [δ ΟὯΘ ἰο οαγέ γόγ, ἴπ6 οἶδας ἰὸ »μηίσᾷ ; 

οἵ ἴῃ ζϑΌΘΙΆΙ ἰο εἰςίξ, ἴον Κοοὰ ΟΣ οσ 1}. Φοβουδὴ υἱδῖτο 0. 6Ὑ]}, ἑ. ἐ.. ρυμπίκῃφβ, πο φοδίδ; Ὀὰὶ γἱδὶ ἐδ ἴοσ μοοὰ, ἰ. 6.. οδ δι 

ἴον, Ὠἱ6 δοοῖς. Κοὶϊ, Ἡοηάογδου, δηὰ οἶδ δὲν ἰπ δαγίης τὸ (9 τπϑϑοΐηκ (0 νηΐκά τοαυΐτοβ ἴο Ὀ6 (οἰονσοὰ ὉΥ Ὁν 

»εγ3. ὅ8.60 Φοὺ χχχὶ. 14; 18. χυυΐ 14. Ἡοηάογθου ((οἸονίης ἔπο ΕΒ. Υ.) πιδκοδ τ;0 οχίγθογ ΔΤ ταϊδοικο οὗ τϑπάδεϊος 

τε Δὲ ἃ ρτγοίδεϊθ, δηὰ οἰδι πιΐημ ἰδ 9 γὺ ὈΘίΌΣΘ ὮΝ 8δ6 ἃ ὙΔΥ͂ ΘΟΏνοξυ. δ 8,190 τη οσδ ἃ», -- πευεγίλείε45, ἃ τη08}- 

ἴωξς πίϊοῦ δὲ πονοῦ 88. 

6 Ὗες. 4. -- ἱ.5 -ο γιέεγ, 88 ἰῃ 14. ||. 12, 1χ. 171. Ηθϑυχδιθηογα ἰπαϊδὲϑ Ὡροὺ ἴδ6 οσἰχίηδὶ στυοδείηρβ, ορργεξξον, Ὁπὲ 

116 ἐδὴο ὨΔΙΞΏ Ώ658 ἰΓ ΡΠοὰ 14 ἀἰγοοϊοα δρδϊηδί 1068. 

Ἴ ον. ὅ. --- ΩΓ, ὙΒὸ ΗΠΡΪ ἰδκθβ ἃ ρβδισίνο δδιδο, ἦμδὲ δ ἰὼ ἰσ. ὅ. 

8 αν. 6. --- αὐ» ΜΝ ΤῊΣ δῃηουη δου ἕοστη ἰ8 Ὀθδῖ αχρίαἰηοὰ δῷ ὑπ6 ΗΠΡὨΠ οὗ μ᾿ χὰ ἴον ὈΣΞΠ. (θω- 

αοἶτ, Ηδηκβίδηδοῖς, Μδυτοῦ). ἘπδΙα ἀοτγίνου ἴθ ἤγοι ἢ δηὰ Κι οἷ! οχρίδϊη τὲ 825. ἃ οοπιροπμοὰ οὗὨ Ὀοΐὰ πογὰδ πος 

ς [8.0 δεηβοδ οὔ Ὀοίδ, 85 ἢ (89 Ε΄. Υ͂., ΓΙ Ὑὶ11 Ὀτίηρ ἔπθαι δχαΐῃ τὸ φίλο [πθπ."} Βαξ ἰξ ἴδ ἕὰσ Ὀσείον ἴο ἐπιίογρτοὶ 16 Πκ 
ἐδ6 δἰαι]αν ἤοιτῃ ἰῺ Εἰγοῖς. χχχνί. 11, ἔθδσι ἰο διορέ υμἱ8 ΒδΌΝιΩ)ς 1] ταδηοιρθοῖ, ἩΝΙΟΒ 88 ὯΟ Ὀγϑοθάθῃῦ οἰϑθ ΝΠ 6 ΓΘ. 

9 Υοτ. ἴ. -- ΤΠ. 46 Ἐρμσαίπι 8. ἃ οοϊ!δοῖϊΐνο ποῦῃ, ΠΝ μοῖοϑ ἴθ ὍΘ ὯΟ ΤΟΆΔΟΣ ἴον ἐδ6 Ῥοτὶρῃταδῖδ οὗ ἐδο ΚΒ Υ͂., 

κιλεν οΓ ἘρὨταΙ πὶ." 
19 ον. 9. -- Ηοηάδοζδοῦ δαὶ τϑοηδοσίος, “Τ πουσὸ Σ δγο δρᾷ τοὶ ἐθοῖαι - 95: Σοὶ ἴλου βδιὶ," οἵο., ἰδ φτϑιαισηδ ΕΠ} 

θ 
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᾿παροείΌϊο, 6 ορροδοᾶ ὑὸ ἐμ) ἔσυρ δδηνο οἵ ΣῈ, ευά ἰδ Ὡοῖ τοχυΐϊτοῦ ὉΥ ἰδο οουίοχὲ. Ηο “ ἀϊδίδος τοκίουϑ "" 15 Ὧο ἴὩ- 
“ῥτογοιοθοῖ ὈροῺ {16 ΚΕ. Υ.᾽ 5 ΠΩΣ οουπίτίεδ."» 

ΖΕΓΟΗΔΕΙΑΗ. 

11 Ψοτ. 9. -- ὈΔΩΣ, Ῥοορὶοθ. 8.66 οὐ Υἱ1|. 20. 

12 ον. 10. --- ΟΝ ἐπι Οὐ. Φοδβὶι. χυἱἱ. 16. (ΤΏ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ ΤΟΟΠ1) δ4}} τὐξ δὸ Τοπηὰᾶ 10» ἰαι. 

18 εν. 1]. - τ Σ ἰδ Ὀεδὲ ἰδ ΚΟῸ 85 ἴῃ δρροακϊείοη ἴο [86 ρτνοσφαάΐϊης Ὠοῦη. ἸῸ τηδῖο ἰὃ ἃ υϑσῦ πιοδηΐηρ ἴο εγατε, δἤλασΣ 

8 ΑΥ̓ΔΙπδΙο δῃδίον (Δίδυγον, Ηδηάογδου, εἰ αἰ.), ἰα ἔιγ-(οἰςΠοὰ δηᾶ Ὠροάϊοσθ. ΑΒ ἃ ἢούυῃ, ᾿ξ ϑΟσΎεδ (0 ΒΌΟΥ ἰπδὶ [86 Ἀζθ- 
Υἱοῦ που ἀοοδ ποὺ πιοδῇ ἃ }}{61}} δβο8. Ὀυΐ εὐδἰοϊίο σοργθίδηῦρα πάογ ταὶ ἥσυτο. 

)4 Μεγ. 12. -- ἩΣΌΤΤΤ, ΤΏ ἴοτοο οὗ ἰὴ6 ΗἰτΠρ46) σοηλισαιίου Ποτθ ἰδ (0 ΟΧΡΓΘΕΔ πιοτὸ αἰδεης εἶν ἐμδὴ ἴδο Καὶ, 

ἴδιο ἰάδα οὗἩἨ σοπεπαουβ Βαθίτ81] δοέοα. Κος ἐδ βεηϊππθοΐ, οὗ. ΜίοδὮ ἰν. δ, ψΒοτθ, πονονος, Κδὶ ἴωσμι δῖ υδεὰ. 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΊΟΑΙ, 

ΤῊ 5 οἰναρίοσ ἄοθβ ποῖ σοιηπθηοο ἃ γῇ ἰγαΐῃ 
οὔ τπουρῆῖ, Ὀυ 18 ταῦ ΠοΓ δ Θχρδπδίοι οἵ [Π6 ἴΌΓγο- 
ξοϊπς ργοόορποου. ΕἸἾγβῦ, {Π0ΓΘ 18 ἃ. ὑγΟπιΐβα οἵ γαΐῃ 
δηὰ ἢ ἰτ{} ΒοΆΒοἢ 8. (ν6γ. 1) ; 8 τοίθυθηςο ἴο ἰάοἱ- 
ΒΙΓΥ 85 οΔι86 Οὗ τΠ6}Ὁ 4 ἘΠΠοἰἸ0Π.8 (νογβ. 2, 8 α) ; ἀ6- 
᾿Ἰΐνογαποο Ὀγ Οοα᾽ Β Ὀ]αββίπρ προη πϑιῖνο γα] δγ5 (6 Γ8. 
8 ὑ, 4, 5) ; τοβίογατίοη οὗ ἀποϊθηϊ πε γοΐοβ (νοῦ. 6) ; 
βροοΐαὶ τηοπτίοπ οὗ ΕΡΗ Γαΐ πὶ 85 ρΆΓ οἱ ρατίπ ἴπ {Π6΄ 
δτοντὴ δη θηἰγροπιθηῦ ᾿γοτηῖξϑιὶ, τὸ [Π6 τυ ΠΟ] 
Ρθορὶο (νογβ. 7-9) ; ΓἈΥΤ ΠΟΥ ρτοπηΐβαβ ἴὸ τὴ6 παιίοη 
σουςμοά ἱπ ἰδιοτὶς 8}}πδ5ΐοπ8 ἴο {Πποὶγ [Ὀγπιθὺ' οΧ ροτί- 
6ποθ, δηὰ (16 ΟἿ ἱπ ἴΠ6 Μεββία᾽ 5 Κίηροπι 
(νογβ. 10-12). ϑόπιο πιδὶ πίδίη τΠ δ νοῦ, 1 ΠΟΙ οΥρ5 ἴῸ 
186 ῥτγοοοαΐπρ οπαρίογ, ἀπὰ οισῆι ποῖ ἴο παν ὈὑὈθ6ι 
δοραγαίοὰ ἔοι ἰε (ΗφηρβίοηὈεγρ), ἡ }}}]6 οὐ γΒ 

ΓΙᾺ ἴα βΆπι6 οὗ υεῦ. 2 αἰϑὸ (Ηοίϊπδηη, Κύ]6γ) ; 
δι νοῦ, 2 18. ῥ᾽ ΔΙ] 86 οἰοβαὶν σοππηροϊθαὰ ν᾿} ὙΟΥ, 
8 Δ8 ἴἴ ἰ5 ψἱτἢ νοῦ. 1. “ΓΘ αυθϑιίοῃ 8 οὗὁἨ πὸ ἱπηρου- 
ἴδηοδ ἴ0 τι6 ἱπιογρτγοϊδιοη. 

Ψον. 1. Αδὰκ οὗ ϑοβονδῃ. 78 δυπιπΠΊ 08 [0 
ῬΓΑΥ͂ΘΥ ἰδ ποῖ 8 πιθγὲ Ἔχργοβδβίοῃ οὗ (108 τεϑά πθ88 
ἴο γίνε (Ηδηρβίοηθογρ), θαι, Ὀοτἢ ἤοπὶ 6 [ὍγεΘ 
οἵ τὰο ννογὰβϑ απὰ [6 σοππροίίομῃ, 18 ἴὸ ὕ6 του Εν 

ππἀοτοίοοά. δίῃ εὔὰπὰβ 88 ἃ γδργοβοητατῖνο [ῸΣ 
4}} Ὀ]οεδίπρβ, ἰΘ ρΟγαὶ δηἀ ϑρί γι]. ΓΤ 0.6 Οὐγθ 
ΟΥ̓́Θ Ιαὐΐοσ σαΐῃ, 15 ΠΊΟΓΘΙΥ 8 γποίοσίοαὶ δ} 0} }ἔς- 
ιἴοη, ἴον ἴὸ ἐδπποὶ ὕθ βῆοινῃ ἴπδὶ [Π6 Ἰατῖοῦ γαίῃ 
ὙΥΔΒ ΙΏΟΓΟ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ [Π 8} [Π|6 ΘΔΤΙῪ ΓΑΙῚ [ῸΓ τηδίατ- 
ἱπῷ τμ6 ἰαγνεβϑῖ. ΟἿ. 1) θαι. χὶ. 18-Ξδ, ἔγοτῃη ὑγ ἢ. 
(18 ΘΧργθδδίοπβ ἤθγ ἅτ ἴᾶκοηῃ. ΙΤὐφηῦίηβ αγὸ 
τηθητἰοποὰ ἃ9 ὈΓΘΟΊΓΒΟΥΒ Οὗ ταΐη. (Οἵ, δογ. χ. 18; 
Ῥ5, οχχχυ. 7, νγἴθγο, πονονον, 8 ἀἰβθγοηῦ ννογὰ 

(ὩΣ 12) ἰβ πβοὰ. αἱνϑ ὑβθσα, ἑ. 6.) ΘΥ δὺν ὁπ6 Ψ}Ὸ 
858. 

νον. 2. Το ο4}} τὸ ργαγοῦ ἰ8 ϑυιδίαἰ ποὰ ὈΥ ἃ τε 
ΘΙΌΠΟΟ ἴο ἴη6 πιΐβεγ σϑδοά ὈΥ̓ {πον ἔοΥ πιὸῦ ἀδρουά- 
ΘΏς6 ὕροη ἰάοἱβ νὰ βοοῖδγοτθ. ὙΤΘσΑΡΒέσα, ἃ 
Κἰπὰ οἵ δοιιβομοϊὰ μοάϑ τξξ "δι ῖοϑ, ψ ΠῸ ἈΡΡΘῺΓ 
αἰδο ἴο αν ὕθοῃ Ἰυοκοά προῖὶ Δ5 οτο]οβ (Η5. 1]. 
᾿ ἵπ ψὨΐος Ἰατίον ᾿ς ΠΟΥ ἅτ τεραγάθα ΠΕΓΘ. 
Πα οἰγ πιο] οσΎ οὐ τῆ νοτὰ 18 81}}} αῃβοί δά. ΤΊ 
Ῥγθνδίθποο οἱ ἱπηροδίογβ, οὐἨ τὴ6 Κἰπὰθ ἤογο πλοῃ- 
εἰοποά, 8: ὑείογτα τ[Π6 ρνογίῃγον οὐ πιά 8}}, 18 ἀθαη- 
ἀπο Θϑι Ὀ}Π 156. Φετ. χχνὶϊ. 9; χχίχ. 8; ΧΧΙΝ,. 

9, 14, 82; Εχεκ. χχί. 84, χχὶϊ. 28. Τ᾿ ΒΘσϑίοσθ, τ|16 

φΟΠΒΘ4ΌΘΏ(Θ νγὰ8 πα ΤΠΘΥ Υ 6 ΤῈ ΘΟΙΏρΘΙἰοα τὸ γ8- 
ἄδσ ΔΎ, πὰ ψεῸ ΜΠ ΠΟ ἃ ΓΌ]ΟΥ, ἵ. 6.) 0η6 οὗ 

τοῖν ον 1λανί ἀἰς 1 πΠ6, --- ἃ βῖαϊθ οὐ τ] πρ8 81}}} ἰῃ 
οχἰϑίθηοο ψ θη Ζθο Πα ἢ} τοῖθ. 

Ψον. 3. Ακχαϊπδῦ [89 βορμοσχάβ. 5186] μανίηρ; 

Ἰοβὲ ἰϊ8 παῖῖνα συ] ογβ, [6}} ἀπά ον τὴ6 ρον οῦ οὗ δοδίποη 
Βονοτποῦβ, ἴθ βιν θὰ βμοριογάβ δῃὰ μϑ-βοβῦμ, 
(15. χίν. 9, Π1εὉ.). Ὑα56 ἃγὰ ἴὸ 6 ριη5ηεα, ν6- 

σϑιι56 Φοβονδὴῃ τοσατὰβ τπ0858 ΨΠΟΠῚ ΤΠΟΥ͂ ΟΡΡΙῸ88 88 
Ἠΐδ Βοοῖ, Ἰνυοπὶ Ηδ νυἱδῖτ8 δηὰ ὑγοίοοϊβ, Ἡουῦβο οὗ 
Φυάδῃ ἰΒ τηρητοπϑά ποῖ ἴῃ ἀϊδιϊηοῦίοπ ἔγοπι Ερἢ- 
ταῖπι (566 νϑιβ. 6, 7), θυῖ 85. τῇο σεπίγΑὶ ροΐπιὶ δπὰ 

τορτγοβθῃταῖίνα οὗ εἰ οουθηδηῖ ρθ0ρ]6. Α βιυγκίης 

ΟΠ ρΑΓίβοη ἱπε ἰσαῖοβ τπλι [Π6 ἀ6] νΟΥΆΠΟσΟ ᾿π οἴοιτο 
ὉΥ δῇ δεῖνι] γ}ΠΑΥῪ διγρρ]ο. Φι51 κ5 ἴῃ οἷν. ᾿χ. 
13, Φοβονλῆ οαἰ]οὰ πάν δηὰ ᾿ὑρηγαϊπὶ ἢἷ8 Ὀον 
8ηι ΥΤΟν,, 50 ἢοι6 Ηδ ο8}18 τῃη6 ἰογτηοῦ ΠῚΞ ΖΦΟΟΟΥ 
ΒΟΣΈΘ, 8110}} 8 Πογκὸ ἃ5 1ὉΓ ἢ18 Ἔχ ΔΟσ Πα γγ ατι}- 
168 15. οῃοδοη, ἀπ Βρί πα] ν σαπὶρροιί ἃ5 ε116 τγϑτ- 
Πογκ6 οὗἩ τὴα σοπότηὶ. ΤΠ Ηοιιδο οὗ Φπάδῇ, {Πογὸ- 
ἴοτο Μ1}} ὃ6 ν6}} γγορατγοὰ ἴ0 τηροῖ 18 ΒΠΟΙΠ108. 

γεν. 4. ΒΎοσι Ηἰσὰ 86 οογπθισβδίοωθ. ἌΘΩ 
Ι τρίογβ ποῖ ἴο θοῃοναῖ (Ηἰ Σὶν, ΚΒ] ον, ῬΊαβ86}}, θαι 
το δαάδῃ, 88. ἀρροδγο ΠῸμ {πῈ σοπηδοτῖοι δηὰ ἔγοπι 
1πΠ6 ρϑββαρα ἰῃ 96γ. (ΧΧΧ. 21) ὁπ Ψ 6} 11}}18 ΟΠΘ 
ἰδ 8. Ετόοπι {ΠΟΙ 5 Ιν 8 νν88 ἴ0 ΘΟ ἰΌΓΙἢ ΟΥΟΓΥῪ 
οπςβ οἵ {ποεῖν τα ]ογ5, ψν ὨΙ ἢ ἰ8 Ἔχ ργοϑδοὰ ἰῃ ἴΠ6 ἔοτ- 
ΠΊΘΤ ΡΑΓΙ ΟΥ̓ ΤΠ6 νοῦϑα ὈΥ ἤρτιγθβ, Πάπα ὶυ, [Π6 ΘοΣ- 
Ὠθγοδίοσο, οἴ. 5. σχν. 22; [86 Ὠδὲ], τὴ6 ᾿δῦρα 
ΟΓΠΘΙΏΘΠΙΑΙ] μΐη, θυ} ἱπῖο τι ν᾽ 4}} οὐ ογίβηϊαὶ 
Ἰιοϑ68 [ὉΓ τ6 ρύγροβα οὗ βυβρεπάϊηνς Βουϑαδο]ὰ 
εἴσῃ 8115 (18. ΧΧΙΙ. 28); 89 νγῶσῦον,, ὙΠ] Οἢ ἀ6- 
ποίθϑ8 πὶ ΑΓ ἔογοοβ δηὰ Ὑγθ ΡΟ 5 ἴῃ ρθπογαὶ (ἰχ. 
10). 

α΄. δ. ΤῊ οοπβοαῦοποα ΜΠ] 06 τὴ Δ 1]8- 
ιἰἰοη οὗ ἴοθβ.0 Αμὰ.... ὸ βϑσοϑθβ. ϑοπια 
Θχρί δίῃ τῃ6 Δ᾽] 5οη 8.5.-Ξ- ΓΠῸῪ ὑγαταρ]6 Π6 πηῖγα οὗ 
{Π|6 βιγθοῖβ, ἔ. 6., [πεῖγ ἴοθϑ σοη δ ἰγοα 85. βυο ἢ} (1 Κθ 
1ῃ6 5] ρ-8ἴοιιο8 ἰῃ ἴχ. 15); δο Ηθη βίοπθογν, Καὶ}, 
εἰς. Βιῖ τ νοῦ ἱπ ΚζᾺ] [8 δἰ νναγϑ ΘΙ νγ Π6 ΓΘ [Γβη- 

δἰεἶνα, δῃὰ τὴ 3 ουρίνν ποῖ τὸ Ὀ6 ονοτὶοοκοᾶ. [79 
8Βῃου!α τεπάθγ, ἰπογοίοτε, ὑσοδάϊης ἄονσῃ ([068) ἴῃ 
ΟΥΓ ἰπῖο 86 τοῖγρο (Εἴτε, ΚΟἢ]ογ). ἘΒέάθσα οἱ 
Βοσδϑαβ. Οδνδιγυ, {Π|Ὶ δύτὰ ἴῃ Ἡ ΠΟ ΙΒΓΔΟ] νν 8. ]- 
ΨΑΥΒ ΘΔ, ἰδ πιοητίοποά ἰη Ὠδη. χὶ. 40 845 τῇ8 
Ὀγϊποῖρδὶ βίγοησιῃ οὗ τὴ6 Α5ϊ᾽δτίς γα ογβ (ςοπ Ρ. α͵80 
ι Μᾶαὸος, 11). 89, ἵν. 1). σηςθ τ 6 [τὸς οὗ [Π6 ῥτγοπι- 
86 ΠοΙ6. 

γεν. θ. Διῇῃᾶὰ 1 Υυἱὶ] βίγσοιραίμϑῃ, οἷς. Φυάᾶδῃ 
ἈΠᾺ ΦΌΒΘΡῺ ΠΟΙΠΡΙΘΠδπα τῇς ΘὨΓΓ͵ΓΟ ΡΘΟΡΪΘ 88 ἃ 
016. Μακθο ὑβϑ ἀνγ6}}, ἡ. 6., ΒΟΟΙΓΟΪΥ πὰ 
ὨΒΡΡῚΪΥ 88. ἴῃ τ οἱάεπ τἰϊπθ, Μ ὨΙοἢ 18 δυρ μαβιθὰ 
ΑἸδὸ ἰπ τὴ6 ποχὶ εἰδαξα ὃιϊιζ οπο (εἶ. Εζοκ. χχχνὶ. 
11). ΑὩΔῚΙ 111 Βϑὰσ ὕμϑσα, 18. ἃ ΥΟΓΥ͂ ΘΟΙΏΡΓΟΠΟη- 
Βἶν ῬΓΟΠΊΐ88. 

ων. 7. Αμὰ ἘΡΏγαδο.. . .. τα. ἴῃ πὶ 
γΟΓβ6 8Π4 ἴῃ (Ο]] νη’, [86 ργορμεῖ τοίετϑ ραγιῖς- 
αἰατγὶγ τὸ ρηταίσα (αν ποῦ ἴοὸ {16 Ἔχοϊαδοη οὗ 
΄ ἘΝ ἴογ (ὸ γϑάβοη {πὶ Ποτγοιοΐοτα τῆ ἴδθῃ 
{τ δε5 παὰ ποῦ ραγιϊοὶραϊοὰ ἃ8 ἸΑΥΡΘΙΥ 88 [τ ννἃ8 ἴῃ- 
το ἀοα {ΠΟΥ δου], ἴῃ τἰ16 τοῖαττι ἴσοι 6 χῖ]6. ΤΉοΥ 
αηὰ ὈΒΟΙρ ΒΟῚῺΒ 5ΠἈ}} σπλτα ἴῃ 1[Π|6 σοπηΐπηρ σοηῆϊςξ, 
δη 4 δα! ]}}Υ ν ἢ ἢ δυάδα} ρτονθ τΒβοτηβοῖνεδ ἴῸ θὲ ΗΚ 
8 ΠΘΙῸ. Τεὶν οχα! δτίοη ἰπ Φοθονδῇ ἰδ Οχργοββοὰ 
ὈΥ ἃ οομηρατίϑοι νυ ἢ ἢ ἰ5 ΔΡρ]Ποα ὈΥ {πὸ ῬπδΙπ)ῖβῖ 
ἴὸ τῆς Ἰοτὰ Ηἰπιβοὶ. ῬΒ. Ἰχχυ Ἕι. 65. 

Ψοῦ, 8. 1] πἰδα. . .. ἰπόσθϑδο. ΤῇΘ ἢἾ59- 
ἵπα οὐ νυ δι! ἢ ρ 18. Ἰπο πιο θα 48 ἃ βῖρτιαὶ (οἴ. 15. 
νυν. 26, νἱϊ. 18). [ὁ δἰ μά οϑβ ἴο το δποίθης τπηοιῃοά οὗ 
ΒΑΓ; ὑθ68. Τ᾽ γογβ6 ΘΧρί δῖ 8 ἤονν [5τϑε], 
80 ἰᾶγζθ αὶ ρατὶ οὔ ῇοπι ϑδτῸ 61}}} ἰὴ οΧἢ]6, δοιὰ 
ΔΚ ρᾶγὺ ἵπ ἴῃς υἱοϊουίουβ βίτασοο. Ὑ6 [οτὰ 
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ποῦ] Ὀτΐπρ το θαοκ. ΤῊ αἰίοτ ἀοτηία!! οὗ τἰ6 
πογίῃογη Κἰπράοπι, δο Ἰοῆς Ὀοίογο τηδι οἵ πάῃ, 
δὰ τοπιονεά ἜΝΙ ὄνοτν ΡΟ  ἐτἰ Δ] ΓΟΆβοη ἴῸΓ πηαίη- 
ἰδἰ πίη τπὸ οἷά ἀϊδγαριίοη, δηὰ 4}} τῆ6 εἰγουπη- 
δίαποοϑ οἵ [Ππ|ὸ (πὰ ἱπε!ποά [6 νϑγίοιιϑ ἐγ ναβ τὸ 
σοδίοβεα ἀρσαΐπ πο Ο᾽ ΡΟΟρ] 6. 1 αν γϑάθοιῃϑα, 
Ῥτγεῖ. μγορὶι. ἴο ΟΧΡτ 88 δοπονδἢ᾿ δ ΠΑ] ΘΓ Ὁ]6 Ρὰτ- 
Ῥοθθ. ὍΠ6 ]α51 οἴδιιθο, ἴκὰ νοῦ. 6 Ὁ, τοίδυβ ἴὸ ἘΖοκ. 
ΧχχΧΥν 11. ὙΠΟ ΘΧΊΓΑοΓαἸ πατΥ πιὰ} εἰ ρ σαῖίοπ οὔ 6 
ον 5 δἱ δηὰ δον (ἢ 5. ρογὶοα 18 οἱἹθ οὗὁἁ 6 πιοδῖ 
[Ἀπ Πὰν [Ἀςἰ8 οὗ Ὠἰβίοιγν. 8.6 Μοτγίναϊο, “Ζ7ἰβίογν ὁ 
ἐδε Πονηαπα, ςἢ. ΧχῖΧχ. ““Φοβθρ ιυβ ᾿πίοτπιβ 8 ἴπδῖ 
ἴνο πᾶτε ὰ γοδγβ ΔΟΓ [6 {π|6 ΒΕΓ γοΐογγοα ἴο, 
Οὐδ! "Πο6 ννὰ8 ροορίθα ἴο δὴ διγαζίηρς οχίθηϊ, βιιι δα 
ἢ οὐ65, τον 8, δπὰ υἱπασοθβ; ἀπά δα ἀβ ἴτας τ 6 
ὙΠ] ΡῸΒ ποτα ποῖ ΨηΔὺ ΔΙῸ Ὁ518}}γ σα] θὰ Ὀγ {παι 
Ὡδιηο, νπΐ σοηπίπἰηρά, βοῖηθ οὗ ἴδ, δα τῃου- 
δδπιὶ ἰπ μι ἰτππι8." Ηδηάογβοη, ἴπ ἰοο. 

ον. 9. Αῃᾶΐχ Ψ1] δον. .... σϑοίυσῃ. ΤῊῸ 

νογὰ Θ᾽ πανοῦ ΠΊΘΆΠΒ δοαίέδῦ ἷπ {ΠῸ δ6η86 οὐ ὈΔη- 
Ἰβῃϊην ΟΥ ἀσδισογίην (Εὔγθῖ, Ἡδηάόγθοπ, Ηἱϊιζίρ), 
αι αἰννὰνβ 48 ἴΠ 6 56η86 οἵ δοισίηφ (σπερῶ, ,ΧΧ.; 
δεν αὖο, Ψ αὶρ.), Δ ἃ ν᾽ ἤδη ΔΡΡΙ δὰ τὸ πιοη, ἀδποῖθβ 
ἵπογοαβο (ἢοϑβ. ἰΐ, 24; 26ἐν. χχχὶ. 27). Ἴ1}ὸ ρϑββαᾶρα 
ΤΏ6ΉΠη8, ἴΠ6η, τΠ81 15Γ86] νυν 8116 αἰποης 106 πδιίοη5 
Ὑ}}} γτοροδὺ ἴΠ6 δχροιΐδηςα οὐἁὨ 6 ]Γ Δησοβίοβ ἴῃ 
Ἐργρι, “ τὴ6 τῆογο {ΠΟῪ Δ οϊοά τ(ἤθπὶ, τ. Ἰπογο 
τον τ] ΡΠ Π6ἀ ἀπὰ ργτὸν ᾿ (ἔχ. 1. 12). ΤΟΥ 
8Ἐ}.8}} ᾿ἶνο, 15 οχρίδἰπαοιὶ ἰπ Εζοϊ. χχχνῖϊ. 14. ΤΠ} 
τηρητίοη οὗὨἩ [πΠ6 οὨ]ᾶγϑα ἢ τΠο πὶ ἐπ ρ 165 τπδῖ 
1Π6 Ὀ]εβδίπρ νου] ποῖ ὑ6 ἰγαηβίθητ, πε δὐυϊάϊηρ. 
ον. 10. Αῃάᾶ 1 11 ὑσίης... ΕἘχγυνῖ. ϑοπια 

ΘΧΡΟΒ᾽ΙΟΥΒ ΒΌΡΡΟΒΘΘ (πδὶ ὈΥ ῬΈΤΡΙ Δη4 Αδανυστίθ δΓὸ 
τηθληΐ (16 απ 8 580 ἡδηηοα, ἀπα νη} δἰϊοηηρῖ ἴο 
δον (Παϊ ΤΥ οὗ {Π0’ ἴδ {τ ῦ68 ΓΘ οαγτθα ΟΥ̓ 
ἐδολρεὰ τὸ ἔσγρι. [11 ἰδ (ἈΓ ὈειοΥ ἴο δάορυ τῇ8 
ορἱπίοη οἵ (ἰεβεπίαϑβ, [Πδὲ “ Εργρὶ δηὰ Αϑβϑϑγγία δ. 
τοο πη οποὰ Πογο ἴῃ οἷδε οὗ (πὸ ἀἰ δγοηῦ σουη ΓΙ δ 
ἵπῖο ψ ο ἢ (Π6 δον 6 ΓῸ δοδιιογοά." ϑυςὴ ἃ {γρ- 
6Ἀ] ι186 οΟἵὁἨ ΠΑ Π165 5 ΠΟΙ ΠΟΥ ὑππαίυ ΓΑ] ΠΟΥ ἀπαβαλὶ. 
Ἐκγρι να τΠ6 ἢγϑι ὈΡΡΓΕ ΟΓ οὗ τὸ οονεηδηΐ ρθ0- 
Ρἷς, ἀπ Ααϑυγία γ)ὰβΒ τὴ6 ἤηδὶ Ἰηδηγατηοηΐϊ οὗ ονοΓ- 
τῃγοννηρ ἴῃς τὴ ὑγίθ68, δπὰ [Π6 ἴννο [ουτῃ8 ταΐῃῖ 
ΨΟ0]1] Ὅ6 σοπιυίποα 848 ἃ γποηϑγαὶ δίδιθιηοπῦ οὗ τ 6 
Ἰδπά5 οὔἩ τῆς αἰδρειβίοη. ὅθε (ἢ 8 οοτηἰ παιίοη ἴῃ 
ἃ 5 ΠῊ}}ῈᾺ Ὁ σλ86 ἴῃ ἴ8. Χχυὶ. 183, ἀπα οἵ. 158. χ. 24, 
χὶ 11, 16, χὶχ. 23, 11}. 4; Ἦοϑ. χὶ 11. Ομ] οτγ᾽ 5 
οὐ͵οοτίοη ταὶ ἴῃ 118 σ856 Αδευγία πγιιβὲ Ὀ6 [6 ΚΘ ἴῃ 
5 πιοβὶ ᾿τ16 γα] 5686, 18 ΒΌΓΟΙΥ γγουπάϊοδι, ἴοτ (ῃς 
γτορίνθῖ οοῦἹὰ ποῖ αν ταϑα πὲ τηὴ6 ΕΡἨγαΐπ)- 

1168 οι ὦ ΠῈ τοβιογοα ΠῸΠπὶ σοτγίϑίη τουίοηϑ δηά 
ποῖ ἤοπι οἴποτθ. “ΓΠ6 σοποτὴὶ ἰοτ8 οὗἩ 6 ρῥτοςσοά- 
ἧπρ νοῦβον [ὉΥ ἃ ϑιιο ἢ ἃ λῦσον υἱὸν. ΝῸΓ οδη 

, Ῥτο586] οἰ αἷπι [Π6 πηρητἰοη οὗ δε γνία ἃ8 [ἀνοτίηρ [Π6 
τποοῦν ν ῃϊςἢ ἀκῖοβ [6 ΡτορἤθοΥ ὑθίοτγο τῃς Ομ ριὶν- 
τ, υδολιϑα [Π6 810] 66Ὁ ΟΥ̓ ᾿ζ 15. ποῖ {πάδῇ δΔ]οπα, 
ὈπῚ Ππὸ πνποῖὶα πδιΐοη, τ ΒΡΟΟΪᾺ] τγοίογοποθ ἴῸ 
ἘΡρΗγαίπι, ἀπὰ ᾿πογοίοτο Αϑοντῖδ νγᾺ5 1185 {Π6 σοι! Π- 
ἐγν ΜΠ σι ̓ δ σατο [Π6 Ῥτορίοῖ τὸ πηεητίοη. ΤῺΘ 
Ἰδαπὰ οὗ Οἰ]οδα διὰ Τϑῦϑηοι ΞΞ- που ἤοτη ῬαΪ68- 
τίπϑ οὐ Ὀοιὴ 5.168 οὗὁὨ τ[ὴ6 Φογίδπ, 1116 ἰΟΓ 6 ἰοπης 
οὔτπο ἴσῃ ἰπῦεα. Βοοσὰ... Τουπᾶ, θδοδα8ο οἴ 
1]οἷτ ἱπογοῆβθ. Μογίναϊθ, ἰπ τῃ6 μίαοο δῦογο εἶτοα, 
ΔΟΟΟΙΠΙ5 ἴὉΓ [6 ΙΠΔΠΠΟΓ ἱπ ἢ (6 Ζ26νν}8 
ἧπ τῃ6 σαπτυ τ] 8. 7ι|81 Ὀοίοτο ΟἸ γίϑῦ, βιναυγπηθαὰ ον Γ 
τ1π6 Ποῖα ξοιηδλη ψογὶ ἀ, “ πὰ τῆς ΤΊθον ἴὸ {6 
ΕτρὨγαῖοβ, ἔγοπῃη [Π6 Ρῖπ68 οὗ τὴ6 Οδαοδαιιβ ἴὸ {Π|Η0 
δρῖοβ στονοϑ οἵ Αὐδοΐα Εἰ ἶχ,᾿᾿ ὃν 1Π6 ᾿ηϑυ ΠΟΙ ΘΏΟΥ 
ΟΥ̓ τμοῖν παιῖνα ἰδηὰ τὸ βαρροτί ηθ ἱπιπηεπβα ροριϊ:- 
Ἰαϊοη. 

γεν. 11. Αμὰ 6 νᾶδδβδοβ. Το βιι ]θοῖ, οὗὨ 
ἙοῦΓγδο, 8 Ψ6Πονδῇ, τπ ἀἰδοοῦγβο ρῥαββίπρ ἔγοτῃ ἀΪ- 
τοοῖ τὸ ἱηάίγοςι δά άγοθ5, ἰῃ δοοογάδῃοθ ὙΠῸ (δ Η9- 

ὑγονν πδᾶρα Δ᾽ ουνίηρ δᾶο}} τρί ὰ ἰγαπϑϊοῦ8. ΤῸ 
ΔΚ ΓΤ" τὴ6 δυδήοος ((αἸνίη, Οοεοοΐαβ, 8γγ.), 
8 υῃΠδΙΏΓΑΙ δηὰ ἢ πῖ, θ6 5468 σοπποοίίηις 8. 16 1η]- 
ὨΪΐπ6 που νὴ ἃ ναγῸ ἢανίηρ ἃ πηι βοι πα βυχ, 
Τ 8 νογδο σοπίΐηιϊι68 ἴΠ6 ριτγαῖῖνα 4}} 5105 οὗ τὸ 
ῬΓδοραϊηρ. Ψψι8ῖ 88 οἵ οἱά (ὡσοὰ ρ]οτγίοιιβ8]γ νυἱπάϊ- 
οαἴοα 8 ροορῖίο ἰπ [88 ραββειρο ονοῦ (6 Εραὰ ὅθε, 
80 πον Ηθ τηϑιῸ 68 (Πγουρὶ τῆ ἄθορ εὐ τἴμ6 μοδὰ 
οἵ ἷ8 σἤοβοη δηὰ 5π) 68 ἀοινῃ τἢ9 τολτίπρ ἡνΑΥΘδ. 
ΤῊ δγιίοϊα ἴῃ ὕὍ..6 868 μοὶ πίϑ ἴὸ πὸ μαγιου ἷαΓ ὈΟΑΥ͂ 
οἵ πϑῖου τῆγουρὶ ὙΠΟ Ιβγαθὶ δὰ οἤσα ὈΘΙΌΓΘ 

Ὀθθῃ 16, --- δὴ Αταθίδη Οὐ, ὙἾΝΟ δἰ πηοδὶ ]- 
ὙΕΥ8 --- ΝῚ]6. Ηδοτγα {Π|ὸ ἴόττη ἀθρῦμβ οὐ Ποοὰβ ἰ9 
ῬΤΟΡΟΙΥ ἜΠηη ες ἴ0 ἰἴό ναϑὲ δηΐδ τορι γ ἱπυηάα- 
τοη8. ἴπ το 1680 οἴδιιδα τπ6 Ομαγβοιου τς ἔδαίατο 
οὗ Αββυγίβ 13 νγ0}} δχργθεβοιὶ ΟΥ̓ Ὁγίαθ (18. χ. 7), 
πα, τἢδι οὗ Εργρὶ Ὀγ [86 βοθρῦσϑ οἵ στοὰ οὗ τῃ9 
[Δ 5 ΚΙη ΔΒΓ. 

γεῖ. 12. Απϑὰτ δἰσθηαίμεη. ὙΠῸ ᾿γΠοἷ6 δ60- 
(ἰοῦ '8 Δρρυοργίαιο νυ νουπὰ πρ 1} τὨΐβ δι ρἢδιὶς 
ΡΓομῖβ6. 6 οητῖγθ δίγοηρίι, οοηάιοϊ, ΠοΟρ6, δπά 
ἀοΒΌ ΠΥ οὗἩ [βγϑθὶ ἰδ ἴῃ Φόμοναι. “6 παηϊδ οὗ 
«]ολουαὴ 8 ἃ σοπιρτεοηβῖνα ὀχ ργεβδίοιι ἀθποῖίης 
ἢ ΟἸΟΥΥ 848 πιλῃιίζοϑιθα ἴῃ ὨἰΒίογυ " (Ηδηρδβίθη- 
ὕογρ). Τγυδιϊηρ ἀπὰ βογνΐησ 1Ἐπ6 αοά [18 Τὸ- 
νοϑ]οὰ, [ΠῸΥ νου Ἱὰ ἥηά ἴῃ6 ρμᾶϑὲ ἃ ρ]εάρα οἵ {16 
Γαΐιγα, δη ἃ 866 [Π6 αἰνπθ ῬοΓίδο 08 88 σἱουοιυὶ 
ἩΠῸβῖγαι ρα ἐπ {86 ῖγ ὈΘΗ ΔΙ 85 δῦ ΔΎ ΤΌΤΠΊΟΡ ροτὶοά. 

ΤὨΐδ οαρῖογ, 838 [88 ὈΘΘΠ 88}ι}, οοπίῖϊ 68 δηὰ 
ΘΏΪΑΓρΡῸΒ [6 ῬγΟΠ 865 Οὗ [6 ρῥγροθάϊΐϊηυ. ΑἾῸΥ 
ἰτασίησ τη6 αἰδίγοβ565 οὗ ἴῃς ΓΙ ἴο {Π6 ΣΡ Δρο8- 
ἴλεγ, ἰδ δοῖβ ἔογῖῃ τοῖς ἀοίἑνογαηοθ 88 οβεοιοὰ 
ΤΠ τοι ἢ βοῖθ 4] ςοπῆϊςιβ, ἴῃ πο ἢ (Π6 πιΐρσῃς οὗ 
Φοπονδ ρῖνοβ τ τα παιῖνο Ἰθδάουβ ἃ. ἴΌτοθ δηά 
σοῦύγαρο ψὨϊοἢ βαυβῆσο ἴο βυυά 6 ἴοοθβ οἱ ϑυννῖβα ἴὰτ 
ΒΆΡΟΓΙΟΥῦ, ΤῊΪ5 νἱοίουυ 8 ἕο] ονγθα Ὀγ ἃ ἰαγχο ἰη- 
ΟΥΘΆ586 οὗ ρορυϊδιοη, ποῖ σοπῆποά ἴὸ διάδἢ δὰῖ 
αἶδο ἱπο αΐπρ [ϑγαοὶ. ΝΟΥ ἰ58. [Π6ΓΘ γθάβοη ἴοὸ ἀουδὲ 
(δι [Π6 ἱπάθροπάοφησε δοιίονοα ὈΥ͂ τη6 Μδοςαῦθοβ 
δίιτδοιϊθά ὙΘΥῪ ἸΏΔΗΥ͂ Οὗ ἴΠ6 Θχὶ]θβ ἴγοια 16 ποιἢ- 
ΘΓ Κιηράοπι, ψ]ιοὸ ἴογροῦ ἴμ6 οἰ οϑι.868 οὗ ἀΐββθη- 
δῖοῃ, δηὰ πηϊϊοα ΠΟΔΙΡΥ ἱπ τηλϊπιδὶ πίη τὴ τοῦδ. 
14 Ὁ} 5ῃ6ἃ παιΐοπαὶ σοηῖτο ἴῃ Φογαβαίθπη. 1118 ἤι- 
δίοῃ δὲ μοτὴθ ἰοὰ ἴο ἃ εἴπ ν διδίοπ δοτοδά ; δὰ 
ὙΓΠΟΓΟΥΟΥ Φθνν8 νότο ἰουπαὰ ὙΠῸ ρῥγοβογνοὰ {ποὶγ 
ΠΟΓΘΟΆΤΥ ἔμ αὖ Ἀ]1, (ΠΟΥ͂ 81}}} Γοπγθηχυογοὰ 6 }ο- 
γαῖ 48 ἴῃ οὔ ΠῸ ἢδὰ οἤοβοη Ζίοῃ, δπὰ οοῃβίά- 
γε ὑπεπιβοίνοϑ Α8 οΟΠδιϊ θη ΑΓΒ. οὗ οπο οονθ- 
πδηῦ Ῥϑυρίθ. ὅδὸ ἤνγ ἴῃ6 ρῥγοαϊςτοηβ οὗἁὨ 16 οἢδρΡ- 
ἴ6Γ χοῦ [Ὁ] Β]1οἀ [υ]8τ σον πὶ (Π6 ραγοὰ οχιθηᾶ- 
ἵπρ πὶ {6 ΘΒΙΔὈ ἰδ πηοηΐ ΟΥ̓ ον βῃ ἱπάσροηά- 
Θῆς6 ἴο [29 τἴπιὸ οὗ {πΠ6 δάνοης, [Ι͂ἢ τῃο ᾿ἰεἰδὲ τῆ γοο 
γοτθ65 (π6 ῬτγΟρθοῖῦ ἀσϑου 68 ἃ [ᾺΓ ρ,θδῖον ὕδολι86 
Βρ᾿ 8] ὉΠ] πδιὴρ ἰη τοττηδ Ὀοττονϑα ἔγοπι 1Π|6 ο]ὰ 
ΟΧΡΘγίθηοο οὗ ἴῆ6 ρεορὶθ. ὙΠῸ ἀγγίης ὮΡ οὗ (ἴθ 
ρ8, ἴπ6 τη ΠἸΔίίοη οὗ Αϑϑυστία, τη6 ονογίητγον οὗ 
ἘμΥρὶ δἰ πρὶν δῖ [Ὅτι ἢ [86 γον) οὐ 4}} ροββίῃ]θ 
ΟὈΒΙ80168 ἴῃ ἴΠ6 γῶν οὗἩ 8. βρί τα] τϑίαση το αοὰ. 
ΤῊ [ογὰ ψ1}} τοοϊαΐπι δὰ Ὀθϑδ τΠπ6πλ ΌΥ ρτοςοά- 
ἸΓΘΒ ὯΒ ΤΔΓνοΙοιΒ 88 ΒΥ ἐΠπ|δὲΡ ΘνΟΓ Οοσυγγοὰ ἴῃ 
1ΠΟΙΓ ΤΌΓΤΊΟΓ ἢ ΝΙΟΥΥ. 

Βεῖῦ Βοίογο τ}5 ρτδδὲ δνοηΐς 868 μ͵δοθ, ὈΘΙΌΓΘ 
τ Οματγοῖ οὗἩ τπ6 ΟἹὰ Τϑβιλιηθης ράβθθδ ἱπίο ἴδὸ 
ἴογὰ δηὰ οδανγβοῖοσ οὗ ἴὸ Ομυτοῖ οὗ τ Νοῦν 
Τοβίδλιηθηϊ, 8 58 πὰ ροοι αν ΘΧΡροτΐθποθ 8. ἴο ἵκ' 
βοπο τπγουρῖ. ΓΠΐ8 'δ δοῖ ἔοστ πὶ [π6 5εγἰκίης 
Ἰπ] Δ ΩΟΥΥ Οὗ [80 παχὺ ΘΠΔΡΙΘΥ. 

ΤΗΚΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ, 

ὶ. Τὰ ἴδε ΟΡΟΠΙ ΠΡ σνοῦβο οὗ {8 ΘὨΔΡΙΘΥ τὴ 
τῷ, γοῖ οοπλεὸ ἱπῖο ἀἴτροῖ ορροβίτοπ ἴο τλὴν οἵ 

ἴδῃ Ὁ ιρο!ιοὰ ϑεϊοατίδια αἵ οὐτ ἀδγ. ΤΟΥ αἰδτηι 



80 ΖΕΟΗΛΑΈΒΙΑΗ. 

ἴπδι “ἱποὺϊ ἃ ἀϊδιυγθδηςο οὗὨἩ πδίυγαὶ ᾿δνν αυΐία 
88 ΒΟΓΙΟΙΙ8 858 [Π|6 δίορρδρο οὗἉὨ δῇ Θο] ]ρ56 οὐ 16 το] ]- 
ἵἴῃρ τε 8... ἵαυγεποο ἃρ ἴΠ6 ΕΔ118 οὗὁἨ Νίαραγα, πὸ 
δεῖ οὗ πυπηι ]διίοη, ἱπά!νίἀυ}] οὐ πδιοηδὶ, οου]ά 
68}} ὁῃ6 Βῆονψου ἴγοπὴ ποανοη ἡ {ΤΎΠ4(.4]}}. [ς [0]- 
ἴοννβ, οὐ οουγβο, τῃαῖ οπἱν [Π0566 Ψῆο Ρεϊΐενο ἐπδῖ 
[Π6 πιϊγδουϊοιια 18 δ} δοῖῖνα ἴῃ παῖαγα σλπ σοπϑὶβῖ- 
ΘΏΠΥ Ἰοΐπ ἴῃ ὈΓΑΥΟΥΒ ἴον ΓἈΪΓ ΘΔΙ ΠΟΥ δηαὰ [ῸΣ Γαίη. 
ΤΙ6 Ῥτγορίνοῖ, οὔ (ἴ6 ΦΟΠΊΓΑΓΥ, αἰγοοῖβ [Π6 ρθορὶβ 
ὙΠ ΟΠΟνΟΥ (ἢ6 Ποδνοηβ ἱ ἢ Π0] ἃ (Ποῖ πιοίβίαγο, ἴο 
δϑκ ἴτοπὶ ἴπΠ6 [οτὰ τνῆδὲ {ΠΟΥ πορᾶ, δπὰ δδ81:γ68 
ἘΠ6πὶ ταὶ δδκίπο (ὮΘΥ Β}}4}} οὐϊδῖῃ ; δηὰ γεῖ ποῖ ποῦ 
[6 ΠΟΥ ἷ8 ΠΟΑΓΕΓΒ δι ρροβοά {παὶ (Πΐ8 ριΙΌςΘΒ8 1ῃ- 
γνοϊνρὰ 8 πηίγϑοϊο ἱπ ΔΗΥ͂ ῬΓΟΡΟΥ δ6ηδ6 οὗὨ [δὶ [ΟΤΊΏ. 
1 οογιαίη]ν ἱπιρ!} 68 1Π6 αἰταὶππιοπί οὗὨ δὴ δηὰ ψχἢϊοῇ 
ὙΠΓΏου 1018 τη δη5 οι] ἃ ποῖ Ὀ6 Δοςομ]]8]ι6α. 1 
ἰδ ἴτῃ6 σοι πίηρ δηὰ ἀϊγοοιϊης οὗὨ παίιγαὶ ἴογοοα 
80 85 ἴ0 δ6οι ΓΟ 8 ΠΟΥΔΙΠ ΓΟΛᾺ]. ΤῊ5 15 νἢδῖ τηθῃ 
8ΤῈ ἀοίπρ' 41} (Π6 τἰπι6, ψί που ἀτοαιηΐπρ' τμδὺ ΤΟΥ 
ΔΙῸ ΤΊ ΒΟ 6- τ Κοῦβ. Μυοῇ Τοτα πᾶν Οοὰ ἀο ἰϊ, 
ὙΠΟ ἷβ. ποῦ, Π|Κ6 5, Ἰἰπηϊοα Ὁν 8οοοπά ολι1868. [1η 
(8 ὙΘΓῪ Τηδίϊον οἵ γαίῃ, 8 βεϊθη τῆς τηδη ἀππουηοδὰ 
80ΠῚ6 γοδΓ8 ἃ ΠΟΓΙΑΪΠ ῬΓΟΟΟΒ8 ΟΥ̓ ὙΒΙΊΟὮ δπ 
δαεραυδῖθ τγαϊη-4}} οουἹὰ δ ΔΩΥ τἰπη6 ὉΘ δεσιγοά. 
ΒΟΙΠοῦ ἰἶ8 ἸΠΘΟΥΥ ῬὰᾺ8 νδὶϊὰ οὐ ποῖ, ΠῸ ΟΠ8 
δοουτοὰ ἴ0 85 ἱπιροεκδὶ 0]6, ΟΥ̓ Ῥγθροβίθσουβ. Ὑεῖ 
Ἰοαγηθαά τηθῃ ἄδην ἴὸ αὐὰ νέδαῖ [Π6Ὺ Δ] ον ἴο {Π6π|- 
Β6Ϊυ68. ΟΥδδίγοϑ ΤΊΔΥῪ ΘΟΠΊρΟὶ τῃ6 οἰου ἀ8, Ὀὰῖ [6 
Οτοδίοῦ ππηᾶῪ ποῖ. ΤΉΘΥ ΠΙΔΥῪ ΘΠ ΡΙΟΥ͂ 0Π6 8δπὰ δΔη- 
ΟΙΠΟΓ πδίυγαὶ ἰδῪν 80 848 ἴ0 δομίουθ Ὡουοὶ οἰΐδοίβ, 
Ὀυῖ τπΠ6 Μακοῖ οὗ τη6 τ ἢ ο]6, 

4 Ὗ7[ο δοίδ ἐμβο Ὀγίχμι ὑγοοοδαίοιι οὐ [18 ἨΔ Υ, 
Απὰ πλδιι δὶ δ}} ὁ οτάδσ οὗ ἐπ γοδσ," 

ἰς Βῃυϊ ὉΡ ἴῃ {ἰὸ πογκιηδηβηΐρ οὐ ἢἷἰ8 πδηᾶβ, δηὰ 
σδηποῦ ῬΟΒΒΙ ΟΪΥ͂ Θβσδ ΡῈ ἔτοτὰ ἴΠ6 ΓΕΔ Γ ΒΘΑΌΘΠΟΘ 
οὗἩ ἐδιιβα δῃὰ οἴει. Βιυιῖῖ {18 18 ΠΠΙΡΣ [ἢ 6 τὸ- 
Θοιίοη, ποῦ ΤΉΘΓΟΪΥ οὗ ΟἸ ΓΙ δ Δ οΥ οἱ {6 Ο]ά 
οβϑἰδιηθηῖ, Ὀαὶ οὗ 4}} το σίου τ πδίονου. Α Οοά 

ΠΟ 848 ΠΟ ΟΟΠΓΟΪ ΟΥ̓́Γ πδίῃγο ἰδ ἴο 4]}1 ἰη- 
ἴδῃ18 δηἀ ρυγροβοθ πὸ οἀ. ϑοηςπιθηΐδ οἵ τονου- 
Θῆςα, χτϑιτααθ, ΟὈἸ χδιίοη, ἴοτο, ἀπά ἀδροηάθηςς 
᾿νατὰ βοῇ ἃ Βοίηρ, δγὸ ἱπιροβϑίθ!]θ. ΤῈ ἀοο- 
ἰτἴη6 ΟΥ̓ ΡΥΔΥΘΓ, {πογοίογθ, 18. ἃ Υἱ14] οπθὸ. ΤἬΘΓΟ 
ΠΟΥ͂ΘΓ ἢΔ8 Ὀδ6Π, {ΠῸΓΘ ΠΟΡΟΥΓ σϑη 6 ἃ γα χίοη τὶ τἢ- 
οὐκ σοπηη μη οη ἢ τῃ6 οὐ͵οοῦ οὗἩ νοῦ. Τὸ 
ἄδηγ τΠ|6 οἰΐολοΥ οὗὨἨ ὈΓΆΥΘΓ, ὄνθη ἰπ δυςἢ τηλίθγβ 
85 τῇ μἰνὶπρ ΟΥ ἑν μο ἰπα οἵ τγαὶπ, 5. ἴο τοπιδηὰ 
[6 ὨιΠπηδῃ τρο ἰηἴ0 ἃ βίδία οἵ ργϑοίί αὶ δί ποίσῃ. 

2. Το αυδδιίοη ΜΠ Ἰ]8 ΠΟΝΟΡ ἰδ ἩΠΟΙΠΘΥ ἢ6 
Μ{Π]| Πᾶνε 8 γο]ρίοῃ οὐ ποῖ, θαΐ δἰννϑύβ ναί ῃθὺ ἢθ 
ΨΠ|Ὶ ἴάνο ταὶ ψ ῃῖσἢ 8 ἴταα, ΟΥὁ ὁπ {παῖ 18. (886. 
Νοῖ οΥἱγ ιἷβ ἱπτυΐοηδ, ΒΪΒ5 ΠΟΙᾺ] ὀοῃν οἴ οπ8, θυ 
ἢἷδ ἀσροπάρδης οοπαϊτοπ, 8 Ἔχ ροδαγα ἴὸ σἤΒηΡΘ, 
ὙΔΠηϊ, ΒΟΙΤΟΥ͂ν, δπὰ ἀσδῖι, 411] σοπ ρα] ᾿ΐπὰ ἴ0 ἰοοκ 
ὌΡ ἴο δοίη δι ρδγίοῦ ἱπν βὶ ὉΪ6 ῬΟΥΘΓ, βοτηοιἷπρ 
ΠΟΌΪΟΥ δπὰ Ὀοῖτογ τῃλῃ ἰπηδο 1 . [ΙΓ 118 ογανῖπρ ὃ6 
ποῖ πιο ὈΥ̓ 1Π6 ἔτι ἢ, ἢῦ δι γ Ϊν ΨΨ1}} 06 Ὦν [4]56- 
μοοά, Α ρογιηδηοπὶ διδίρ οὗ διποϊβιίς πη. ] οΥ ἷβ 
ὑτα ροββίθϊθ. ϑυοῖ ἃ δίδίθ ἢᾺ8 πδυῦοῦ δ δθθῇ ἴῃ 
41} το νου] Β πἰβίοτ᾽. ἴπ δποίθης [3γδοὶ {ΠΟ ΓΘ Υ788 
Δ ςοηβίϑηϊ ο50 Π]δτίοη Ὀοίνγοθη [86 ΜΟΥΒἢΪΡ οὗὨ Φ6}ο- 
νϑὴ δπὰ {6 βογυΐοο οὗ ἰάο β, θὰ Ὥθνοῦ τΠ6 αῦπορα- 
ἤοπ οἵ 411} ψογβῃῆὶρ. Απὰ {8 ἰδ 1ὴ6 δ ὐθυηδιῖνο 
ὙΥ Ὠἰς ἢ ΘΟΠγου 8 ΘΥΟΤΥ ΠΙᾺ δηὰ ΘΥΘΓΥ͂ Αβο. ΤΠΟΥ 
ΠΙΑΥ͂ Γο]οσῖ [Π6 {Ὑτπ|6 δηὰ τ[ἢ6 τονθα]οα σοὶ ρίοῃ ; 
Ὀυῖ 1Π6 ἱηδνίτδ Ὁ] ταδ]ε 8 δι ρογβι οη ἴῃ 5ΟΠῚ6 
ἔοττη, πιοῦα οὐ 1088 γεβηθά. ὁπεῖ δ διοπρ [16 
δον Ἡ ΠΘΠΟΝΟΥ ΤΠΟΥ δρορίδιζοα, “ αἰνί ποῦ "" σΑΠ6 
(ο τῃς ἴγοπι.  σφη ὅδ] οουἹὰ ζεῖ Ὧ0 ΔηΔΥΘΥ ἰγτοιη 
16 Ιογά, οἰτμοῦ ὈῪ ἀγθαπι8, οὐ ὉΥ ὕὕΠπ|, ΟΥ ὈΥῪ 
Ῥτορδοίμ, [6 τϑηΐ ἴο 86 ὟΥ ἰτοἢ οὗ Επάογ. 

πιο! !ἔἶμαποα ἀπά ου]ύιγο αῦθ πὸ γυδγὰ δραἰηβὶ 
ΒΟ} ἃ ΓΌδ}, Πἔ τγθη ΜΠ ποῖ Βο]ῖονο [Π6 τ ἤ ἢ] 

δηά ἴγῦς, [Π6Υ Ὑ}}} Ὀο᾽ ἴον 156 δυβυγὰ δηα τ06 [156 
Ουτν οὐγὴ ᾿δηὰ δὲ {π|8 ἀδὺ Πιγηΐβ69 οοπερίοοῦβ 
τμιρδν ἐφῖςι Τα τηΐπρθ δηὰ δβρί ἰδ ρρὶπρ5 
πᾶν ἰοὰ ολριϊνα ΠΙΔΩΥ ὙΠῸ τὐγποὰ ΔΌΎΔΥ ἴῃ Βοοτη 
ἔγοτη ἴπ6 ἰοβοβίηρβ οὗ Ο γί δηὰ ἢΐ9 Αροϑβι]οβ. 
ΤῊ νοΐοο οὗ ἀοα, υἱτογοὰ τυνῖτἢ ὄνοτγ Κὶπαὰ παπᾶ ἀς- 
ὅτοο οὗ ονϊάθηοθ ἴῃ ἢἷ8 Ῥγογά, "88 Ὅδθη ρσίνεη ὑὉ 
ἴον τῆὴ6 βαῖο οὗ [πΠ6 ῥτοιϊοπά θὰ ἀϊβϑεϊοδβιιγεβ οὗ τῆς 
βρί 8 οὔ τῆς ἀοδὰ; δϑπὰ 16 ΠΟΟΓΟΠΊΆΠΟΥ οὗ {Π|ὸ 
πἰηοίδθητἢ σΘΏ ΙΓ Ὀείοτο ΟΠ τῖδὲ ἢ88 Ὀδοπ τοτὶνοὰ 
πη ἴῃ πἰποίθθητ ΘΟΠΓΌΤΥ δεν Οἢτθι. Απὰ τῇς 
ΓΕΒ} 5 ἤδνα ὈΘ6Π ὙΠ τνῶβ ἴὸ ὕὉΒ Ὄχροοῖϊθα. θη 
οπδ ϑηά ἃ ἀορτοα οὗἨ πηπαῖυταὶ ὀχεϊϊεπγεπει οὗ ἰδ 6 
ἔδοϊ ηρσβ δηὰ (6 ἱπιδιαίπδοοη ἡ δἰ ἢ του! ηδιθὰ ἰπ 
8 ΘΟΙρ86 οὗἨ τοᾶδοῃ, ἃηα4 οἡ ἴα ΟΠ, 4. ἸΙοτγοσίπα 
οΥ̓͂ πιο ἴοῃς οἵ τηογα]8 π ΐϊσς ἢ πα ογϊποὰ {16 ἔδπι- 
ἮΥ σοηδιτπιοη, δηὰ δγερὶ ΔΎΔΥ [ἢ6 βυγαβῖ ὁδίδ- 
βυδγὰθ οὗ μυϊηδη δβοσίοῖγ. [1 18 88 ΟΥ ἢ Π 8] δηὰ 
88 ἀΔΏΖΟΓΟΙΒ ἴο0 σΟΉ81}} αἰἰνέπετ 8 ΠΟῪ Δ ἰϊ ἜΥΟΙ νγ85 
ἰπ τ[Π0 ἀὰνβ οἵ δηςίοην [3γ86]. “5 Βου]ὰ ποῖ ἃ ρθο- 
οἷ βϑοὶς παηΐο τπμοῖς σοά 8 [(ϑπου!ὰ τπὰν 8661] ἴοτ 
1η6 ᾿ἰνίπς ἴο 1Π6 ἀεδά ῖ Το τς Ἂν δηὰ τὸ τὴθ 
ἰοβιϊπιοην ; ἴἴ (ΠΟΥ δροδὶις ποῖ δοζογάϊῃρ ἴο {λἷ5 
νογα, ἴς 15 Ὀθοδυδ6 {Β6ΓΘ ἷ5 ΠΟ Ἰίσς ἴῃ τ οα᾽᾽ (15. 
γἱ. 19, 20). 

8. ΤΠο ῥγράϊοέοη οὗὨ ἐπ τείατῃ οὗ Ἐμἢγαΐπι ἴῃ 
1819 σὨδρίοτ (νοῦ. 6) 88 ὈδοῚ Βοπηθίπι65 εἰϊοὰ 85 
ονϊάδπος τΠδ8ὺ [86 ἴδηι {068 ΔτῸ 511}} Βοιηον ἤετο ὁχ- 
ἰβτὶη» 88 8 ΒΟρΡδΓαΟ ΟΟΤΩΠΊΌΠΙΓΥ, ἀπά 858 βυςσΐ 816 
γοῖ ἴο 06 τοβίογοὰ τὸ τπεὶῦ ον Ἰαπά. Βαϊ τἢἷ5 15 
8δῃ ΟΓΓΟΣ, ΤΠ πγοτὰβ οὗ ἴπ6 Ῥιορῇῃοὶ ποτὰ Γ] ]]οα 
ἧπ (6 ρογίοα ἴο τὶς 6 τοίεγβ. Μδηγ οὗ τῇς 
ἈΓΔΠϑρ]δηϊοα ΕἸΡὮΓΑΙ [65 [6}} ΑΎΑΥ ΠῸΠπι τῃ6 ἔδ τῇ 
δΔηα Ὀοοδπιο δυβοτυθα ἴῃ [Π6 Ποαῖμοη ΌὉΥ Ἡἤοτ ΠΟΥ 
ΓΘ διττουπαρα, θα ΠΠΔΩΥ͂ ὙΠΟ τοιῃηδί πο ἴσας τὸ 
δεπονδὴ, [οἰπεά {ποῖγ ογα 68 νεῖ ἢ τἢο86 οὗὨ τῇοὶν 
Ὀγοίμγθη οἵ δυάδη. Ὑποῖγ σοτηπιοῦ Τοδ] τη 68 Ξοῖ- 
ἐποᾷὰ δηὰ δ ᾿δϑὶ οὐ  ογαϊθα τπ6 οἱά ἴδοὶϊ ησβ οὗ δῃ- 
ΤΑΙ Υ τονγαγὰ δδοῦ οἵμοσ, ΦΔαγυδβδιο Ὀοσδιη6 δρδῖη 
ἴῃ6 σεπίταὶ ροϊπὶ οὗ ἴπ6 ὙΠ|016 πδιίοη, δηὰ τ ἢ 116 
ποῖ ἃ ἔδιν οί }} Υ βῃδγοὰ ἴῃ τΠ6 Γεβίογαδατοη, οὐδοῖβ 
ὙΠΟ Τοπιαϊηοά ἴῃ εχί]θ, γοῖ δά πιογοὰ ἴὸ τῃς6 δϑοοοηά 
[6 ρ]6, δἰἀφὰ ἱξ ὃν (ποῖν χ᾽ β, δπά οἶδα διϊθηἀοὰ 
[86 ΥΘΑΡΙΥ ἔδϑιϊναίβ, Ηδηοθ 411] (Π|ὸ Ἰδτίετ. γγογθ 
σου ΡΟ Πποηἀθὰ ὑπάθῦ (Π6 τούτω, ἴΠ6 Φίαεροτα (785 
ἱ. 1). ἴῃ τὸ Νὸν Τοβιδιηθηὶ {ΠππτῸ δια σοροδαιοὰ 
Αἰ δΐοπβ τὸ [86 {ννεῖνα {γίθο8, σοηνογίηρς το ἀἶδ- 
ιἰποῖ τ θὰ ἐδ 106 ᾿πῃδυϊη18 οἔὗὨ Ῥα]εβπο 
ἴη οἷν Γογά᾿ 8 ἀδὺ τοργοβθηϊοὶ Ὀοτὴ ραγίβ οὗ ἴ)6 
Ὠδύοῃ. ὙΠοΥο 18 ΠῸ τρϑβοῃ, τπογοίογο, ἴοσ τὰς 
ρδΐῃβ ὙΠΟ αν ὈΘΘῊ τδίζθη ἴὸ ἀΐβοοτοῦ ἔμ οπὶ ἴῃ 
8ΒΟΠῚΘ τεπηοΐθ ΟΥ ΟὈΒΟΌΓΟ ματὶ οὗὨ τὸ σίοῦθ. Απὰ 
ἰπάρθοά τ6 ἤορθῖ688 αἰδαστγοθιηθηΐ οὗ τποδ6 τὸ 
βθοὶς ἃ ἢἰβιοτγίοδὶ ἰάθη βεδίοη οὗ [Π686 Ἔχὶϊθ8 δἤονγα 
{6 Υδη ΠΥ οἵ ἴ[Π6 διίθθηιρι. Τμα ίοοι οὗ (6 Ηΐπ- 
ΑΙΔΥ ΔΆ, ἴΠ6 οοδϑῖ οἵ Μαδίδθδν, [ἢ ς ἰηνογίοσ οὐ (ἰδίῃ, 
[6 Ναβιουίδηβ οἵ Ρογβία, δὰ [πὸ [ἡ δης οἵ Νοτιὴ 
Απιοτγίοθ, ἤἴδνα 4}} Ὀδθη οἰαἰ πιο 88 σοῃϊδι πη τ.6 
ΤΟΥ 8016 ἀοοοοηἀδηῖβ ΟΥ̓ {πΠ6 Ηθῦγοντθ σἤοτῃη ὅϑογ- 
ξου οδιτίοὰ ἀσαγ. ΤἈΐδ Ῥνἢ0]6 δυδ)οοι 18 ἱτοδιοὰ 
ἢ ΔΌΪΠΥ δπὰ Ἰοδγηΐὶπρ ἰῃ δὴ αὐιὶοὶθ ἰη [δ6 
Ῥνϊποείοη ΤΠ ουίΐεισ ἴοτ ΑΡΠ], 1818, ὈγΥ τὴ6 ον. Φοῆη 
Η. διοάά. Τα οοποϊαδίομβ [0 το Μτ. ϑμεοάὰ 
ΘΟΠΊΘΒ ΔΓΘ ἴδι5 βίϑίθα: -- 

1. Τῆι [Π60 ἀροδίδιο Ιβγδο 68 σοῦ ᾿οβὲ διηοησ 
ἴη6 ἰἀοϊαίετβ οὐ ἴ06 Αβδυγίδη ΕΤΏΡΙΓΟ δὲ [86 {11}6 
οὗ τοῖν ἀροδίμΣΥ. 

2, Τπαῦ τῃ0 ἵστα 15γδ6} 168 ἀπᾶάδν Ῥογξίδη γα 
Ὀοσδῦιο ἰἀεπεἰβοα ν᾿ ἶτἢ [ἢ 6 ΠΑΡ Εν Υ οὗἩ Φυάδῃ, ἀπά 
Ἃ6 πδιοπδ]ἶγ οἵἩ 126 δη ΤΥ 65 νὰ οχιίηςοι. 

8. Τδι {Π686 ὅθννβ, δ Ὀγαοΐηρ, β'ηοα 1:6 εἰπιθ 
οὔ Οσνγυβ, ἴπ6 Αἰ Π] οὐἁ Ὀοτΐ Φιυάαι δηὰ ἴβγβεὶ, 
ύοϑΕ Ἰπογθαϑθὰ 'ἱπ Πυπιῦογθ, ὝΘΓΕ τοϊηΐογοοά Ὁ 
οιηἰχτδηῖδ ἤτοι Βα] οδιΐηθ, δηὰ ἤδυθ ϑεηϊ οἱ 
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ΟὨΐθ5 ἴο δ᾽] ἐπ Εδϑὶ, ἐ(πτουρῆους Ῥεγβῖα, ΤἌΥΘΓΥ, 
δηὰ Τμῖῦθι; θὰ {ΠΟΤ 18 η0 ϑοτγίρίαναι! ΟΥἩ ἰδῖου- 
ἷσδ1 Ὀδ88 ἴ0γ᾽ τπ6 1464 τὰ ἰἰἰὸ “Τὴ ΤΎΌθ65 "ἢ δγα 
Ἰἰνίπις δἃ5. ἃ ὈΟΑΥ͂ 'ἴπ 5016 Οὐὔβοῦγο ΙὈρίοη ΟΥ̓ δῖΘ 
ἴουπα 'π ΒΥ ὁπ6 πδίΐοῃ. 

4. Τῆδὶ ϑοη8 δὶ ἰθαϑὲ οὗἨ [16 σοιῃπηη 168 οὗ 
“76 ν»ν8 801}} ᾿ἰνίηρ πὶ τα Ἰαπὰ οὗ τη οἷν οὐ δ] 6Χ1]6, 
ΔΙῸ ᾿ἴπδαὶ ἀδϑδοθηδηῖϊβ οὗ τῃ6 Τὴ Τυΐθ68: δηά 
οοπϑβι οτίης τθ6 ΠΙΒΙΟΓΥ ΟὗἁὨἁ τἰϊοβθ 68, ἘΠΘΙΓ ὈΓ68- 
οὔξ πυιηῦεῦβ οὗ ΠΥ ΟΥΒΙΧΙΥ που βδᾶπα ες ἴῃ 
Ῥεγξία δπὰ Αβδυσίδ, δη4 βουδα ἱπουβαηά μΟσΘ ἴῃ 
ΒΑ ν]οηίδ, (ΠΟΥ δυο ἢ ΕἸΥ δοῖνο [86 ΡΓΟΌΪΘΠι. 

ΒΟΜΙΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΜΈΚΥΙΙΣ,: Α6ζ γε ταῖη. Μδῃ βοτὰ ῥΥϑοιοΑ}}ν 
ἴο ᾶνα ὑπὲ ᾿ἰτ]6 γϑιηθπιῦγαπος {πὶ (Π0 πιδῖη- 
δΡγΓΐηρς οὗ 8]1 [ὴ6 τηθοϊϑηϊβιη οὐ βϑοοηά ὀδιι568 15 ἰἱῃ 
(1Π6 645 οὗἩἨἁ δὴ ΙὩν151016 Οτοαῖον ; τὺ ἰτ 8 ποῖ 
ἔγοταη δὶ ΡΌΘΚ ΟἹ ἰη [Π0 ἰΠἀφη ἸΔθογδιοσῖ 8 οὗ 
ψἢδὺ (ΠΟΥ 68}} Παῖογο Πδὺ ΒΘΆΒΟΠ διιοοδϑὰβ βθ 90}, 
δηά βῆονον δὰ βυπβλϊηθ αἰτοτπαῦθ ἢ} δὺ σι ςἢ 
οὗ Ὀιυδυ Ἢ] δηὰ ὑυδηεἤσεδης οτγάσν, Ὀμδ τῆδι 1}16 
ΜὮΟ]6. ΔΓΜ Προ 18 ΠΙΟΤΩΘΉΑΓΪΥ ἀθροπάθηι 
ὉΡΟῚ ἢ 6 Ψ1]] δῃὰ ἐπεγρῪ οὗἁ τἰιᾶῖ διργεῖηθ Βεὶῃρ 
ὙΓ80 “δ᾽ 6 Ὰἢ} ὑροη [Π6 οἴτοὶς οὗ 186 φαγίῃ, δῃὰ [86 
ΣηΒΔὈϊλη185 ΤΠ γθοῦ ΔΓῸ ἃ8 ζΥΆ ΘΠ ΟΡ ΡΟΣΒ.᾽ἢ 
Ολινιν : Οἴγαδδ ἴη (λα Πεία. ἦϊο Ῥτορ ιοὶ ῃο 

ἀουῦδι ᾿ποϊάθι πόσο πάθον οἠα Κἰπα 8}1 {πιπρε 6- 
(ὌΒΒΑΓΥ [ὉΓ ἃ ὮΔΡΡΥ [Πξ  ; [0γ τ 8 ποῖ τὴ8 νΜ}}}} οἵ 
ἀοα το δὲ 8 ΤᾺ] ΠῚ] ροορὶθ ἴῃ τμ18 νου! ἃ 88 
του ἢ ΠΟΥ 6ΓΘ βυνίηθ, Ὀθ0 εἷα ἀθδίρη ἰδ τὸ ρῖνα 
ΠΡ αν ΙΩΘΔΏ5 ΟὗὨ ΘΑΓΙΥ (Ὠΐηρ8, 8 ἰδϑῖθ οὗ [Π6 
δρὶ γι τὰ] 18. 72 απὶ “εἠουαλ ἰλεῖ" Οοα, ἨΗδδ πιοδῃβ 
ὈΥ 1818 [Πδὲ δουρὶ 6 δὰ ἴῸΣ ἃ εἶπα τοὐθοίοα 

1Π|ὸ 7615, {ποὶν δἀορμοη 'ττουἹὰ ποῖ ὃ6 νοἱὰ ; ἴον Ὁ 
σα] ἶηρ Η 56 1} ἐποῖὶγ αοα Ηδ τοιρὶη 8 τ ϑτὰ οὗἁὨ ἢ 9 
σογοηδῃϊ, 89 ἢ Ηδ 54 λιν Ηδς δ ποῖ ἴῃ γδὶῃ 
τηλάρ ἃ σονθηδηΐ τῇ ΑΌτΔἤδαα, δηα Ῥγοπιὶβδοα 
ἴδιὶ [ιἷ8 βοοὰ βδῃοι)ὰ ὯὈδ Ὀϊοβθοὰ. «Ἄ4πά 1 ιοἱἱ δοιὺῦ 
ἔλεπι. Τ8 8 ἂῃ ᾿πδίδποθ οὗ [6 ΟΠΑΘΥΙΪᾺ] ρτδοθ 
οὔ Οοά; ἴον ἔθηοο ἰξ μαρροποὰ τὰδὶ ἔθ Κπου οάζθ 
οΥ̓ Ο6]6 5118] γα ἢ Βἤοπο νου  ν πότο ; δηά δ᾽ Ἰθηρτὰ 
ἍΠ6 τ[η6 Ο5ρΡ6] νγὰ8 Ὁγοσίαἰπηθα, ἃ ἾΘΘΥ δος 688 
Ἅ88 Ὠδα ἴο [ἢ (θη 168, Ὀδολι56 Φ6 8 Ὑγ6γ6 α19- 

ἀ τἰγοῦρὶν 411} ἰδμπὰ5. Ὑπὸ ἤγδι γοοθρίβ 108 
ἿΝ ἐἰα) οἵ τἴ6 οϑνρθὶ ὑοῦ ἴμ0 ΒΥΠδρΌρΌΘ8Β. 
ἀοά εἴ5 δοδιιθγοα }15 βθ6α Ἰογα δηαὰ ἰπδγὸ τδδῖ ἰξ 
σης ἴῃ ἀσθ {πὸ ργοάθοο ἔγαϊς Ὀογοηὰ [ἢ6 ὁΧ- 
Ρεσιϑείοῃ οἵ 8}. 

ῬΒΈΒΒΕΙ,: 4)᾽οίπενν ἤανε δοθῆ α ἰδ. Ὁπροϊϊοῦ 
δὰ ΓΟΟΟΌΓΒΘ ἴ0 8 οτονα οὗ βιυρογδιϊἰουϑ ἀδνίοοδ, 
δι ΟΥ̓ τποῖν ΤΟΠῪ πὰ ἰπρούθῃοθ 8 ριζ [0 8[1Δ126 : 
ΕΔΓ οὐ 18 ΘΟΠΙΓΑΤΥ [ΣΉ 8. ἴ0 ῬΓΔΥΘΙ δηά [Πτουρἢ 
ἱξ ννουκβ ΔΌΠΟΘΙΒ. δθαδεεα ἐν υτὰ ἐλ δεα. ΓΝ 
ΠΟΥ ΤΠΊΛΏΥ ΠὰΒ 15Γ86}᾽ 8 ΟΠαΘΓΙᾺΙ ρδδβδδρο Πτουρἢ 
τἴ6 Ηρά ὅθι Ὀ6ΘῺ 8 ρδίζοστῃ οὗ 8 νη ἀογία! οδο8 
τὨγοι ἢ βίγαὶ 8 δα βούτονν8 οὗ δνεσν Κἰπὰ] Τὴ9 
ἰαχὶ ἴ8 οπ6 οὗ [6 ο]άδβῖ οχδηιρίθβ οὗἉ {8 υ86 οὗ 
16 ἀοἰϊνοδηοθ, θὰ ΠΟ ΟΠΘΒ ΔΙῸ ΘΟΠΒΙΔΏΥ Οὐ- 
ΘΌΓΣΤΙΏρ. 
ὅν: 7 ιοἱἱ εἰγοπσίλεη ἰδδπὶ ἴπ ἰδα Ζογτά. ΤῈΘ 

ὙΘΥΥ ΔΒΒΌΓΒΏΘΘ ΟἿΓ ᾿ιϑαγίβϑ ϑηϊ. [18 [Ὁ] ΑἸ] ποῦς 
ὙΠ] ΚΟΟΡ 08 ἴῃ ΟὔΥὐῇ ΜΌΤΚ, ἢοῖ ΘΑΔ150 τ18 ἴο 6686. 
τ ν1}} Ὀ6 ϑοΔδοη 86 δῃα Ργορογιοηϑὰ ἴο οἷν Π66 68. 
.ᾺΒ ΤὩγ ἀδν8,᾽" εἷς. [1 Μ 1 σομλθ ἰῃ οὐ Β οσῃ 
ὝΑΥ, [δι 15, ἱπ ἴῃ 6 86 ΟΥ̓ [0 τηϑ8ῃ8 Ηθ ἢ)88 8ρ- 
Ροϊηίθά, ΤΊ680 γγὙ6 81Θ ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ͂, ΘΘ θοῦ ὙΠ ΘῺ 
6 ΓΘ ΠΟΙ ἴῃ 8ἃ ΡῬΓΟΡΟΓΥ ΟΥ ἸἸνΘΙΥ͂ ἔγϑηιθ; 88 ἢγο ἰδ 
τηοβῖ Ποοά } ἩὮΘη ΜΘ 81 οΟ]ὰ. 

δ. ΙΒΒΑΕΙ, 85 ΒΕ ΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟῸΡ ΒΗΕΡΗΒΕΒΡ. 

Ομάριεε ΧΙ. 

Α. ῥοεῖϊοαί Ϊπιγοαμοίοη (τ ῖ8. 1- 8). Β. Τῆι ΕἸοοῖ 97 δἰαισῆίεν (τοῖ8. 4-6). Ο. 7ὴδε τορλεὶ ἴγὲδε ἴο 
δὲ ἰλεὶτ δλεριενὰ (νετβ. 7, 8). Ὁ. Ης ξαϊϊς (νετὰ. 9-11). Ἐ. 176 ὲ οοηπιεπιρίμοιιείμ ᾿ἰδ)οοἰεα (ὙΘΓΆ, 
12, 18). Ε, 16 ἤεδιιξ (γον. 14). Ο. 41 τοογιἠλίε88 Θλερλετά ἰαζεβ σλατσε (γοτβ. 15, 16). Ἡ. Τλῖ 
ϑλερλετα Ῥαωπίδἰεα (νοτ. 17). 

1 Ορθϑη, Ο 1μϑθβῃοῃ, [ΠΥ ἄοοτγβ, 
Αμπὰ ἰοί ἤγβ ἀδθνοὺγ {ΠΥ οράδγβ 

-Ὄ 

2 ΗΟ], ογργθββ, ἴου {16 οϑᾶάδὺ ᾽δ88 [Ἀ]]6ὴ, 
ΕῸΓ [1.6 ἸΟΙΥ δγὸ Ἰδα τγαβίο ; 
ΗΟ], γ9 οἂκβ οὗ Βαβῆδῃ, 
Εογ (Π6 ΕἸΡὮ ὅ ἔογοδὺ μὰ8 ρόοῃθ ἄονγῃ. 

ὃ Α βουῃᾶ οὗἩ (6 Βον]ηρ οὗἩ μ6 βῃϑρβογάβ 
ΕῸΓ {Π6]Ὁ σΊΟΓΥ ἰδ Ἰαϊὰ τγϑϑίθ : 
Α βουπὰ οὗ [6 τοδγίηρ οὗ γουηρ Ἰἰομβ 
ΕῸΓ [86 ρῥγὶθ οὗ Ψογάδη ᾿8 ἰαϊὰ νγϑβίθ. 

4 Τθυπ βαῖιἢ Φθηονδῃ, τὰ γ αοά, 
Ἐδοὰ ὅ (πΠ6 ἤοοϊ οὗ βΙδυρμίογ ; ἢ 

ὅ. Ὑοβθ Ὀυυ 8 βαρ 6 {Π6πὶ ἃπα ΔΓ ποῦ ρῃ]γ, 
Αμὰ ἐμϑὲγ 86110Γγ8 β8ύ, Β]θββθα Ὀ6 Φθπονδὴ, ἕον 1 ἅτ σοξεϊηρ τί ἢ, 
Απα [Πθ]ν οὐ βῇθρ μου 8 βρᾶγα ἔἤθτα ποῦ. 

6 ΕΌΓΙ ν1}} 0 ΤΔΟΓΘ ΒΡΑΓΘ [86 ἱμμ δ ἰδηΐ8 οὗ (6 ]Δπ4, βαῖἢ Φομουδὶ, 
Ἀπαὰ ὑβδο]ὰ 1 ρσὶνθ ἂρ [86 πηθῃ, 
ΕΔΟΣ ἱπίο [86 παπᾶ οὗ [ἰδ ποίσῃ οΣ δηὰ ἰηΐο ἴμ6 μβαπὰ οὗ 8 Κίηρ, 



89 ΖΕΟΗΑΕΙΑΗ. 

Αμπά ἐπν ἸαΥ νγδβίθ δ {Π6 Ἰαπᾶ, ; 
ΑΠΔΑῚ ν}}} ποῦ ἀθ] νοῦ οὖ οὗ ἐποῖν ἢϑηά. 

7 ΑμπΑῚ μιά ιΠ6 ἤοοκ οὗἁ βἰδυρμίογ, (μουθίογθ ὃ [π 6 πιοβέ τη ΐβογα]θ β|66ρ, δηᾷ 1 
ἰοοῖὶς ἴο. την 86] ὕνγο βίαν; ὑῃθ οὔθ 19 1 οδ] θὰ Βοδυΐίυ, (6 οἵμοῦ 1 οα]Ποὰ Βαμα, 

8 δηά 1] ἴρά {Π6 ἤοοκ. Απά 1 ουἱ οὔ [Π6 ἐδγθο ̓ἰ βῃθρῃογάβ ἴῃ ὁη6 τροηίῃ, πὰ τα 
9 801] ὈΘοΔηγ6 ᾿πηραίδηΐ τυ (ἢ (Π6 πὶ, Δηἃ (Ποῖγ βοὰ] 4180 Δ Πουγϑὰ 86. Αμᾶ 1 βαϊά, 

1 ν1}}] ποὺ ἔδϑά γου, 
ΤΗΘ ἀγίηρ, ἰοὺ ἰὰ ἀΐα, 
Απά (ἢδ ουὐ οὔ, Ἰοὺ 16 Ὀ6 σαὲ οἵ 
Απά {Π6 τγϑηλαϊηΐηρ, 1οῦ [Πθ τὰ ἀθνοῦγ οϑοῖ (86 ἢ68}} οὐ {{|6 ΟἿΘΥ. 

10 Απᾶ ἰοοῖκ τὰῪ βίμῦ ΒΘϑυΥ δη4 Ὀγοῖτο ἴδ δβυαπᾶθυ 'π ογάθγ ἴο ἀθβιγοΥῦ ΠΔΥ δουθ- 
11 πϑηύ ψ ἢ 411 ρθορ]68.}2 Απά [0 νγὰ8 ἀδβίγογϑά ἴῃ ὑΠπαῦ ἄδυ, δπὰ (δι 18 (Π6 τγοίομβοά 
12 οὔ πε ἤοοκ, γῆο σάνε μ6θα ἴο τη6, Κποὺ ἐἰπαὺ {18 τχᾶ8 ἴπ6 πογὰ οἵ Φϑῇονδῃ. Αμπά 

Ι βδἱα ἴο {Ππθπλ, 1 ᾿ξ βθθπὶ ροοᾶ ἰο γοιῦ, ρίνθ Π1Θ ΠΛΥ͂ 8968 ; (' δηὰ 1 ποῖ, ἔογῦθδσ. 
18 Αμὰ {860 νγεϊρῇᾳβθα ἃ8 ΤΥ ὑγαρθδ ἐπἰγν 15 ρίθοθα οὗ βϊνθσ. Απᾶ ΨΦεῆονυδὴ βα! ἴὸ πιο, 

ΤΊιγονν 11 το {Π6 ροϊίογ, (86 ποΟῦῸ]6 ῥγῖοθ αὖ πο 1 8πὶ να]αθα ὈΥ ἴθ ; δπὰ 1 ἑοοκ 
{Π6 {Π᾿ΓΕῪ Ρίθοθβ οὗ βίϊνοῦ, δπὰ (γον ἰδ ἰπίο (86 Βουβθ οὗ Φϑῆονδῃ, ἤο [86 ροῖίδγ. 

14 Απάὰ 1 ὑγοῖκθ ΠΥ βοοοηᾶ βιδῆ, Βαηᾶ5, ὑο ἀθβίγσου (86 Ὀγοίβογβοοαῦ ᾿ὅ θούνθοη Ψυάδῃ 
Δηα Τβγδοὶ. 

1ὅ Απὰ Φεμονδὶὴ βαϊα ἰο πιθ, Τα κα αρϑὶπ {86 ᾿πηρ]διηθηίδβ Τ᾽ οὗ ἃ [00] 18. βιθρμογά, 
10 Εοτ, Ὀ6Πο]4, 1 γαὶβθ Ὦρ ἃ βῃβρῃθσγα ἴῃ (86 Ἰδῃᾶ, 

ΤΊΘ Ροτβ ἴῃ ν 1δ ἢ ψ0}}} πού ν]β], 
ΤῊ βίγαγιηρ 5 νν1}} Β6 ποῦ Βθ6κ ἔοσ, 
Ἀπᾶ {π6 πουπάρα ἢθ6 ν}}} πού 68], 
ΤῊΘ δβίσοηρ Ὁ ψ1}1 [6 ποὺ ἴδοὰ ; . 
Βυὺ (8ὸ ἤδβῃ οὐ (πΠ6 δέ οὔ 6 ψ|}} ϑαΐ, 
Απὰ {ποῖν ποοίβ 6 ν1}} Ὀγϑαὶς οδὲ 
γο ἴο {Π86 νου] 688 31 βΒῃδρῃθγὰ ψῆο [Όγβαῖκο8 3 {86 ἤοοὶς ! 
Α βγνογά ὕροη ἢΐβ ἀγπλὶ - 
Ἀπά ὑροη ἢΪ8 τἱρῃϊ ογϑὶ 
Η]δ8 ἅττῃ 8841} Ὀ6 υἱίοεῖγ τι ογοα, 
Ἀπ δἷ8 τὶρῃΐ γα αὐὐοῦὶγ ὈΠ παρά, 

ΤΈΧΥΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΛΙ, 

Ὶ γον. 1. --- Ρεγῦδρα ὁ που] Ὀ6 πιοῖο ὀχδοῖ ἰὸ σϑη δῦ, " ἀΘΥΟῸΣ διωοηρ (ΠΥ οοάλτα. ΟΥὮ 3 ὅδσζη. χυἹ, 8 ἴον [6 τδὸ οὗ 

ΤΩΝ νίρα (δο ργοροδίείου Σ, 
ἃ γον. 2. -- ον ὙἿΣΞ ἸΏΔΩΥ ΜΙΗΒ, διὰ {π0 φασὶν δαϊείου τοδὰ ΝΣ, πϑίοη 16 αἰδὸ Ἰοαπὰ ἴῃ μο Κατ; δα Ιεὲ ἰδ 

βεπεγαὶἷν σου οτγοὰ ἴἰο Ὁθ ἃ Ὠοδάϊοδα δἰὐθαιρὺ δὶ οοστϑοοίοηυ. Τδμο Κοίμ[Ό [8 η{.. εμέ οὗ, ἢ. ἱπαοοεπείδία, πο Ὧξ. Εἶκρα 
κίνοα ἰὼ οἷα δυδηι διρη8. 

8 τ. 4. -- τ". Ἐπεοα ἰδ ἃ τηϊνοταῖϊν ἐπδάθαυδίο γογβίου οὔ ἐπὶδ ποτὰ 11 τη986 ἰ0 ροσζογαι ἐδ πΏοϊο ποσῖς οἵ ἃ 

βἰιορμογὰ, οὗἩὨ ἩὨ ἢ [ὀοϑΐηρ ἰ6 Ὀϊ οΌΘ ρδτί. Ουϊάΐης, ἀοίμηϊΐηκ, δὰ τους δἴοὸ αδἰδοὸ ἱποϊυάδοά. Το δαῖηο 16 ἰσυο οἵ ἰδ 
ἀγϑοῖκ δαᾳυϊνωαϊοοῖ ποιμαενώ, Ὀυὺ οὶ οὗ πα ἰδίῃ Ραδεο. 

4 Υα(ν. 4. --- " ΕἸοοκ οὗ ϑ)δυσὰ ον " Κοὶϊ του οτ οὗ εἰγαπχίίμα, δὰ βδγ5 (ἰὨδὲ ἰὴ σοροδίο νονῦ “ ἀοεξ ὯΟΓ ΤτηΘΘὮ ἴο ἰδ 
Ὀυὲ ὦ εἰγδικίθ."" Ιζ 10 δας (4 τηϑδοϊης ἰὰ τ6 οοσμδίυ Αὐδοΐο ἔογαι, Μϊοι 1 ἀουδὲ, δ 18 σογυλί ΙΥ ἰοδῖ ἴ τη Ηοῦτοπ. 

β606 ΔῊΥ ΟΥ̓́ΪΙΘ Ἰοχίοοῃδ ογ Οοποοσάδωσθβ, ΓΊΔΓΙΓΣΙ ἸΗ͂Σ τϑῈ ΠΙΠΞῸ ἸΝΞ Φε. χιῖν. 28)... Τμο δοοκ ἀοβείωοά ος 
δοουδίοπιρά (0 ὃὈ6 δἰδυ κι ογοά. ᾿ 

δ ες. δ. --- ἫΣ ΝῊ [6 ποιοὶ 8 δυποορδίοὰ ἴοστο οὔ ΙΝ, ΤῺ ταῦ ὀΧργοδβοθ ΘΟμδοα υθΏοο, δῃὰ ἰδ ἐγαῃαϊαιβὰ 

δοοοτϊηκὶγν. ὙΤῺΘ ὕδηθοδ δῖθ ζπατοα ὀχργοδδίης οοηυσὰ δοϊΐοα. ΤΏ ρίασαὶ υοσῦδ δῖὸ διηρίογοὰ ἰπ ἃ ἀϊϑισί δα τὶτο 
ϑεηδο ; ἐλέῷς ἱ. δ.) ΘΔ ἢ οὗ ἰθθαι, σύ δαν, οἰο. 

6 Υοε. 6. -- ΓΙ 9, 1Ὸς καλὺθ ἰῸ Ρίθοδδ τὸ ἰδὺ νγδϑῦϑ. 5 

Ἵ ας. 7. -- Τὸ ΕΟΥ͂. “δη4 1 ᾿τυἱἱ [οοᾶ.,᾽" δἰιἰμουχῇ ἰδ ΤΟ] τ ἴθ6 ΟΕΧΧ. δὰ γυϊκαίο, [6 ὁρροβὰ δἱἶκε ἴο ζτδζητοδρ δοὰ 
ἴο Ββρῃδοθ. Τ1ηι6 70}} ἴογοθ οἵ ἴδιο σαν εοπῦ. 18, “Αηά δο 1 16." ἘΧΔΟΙΌΥ 16 δδχη8 ΤΌΣ 58 Ἰοπηὰ ἰὼ [πο ἰ6δὲ οἴδυθο οὗ ἐδθ 
γογρο. 

8 ον. ἴ. --- 3: ΔΩ ὈδΟΩ ΥΟΡΥῪ γαγίοι]ν τοπὰοτοὰ. Τὴ6 ΧΧ,. τοδὰ ἰἰ δηὰ ὑπο (οἱονίηβ πογᾶὰ, δα οὔϑθ, δηᾷὰ δὸ τοδὰθ 

ζαπαμκηΐ!ς οἵ ἰϊ, νἰςοὰ ΒΙΔΥΏΟΥ δορί. Το Υυ]ραῦθ, »γορίεν λος τὸ ἰὈοτγοίοσθ, ἰᾳ [8:6 81}Ὰ] β6η80 οἵὐἨ πο πογὰ δῖ οοὐἘθ»- 
εἀϊν μπγὰ ἤθγο. βοιῃ)θ (Κἰπιοῦϊ, Εν414, Ηοιυάθτποι") ταδκο ἐξ 8 ὑουη Ἡἰ ἢ ἃ Ρτϑροε θη τὸ ἰῃ σϑαροοί ἴο ἰσαῖδι, ἐ. ε.. ἐγιώψ, 
δὶ τογθ ἰα ὁ Οἶπεῦ ἰηδθληοο οὗ ἴ89 κἰηά. Οἰοτι (ΗἰιΣἰζ) γθο ον ὁπ ἀεοομηὶ 977 ψομ, ψὈϊοὮ 8160 ἰδεῖ δυιποσίγ. 1ὰ 
τἷ5 σοσῆϊςοϊ οΥ̓ ορίπίοῃ, ἰὐ ἐμ Ὀθιίον ο δβάμοτο ἴο υδᾶφϑ δηὰ συδβάονῦ ἐλέγείογε; Ὀὰὲ [90 [18 σδηποὶ κἷνο [6 τοαδοὺ ἴο ἐδ9 
Βηορμοτ  δαδυπιριίΐίοη οΥ̓͂ ιι16 οἥἶτο Δ Ἠθηκείθηοτκ οἰαί πι8, ἴον 1ξ ἰΔ ἔοο ἴὰν ἔγοτα ὑπὸ το : θυ πυδὲ δδλείχη (ἢ οοῦδο- 
4ύεηοθ οὗ τῃ6 ἤοοκ᾽ε ἀοδογίρίου, ἐμ, Απὰ 5801 ρά ἐμοὸ ἤοοϊς οἵ δἰδασθῦαν, ἰπϑταΐοξο (ἑ. 6.,) Ὀφοδῖιθ 80 παι), ἃ ππιοσὶ 
τοι Ὁ]. Βοος, 



ΟΗΑΡΤΙᾺΗ ΧΙ. 1-1}. 

10 Ψεν. 1. --- ΓΝ. 

9 ες. 7. -- δα, ἜΝ ἰδ δὰ δι ρθδιο ροδι εἶ το -ἰ ϑαρατίδιίνο, ἐλ6 »ποϑὲ τηΐδεγα δε δλέερ. 

ΚόΌΙΟν ἰηδίδιϑ ἰδὲ (οἷ τοῦδ Ὀ6 τοραγοα 88 ἃ ἴσιο οοηείγυοξ, ἀδροπάϊηᾳς Ὁρο ΓΤ υδάον- 

8ὃ 

βιοοὰ, δαὶ ἰὲ ἰΦ ὈοίϊοΣ ἰο ἕακυ ἰξ δα οοπρίγυςς υδοά ζ0᾽ 9 δυδοϊ ἴθ, 88 ΘΟ ΠοΣΟ (θτοϑα, ἢ. Ο΄, ὃ 228 α.} 

11 Ψον. 8. --- " Τῆς ἴῃτοο δῃορῃοτά8."" Ῥγοδϑδθὶ δῆονπ ἴμδὲ Εὔδϊ]ος η85 αυἱΐὸ δι|)|0ὰ ἴο ογοτίῃτον ΗΠ Σ᾿ 8 δδδοσίίου. [πδὲ 

ΡΠ ΓΙ ΓΝ στῶ θο ἔδὰε ἐταυριαιοὰ (οἵ. νοτβ. 12, 18; θα. χὶ. 10, 12, 18}. 

18 ον. 10. -- ΘΘΨ». Ροορίεβ. Οἱ. Τοχῖ. διὰ Οτγβπι. οὐ Υἱ}}. 2. 

18 Ψεν. 11. -- 3. Νοὶ ἐγμῖν, πον ἐλεγρογε, Ὀὰξ ἐλμα. 

24 Υοεν 18. - ὑπ. Νοῖ »τγίοα (Ἐ. ν.), Ὀὰ τοσασζὰ οὐ παρα. πο ποσὰ ἰὼ (Ὧ6 ποχὶ ΥΟΣ20, αἰτα "δ τὶν ὈτΣ ΘΟΥΖΘΟΙΥ 

τεηάοτοι »γίοε ἰῃ ἴῃ Ε. Υ'.., ἰδ αὶ ἰοίδ}}γ ἀἰδογθῶς οὨθ, ὝΠ. 

16 Ψοῖ. 12. -- τῷ 88 Ὁδακὶ ἰδ οτἱὑδὰ Ὀεΐοτο ἢ. 

16 ον. 14. -- ππΝ -- ἄπ. λεγ. Ἐοπυὰ [ἴα οοζηδίο ἸΔηβΌΑΛἕοΘ δπὰ πο Μίδῃυδ. Α ἰοκφῃ οἵ ροδί-οχἕ]α οοτω ροδί ἤοῃ. 

17 γον, 16. -- ὡν» [ᾳ ἃ οοἸ)οοεῖνο δἰ ροϊαν. 

18. ας. 16. -- 331. Το σουηθοίίο Τα ἶΤοΘ τ.8 ἴο τοηδοσ (ἢ 9 ρῥδνυιοἱρὶο ἑ ἐδ 6 Ῥγοδδηῖξ, ἰπδιοδὰ οἵ 6 ῥΡθ8βῖ, δὸ Ἡ. Υ{. 

τ δαὶ οδ΄.» 

19 νὸν 16. -- ὙἩἢ 16 πιὰ ΧΧ., ΥᾺ]κΚ., δηὰ ϑγσ. ἴὸ Ὀ6 ἰδκϑὴ δὲ ἰοτιωοὰ ἥγοϊα “ἽἼΨ2, ἴἰο ββδκο, ῥβίεὶ, ἰο ἀΐδβροτβο, 

Ατδῦ. ἰκα. πὶ ἐπ ιραηὶ τὉεγίετο (Οοδουΐυθ, ἘΠτοῖ, 64 αἰ.). ἨδηκειΘΏ ΟΣ: πιδκο8 1 ἐἢ6 ΟΥΑΪΏΔΤΥ ἩΘΌΤΟΥ ποτὰ οὗ [86 

δεονο τι ΐσδὶκ, Ὀσὲ [15 [6 ὭθΥοῦ ΔΡΡΙΙϑ ἰο9 δο π8]4, δὰ ᾿7 1 νον, οου]ὰ οἱ ἢδνα [Π6 τρλοδηΐης ΒΟ Ὦ Ὠθ οἰδί δ, ὩΔΙΏΘΙΥ, 
ἐεησετ. 

40 δον. 16. -- ΔΡΡΕΣ ἙὮΏδι εἰαπακ ΨΡΟῊ ἰἐ5 ζεῖ, ἵ. ὁ. 8 βἰγουβ δὰ Ὠδδιῆγ. Ηοηδοζβοὴ ἀοεῖτοα 1{ ἴγσγομλ ΔῺ ΑΥὐδῖλὸ 

Ροοΐ 3 πὦὁΖῖο Ὀ6Φ Ἡοαγὶϑὰ, ἰδ Ὁ]ο, το Ὠθ ΓΙ ΚΑ τοαυιτεὰ ὈΥ ἴ.6 σοπηοοϊίξΛη. Βι (6 ρίοίυτο 8 89 τηοτο υἱγἱά 

φσῃ εἴ σον δὶ! οἰάδεο δαὰ οοπάϊείοηκ οὔ ἰδ δοοκ 80 Ὀ6 Θαυδιν πορὶϑοϊθα. Ὅσ. Εἰκχβ τοΉ 6.5 “ [ἢ 9 ποὶϊ (ογ δου )." 

41 ἵοτ. 17. -- Ὀῶν, Ὠοὺ ἑωοὶ, Ὀυὺ Ἰσογίλίεδα, οἵ, ὃδο ΕΟθΙΟΣ δῶν 8, γποελ-ἀλερλεγή. Ὧν. Παρ κίνοϑ “᾿Βπορθογά οἵ 

ταρ ἐγ," ποεῖν ἐϊθ6 7 πδοὰδ ἰωϊοτργοιδιίου. 

Φὲ Τετ. 11. --- τ, »»" Ρασακοσίο τονοὶ (το, Τ᾿. Ο-., ἃ 61. 6 α.), ἰοππᾶ οὨϊοῦν ἔῃ Ῥοοίϊοδὶ μαδβδδιίζοδβ. 

ἘΧΈΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Τ δ ΟΠ ΡΙΟΥ, ΟΠ. ΔΠΥ͂ Υἱοῖν οὗὨ 08 πιοδηΐϊηρ, ὉΓΘ- 
δ6Ώϊ8 8 πιατκοα σοπίγηβι [0 1Π6 [ἘΠῸῪ οὗἩ σἢ 808. ἰχ. 
πὴ χ. Το Ἰδίτοῦ ἀγὸ ΕἸ οὐὁἨ δησοοῦγαρ Θτηοηϊ. 
ΤΉ ΕΥ Βροακ ταὶ οὗ οσοπῆίοῖ, θὰ Ὁ τ ΠΠΌΥΠΉΪΥ ΤαρΓο- 
κοηῖ 1πΠῸ σονϑηδηΐ Ρέορἶα 859 νΥἱοϊοτίου 8, δη( ρϑίηϊ ἃ 

Ὀτίμιι μἱοΐαγα οὗὨ Ἰπούθϑβθ, Ῥγοδρουῖν, δὰ Ὠδρρί- 
πόθ. ἤρτγο, οἢ ἴῃ σΟΠΙΓΆΓΥ, 18 ἃ δ ἃ ΒΩ6Πο οἵ ζ6η- 
Θγαὶ ονοσίγουν ολαδοιὶ ὃν ἀΟΠ ὈοΓαῖΘ ἀπ ρογβιδίθηϊ 
αἰοκοάποθ8. ΤΠῸ ΘΧΡΙαπαιῖίοη ἰ8 6 }} ρίτοη ὈΥ 
(ἰαἰνίη ; “ὙΒ656. ρῥγθα οι! οΠ8 ἈΡΡΘΔΑΓ ἴο σοπίγαβϊοιϊ 
ὦπὸ Ἀποῖπογ. αι ἰδ ννϑ ΠΟΟΘΑΒΆΓΥ {παν {ΠῸ 0655- 
ἱπρε οὗ ἀοά᾿ β]ιου]ὰ ἢγβι οὗ 41} Ὀ6 πποιιπορα ἴῸ 
τἶὸ 96 νν5 ἴπ οτάογ τπκὸὶ 1ΠῈ Ὶ τιΐσης οῆρσασο τ] ἢ 
πτοπϑίογ δου Υ ἱπ [6 ΨΟΥΚ οΥ̓͂ θυ  ἀϊηρ τπ6 ἴδηι" 
ΡΙ6, δὰ (δ0] αβοιγοὰ {πᾶ [ΠῸΡῪ γῸΓΘ ποῖ τ δι] Πρ 
τοῖν τἶπιθ. [Ὁ ψγὰ8 ποῖν ἀσβίγα 6 ἴὸ Δα γο55 {Π|6Πὶ 
ἰη ἃ ἀἰβότγοπι βεσ]θ. 16ϑὺ, 85 νγὰϑ ἴ00 6 ΠΘΓΔ]]Υ͂ [ἢ 
οδβ6, ὮΥΡΟΟΥ 68 δῃοι ἢ Ὁ6 παγάσποά ὈΥ {Πποὶγ νδὶ} 
εοηδάοποορ ἰῃ τ δϑὸ Ῥτο 568. [Ὁ νγὰϑ 4150 Τοαι8- 
ἴα, ἰῃ οτάογ ἰδὲ τπ6 ἀπ ι} δου] [ΔΚ6 δά ἴῃ 
εἶπιο, πὰ ΘΑΥΠΟΒΕΥ ἄταν ποᾶῦ ἴὸ Οοα ; δβίποα ποῖἢ- 
ἴῃς ἰδ πίογο ἀδδιγιςιίνο Ὁπδπη [8180 ΒΘΟΌΓΥ ; δηὰ 
ὙΠ οπόνοῦ δἷη ἷἰ8. ςοιμτηϊ το νυν ποὺ Ὁ ΤΟΒΙΓΑΙ ἢ, [Π6 
ἡπάρπιρηϊ οἵ Οοὲ 15 οἴο56 δ ἰιαπα." ἁΦιδῖ᾽ 1Π6η, 89 
ἴῃ ἴδια [οὐπιοῦ ματι οὗ τὰ θοοΙκ, ἰΒοτο ἰ8 ἱπιου)οοῖοα, 
ἴπ {1 πιϊάβι οὗ 8. βετίθβ οἵ θποοιγαρίηρ, ΒΥτη 0} ς 8] 
υἱδίοπβ, ἃ ῬΑΙΓ ΟὗὁὨ γοργοβθηῃςατοηβ (ςἢ. νἱ.) δβο εἰν 
[ουτἢ τΠ6 σοΥαΙ ΠῚ δηὰ βονογν οὗἩ [6 ρθη 5ῃπηοπὶ 
οἵ νἱοκοάηοϑββ, 80 Πεῖο, 816 Γ οχ ἰἱ ἰπρ, “ιυ65.᾽95 
τοϊοσιτίοη ἔγοιη Αἰθχαπίῖογ, ἀπά αἷ80 (Ὑ"Γ ἃ Ρ888- 

ἴῃς σίδηοο δὲ Ζίοη 'β ἤππῖατα Κίπρ,, Μοββίϑῃ) [π0 ττῖ- 
τ ρὰ οἵ 1Π0 ΜδοἼοσαῦθοϑ ἀπὰ {{ΠἸ0 ΓΘΟΟΥΘΓΥ Οὗ ΓΌΥΤΩΘΓ 
ϑίτοη ἢ πὰ ἱπἤμπθηςο, {πὸ Ῥτορἢδὶ ρᾶ5868 ὁπ (Ὁ 
{πῆι ἐῆο τοὶ] ἔγοσι τὸ θη] οὐϊοοιης οὗ ονβι οὔ- 
ἀύγδογ, δηά ἰδ τοῦτ 016 ΓΟΔῈ]18. ᾿ 

ΤῊΘ ἤγδὶ [ἤγοΘ νουῦβο8 ἀσβουδο τΠ6 τυΐη οὐ ἐἢθ 
οπιῖγα Ἰαπά, ἴῃ ψογὰ8 ατγαημοὰ τ τἢ ργοδῖ γῃϑίου- 
ς8] φονογ, [Ὁ}} οὐὈ ρμοεῖὶς ἱπιΡ ΥΥ πὰ ᾿ἰνοῖν ἀγα- 
Τηδίϊς τηονοτηοπί. ὙΤΠοη τῃὸ οδπ80 οὗ τἢΠἰ5 νυν ὰθ- 
ϑργεδα ἀοβοϊδιίοη 18. δοὺ ἰουῃ, ποῖ ΟΥ̓ νἱπίου 85 ἴῃ 
1π6 δδυ! θοῦ ροττῖον, δῖ ὈΥ Ἐπ ΟΠ σα] δοιίοη οὐ 
ῬιοοΘβ5. 50) νον τουρῆς. Ιδγαοὶ 16 ἃ ΠοῸκ 
ἀοομῃηδα τὸ ρεογίβῃ ὈΥ ἴπ αἰνὶπο ἡπάρπιοπι. ΤῈδ 
Ῥγορποῖ ρεγβοπαιῖῖην Π’5 ᾿ογὰ στρ κο8 δὴ 6! ἡ ἰ0 
Ἄνογῖ τ6 {Ὠγοδιοηθα ἱπηβιοιίοη. Ηὸ {πογοίογο ἃ9- 
811 π|68 [ἢ6 οἶος οὗ Βῃορῃογά, δαπρροα νυ ἢ βίανοϑ 
ἤιιθαὰ ἴο βόσῦγο βυσοθϑ8, Ηθ δβϑὸκβ ἴὸ τὶ ὰ {Π6πὶ οὗ 
[Ἀ]56 Ἰοδάουβ, δηὰ ψίη [Π6πὶ 10 νγαὺβ8 οὗἩ τυ ἢ πὰ 
τμηι. Βυΐῖ {Π6Ὸ δορὶ 18 ναΐη, ὑὕδεδιι86 οὔ τῃοἷτ 
οὈαγδιο νυοκαάηοβα, δηὰ δα ἰβϑῖι 18. ἃ πηι} ἔθ- 
οοἷ]. Ηοὁ Ἰοδίμβϑ {π6πὶ; [ΠΟΥ͂ Δ ΠΟΥ πἷπι. Αςοογά- 
ΠΟΥ ἴ6 βἰση  σμη ΕἾ ὈγΘΑΚΒ. ἢΐ5 βίανοι ἴῃ Ὁ ΚΘη 
(πὰς 41} 18 ονεῦ. Βαϊ αἴϊογ Ὀγθακίπο οπο, δηὰ ὃθ.- 
ἴοτε ἀοίΐηρ τῃ6 54π|6 ἴο ἴΠ6 οἴοΥ, [0 ΠΡ ΠΟ ΔῈ Κ8 
ἃ τοινδγαὰ ἴον ἢΪ8. ἀπανδιϊ ΐης οἴοτι. Ηδ τοοοῖνρϑ 
ον, θα 1ν 19 80 ἐπ βίη πᾶν 6 δὰ ὈδιΟΓ να γθ- 
οοἰνοὰ ποπθ. ΤΟΥ ἰπηϑαὶς Ηἷπὶ τ ἢ τη οὐδεν οὗ 
{π6 ῥτίοθ οΥ̓ ἃ δδνβ (νϑσβ. 4-14)ὲ. θη {Π|0 5σ θη 
οἤἴδηροβ. Ϊ]ηβίεδα οὗ ἃ υἱίβο, Κἰπὰ βῃορῃογά, τῇ9 
Ῥτόρποῖ ρουϑοηαῖθβ ὁη6 Οὗ ἃπ Ορροβίίς ΟΠ ΑΓΔΟΙΘΓ, 
ΤΠὸ ρϑηη]6 σγοοκβ, Βοδιγ πα Βδπάβ, ἃγὸ τορ] δορὰ 
Όν Κηΐνοβ δῃὰ Ὀδες-χοθ. ΤῊ ἤοεοϊκ, 8ὸ ἈΓ ἔγοιῃ 
Ὀεΐην [κά δῃὰ συϊάορα δηὰ συδτγάει, 18 ἴοτη δπὰ ἐ6- 
νουγο, απὰ ἐἰθη δὲ 1ᾳ81 118 πχϊδρυἱἀοα ΤῊ ΟΓ5. ΔΓ 
δἰ τ6 ἢ δηά μα] ϑἰοά, δπὰ 80 τπ6 εὐγίαϊπ {8}}8 {(γ6Γ8. 
15--17). 

γετβ. 1- δγὸ 8 υἱνίἃ ρόϑιΐςαὶ δροβίγοριο, ἱπῖγο- 
ἀποίοτγη ἴο θαι [0]]οΟὐγ8 ἴῃ [Π6 τΓεϑὶ οὗ 106 σΠπΆρίου. 
Α ἤογεθ σοηδαρστατίοη ἐνγθο 8 ΟΥ̓ [ἢ6 Ἰαηἀ, ἀθνοῦγ- 
ἱπρ ΔΚ τοῦ μη (ὈΓΟΔΙ5, απ ον πὰ ραβιατοβ; 
Δηὰ ἃ ΕΥ̓ οὗἉὨ ἀδερδίγ ἰ6 ποδγὰ ἔγοπι πιδὴ ἀπά ὑθδδὶ. 

γεν. 1. Ορϑῶ, Ο Τϑῦδμοῦ, οἷο. [ἴηδβιοδὰ οὔ 
δ ΤΩΡΙΥ ἀθοϊατίης [πὲ ζϑὑΔΏ0} 88}8}} ὑ0 ἀθνδϑϊαιοά, 



84 ΖΕΟΒΑΒΙΑΗ. 

ἴπ6 Ῥτορδεῖ βιιπιπηοηβ ἴπ6 ἸΟΗ͂Υ τηουηϊδίη ἴο ορϑα 
115 ἀΟΟΥΒ [ῸΓ ἴῃ6 σοπῃδιιπιὶῃρ γα. 

γεν. 2. ΗοΥ], Ἴογρσγοβα, ἴῸΣ μ9 οϑάδσ, οἷς. 
Οοιϊπυΐηρ [15 δροβίσορηθ, ἢ ς64}}8 οῃ τΠ6 1688 ἱτη- 
Ῥογίδπι ἴγθθ8 [0 Ὀδυναὶ} οἰϊ6 (411 οὗὨἨ {16 βιδίο Υ θά δὺϑ 
88 [Ὀτοβηβαονίηρ ΓΠΟΙΓ Οὐ ἱπιροηάϊπρ ἀοοχα, [ῸΓ 
ἸΥ τῃ6 βἴθερ ἱπβδοσθηϑὶῦϊο ἰογοθὲ οὴ ἴῃ6 τπουηϊαΐῃ 
δἰὰο ἰ8 Ῥτγοβίγαι θα, πηιιοῖ Ππιοῦθ τηῦδὲ [ἢ ΟΥ̓́ΡΓΕΒ865 
δηὰ οὐκβ Ὀ6 οοπδιιπιοῦ, Βαῖ τΠ6 ογαβιΐπρ ταΐη 
οχίθηαβ γοῖ ἔα ΓΊΠ ΘΓ. 

γε. 8. Α βουπὰ οὗ ἴδο Βον]ης οὗ (89 αΒορ- 
Βοσάᾶδὶ ὙΠῸ ἤξλπιθβ βργεδὰ Ἵνϑγ (6 ἰονν στοῦηαβ 
δα μαβίιγοα οἵ {π6 νυ] γηθ88, ἀπὰ {πὸ Ῥτορποῖ 
Β6αΓΒ ἴΠπ6 ΟἸΓΟΤΥ οὗ ἴΠ6 Βῃαρογάβ ονοῦ [86 ἀεδβίγυς- 
τίου οὗἨ ψῆδὺ 5 τπεῖὶγ ΠΟρῈ δἂπὰ ἀδροπάθηςο. ὙΠ 
{18 ἴα τοὶ ηρ]οα ὑμο σοδσίωρ οὗ γουτᾳ ᾿ἰοη5, ἀτίνθη 
ὃγ ἴῃς ἤριγ δ᾽αβὶ ἴτοτα (Βοῖν [Ἀνογίτα Ἰαῖτ, τΠ6 (Ὠϊο - 
Θ'8 οἡ (6 Γῖνου ὉΔῈ ΚΒ, ΚΠΟΥΉ 88 {Π6 Ὁσχίᾶο οὗἁὨ [86 
Φοχάδσ (ὅ6γ. χὶϊ. δ; χὶῖχ. 19; ]. 44), 80 οδ᾽]ϑοὰ ὃ6- 
οϑῦδ6 ἴΠ6 ἰυχυτγίδηῦν Ὀθδῆ68 δηὰ τϑοὰβ ἰποῖοβα 1Π 6 
ἐΠΕΡΙΣ ΣΓ ἃ ραιδηά οἵ ἔγοδῇ δηὰ Ὀδδα 1 γοῦ- 
ΓΘ. 
Τὸ νι τδὲ ἀ068 {μ]8 νἱνὶά δηὰ δίΥΠηρ' Τεργθβθη- 

ἰδιίοη τοίογ ἢ (1.) Α νοὺὺ οἱὰ Δεν θη Ἰπίογρτγοῖδ- 
(ἰοπ πιβκος 10 αἀδδοτίρεϊνα οὗἁἨὨ ἴ[ῃ6 ονοτίῆγον ΟὗἩ [0 
(ΘΙΏΡ]ο, ψν ϊο ἢ ἰ8. ἰοτα σα] ϑθδποη, ἤδαδιι8θ 80 
τυ οὶ οὗἩἨ 16 ψνοοά οὗὨ {πδὶ σοοαϊγ πιοιιηϊδίη νγ88 
δοὰ ἴῃ ἰἰς οοηδβίτυςτίοη. δο πιθοῦ, Ψοτγοιηο, 
Οτοιΐπβ, ἀπά Ηοπάογεοη. Βυῖ [ἢἷ8, 65 ΟδἸνίη 5858, 
8 ἔπρίά, [Γηάοοά, ᾿δ ρίνοδβ ἢο ἐχρίδηδιίοη οἵ 138- 
δἰιδῃ, οἵ οἵ νὸσ. 8. (2.) Οἰδογδ ἀρρ]ἱοὰ ἰὸ τὸ Δοτγυ- 
8816 π|, γν ἢ ϊσἢ 18. 1:4 01]6 ἴο [Π6 δᾶπι οὐ]θοτῖίοη. (8.) 
Μοβι οἵ ἴπ πηοάοτγῃβ γοίδγ ἰὰ τὸ τ 6 Ποὶγ Ἰαπὰ, βοπηα 
δι ρροβίηρ παῖ [Π6 σοὕδγα, ΟΥ̓́ΡΓΕΒΒ6Β, οδἴο., ἀσποίθ 
ΠοριΏΘη ΤΌ] ΟΥΒ ΠῸ 8ΔΓΘ ϑύθρὶ ΔΑΥ ΌΥ͂ 8 φΌΠΟΓΑΙ 
Ἰπάσπιοιι (Ηοβῆηδη, {{πιρτοῖϊ, ΚΊ ΘΟ} ; οἵποῦα 
βοιάϊπρᾳ ἴπδὺ τῇθ566 ἴδγτη8 ἀσηοῖθ [86 Οἰνεῖ πιθη οὗἁ 
1βγδθὶ (Ηἰυσῖρ, Μδυγοσ, Ηθηρβιαπθοῦρ, Εν] ὰ). 
Βαϊ ΔΠῪ βυςὶ ο080 ργεββίηρ οὗ ἃ Ῥδδβαρὲ [ἴΚα [ΐς, 
ἐπ πιοβῖ νότοι δηὰ ροβίϊοδὶ πὶ 41} [Π6 Ὀοοΐ,, 5 
οι ἡρο].58 δπὰ ἀην 86. διδηάϊηρ 88 ἃ ρῥτοϊ πὰρ 
Ὧο [86 ἰεαγία! ἀοοπὶ οἵ ἴΠ6 ἤοοὶκς οὗἁ δἰδαρἈεγ, ις ἰ5 
ΒΙ ΡΥ 8 ἜΡΒΙΥ ἢραταῖῖνο Γεργθβοη δ! οη οὗἉ τΠ6 
ΟΥ̓ΕΓΙΠΓΟΥ οὗ 4} τμδὺ 16 ον δηὰ ρ]ογίουβ δά 
ΜΟΥ] ἴῃ τπ6 παιϊίοη δηὰ Κιησάοπι οὗ [ἢ6 Ψοννβ. 
ἢ «ςΠοΐοα οὗ τ)6 ἸΙοΉ8] ἴδττηβ υδοὲ (Ἰῦθποῃ, Β8- 

δίδῃ, εἴς.) ΠΊΑΥ πᾶν ὕδοθη δβιισροδβύρα ὑγ οἢ. χ. 10; 
αὶ ὄνθη ἰξ ηοῦ βο, ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ ΥΟΥΥ ὙΜ6}} δίϑη ἃ (ὉΓ 
(ἢ6 010 Κπράοπι. Α γῬοοῖ ἰδ Ὠοὶ ἴο Ὀ6 Ὀουηὰ 
ΌΥ τῆ6 τι ]65 οἵ ἃ ἰβιου  οργαρῆθγ. Ῥγθαβοὶ, αυΐο 
ΘΟἸ δἰβίθη γ τνἢ ἷβ ρΌΠΟΓΑΙ Υἱο οὗὨ ἴ[Π6 δεσοοπὰ 
Ραγὶ οὗ Ζοοπαγίἢ, 8668 ἴῃ [Πΐ8 ργοϊπήθ οηἷν ἃ ᾿ἰϊ- 
ΘγᾺ] ἀσδετρμιίοπ οὗ ἴδ6 τηδύοὴ οἵ Τρία ῬΊ]ΈΒΟΓ, 
νη πα ἰηνδάρα Ἰβγαθὶ ἴῃ τἢ6 ἀδγβ οἵἨ Ῥεΐκδῃ (2 
Κίηρβ χν. 29). Βιυῖ ΒΌΓΟΙΥ ἴπ0 Αδβδυγίδῃ Κίπρ' ἀἰὰ 
ποῖ δεῖ ἢἤγε ἴο 1Π6 οράδγβ οὗ [οὑβηοη ΟΥ̓ ἴδ γορὰϑ 
οἔἴ τΠ6 Φογάδη. 

νεῖ. 4-14.. Αὕ ̓ δοῦν οοἰεδγαιθὰ βθοιίοῃ, οὐἉ υγίςῃ 
Ῥγβββ6ὶ βαγ8 ἱΐ “ΘΧΉΪ ΟΣ 18 1868} 8 ῬΟΎΤΘΥ δη ὑθϑυιν 
οὗ Ἰδαηριαρο, 88 Μ6|1] 88 ἢἷβ (ἘΠ ]|Π 685 οὗ Μαοβδίβηϊς 
τπουγνῆῖ." ΒΒ οοπηπιδηὰ οὗ ϑεοβονδ ἴῃ Ῥτορθοῦ 
δβδβιιπηθ8 ἴπο οὔἶοο οὗἉ ἃ ΒΡ ῃογὰ ονοῦ ἢΐ8 ἤοςκ, δηὰ 
οδὰβ ἰν πε} ἢ 18 οοτη ρα θὰ Ὀγ 18 ἱπρτγδεαἀθ ἴο 
Ὀγοδκ [ιἰβ βίδνοθ οὗ οδῖοθ δπὰ σίνο ἂρ ἴἢ6 ὅπθορ ἴο 
ἀδειγιοίοη. 

γεν. 4. ΤΏσυδ δα} Φοβονδῃ. Τὸ σοπὶ ἀο68 
Ηδς βρολκῖί ὙΤΠ6 ΘΑΓΙΠΘΥΓ ἰηΟΓΡγοίουΒ βαϊά, ἴὸ [ἢ 6 
Δηροὶ οὗ 6 Τοτὰ οὐ Μοαεῖδῃ. Βαὶ τ ΐ ͵8. ἀἷ8- 
Ῥγονβὰ ὉΥζ ἴΠ6 φομπλβδίοη πῃ νοῦ. 15 σίνοῃ [0 {Π6 
ΒΒΠΏ6 ῬΟΤΒΟΙ : ΤΆΚΟ αἀφαΐπ [ἢ 6 ἐπι ρ] ΘΠ θη 5 οὗ ἃ 100]- 
ἰδῇ βιθρ μον, δεῳ., --- ἰαπριασα νηοῦ, 85 8}} δα πο, 
ουυἹὰ ποῖ Ὀ6 Δα αγοδβεᾶ τὸ {π6 Μεβϑίδῃ. Οὐδοσ δὰ 
τἰναῦ τΠ0 ῬυμοΣ ἴῃ Ηἷ8 ἰηἀἰνίἀ 4] σα ΡΘΕ Υ 18 δα- 
ἀτοθβοὰ (ἢ ἱισίς, ναά, αἱ αἰ.), θα το σι ποΐϑ βέγαίβ ἰ [660 ἢ6 

οὗ (6 ρᾶββαρο, (δα 115 γα ῖῖνο ρδγᾺ}]16}8 εἶπ οἴποτ 
ῬΓΟΡΠοΙῖβ, {π6 ἀδβίγογὶπρο οὐὗὁἨ ΟΥ̓ΠΟΥ βῃορῃοτὰβ (νον. 
8), δηᾷ τΠ6 {Π͵ΓΕΥ ρῥΐθοαβ οὗὨ δὲϊνοῦ, δὶ βῆουυ τῆι 
ΖοςοδΑ τ Δἢ ἴῃ ρογβοη σου εἰ ποὺ ἤᾶνα Ὀδοη Ἰηιοπαρα. 
τ τοπηδὶπβ (ἤθη ἴο νἱθὺν τη 88 δἀἀγοϑεθὰ ἱπ ἢ 
τΥρίςδὶ οὐ ΓΟΡτ ΒΘ 14 ἴγ 6 σΡ ΘΟ ν, ποῖ, ΠΟΥ ΟΡ, 88 
βαπαΐϊηρ οἰἴποῦ οσ 1Π6 ρτυρῃοῖὶς ογάοῦ (Ηοϑτημη), ἢ 
ΟΥ ἴδ πτιοἀϊδίοτία! οὗἶοο (ΚΟἢ]6γ), ΤΣ πο παπιδη 
ΔΘΠΟΥ σου] ῬΟβδ᾽ ΟΙῪ ρογίοστῃ [6 νοσκ8 ὮΘΓΘ ΓΟ- 
οουπιρᾶ ; Ὀαῦ 85 ρογβοηδίϊην 16 στοαῖ Βεΐηρ τθὸ 
ὙΔ58 Ὀγο ἰοῖοὰ ὈΥ ᾿βαϊπ, Φεογοταῖδῃ, δηὰ ἘΣΖΟΚΙΕΙ, 
ἀπάογ 186 ἕοτπη οὗ {πΠ6 Οοοά ϑιορμετὰ. ἙΊΟΟΚ οὗ 
Βἰδυ δῖον. Νοὶ τ τ Πο]6 μυϊηδη ταοο (ΗΠ δ), 
Ὀαῦ, 88 ΠΟΘΥΪΥ 4}} ἀστος, (6 παιίοη οἱ ἴσγαςὶ. Βοῖγ 
οοπάϊείου 18 ΤΆΛ Ποῦ ἀσδβογι θὰ ἴῃ (Π6 Ποχῖ νϑυθα. 

Ψον. 5. ὕν οδο ὈΌΥΟΣΕ, οἷς. Νοῖ ““ βΡοββδββουῦβ," 
48 Εἰ. Υ΄,, Ὀὰδ ““ὈθγοΙΘ,᾿ Ὀοτἢ θεόδαδο τἰῖβ 15 (Π6 
ὈΥΪΠΙΆΓΥ δἰρπὶβοδίίοη οἵ τ ψογὰ, δπὰ Ὀοοδῦδα ἴῃς 
ΔΏΠΙΠ 58 οὐὗὅἁ “' 56 116 γ᾿ ἴῃ (6 ποχὶ οἴδπϑα γεαυΐτε5 
ἰς. ΤΉ ο56 Ὀθγοῦδ δηα 586}]6γθ ἃ ἴἴ086 ὙΠῸ ἐο 
}βῖ 8256 {Π6Υ Ρ]6886 υυῖτἢ [Π6 οονυθῆδηξ ῬΘΟρΪθ, οου- 
Βιι]πἰὴρ οὐἷν τπεῖγ οὐσῃ ἰπύογοδίβ. Τὴ οὔθ οἷαβα 
Βιδυ ΤΟΥ [6 πὶ δηἃ ΔΙῸ ποῦ ΧΌΣΥ, ἱ. 6., ἀο ποι 
ἴποῦγ ὈΪΔΠ|6, 80 [Ἄτ, αἱ ἰθαϑί, 45 1{Π0 ὭλΘΓο 86ῖ 8 0ῃ- 
ςογποά, βίποθ ΠΠΘΥῪ ΟΠΪΥ ὀχϑοῦῖο ψἢαὶ ἰδ ἃ τἱρὨοοιιδ 
Ρππίεπιεπε σοὰ αοά. ΤΠΐβ βίδιθιηεπὶ 18 81 [πὰ 
Τανοτδα οὗ {πδ ὁπ6 ἰὴ Ψ6Γ. ἰϊ. 8, ““[δγδὲ] ἷβ ΒΟΥ ἴο 
Φομοναῖ. .-. 8}} ὙΠῸ ἀσνοιῦ πὶ δεοῦπιέ συ, 
αΥΐὶ νν}}} φοπηθ προπ ἴπ6πι,᾿ γα ἰδ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴμδιὶ 
ν ἢἶ16 ΙΞγϑοὶ νγ88 ΠΟΙ, ὩΟΠ 6 σοι]ά ἑηὐυγο πἰπὶ τὲ (ἢ- 
οι ἱπουγγίηρ σαΐ. Νον, πουδνογ, [Π6 ο856 15 ἀ 
(ἐγοπῖ. ΟΥ̓ “ον, 1. 6 (1π Ηθῦτον), θοτο τΠ6 58 1}6 

ποτὰ, ὈΙΟΝΝ, 6 ἀϑοὰ. ὙῊΘ οἴἶδιος οἷαββ βαυῦ, Β]οδδοὰ 
Ὀ6 οβονβδῇ, εἰς., ἑ. 6., {Π6Υ τηᾶκο πιογοῃδηάίβο οὗ 
[6 ῬΘοΟρΙθ, δηὰ γεὶ σοηϑβίαοῦ (Π6 ραὶηβ {Πι8 ταδὰθ 
Ρδγίδουῦ Υ ποπεοβὶ, β ἢ 88 ΠΟῪ σλἢ ὈΓΟΡΟΓΙΥ πὴ Κ 
αοά ον Ὀοβίονίησ. Τοθα ὈΌΠΥΘΙΒ δηὰ βοΐ 10 Γ8 ἃγα 
Ποδῖμοπ τσ δηὰ ΟΡΡΓΌβϑοσΒ. ὙΠῸ ]δϑὺ εἰδῦδο 
ςοτηρίδίθβ τῃ6 Ρῥἱοίατο ὈΥ βοςἶπρ' ἑογῖμ Ἐοῖσ οὐσεὶ 
ΟΡ οσαᾶμ, ἐ. 6., τποῖς ἀοτηθδιὶς ΓΌ]ΟΓΒ, εἰν} δηὰ 
δςοϊςδίαϑοςδὶ, ἃ8 ἰἤο86 ὙΠῸ ἀο ποὶ ΒΡΩΣΘ πο σζη, --- ἃ 
Ῥτορπδηΐ ποραῖῖνο. 

γεν. 6. ΒΟΌΣ Ι Ψ1Π ὯΟ Σοστο... βδίτῃ ὅοδο.- 
σὴ. Τ|ν5 νογβὸ ΒΕ ΡΠ 8. [6 ΓΟΔΞΟῚ [ῸΓ [6 ἀἶγος- 
(ἰοα χίνοη ᾿π υϑῦ. 4. ἡ μόνα, Ὀεὶηρν δθοπιὶ ἴο τὶδὶῖς 
ὉΡΟΩ ἢἷδ ρβορῖς ἴπ6 Ἰυδὴ ἀδβογὶ οἵ {Πεἷτ δ πβ, μι}] 
γαοῦ Ἰπλκα ὁπ6 τῆοταε οἤΌτι ἰ0 δᾶυα ἴθ. 1 τἢϊς 
ἴ4.118, (ΠΟῪ νν 1} Ὀ6 ρσίνοη ἀΡ ἴο [Π6 τγογεὶ δν]]8, ἤδσηθ- 
Ιγ, ἰπτυαγὰ ἀϊδοογὰ δπὰ βι)υσείίοη ἴο ἃ 5: ΤΆΏΡΟΤ. 
ὙΒὰ5 Δρρτεμοπάοᾶ, [μ6 Ἰδπὰ 15 (ἢ Ἰδπὰ οἵ [πγδεὶ, 
δῃἀ 118 1π Δ ἢ ΓΔη 18 Ξε {πὸ ἤοοκ οὗἁὨ δἰ δυρδῖογ (0 4]- 
νη, ΗοηρβίοηθοενρΡ). Οἰδοτ (Κεῖ, ΚΟὮ]6Ρ) δ κα 
ἐπ ΡἤΓΒΒ6 ἈΒ Ξξε εἶ ΠδίοηΒ οἵ 1Π6 τννοτ]ὰ, δηὰ δαρ- 
Ῥοβθθ [Π6 β6η86 ἴ0 ὃ6 παῖ ΨΦΈ πον δὴ νν}}} πὸ Ἰοη 
ΒΙΒῸΓ {πο πὶ ἴ0 ΟΡΌΓΟΒΒ Πἰδ ρθορὶθ τνῖ ἢ) ἱτὰ ΡΌΉΣΥ. 
Τοῖΐβ ἰβδ σγαιη πιο ς }}} ΡΟβ810]6, Ὀὰϊῖ ἀρ ρβομορει ἑ 
νογίβ ἴ6 συτγοηῖ οὗ τπουρῆϊ ἴπ [6 Ῥα55δρῸ, οὶ 
8 ἴΠ6 δ'η8 δῃὰ βυβογίπρδ οἵ [ἢ ἐποβθῦ 
Ηΐα κίυς, ἱ. ε., ἰογεῖση ὁ ογΓ. Οἵ Ηοες. χὶ. 5. 
Το Ἰδϑὲ οἴδαδβα Δεν οοτηρίοῦθβ 1Π6 δα ρῥἱοίατο. 

Ψοετ. 7. ΑπάΙ ζϑά, εἰς. ΤῊ Ῥτορ οὶ δβϑϑαιηδδ 
16 ἀστν Θη]οὶποὰ ἅροη ἶπι. Ηθ ἀπάογίακοα ἴὸ 
ἀἰδοῦαγργα τς διποιίομβ οὗἨ ἃ βῃρδογὰ ἴο ἃ ΒοἊκ 
μι ἢἰϊσ 18 ἰῃ ἃ ὙΟΙῪ 58 οοῃάϊ ΙΟἩ, --- 80 πη!ς ἢ 50 ἃ 
ἴο Ὀ6 αἰγοδάγ ἀδνοῖρα ἴο ἀοδβιγαοίίΐἮοη. ὙΠδὶ ἷα, 
ἀτορρίηρ 6 ἤρατο, 6 Ῥτόροβθβ ἴὸ ζυϊάδ δηὰ ἰϑοὰ 
πὰ ἀοίεπά 8 ρ6ορ]6 50 πίοκεά δηὰ οποὰ ἴδᾶς 
ΠΟΥ ἃ οὐ ἴΠπῸ ροϊηϊ οὗἉ θεὶπρ ΠΊΎΘἢ ΟΥΟΓ ἴὸ ἴδε 
ἦπδὲ τοιγ θυ οπ οὗ ἐμεὶν εἰμι νᾶγ8. Ηθ δερίηδ 
ὉΥ͂ δβδυπιης [6 ἱϊταρίεπιεπῖδ οὗἁὨ οβῖςθ. 1 ἴοοὸῖχ 
«ον. ὅννο δίανοα, βυοϊ 88 Βμδριοτβ π86. ΟἿ οἵ 

ποιοὶ Ὡ}.3, ποθ ταοδὲ ἀχροείτοτε 
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(ΕπταἹά, {πιϑτοῖς, Καὶ], Ηθπάθγβοη) γεπάογ, αγαοὸ 
οὐ Εδνογ, θαῦ ἰς 18. Ὀοτίον ἴο δἰδεγο ἴο τ[Π6 ΡΥ ΪΏΔΕΥ 
εἰσηἱποικιίίοα οὗ (πὰ νογὰ, ἘΡΕΙ͂Ν ΟΓ [νο] η6 58 
(Ηἰιτῖς, Ηθηρβιοςπθοῦς, Μδυτοῦ, ΟΠ]οΥ), 88 ἰπ Κ8. 
Χχνί!. 4, χς. 17, δεαμίῳ οὔ ὕεἠλοταΐ ΞξΞ Αἰ] τἰναῦ πγὰ κ68 
Ηἰΐτὰ δῃ οὐὔ͵οες οὗ αθτοϊίοη οὐ ἀδβίγα. ΟΥ̓ σουγϑο, 
τῆς κιδή ἀδποῖϑβ ἴἰἴ ον! πο688, ποῖ οὗὁἩ {π6 ρϑορὶβ 
(ΒΙ66Κ), θὰῖ οἵ αοὰ. ᾿Γ]16 οἴ ν διδῆ 6 πδιηϑὴ 

Εὖ τ, Τρὶς ποτὰ εἰ ΠΧ Χ. (σχοίνισμα) ἀπὰ εἶ 
ψαϊ;αῖο (γυνοι 1) δοοηλ ἴο αν γοδὰ 88 ἱἴ ρμοϊηϊεά, 

᾿ΌΣΓΙ, ἴον ψεἰσῃ ἴπεγο ἷδ πὸ δυϊποτῖιγ. Α.5 
δίαηάβ, 16 ψοτὰ 18 πηλδο. ρ] υτᾺ} οἵ Κ 4] ραγι οὶ 6. 
Ταῖμον, πὰ ἸὩΔΠΥ͂ Οἰποῦβ δον ἢϊπι, Το 6Γ “ ἀ6- 
Βιιόογονβ,,"" Ὀυζ [Π6 νοῦ πουοῦ π8 [[}}8 τηδϑηΐῃρ᾽ ἴῃ 
εἶ αὶ. Αποῖποῦ ο]4.38 τοη ον ἰδ “186 Ὀου πὰ Γ᾿ οΥ 
“16 κ4811οἀ (Ηϊιείρ, Ηεπρβίοπθεγρ, Μαιιγου, 
ΚΙ είο.ἢ), Ὀὰς τἢ16 νου ΤΟΧΌΙΓΟ 8. Ῥαββίνθ ρδγις!- 
Ηἱο. [Ὁ ο]Ὺ' τοπιδίη8 ἴ0 δάορῖ ἴΠ6 Ἰορὶ δῖα, πδιυταὶ 
ΒΟΏΒ6 --- “ Ὀϊηάονθ, οὐ Ὀυἱπάϊπῳ οπ68᾿" (Μαγοκίιβ, 
Οεβοηΐι8, Εὔτγου, Κι }})}, ὙΤΠ6 Ρἱαταὶ τὰν ὃ 6χ- 
Ρδἰηδὰ 88. ἃ ρίπγαὶ] οὐ ὀχ ϑ]εποθ, δη ἃ τ 6 ρσΟΏΘΓΑΙ 
86Ώ86 ἰ8 Ὑ}6}} ΘΠου τῇ δχ ργεβϑοὰ ὃν [86 Εὼῷ Υ΄,, δαπίδ. 
((δβοηΐιι8 βᾶγβ, (οηβίγἑπώσθπδ ροδίϊοα ὑγὸ ζιπε). Απὰ 
Ι Το [86 δοοῖ, ἱ. Ἅ., σχίίτἢ {696 ἔννο βίδνυϑδ, ὁΠ6 ᾿ἰη- 
ἀϊελείηρς αοά᾽ 8 ἕδνον πὰ ργοϊθοιίοη ΠῸμ ουϊνγαγὰ 
ἴοεϑ ; 1η6 ΟΥ̓ΕΓ, ἃπ ἱπίθγῃβ) υπηΐοπ δηὰ (6]] ον ΐρ. 
ΤΠ ποχῖ νοῦβο πον» »Π8ῦ 6 ἀϊὰ ἴῃ [86 ἀἰδοῦΓρο 
οὗ εΠπὶ6 οβῖςα. 

γεν. 8. Απμὰ ουὖὐ ΟἹ... οὯθ ὅδΔγΥ. ΠΟ ατἴὸ 
[89 ἴσϑθ βοῃῳμοσακ ΕὈΓΟΥ αἰ βΈγθηΣ ΔΉΒΥΤΘΓΒ 
ἴανς ὕὈδοη γρίνοη, ῬὨϊΟΝ ΤΩΔῪ ἴπ19 θ6 οἰβϑιἢεά : 
(1.) Τποβα ννῖιο τοίδυγοα (᾿οπὶ ἢο ἱπάϊνίάιτι4}8, ἔτοΤΩ 
Φεγοῦλοθ» Μοβοϑ, Λδγοῦ, δηὰ Μιτγίδπι, ἰο (Οἰδίπου β 
Βοιϊπδη απηροῖοτϑ, ἀα]04, ΟτΒο, διὰ Μ᾽} 061} 1.5. ΤῊ 
ἱπιροδϑι Ὁ ΠΠΥ οἵὁἨ ΔΗΥ ρτθοπιοπὶ πρὸ ἴπ6 Ροΐηϊ 
δον 8 παι τἰγθο ἀϊδιϊηοῦ ρογβοπ8 οαπηοΐ ὃ6 ἰπ- 
τοπἀοὰ. (2.) ΤΊ “ Ἰδίον ογὶ εἰςΐ δι᾿ ταδὶ πὶ ἢ 8 τηδὶ 
τὸ (γδο Βμορμογὰβ ἀγὸ (16 ἴἤτοα Κίπρβ οἵ βγϑεὶ, 
Ζεοςοδαγίδη, ϑ5.ἢ8)} ἢ, πὰ Μοπδἤοῃ; δὰ [8686 
ὍΟΓΟ ποῖ εἰς ΟΥ̓ ἴῃ οπο τηοητὶ, δηά ὄνοῃ ἰἢ επδι 
ἀσεϊ πδιίοη οὗ {πιο ννετὲ γείοστοα (88 ἰΐ σδπηοῖ Ὀ6) 
ἴο τῆς ἀπταιίοη οὗ [Ποῖγ ΓΟ Π8, ᾿ξ νου] ΔΡΡΙΥ ΟὨΪΥ 
ἴο οπὸ οἵ τἴοπὶ, ΘΔ] πὶ; 23 Ειηρ8 χν. 10-3. 
Νοτ ννὰβ {πεὶγ οαὐτιηρ οἵἵ᾽ δὴ δοὶ οὐὗὁ πιθτῸ ἄνθη ἴὸ 
1βγδοὶ, ψ ΐοἢ της οὐζτἰηρ οὐ ἴπ τῇς ταχὺ 18 ΘΥ ἸΘῪ 
τιθαπί ἴο ὕ6. (3.) ΟΥοτβ. βίιρροβο {πα [Π6 ΡΉΓΑΒΘ 

ἰη18 (0 {Π6 [ἢγοθ6 ᾿ηρογίαὶ συ ]ογ5 ννο ὈδαδπηΘ 
Ἰεροϊογ 8 οἵ 6 σονοηδηῖϊ παιίοῃ, ἑ. 6., [Π6 Βαῦγ- 
Ἰοηΐαπ, Μεάο- Ῥεγβίδη, δηὰ Μαοοάδοηίαη ἀν παϑιῖοβ 
( Εὐτγαγὰ, ΚἸοίοι ἢ, ζοῃϊον, Καῖ}. Βαι ἐξ 15 ποῖ σοη- 
δἰδίθηῦ ὙΠ ἀβᾶρθ ἴ0 68}} {680 δῃΘρ ΘΓ 8; ἱπ πὸ 
οοποείναῦϊ!ο δ6η50 Ψψ γο (ΠΟῪ οὐ ΟΗ͂ ᾿π οη6 πιοητὶ ; 
σ ἤδη οὐδ οἱἵ᾽ ΠΟΥ νοτα βυσιοοοά ὃν ΒΠΟΙΠΕΓ, ἃ 
ἔουτι, ααἴτα 48 τυ οἢ Δ ΟρΡΡΥ 550 Υ οὗ ἀοα᾿Β ρθομὶθ 
88 [ΠῸγΥ ΜΕΓΕ; δηὰ ὑοϑῖ 8, ΒΑΌΥΙΟΠ τν88 αἰγεδαν 
ἀοβιτυγοά αἱ τ1Π6 (0 ΖοσΠΑΓΔἢ τοῖο. (4.) [18 
Ὀοίτοῦ το (Ἀ}1 θάεὶς οα ἰδ οἷά ορἱπίοη {Τ Ὠδοάοτοῖ, 
Ογτ]}), ἐπας εἶχα τῆ γοα διιθριιοτὰβ τὸ το τῆτες ογάθυβ 
ὈΡγ νη ϊοῖ 15γαθὶ Ἰγὰ8 τυ] θὰ, --- ([ἢ6 εἶν! δὐὰπουῖ εἶδ, 
εἴς γντοπῖβ, δηὰ εἰς ἰδ θα δ Ἢ ΤΉοθς εἶγδα οἰ 8868 
δΔτῸ τηοητοηοα τομεῖποῦ 1πη Δοῦ. 1, 8, 18 85 ρογνογῖ- 
ΓΒ οὗἨ ἴΠ6 παιίοη πα σΆΠΒΟΥΒ οὐὗἨ 115 ἀδβίγποιϊ ἢ, 
Απὰ αἰεπουρῇῃ ἰπ τἴπ6 ἔαίατο τὸ το [Π6 ρᾶβθαρα 
Τοίουβ, ἵΠθγῸ Μ6ΤῸ ΠῸ ΟΠΣΟΓ ρτορἢοίβ, γοῖ {ΠΟΓΟ νγᾺ8 
ἃ οἷα55, 1[πΠ6 οι 08 ΟΥ̓ ΤΟΔΟΠοΥΒ οὗ (ἴθ Ἰανν, 80 
βοοῦ ἱπ [Π6 βαπι6 γοϊατἷοπ το (π6 ρϑορίθ, δπὰ ρετγί- 
Ἶγ, δἵ ᾿ἰοβϑῖ, ἀἰϑοδῃαγροα ἴΠ6 848 Πιποῖοπ8. 8.66 
ὡς ἴγοο οἸ45565 πη ΠΠΟΠοα ὉΥ οὐὖν [υτὰ ἰπ Μαῖι. 
χνὶ, 21. ΤῸ ΟἿΘ ΤΟΣ -Ξ ἴῃ ἃ ροτίοα ᾿Ἡ ΠΙΟἢ 8 ἰοης 
ὙΠῈπ σοΟπιρατεὶ ἢ πὸ ἄαΥ, ας Ὀτίεῇ δ8. Ἄοη- 
ἐγαδιϑα τυνϊτῆ οὐ Γ ρογὶοάβ οὗὨ 16. “ [ἰ βἴιονσα ἱμδὶ 

8ῦ 

θ6 τεραγὰθα δ8 ἃ βίῃ ρ]θ δοί {1 τ 8 ἐχρίπιίοη (11]. 
ἶχ.), δυιῦ 88 ἃ οοπίίηποιυβ δοῖ τ ΠΟ ΟσσΌρ 8 δοπιο 

{π᾿ (ει βιοπθοτρ). ὙΠῸ ρίαταὶ βυβῆῖχ, ὩΙΤΩ, 
ἴῃ τπ6 ποχὶ εἶαιι86, ΜῪ δοὺ] Ῥϑοασαθ ἰσοραίίοιςξ 
«ον. ΒΌΒΟοΣΙΘα χΩ6, ΟΥ̓ ἘΠ6 ΘΑΓΙΪΘΥ ἱπιουργοῖοῖϑ δηὰ 
ὃν Ηδομπρϑίοπθονν, [Ἰοείοιἢ, εἰ αἰ., 18 τοίγγοὰ τὸ 1ῃ6 
ΒΏΘΡμογάβ, Ὀπι ἴδ ἰ8 ΘΟΥΙΑΙ ΠΙΥ πῆοτο ΠπδίμγΆ] ἴὸ τΓοίο 
ε ἴο “ τῆ6 ἤοςκ " ἴῃ νου. 7, δπα σοπβίαδγ τἢ6 οἰδ86 
8 ΓΓΠΙΒῃΐηρ [6 τϑάϑοη οὗὨ {Π|6 ταὐδοϊίοη βϑιπιοᾶ ἴῃ 
[0 ποχὶ νεῦβθ, ΝὨϊοἢ 8. ον ἀθηεν αἰπιθὰ δὲ [86 
σον δὴ Πδιΐοη 88 ἃ ὙΠο0]6. Τὸ οοα ϑῃορηοτά 
Ἰοβὲ ῥαζίθηοβ τῖτῃ ὑποῖγ ρογνογθα ᾿πηροιηϊϊδπος, δηὰ 
ΓΠαΥ, οη {Π6 οἵδοῦ ἤδηά, Ἰοαι θὰ Ἀἷπὶ ἴοτ ἰδ βρίγὶῦ- 
ὉΔΙ1Υ̓ ἀπ ὨΟ] 1658, 
εγ. 9. ΑΙ καϊᾶ.... θδ οὗὁἩ ἴ86 οὐβϑυῃ. 

ΤἬὮΟ 5 ρδογὰ τοποῦποοὰ πἷδ ἤοοϊ. Σ Ψ11 ποὺ ζοοᾶ 
γου, ἱ. 6.,ὄ Γ νν}}} πὸ Ἰοῆσον Ὀ6 γοῦν Βῃθρῃογά. ΤῊ6 
[ιΐαταβ ἴῃ τῃς6 βοοοπα ΠΑ] οὗὨ ἐΠ8 νϑῦϑ86 γα ὈΥ͂ ΒΟΤΩΘ 
(ΔΚοη βιτΊ ΟΥ̓ 868 Ῥτοάϊοιτοη8, Ὀσ1 ἰΐ 18 τηοτα υἱνϊὰ 
δηδ ποῖ Πδίθγαὶ, {πὸ [η6 οἰάοΥ γογβίοηϑβϑ, ἴ0 ΓΌΠΑΘΥ 
ἴΠ6πὶ ΟριΑι νον ἔπ {Π|6 Β6η86 οὗἁ διγτθη θοῦ, Α} 
ΚΙΠΑΙΥ σοπΕΓΟΙ 18 υυἱπάτνη, δὶ τπ6 δοοκ ἰ8 ἰοῦ 
ἴο τοοοῖνο ἴπ6 Ἀρργορτγίδιβ σοῃβοαιιθῆσθυ οὗἉ [18 (Δ18] 
Γοὐεοιίοη οὗἁὨ {Π| τηθδη8 οἵἁ ἀο᾽νεγαποθ. Τῆς ἴἤγοθ 
[οὐπ8 ΟΥ̓ ΘΑ] ΔΙΆ ΤΥ τηθητποὰ ἀγὸ ἀοϑῖἢ ὈΥ παῖαγαὶ 
δ 0.568, μίαριθ ΟΥ ἰἈπιΐπθ;; Υυἱοΐθηοο δὲ ἴθ μαηά 
οὗἉ ἰοτείζῃ : 8δπά ᾿ηϊοδβίϊπα ἰἰδοογὰ. Οπ [86 ἰαδὲ 
οἰαι56, ΣΟΙ ΡΔΓῈ 15. 1χ. 20,21. Τδα 0] Π}πιρηϊ οὗὨ 
ἴοι ψογὰν ἴῃ (6 ὨΙΒΙΟΓΥ οὗἁὨ Ψογα δα] 8. νι} 
ΠΟΥ͂ΤΙ. 
ες. 10. Απάτξ ἰοοῖκ σὴν βίδα... πδίΐουα. 

μι 18 ργεαϊςιθά ἰῃ τἢ6 ογοχοίηρ υϑῦβα 18 Ὦθγθ 
οΧ Οἱ υθὰ 1η ἃ ϑγπιῦο 4] δοίΐοη --- [)6 Ὀγοδκίηρ οὗ 
[6 5Βιδῇϊ, Βοδιν, -- {16 ΟΧδπδιίοη οἵ ψὨϊοῆ 8 
ἰπμπιο ας δἀἀοά. Τὰ Ἰμοτὰ Μ1}} τοπῆονα 86 
γεϑίγαϊ πὶ ἢ Ηδ μαά δἰ Ποτῖο Ἰα]ἃ Ὡροη πὸ οη- 
τηὶΐν οὗ ἰοτοίζῃ ἡδιϊοηβ. 86 [5 Γοβι γαίης (ΓΟσῃ 
νἱοίθηςθ δχργοβϑοὰ ἴθ ἴ6 ίοτπι οὗ ἃ οονυδηδπί ἴῃ 

ΦοὉ ν. 28; Ηοε. ἰἰ. 18; ἘΖΕΚ. χχχῖν. 25. Ὁ Ρ 
ἢ84.5 ΠΟΙῸ [5 1158] 86 Π66 ΟὗἨὨ Ρ6ΟΡ]68 ΟΥὉ πα ἢΒ, πὰ 
ποῖ πὶ οΟΥἩἍ τὴ|6 ττῖρα68 οἵ 1βγδοὶ, 85. Οα] νη δηκξ βοπθ 
οΥ̓͂ ἴπ6 τπιοάστηβ αῆγῃ (οἴ. χὶ!. 6; ΜΙςοδῃ ἰν. 5). 

γεν. 11. Απὰ τ 885 ἀοοίσογοα.... ψοσχά οὗ 
ϑοβονδῃ. ΤΠπΠὸ σονρηδιι 88 ἈΠ η0} 64, ἰυδὺ 45 (6 
514} δὰ ὕδθῃ Ὀτόκοη; ἴ86 τπΐηρ δηθὰ δῃ- 
δ οΓρα το {πΠ6 βῖσῃ. ΤὨΐ8 Ὑ885 ποῖ οὈὔβεγνυθα ΌΥ͂ 1}}9 
βοςκ δἱ ἴαῦσο, δι τὴ6 ψτοιοπεά ρογὔοῃ οὗἉ ἱΐ, [Π0 
ΒΠ18]1 ΟΟΙΏΡΗΠΥ ὍΠῸ ρᾶνθ ποοὰ ἴο ἴπὸ Γοτὰ (οἴ. 
Ψοη χ. 4, 5, 14, 15), τοσοσηἰζεά {π6 {π|8]]}τοπὶ οἵ 
ἃ αἰνῖηο πνογὰ (οἴ, δεν. χχχὶὶϊ. 8). “"1π τηδὲ ἀδγ," 
ἃ. 6., ἴπδὴ ἱπ ὙΠίσὮ τΠ6 Βιδ δ ννᾶ5 Ὀγόκθοη. 

Ὑογ. 12. Αῃᾶὰτϊτ βαϊὰ ἴο ἐβϑιῃ. . .. ρίϑορϑδ οὗὨ 
αἶϊνου. 70 ἰλεῖν που]ὰ αἱ ἢγϑβι δἰσ!ις τοίου τὸ ἴῃ 6 
τ γοιοποάᾶ ΑΙΒΟΌΕ {πὸ 5Π6οΡ 705 τηοπιϊοποί, Ὀὰὲ τἢ8 
σοπποσιίίοι, δηἀ [Π6 ἴογπι οὗ ἴη0 ἱπαιῖγυ, τ Ιοἢ 
ΔΙΠιδ δ᾽ ΠΙΡῚΥ [0 δϑοογίδιπ ψ ΏΘΙ ΟΣ ΤΟΥ τὸ Ἡ}Π1ῸπῸ 
ἴο δοκπον θασε ἀπὰ δρργοοίδῖα ἢΐδ ραβίογαὶ ΟΑΓΟ, 
δον {Ππᾶὺ ἰἴ πιυδὲ 06 Δα αἀγοθδβοά ἴο [ἢ6 νν}}0]6 ἤοοκ. 
Ηἰβ Ἰδανίπρς ἴ6 πηρλίζοῦ τὸ {πεῖν Ρ]Θ δι: ---- ΚΓ ἰς 
Βο6ῖ φοοά;᾽ --- Ἰηἀἰσαῖοθ [πὲ 6 βογνϑαᾶ [Ποῖ ποῖ 
ἴου ψαροβ, Ὀυῦ ἰπ οὐεδάϊοεποθ ἴο (6 Ὠίνιπο ψ}} 
(ΙΚΟ116Ὁ)]. Τὴ ᾿νᾶροδ, πονονεῦ, ογ ἀπ 0. ΤΟΥ 
ΔΙῸ 808}}}7 ΘΧρΙ δἰηθὰ ἴ0Ὸ τηϑθᾶῃ ταροπῖδῃος δηὰ 
(τ οὐ Ποαττίοις ρίοιγ. μας τμοῪ οἤπτεά ννᾶβ 
ΚΓ ρῥίθορδ οἵ εἰϊνοῦ, ἴΠ6 σοπιροπβαῖοπ [ῸΣ ἃ βἰανε 
ὙΠῸ δὰ Ὀδαη ᾿}1|δὰ (Εχ. χχὶ. 82), τπ0 ῥγίοθ ἴον 
ΜΠ ἰσἢ ἃ ἴδι)δ]α οανα σου]ὰ Ὀ6 ρυτοϊαϑοα {1108. 1}. 
2). ὅς ἢ 8η ΟΥ̓ΕΓ 'ν88 “τῇοτο οἤπηβῖνο ἴδῃ 8 ἀἰγθοῖ 
γοῦιδα] " (Ηεηρβίοπθοῦ). Αοοογαϊηρὶν ἰδ γὰ8 οοη- 
τορι Οὔ} τε)θοϊοα, 858 [Π6 παχὺ ὙΘ 86 ΞΠΟΥ8. 

ο,. 13. Διὰ ὥϑβονδὰ δαϊὰ, . .. ἴἰο [86 γοῖ» 
15.ο εχιοστηϊπδιίου οὗ (δ τγϑο διιθρβεγάδ ἰδ οὶ ἰο᾿ ἴθ. 4.5 [80 μγορίιεὶ δοιϑὰ ἰῃ [ῃ Ὠδπιὸ οὗ [86 
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Τοτά, τῃ6 [τὰ τοραγάς τῃ6 ναρο8 οἴ [Π6 Βπορηῃογα 
8 οἴογοή ἴὸ Εἰ πιξοῖ , δηὰ τΠπογαίογο 1618 ΠΝ ΓΟ ΓΟ- 

βοῃταῖϊνο δῇ τὸ ἀο Ὑὑἱ᾽ [ἢ 0Π|6 τη ποι ΆὉ]6 διπὶ. “ ΤΠ 
ὩΟΌ]6 Ὁσίοϑ δ ὩΪΟΩ Σ δὰ ναϊυθα ̓ 15, οἵ οουζϑα, 
Δῃ ἰΤΌΠΙς8] Θχργοββίοη, -τ 0η6 οὗ [Π6 ἴδν ᾿πβία πο 68 
ἴα ϑουίρειτγο πὶ ν]ς ἢ {παῖ ἔοτπῃ οὗὨἨ δρεθεῇ ὀσοιΓ5. 
“ΓΗΪΞ τοπάοῦβ ἴε ΟΧΟΘΟαΪΠΡῚΥ ἱπιρτοῦαῦϊα πᾶ τς 
Ιωτὰ ψουὰ ἀΐτοσς βιιο ἢ ἃ βυτὰ ἴὸ 6 Ῥεῖ πιο [0 
ΓΓΟΝΒΌΓΥ, 88 ΠΊΔΠῪ ἱπίογργεῦ ἢ ψοτάβ, “ ΤΉ γον ἴῸ 

186 ροίζογ,᾽" ἴἢὉ πηθϑπ, οἰτποῦ τα Κίηρ ἽΝ το ΒῈ ἃ 

ΠΟΥ ΪδΟ 5 οστοσ ἴον ΣΝ τ ἔγοΑΒΌΓΥ ΟΥ̓ΓΓΕΑδΊΓΟΓ 
(ϑυτ., Κις, δὲ αἰ.) ; οὐ δἰτοτίηρ (6 481 νονγοὶ 
οὔ τὴς ογπιογ, πὰ πιακῖπρ ἰἴ ϑΥποπυτηοιβ ἱτἢ (ἢ 6 
Ἰδῖῖοῦ (Φαμη, Ητ2|.}); οὐ ἀεγνίης ἴπ6 νογὰ ἔγοπι 

(16 Ἰηιγαηρι εἶν ΩΝ, τὸ 06 πάγτοισ, δῃα τεηογίη 
11 “ οἱοῖς ἴῃ τὰ ἐγοαβογα σμοβὶ,"" νι ἰοἢ ῬΓΘΒΒ6 
οἰ αἰ πιν 88 8 νυνὶ -τουπάρα δηα βἰ πη 016 ἐχρ δηβτίοῃ 
Τιογο 8 0 ΔΓΠΟΥΪΥ [ῸΓ δἰτογίπρ [Π6 ἰοχῖ, δηά 

ΠΡ ΑΙ ΑΥΒ ΠΙΘΆΠΒ ὅΠ ἱπιΔ ΓΘ ΤΏΆΚΟΓΟΥ μοΐϊογ, 
866 Π18 Οἷθαν τπαΐ [Π6 ΡἤΓΑΒΕ 5 ἃ βοτγῖ οὔ ργονοῦῦ, δπὰ 
8 υδοὰ σοπιοπιρίποι δ᾽ γῇ ΚΘ ΟὟΓ σοι ΟΠ δϑυς, 
ΤὮγον ἴὸ το τη ἀορ8. 80 τηυςῇ ἰδ οὐ ἀσηϊ, ὄνθη 1 
να τοΐοςῖ τ[Π6 ἀοοομηῦ τ] ἢ Ηδη βίο θοῦ χίνοβ οὗ 
15 οὐἱρίὶπ. Ης δύμιοβ ἔγοπὶ Φογ. χνῆ!, 2, χίχ. 2, 
(Πδτ {ΠΟΤ νγᾺ5 ἃ ροῖίοῦ ἐπιρογοά αθουῦ ἴπ6 Τειη- 
Ὀἷο, {παῦ ἢΐ8 γόογκϑηορ γ85 ἴῃ τὸ Ν αἰΐον οὗ Ηϊη- 
ποπι, Ποὺ ἔγομ [6 τἴπια οὗ Φοκίδη δα Ὀδοη ἴδδγ- 
}}γῪ φρο] το πῃ ΘΥΟΓΥ͂ ΡΟΒ8᾽ 016 γαγ, ἀπα τΠ8ι ἢ Π66 
ἢ 18. ῬΟΓΟΥΥ͂ ὈοοΆπΟ δὴ ὉΠΟΙΪΘΔὴ 8ροῖ. Ηδ ᾿ηδϑῖ3 
[Πδὲ ΟἿ" ρα ὐδάζο σοπίδί 5 ἂμ ΔἸ] υδίοπ ἴο τΠ6 δεῖ οὗ 
Ψοτγοπιίαἢ ((ἢ. χὶχ.) θη, τυ ἢ} Θον ΓᾺ] οὗ [Π| ΘΙ 6 ΓΒ 
δηὰ ρείθϑῖβ ἢ6 νοηῖ ἴὸ {πῸ ΨΆΠΟΥ οὗ ΗἸηηοπι, δηά 
ἔπογα ὈΙΌΚΟ ἃ μοι[0Γ᾽8 σαγῃοη νοϑβοὶ, δηα βία, 
“νη δὸ Ὑ}}}1 ἀο τιπῖο 1}}}8 μίαςο, βαῖ τ ΓΠ6 [οτὰ, 
88 ΟΠ6 ὈγολκοΙΝ ἃ ροτίου Β νοϑ80}] (δὶ σληποῖ 6 
τη 6 νι οἱ 6 ἀργαΐπ, πα εἶχαν 88.4}} ὑὰτγ τπ πὶ ἰη Τὸ- 
Ρἤοῦ Ὀροδακο {ΠἸῸΓΘ 15 ΠῸ ἸΏΟΓΘ ΤΌΟΠΙ. . . .. 8η0 [ν}}} 
ΤΆ ΚΟ τ ΐ8 οἰἴγ κὸ Τορίει." Ηδη βίο πθοΥρ οἰαὶπι5 
[πὶ τῆς σαϑῖη ΟΥ̓ {Ππ|ὸ {ΙΓ ῥίοοοα τὸ {Π6 μοιῖονῦ 
ὙΓᾺ8 δ ΠΙΡΙΥ ἃ γοηον ἃ] οὗ τΠ6 Οἷα δγπθ0] ἀπὰ ἃ ἰγοβϑδῇ 
Ῥ]εάως οὗ (ἀοά᾿ 5 Ῥᾷγροβθ ἴο μιιπῖ5ῖ. [{ 18 οὐ)θειθα 
ἴο {{|8 νἱονν νὴ πιο ἢ ἴογοα {παὸ τ6 ρμοϊοῦ αἸά 
ποῖ σογγα ΠΥ ἀν 1} ἴῃ Πίπποπι, δηὰ ἐπδὲ ᾿ μὲ αἰὰ, 
εἰνῖϑ ἴδον ποι ἃ ποῦ τρᾶκα πὶ ρου ΟΠ ΠΥ πης]δὴῃ. 
ΚΟ Ϊον ἐχ μίαϊη 8 (Π6 ρἤγασΘ 88 πηθπηΐρ, “ ΤΠ6 δι Πὴ 
18. 50 Ἰαγρα μοι ἢ ἴ0 ΡΥ 8 Ῥοῖίον (0Γ {Π6 γί (ςἢ- 
6Γ8 δπὰ μοίβ ἢ. π6 διγη 5 ἢε5, ἀπ Μ ςἢ ΔΓΘ 
τποῦυσῃι ΟὗἨἍ 8βὸ ΠΠπὴ|Ὸ να] α τπα Ὁ Ἰπση ΔΓῸ ΘΙΒΙΪΎ ΘΟΤη- 
ἐοτιοα [ῸΓ εἶνὸ ὑγοικίηρ οΟΥ̓́ΔΥ Ὁγ τὰ τπουχὰϊ ταῦ 
οἰ οβ ολῃ ΤΟΔΟΠΥ ὃς οὐϊαίποι! π ἘΠΟῚΓ δβιοϑα." 
ΤΠ 8, ποννόνοῦ, ἀοο038 ποῖ δούοιης ἴθ τΠ6 νογὰ 
"ἢ ΤΏγονν,᾿᾿ ὙΠ ἢ 8 οπιρπαῖῖς. [Ὁ 8 Ὀαϑῖ ἴο Γοβὶ ἴῃ 
1Ππ6 πσοπογα] σοποορτίοη οἵ ἃ ςοπίοπιρίυουϑ τοὐθοτίοη 
οὔ τιο οἴοτοα ψαο8. [ἢ τῆς ὀχοςσιτίοη οὗὨ [Π6 σομ- 
αὐπὰ τῆς Ῥγορπεὶ [γον [Π6 πιοποῦ ἴῃ ἔΠ6 ᾿οι56 
οὗ Ψεδονδῇ, νυ] τῇ Ηδπρϑ  ΠΡοΓρ ΟΧΡΙ αἰ ἢ 8 Δ8 πιολι)- 
ἵπρς τη ἢ τν85. τὸ ὕὉ6 σαντα τῃοηςο ἴοὸ τ μοτίοῦ, 
π᾿ ΤΟΡΙΥ ἴο ψ οι ἰς 8 ᾿05Ὲ}}7 8814 τῆδι ᾿{ τῃδι 
ψΓα 1Π6 τὲ εὐρετ, τηθδηΐηρ, πα ΘΧρ 6 55668 ΠΙπ)56] 
ὙΟΙῪ οΟὐποιγοῖὶν. ΤΠ]6 ΟἰΓΟΙΠΠΒΙΆΠΟΘ ἴ8, η0 ἀοιθῖ, 
εἰσηὶϊβειλπί, ἀπά πΔῪ ΟΧΡΓΟ58 οἰ Ποῦ ἐπας [Π6 Το͵66- 
εἶἰοπ οὗ {Ππ|ὸ ψασο9 τν8 ἀ0ηο ἴῃ δοθονδ᾽ δ ΠΔῚ6 δηα 
ὉΥ εἷς Διί ΠοΥΠν, οὐ τπᾶὶ δοίης ἄοπο ἰπ τἴμ6 βαπο- 
ΤΌΔΡΥ ὙΠ6γῸ [ἢ 6 ρ6ορ]Θ 656 π|} 604 (ὉΓ νγ ΥΡὨΪΡ, ᾿ὲ 
ἱπαϊταῖοα τῆδὶ τπὰν νου δ6 6] ἃ δοοοιιηιαῦ]8 [ῸΓ 
ἀπ οΐγ σουγβ6. “ΓΠῚ5 Βῃαπλοίι! ρϑγπχθπὶ Ὁ ἴΠ6 Ρ60- 
Ρἰο ἰεδάϑ ἴο δποίθοῦ ἴοκοη οὗ Φομονδμ᾽ 5» ἀνθ] ΔΒ Γο. 

γον. 14. Ἀμάσι σοῖο... δῃὰᾶ Ζδγ86]. Τὴδ 
ον] τ(Ὠγοαιοποὰ πούὸ 18 ψΟΥΒ6 τἤδη [Π6 ἔοτίηοσ. [1 
ἷδ τῇ: 1058 οΥ̓ ἃ}} ἔγαϊογπαὶ ἀη ΠΥ, ταργοϑθηϊοα ἀπ 6Γ 
[Π6 ἤχιιγο οὔ [Π0 οἱὰ ἀϊδγτυ ρου οἵ [6 πδέοῃ ἱπ 
[86 {1π|0 οὗ Φογοθοδαι. “ΓΤ ἷ8 τοῦθ ἰδ ἃ δδὰ αἰ8ὶ- 

ΖΕΟΗΑΒΙΔΗ. 

σα] γ ἴῃ (6 ΝΑΥ οὗἩὨ [Πο86 ὙΠῸ το τῃ0 οοιπρο- 
βτίοη οὐἩ τπ6 δεσοπά Ῥᾶγι οἵ Ζϑεο] ΑΓ Δἢ τὸ ἃ ροτοά 
ῥγίοῦ το 1π6 Οδμεντγ, (ὍΤΥ ἴο δοοοιιπὶ [ῸΓ {}}|3 6156 
ΠΟΥ πιαδῖ ρυῖ τῆς ρετοα θεῖ ἴο τῆς ἐπν5 οἵ ὅ᾽]- 
οἴηοῃ, ν᾽ ἢ ἰ8 φαῖς ἱπεοπεοίνδυϊο. Το Ὀγοβκίηρ 
ὉΡ οὗ τα παιίοη ἵπτοὸ ραγιῖοβ ὈἰτΓ τ] Βοπ1}]6 ἴο ὁλοἢ 
ΟἾΝ ΘΓ, ννᾺ5 οἵα οὐὗἁἨ τῃ6 πιοϑὲ ταγκοα ροσυ ἐγ ἴ 68 οὗ 
16 ᾿δίαγ “ἐν 151 Εἰδίοτγ, δπὰ στοϑῦν δοςοοϊογαιοα 
(τς ταΐϊῃ οὗ τπε ρορυ δῦ ἐδυ 56 πῃ {Π6 Ἰξοηνδπ ννϑγ. 

γοῖβ. 15-- 7. δίποο Ιβγδοὶ τγεοεῖοά τ σοοὰ 
Βῃορμβοῦα, {πεν δου ϊα δ τοπἰοὰ ὮΥ δπορίιογὰ οἵ 8 
νΟΥΥ ἀἰπἴδγοης οἶα88. ΤῊΪΐ8 ἔγιι}} ἰ5 γεργοβοηιθαὰ ὈΥῪ 
ἃ ἴγοϑἢ βΥταθο] 4] δοιίοῃ. 
εν. 15. Απὰ σοβονδὴ βαίᾶ.... βορβορά. 

Ακαΐη ροΐπιβ ὉΔΕῈΚ ἴο γϑν. 7, δη ἃ βδῆονβ αὶ [8 
ΡΓοβθηΐ δοίΐοῃ ἰ5 οὔ {Π0 βαᾶπὴθ βυτρο ῖς οἰ ΓΑΟΙΟΣ 
88 ἴΠ6 οη6 ἴΠθγὺ τοοογάθα. Α σσοοκ, ἃ αν, ἃ ρΐρα, 
ἃ Κηϊθ, οἵο., γαγ [Π6 ΑΥΙΟΪΘ5. ὈΠΌΛΙΥ σαττίο ΠΥ 
Βῃορπογά8. ΤῊ παίυτο οἵὨ [ἢ 656 ΟΥΠΕΓ ἱπη ρ] επί θη 15 
9 ποῖ δροεϊβαά, θὰϊ {ΠΥ γογα ἀοι0.}685 οὗ 8 εἰιαῦ- 
δοῖον βιιοα ταῖποῦ ἴὸ Ἰησπγο ὑπᾶη ἴο ὑὈοποῆες τΠ6 
ἤοοκ. ΤΕ οΟἸἑδ, νεἱτῖ 106 π8ι.8] δοτιρίυγΑ) ἱπηρ]}- 
ομτίοη οὗ νυἱεϊκοάποβθ. ““ἼΤὴ6 [6ΥΠπὶ αἰτοςῖβ διϊδη- 
τιον τὸ τπ6 ἔδει {παι ἴῃ ΤᾺΪΟΓ5 οὗὨἨ [16 πατΊΟΠ ΔΓΕ 50 
ὉΠ πάεὰ ὕγ τἈΠη6 διάϊεϊα! μαπίβηπλθπὶ ᾿ηἤϊοιοὰ Ὁ 
(οὐ, 88 ἴο ῦὃ6 πη80]6 ἴ0 566 {πὶ ῬΠ|151 {Π| 0} [ΤΥ [ΤΓῚ 
ἀἰϊγοοιοα ἀρκαϊηϑὲ [ὴ6 ἡδίϊοπ πον ΤῸ πα οττη πῃ 
(πος οὐ νοἰΐατο  (Ηδεπρθίοηθεγ). ἈΠΟ ἰ5 
᾿ηθληΐ ὉΥ τ δ ΟΥ] Βδρπογὰ 8 “ΓΘ “ Ἰδίοσ οὐ εἰσ 
ΒΆΥ, ῬΟΚΔΝ, οὐ Ηοθοϑ, οὐ Μοηδῆθη. Οἰἤογβ 587, 
Ηοτοά (Ηφηάογβοη), τπ6 ἢοπιδη8 (Ηοβίπαη, ΚοΗ- 
ἴον, Ἀίς!]), οὐ 120 Ὑψο]6 ὈΟΟῪ οὗ πεῖνα ΓΏΪΟΓΒ 
( ἸΕΠΕΘΙΕΠ ΤΕ" Ιν»γείου τὸ οοπηθῖπο τμ 1451 ἵπὸ 
ἀπά υηἀρτγβίλη {Π6 δορὶ τὸ τοργοβοης τῃς Γ]- 
ΠΩ ΡΟΥΘ ἰπ ἩΠΟΙΊΒΟΘΥΟΓ νοδίθὶ. “ΓΠ6 ρμοὶπὶ οὗ 
1Π6 ρτοαϊοκίοη ἰ5 ταῦ [16ῖ [ΠΟΥ ΨΠ0 Οὕσῃξ τὸ ῥγο- 
ἴοοῦ δηὰ κἰά ἴΠ6 ρῬοορ]6 νου] ΟρΡτοδ8 πα ἀ65(ΓΟΥ͂ 
το. ΠΟΥ͂ ΔΓ ρτεϑοηϊρα ἴῃ ἴπ6 (τη οὗἨ δη ἰάδαὶ 
ἘΠῚ ἴῃ οτάὰδν (ο σομρ]6ῖθ [Π|6 ΔῊ {Π0515 ἴο [ἢ 6 Οἠδ 
οοὐ 5ῃερῃοτά. ὙΤῃο ποχῖ νϑῦβο ἀθβουῦδ5 ἴΠ6 σοῃ- 
υςὶ οὗ {{Ππ|5 6ν}} γα ]ΕΓ. 
γον. 16. ΕῸΣ ὈΘΒο]ὰ 1 σαΐδο..... Ὀσϑακ οἹδ᾿ 

Ης ἀοο5 {Π6 ΥΟΥῪ Ορροβίθ οὔ ψῆδὲ ΟἸ τίσι 18 γταργο- 
βοηιοὰ 85 ἐοΐπο ἷπ 14. χ  . 8. Ηδ ποῖ ΤηοΓΕΪΥ περ- 
Ιοςῖβ, δὰ: ἀοβίτονα (εἴ ΕΖοκ, χχχὶν. 8, 4). Ὑδὸ 
Ῥοσίδηΐης. ΤῸ ῥγοδοηϊ το πάθην ἴῃ ἴδ ἴοχὶ ᾿5 
ἜΝ ναι δυϊοι} 1 ([Π6 μαβὲ δἀορίοα ἐπ Ε,. 

.. 8Βπιὶ πηογὰ σοποϊπίδης τυ ἢ [Π6 νον υἱδ. ΤῊΘ 
ΜΏΟΪΟ νΟΓΒ6 18 ϑ:ΓΙ Κὶς ἴῃ [5 ΠΟΙ Ρ]οἴο δη πηογαῖίοῦ 
ΟΥ̓ ραΓυ τ] ατβ, δον ΠΟΥ ΤᾺΓ (Π18 δ ν}]} Τα] (Ὰ1}5 
βοῦς οὐὕἮ παῖ ἰ8 ἱηνοϊνοά ἰπ [6 ογοπῖδὶ σοησαΡ- 
τοῦ οὗ ἃ δῃοριοεγτά. “ΓΙ βίο ΥΥ οὗ ϑγδοὶ αὔἴον 
(6 ἤοβῃ [ιτη 68. [ὉΓ σοηίαγ 68. ΟἿΟ σΟΠτ ΠΟῈ5 
σΟΠΙΠΘΏΤΑΥΥ ὑρὸη ἴπ6 ἤάο]ϊῖν οὗὨ (5 ἀ6} 1 ποδτίοη. 
ΤΒδ ὑτεπκίην ΟΠ οὐὗὁ Ποοῖβ ΘΧρΡΥΘΞ8609 [ἢ ἴοτγοοσίουϑ 
στοοά οὗ τῃ6 5ῃδρίιογι 8 0 ἘΝ} τοπὰ ουοη ἢ 658 
ΟΧΙΓΕΠλΐτΐο5 γατθοῦ ΤΠΔη ἰοδο ἃ βῆτοα οὗ [6 ἤο5ἢ. 
ΤΠ ἢἶ8 15. Ὀοεῖοῦ τῆδη ἴΠὸ υἱοῖς (Εὐσαϊὰ, ΗΖ) τ ἢ ἢ 
τᾶκοβ ἰδ τοί ἴὼ ᾿ἱπ)υγίοβΒ σδυϑοα ὉΥ ἀτνπρ τῃ8 
βοςξκ οτοῦ τοιρὴ δὰ βιοηῦ τοδάβ. Βαϊ [ἢ 656 
ΤΘΓΟἾ 6886 ΤηλΒΙοΥΒ 8. ἴ0 Πηθοῖ ἀϊ6 τοι υτίοη. 

ψογ. 17. ὙἘοομιο ἴο [86 ΨΨΟΥΏΪΘ8Β5.. . . ὈΜΪηάοά. 
ΤῊΘ ὉΣΊῺ ἷἰ5 ἴῃ6 οτγραη οὗ δίγοηριῆ, ([Π6 σία Ὦξ ογὸ 
οὔ νἱμίαποο. Α8 ἴπ686 ΓΘ [86 ποιά θο ΓΒ Ὑν αἰ ἢ ἰη- 
ϑιοδή οἱ μιατάϊην τὴ6 βοσϊκ 48. πο γ βῃουϊὰ ἴδνβ 
ἄοπς, βῃδιμοΠγ αὐπδοά ἴΐ, [ΠΟΥ ἀγὸ ϑρεοςϊεα 83 
το οὔήεοσι8 οὗ μυπίδῃιποπι. ΓῊΘ Ἀρράγοπὶ πη ῖθ 
οἵ πιοιδρποτγίοαὶ Ἔχ ργοβϑίονβ ἰπ ΓΠγολ τ ηπρ ἃ ϑυσογᾶ 
προ τΠ6 ΔΙΊ δπὰ το ονα, πὰ ἐπε ἀςοϊλγίηςς τῃαἱ 
{86 ἴοτγπηοῦ 85}8}} 06 τυ οσϑᾶ απὰ Π᾿ὸ οἴποτν Ὀ] πἀεὰ, 
48 ἰοὰ βοῖηθ (Φάιη, Βυπδβοπ, 1ἢἾΓ6856]} ἴ0 γίνε ἴὸ 

ΦΌΓΙ ἐν ροϊηης Ξ ΤΊ τοὶ ἄγγποβα (45  υἰραῖε, 
Ατδῦ. διὰ ὅ6πι. δ ἀπο ἰῃ ).οαιϊ. χχυὶϊὶ. 33). 
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Βα ἰς ἰβ Ὀεῖίοτ ἴὸ αἴϊονγ τας τῃς Ῥσγορδεὶ σοπηθοῖβ 1 δβεοτίοη οὗ ἴμ6 διιδριιετὰ ργοὰιορὰ πὸ οθθοι. Τ}Ὲ 
ΒΕΥΟΓᾺΆΪ ῬΌΠἰ πο Πὶ8 ΤὈσεῖ ΠΟΥ ἰπ ΟΥοΥ [0 τεηάοῦὶ ἰογο-ἀοοπιοὰ ἤοοϊς τυτῃ 
Ρτουίηδης [116 στοδίπαββ οὗἁ [δὲ τεϊγτ δαιϊίοη. Τὰς 
καογρὰ τυγίϊογβ δῦ ποῖ ςοποογηοὰ αδοῖῖ {ἢ 6 τοα αἷγο- 
τοσηδ οὗ δὴ ἁγιβείδὶ τιδιογὶς θογο (ἢ6 8686 18 
ΑὈαμπ άδπιὶν ρῥἰαὶπ (εἶ. 15. ᾿χὶϊ. 5). Α δἰνηῖ αν τεὰ- 
50. τηὴῶν ἤἢέγο Ἰοὰ ᾿πυϑεπιηα! 6 Γ ἴο (Ο] ον, τι ΟἸι8]- 
εἶδε ἴῃ οπδησίηρ ἴ6 νοῦξθ ἔγοπι ἴῃ ᾿ἰνο! δὶ ῬΟΣΙΓΥ 
ἰηῖο ὑπ ᾿δλιιποβῖ ργοϑα ΕΥ̓͂ τοπἀοτίηρ, “ Ἧος ἴο τε 
Ἐῃορηογὰ ψ ῆῸ 5. κ ἃ ὈυτοΒ6Υ, Ὑἤοϑο Κηϊΐε 15 ἐῃ 
Ηἷς πδπὰ δηὰ τοβο οΥς 8 Ἰροὴ ἴῃ6 δΏθαρ ἴ0 δἰ δύ 
το τ. 

ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΘΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ. 

1. ΤΒε γοε)οξείοῃ οὐ 1986] δον πὸ Πςβὶι ἰ8 ὑῃ6 
Οὔα δδὰ βκι )θοΐῖ οὗ τἷ9 οδαρῖεγ. ΤῊ ῥἱείογο 15 
ὙΓΠΟἾΥ ἀτκ, πῃτοϊονυθὰ ὉΥ ἃ βἰπρὶθ ΤᾺῪ οἵ Ἰῖφῆν. 
Πα ἱπιρτγοβδίοη τηδὰθ ΌὉΥ ἴἴ6 οροπίηρ νϑύβθβ, ἴΠ6 
τὶν ἁ κι ησ ῥγοϊάθ, 18 ἀδεροποᾶ 8}} {Π|6 ΨΨΔῪ 
τῆγοισἢ ἴο τπ6 ὁπἁ. Α πμϊγ] ν᾽ πᾶ οΥὨ ἤδπι8 βυγθθρ8 
«Πγουρἢ [Π6 οπιῖγο ἰδηά, ἰανίπρ ᾿νδϑῖο τηοιηταϊη 
Ἀπὰ μ]αΐπ, ἴοτοβῖβ δηὰ πηολάονβ, δηὰ ἀγγὶηρ τ ρ 
ΘΥ ἢ ΒΊΓΘΑΙΏ8 δηὰ γίνουβ. Μϑῃ δηὰ Ὀθαϑῖβ ΓΘ ΟΥ̓́ΘῚ- 
ΚἌΚΟΩ ΤΟρΌΙΠ ΠΟΥ, δηὰ τησὶν οΥθβ οὗ [ΡΟΣ δηὰ ἀ6- 
ΒΡΑΪΡ ἱπάϊοδῖο (ῃ6 Τοπιρ οίθποββ οὗ [ἢ6 ΠΟῪ τιΐη. 
1 βοοπὶδ 48 ἴἢ τὴ Ῥτορδοῖ, στ βίπρ σὲ τ 1Π6 ἀν δι} 
Κιταπάσιν οἵἃ [ἰδ τπθῖηο, δὰ οοηπἀδηβοα ἰηἴο ἃ ἘΝ 
Ροσες ᾿π65 τ1π6 δι υξίδηςθ οὗ 16 ἰοπς ΟὔδΡίοΓΒ ἴπ 
ὙΠΟ} Μοβοβ οἵ οἷά Παά ρῥτοαϊοεϊοὰ ἴἰ6 ἀϊνίπο Ἰπὰρ- 
πΠ6 πὶ ΠΡΟ 80 πη ἈΠ {1} ροορ]θ. ΤΠ παιίοπδὶ [8- 
ΓΔ6] Πδα ὀπ]ογοα ρΡοοι τ ρυϊν:]οροβ, Ὀπΐ σας ὑτὶν- 
Προ 8 αἰσσανβ ἀγανν ΜἱΓΠ ΓΠ πὶ ἱπογεαβϑοὰ σοϑροηβὶ- 
ὉΠ. Α58. Φθβονδῃ βαϊὰ ὈΥ̓ [ὴ6 του οὗ Απιο8 
(111. 2), “οι οὐἱγ ἴᾶνο 1 Κποόπη οὗὨ 4}} 11|16ὸ δ πι]- 
1} 165 οὗὁἨ ἴΠ6 φαγί ; {Πεγϑίοτθ Ὑ{}}} 1 ῥυπίδἃ γοῦ [ὉΓ 
4}} γοιιγ ἰπίαυ 168. Ἀρολιθαάὶγ ἴθ 1η6 οοῦτδο οἵ 
τοὺ Ῥγανίοι 8 ̓ἰἰδίοτυ δὰ Οοὰ νἱδίιθὰ τοπὶ ΜΓ] 
ἢἴ8 το, πὶ ἴποτὸ δὰ ΑἸ γαγδ ὈεΘὴ 8. ΤΕΘΟΥΟΓΥΥ. 
Ἄν δ, μεβε]!οποθ, οὐ ἤλιΐπα μϑά οχϑουϊοα 8 Ὑγδίῇ ; 
ΟΥ ΠΟΥ οτο βο]ὰ ἱπίο τπ6ὸ παηὰ οὐ ἔποὶγ θη θπηΐοβ 
ἴογ ἃ ἰοῃχοῦ οὐ Βῃοῦῖογ ροτίοα ; δῃἃ οὔδθ ΠΟῪ δὰ 
δοίθα! ἢ ν Ὀσοη ΓΥΑΠΘΡΙΔηϊοα Ἰη10 δ ἰογοίση ἰδηᾶ 
ὙΠ δγο [Π6Υ παπδι,οἢ ἴοῦ τοῦθ τπδ 0ἴἅᾷἔΉν»  ρΈΠΟΓΒ- 
το. δι ἴῃ ἴπ6 οηὰ τῆς τοὰ νν»αὰβ ἰΠοὰ οὔ, δηὰ 
ΤΠΟΥ τοϑιπιθὶ {Ποῖ Ογη6Γ οοπ πο. Νον, ἢον- 
ἐνὸν, 1Ππόγὸ νὴ τὸ 6 ἃ ἤπαὶ δεὺὶ οἵ ἡυἀρτηοπῖ, ΟὁΠ8 
δΌΠΙΓΑΪΠΓ τ0 ἰπ {{π0}} 41} ταῦ πδὰ Ἧγε: Ὀοΐοτο, δηὰ 
ΟΧΡΓοδδίπς ΟΠΟθ [ὉΓ 8}} [π6 ψγαιῃ οὔ αοὰ ὑροῦ 
οὐδάυταῖα ἱπιρεπίίθηοο. Το πη  ΠὉ} ὑγιιδίθοβ 
δοιὰ Ὀ6 ἀἰπροκβεββοὰ οὐἉ τποὶν ὑγῃβι, τμοσ Ῥγθοίοιιβ 
ἴῃ Πουτπορ ρίνοη ἴο ΟἸΠΘΤΑ, απ {Ππ᾿π|βοῖνοβ οδϑῖ 
οὐ τὸ ὈΞΟΟΠΏΘ ἃ Ὠἰδείῃρ δηὰ ἃ ὑγιπογά. Ἐοτγοίρῃ 
ἴυ65 πὰ εἶν} αἰβοοτάβ ψοι]Ἱὰ σοησαῦ ἴὸ τοσκ ΤΠ 6] 
εἰοκι τιιοτίοη, δηὰ ΠΟΥ τ ΠΟ 5ῃου]ά 6 τῆεἷν Ῥγοῖθο- 
ἴογβ νου μοσοότα τῆ οῖγ ΟΡΡΓΈΒ80Υ58. δο πίοι 
ἢΠεπάδ οὐ ποῖ ρεγβ ἴῃ μδάνδι Οὐ Οὴ ΘΑΤΙΝ, ΤΠῈῪ του] 
Ρδδ5 ΔΥΓΑῪ 85 Ἀπ ΟΥζϑηϊζεὰ ηἡδίίοη, δὰ ᾿ἶγθ ΟἿΪΥ 
ἴο Ῥογροιιαία [ἢ τηριηοτν οὗ [Πεὶγ ρϑϑὶ ΠΙΒΙΌΤΥ, 
δηά ἴδ ῖ πιοτὸ Υἱν! γ το στοαὶ ἰ68Δ0}8 οὗ δἷπ δῃὰ 
τοιτ δα τοη. 

ἢ. Βυὶῖ Ῥγίογ ἴο {πθ σοῃβαπηηδίίοη οὗὨ ἐμὲ8 χτοδὶ 
δοὶ οἵ παάρτηοπίῖ, Ὀοίογα [πὸ ἤγο γγδ8 γοῖ Κὶπαϊδὰ, 
16 Τοτὰ ἀείογπιίποά ἰὼ τὰκ οπθ 1851 οἤτί ἴὸ 
8δαν6 [6 ᾿ ΓΟ Ποἃ ροορ]θ. ΤΠ ἷδ ἰδ δὶ (οσττ πη (ἢ 6 
δι γι Κίην δυπδο ἦβπι οἵ {πὸ σΠπδρίου, ΌΥ̓ 8 δῃερῃογὴ 
ὙΠῸ Γθ ἴο ἴδκὸ οἰιαγρο οὗ [6 δοοῖ ποινί- 
δἰδηάΐην 1[8 πιίδογ Ὁ]. οομαἀ πἰοη. [παιοδὰ οὗὨ Ὀ68Γ- 
ἱηρ ἃ βιἰησὶς Ἵγοοῖ, 6 15 ἔΓη δ 64 νυ 1ἢ π᾿ Ὸ εἴδνον. 
ἘΠ656 ἤδνθ ΠΑΠΊ65, ΘΧΡΓΟΔΒΙΠΩ; ἰῃ ΟὯΘ 6Ά86 ἴΠ6 ἀἷ- 
Υἷπο ἕδυον τΠξιίοϊ γα οἵδ᾽ 4}} Ἔχίοτγῃ] ἴοοβ; ἰπ εἶ 
οἴδοΥ, πηΐοη Οὗ οοποοΙά, ὙΒΙοἢ ἤθη ἰδ αχὶεῖβ οχ- 
οἰπάδϑ Π6 6Υ}}9 δγε ἴο 06 Θηχοηδαγο ὉΥ που 8] 
ἀἰδίττιδι απὰ αἱϊεπδιίοη. Βπεὶ ἶἰὸ ἀϊίροηοα δηὰ 

ΔΥΑΥ ἴοπὶ δἰπὰ πὶτῃ 
ἸΙοδιϊης. Τῆς Κιηάὶν εἴτι τιβαγδΌὶν ἔα θὰ. 'ΤῺΘ 
ΡΑββδρε ὈΘΑΓΒ ἃ ΒιΓΪΚΊΏ ΡΣ ΔΉΔΙΟΩΥ ἴὸ ἴδ6 ραγαῦϊο οὗ 
πο νἱοκοὰ Ὠιβδαπάιποη (Μαιι. χχὶ. 88, 8ὲ; Μαδῦὶκ 
χὶ, 1-12). ὙΠ 6 Ἰονὰ οὗ εἶα νἱπεναγὰ ᾿δὰ τοροδῖ- 
ΘΟ δοηϊ πηοββθησογβ ἴὸ Γοοοὶνο οὗ ἰϊ8 ἔγυὶῖβ, Ὀὰς 
ἴΠπ6856 ὙΟΥΟ δϑυνοὶ δηὰ ἰπ)υτοὰ δ8 οἴθη ἃ8 ἴΠῸῪ 
ΨΌΙΕ δοηῖ. “Αἱ ᾿ἰδ5ὶ ἢ6 δοπῖ Ἰιῖ5 ϑοῃ, βαγὶπῷ, ΤΏΘΥ 
ὙὙ}}} ΓΕνΟΓΘΏΟΘ ΤΥ ὅοπ.᾽" Βαῖ ονὸθ τοϊδ τισλῃ 
[δα]. Τῆς ὅοη νγῶβ ΠΟ τη0 19 τοχαγ δα τἰδη τὴ 
ΒΟΙΓΥΆΠΙΒ πα ὑοθη. (η [10 ΠΟΠΙΓΔΙΥ, ἴν6 ὙΓᾺΒ οδδὶ 
ουὔϊ οὗ [Π6 νἱπογαγὰ δπὰ ἰδίῃ. ᾿1}ὸ ΟΠ ΘΙΠΡΟΓΆΓΥ 
δονβ, Ὑποη αϑκοὰ Ὁγ οὐῦ Ἰωοτὰ δὶ που Ἱὰ ὑὕο ἴῃ 6 
ἴδιο οὔ {Ἰχθ56 νἱοκοὰ Ὠπ θαηἀμηοθῃ, δηβιεγοὰ ργοϊηρι- 
ἰγ τὲ 1ΠῸ Υ που ὰ ὃ6 τηΐβεγὈΥ ἀοδβίτογοί, πὰ τὴ 
νἱπονδγὰ ἸὸΣ οὐἱ ἴὸ οἱ οῦβ ἢὯῸ ποῦ]ὰ ταπογ 106 
ἔγα 8 ἱπ ἐπ οῖγ δεΆδοη. ΤΟΥ ἰπυ8 ργοπουπορὰ τἢοὶν 
οὐ δεηΐομοθ. ΕῸΓ τπ0 ϑανίουν, δον τοπιϊπαὶης 
ΤΠ ογ οὗ {ἢ βίοῃα υἱοὶ (Ππ6 θα ἀοΥΒ το)οοϊοὰ δπά 
ὙΠΟ γοῖ Ὀθοδπιο ἴΠ6 μολὰ οὗ 10 σΟΓΏΘΓ, ἀοοϊαγοα 
ντἢ στοδὶ ϑο] πη ἰτΥ, “ Ὑ πογοίουθ 880ὺ 1 ὑπῖο γου, 
1πὸ Κηράοπι οἵ ἀοὰ 54}} ὃὈ6 τακϑὴ τοι γου, δηὰ 
σίνϑη ἴο ἃ πδίίοη Ὀτϊηρίηνς ἑογτὴ τὴ ἔτι 15 Ἐποτοοῦ. 
Νοιδίηςς Ἰοτο νγὰ8 ἴὸ ἀοῃθ. Τα ἰκδὲ ἀπά 
οτοπίης; τ δηϊ διδιίοη οὗ ἐθο αἰνῖ 9 Ἰθοτον δὰ 
Ὀδοπ πιϑᾶς, δῃά γεῖ, ΒῸ [ᾺΓ ἔγοτῃ αὐνδιοηΐϊης δηὰ 
Γεοοϊαϊπεηρ ἴδ ἱπδιτυδῖθὰ ρεορὶς, ᾿ξ ΟὨΪΥ ἰμοθηβοὰ 
τπ6π|, 8πα Ὀτοῦρῃς Ὑτγϑ ἂἀπὰ {1]ἀοἷπς ὑροῦ [89 
ὈδθΆτοῦ οὗ {πΠ6Ὸ τηθββαρο. “ι8ῖ 30 ὑχδὸ το ἤοοῖκ 
ΖθοπΑΥ Δ ἀοβογίθοθ. ὙΉΟΥ δά [6 βογνίοθβ οὔ 
Ηΐὰ ἢ ᾿π|50}} σ4}}8. Ὠϊπι86} 7 ἴπ6 αοοὐ ϑΠορδοια, 
ἀπᾶον ὙΠΟΙΏ εἶ ΏΔΥ δηὰ γτοιϊδοῖίοη δηὰ γΈΡρΟΘΟ, 
ἔγοθη ρδβίθγοθ, δη γυηπίηρ δίγοδιῃθ. Βαϊ ΤΠ 6Υ 
ψνουϊὰ ποηθ οἵ Ηϊπι. Ηδ σϑια υηϊο ἰιἷ8 ονη, πὰ 
᾿ἷϑ οὐαὶ τεοοϊνοὰ Ηϊπι ποῖ. ΤὮΘΙΟ νγ͵8 ἃ ἀ 6110 6 Γ- 
δῖο δηἃ ῬδγορΟΥΥ τοὐθοϊΐίοηα οὗἨ Οοἀ᾽8δ ἀπδρδαϊ- 
010 νἱ. Ὑ θη τῆ Γυτουθ τον ἃ, ζαιποιϑα ὃθ- 
ἴοτα {86 ἐγϊθιιη4)] οὐὗἉἩ ῬΊΪαῖο, τσὶ ἐΠ6 αἷν νυν ἢ Βῃου (8, 
“ΑΥΑΥ ΜΠ Ηΐπι, ογυςϊγν Ηΐπι,᾿ ἴ6 Ἐοπιδη ρὸν- 
ΘΓΠΟΥ δϑκοὰ ἵπ νοπάογ, 854}1 1 Ἄσσον γουγ Κίηρ 8 
Ιηδίδη Ἐν σδδ [ἢ6 διΔΓΠ Πρ; δῆδυγοῦ πὶ ἴἢ6 πολὰ δ 
οἴ πὸ παιίοη, “ ε αν πὸ κίης ὃδυῖ Ομϑδν᾿ 
(9οῃη χίχ. 15). ὙΠ 656 ἀοοίθῖνο νογὰβ8 ἱδγπιἰ ηδιϑά 
[ῃ6 6486. ΡΙ]αῖο οοαϑοὰ ἴὸ τοιηοηβίγαῖο, πὰ σανὸ 
8θηΐδηοθ ἴπδι ἰξ δῃου]ὰ Ὁθ 48 ΠΟῪ τοαυϊγοὰ, "θη 
Υ 88 ἢ] ]ο ἃ 1.6 τηοαδβιγο οὗἁὨ 18γβ6 16 ἰοἰααγ. “ΤΙ 
᾿δὰ ποῖ σοπ|6 ἃπὰ βρόκϑῃ ὑη10 ἴπ6πὶ, (ΠΟῪ δὰ ποῖ 
᾿ιδὰ δἷπ ; θαϊ πον ἴᾶνο ΤΏΘΥ ΠΟ οἷοκθ [ὉΓ τΠοῖγ δἰη. 
ον ον ΑΙ [δά ποῖ ἄοπὸ δποης ἴποπὰ ἐἢ6 ἸγοΥ 8 
ὙΠΟ ὭΟΠΘ ΟἿἿΟΥ τηδη ἀἷά, πον ἡδὰ ποὶ ᾿δὰ εἷῃ ; 
Βαϊ ΠΟῪ ἰἰᾶνθ, ΤΠΘΥ ὈΟΤΝ δ66η δηὰ ἢδιοὰ ὈΟΓὮ Πιθ 
Δηᾶ ΤΩΥ ἘΆΓΠΟΥ "ἢ (ϑοἢη χν. 399-24). [6γϑο] γοὐεοῖθα 
1Π6 φορὰ διορῃογά, ἀπά νγδϑ {186} πη ὑγη τοὐϊθοϊοά. 
Το ὕψγο βίδνοβ οσο Ὀγόκοη, δπὰ ἢ ψῇο ἰιοϊὰ 
{Π6πὶ το παι βῃηδα ἢἰ8 οἶοο. Νοίμογ ΒοδιΥ ΠΟΥ 
Βαπὰθ δῇγ Ἰἰοηρεῦ ρεγίοττηθά ὑπεὶγ χτδιοία] ἤιπο- 
ιἷἶἴοη. Τὸ Ὀγδακ ἃ βῃδριογα᾽ 8 ἐγοοῖς ἰϑ Δ ὙΘΓΥ δἰ τ- 
ΡὈ]6 δοῖ, πὲ 88 ρογογπηθα ΟΥ̓ Οη6 Ἧ80 γΓδργοδϑη θα 
1Π6 Θουά Βῃπορδοτγᾶ, (ὶ Ἔχργεβδοὰ 8 πιοδὶ ἰδαγίηϊ 
τΡΌἢ -- [μ6 ἤηα)] ποαπάοηπιοηϊ οὗ {πὸ Βοος ὈΥ ἢ 9 
ΟἾΪΥ θεΐπα σῆο οοι]ά εοά, χυΐάθ, οὐ ἀείοηά ἱ, 
Ἐνοῦ εἶποο, [06 πιΐβογδ 6 δῆσον δυο οχροτεποδά 
[π6 ποῖρῃιϊ οἵ Δοηονδη᾽ ν 'ννογάβ: οΘ ὑητοὸ {Πθ0πὶ 
ΠΡη 1 ἀορατὶ ἤοπι τῆοπὶ] 

8. Το σοπείογδιίοη οὐ 86 ᾿πιδγοδιίης οί εἰς 4] 
δηὰ ἐχοροῖίοδ! φηοδιίοπϑ δυρμροβίθά ΟΥ̓ ἴΠ0 ηυοίλ» 
εἰοη οἵ νογε. 12, 18, ἰη Μαδιίπον χχνυίΐ. 9, 10, ὑτορ- 
οΥγ Ὀοϊοηρο ἴο τπ6 ἱπίεγρτειϊδιίοπ οὔ {πὶ Οοθρεϊ, 
566 ΙΔηχὲ ἐπ ίοο. ΑἸιπουμῇ ἐπ 6 νδηρμο  βι διυγίδ- 
αἱδο τπ6 ἰδησύδρο ἰδ οἰἶτοδ ἴο Φογεπι δῆ, {ΠΟΤ 8 
δολτοογ ὃὉ6 ἃ ἀουδι δι Πα ἀοας ἰη ἔδοϊ ηαοίο ΠῸΠπι 
Ζεοοϊιανγίαῃ. ΤῊ οδεθ ἔπεη ἐσ οπο υγῃ οἷ {ΠΠπεῖγϑῦθϑ 
ΥΕΓ π|ὸὸ}} [86 ρείποῖρί 6 αροη πϑίς ἢ ϑαςσῖ δΔρρ]οα- 



88 ΖΕΟΗΑΕΙΑΗ. 

εἶοπβ οὐ τ:6 ΟἸ]ὰ Τοβίαπιοπι τὸ τδάθ. Τα βυὺ- 
βίδῃο οὗ τς [ποῦρῖ σοηῃίδὶ θα ἰῃ γογ8. 12, 18, 18 
τπκὺ τὴ6 βεγνῖοοβ οἵ ἴΠ0 ροοὰ δβδρῃθγὰ ὑγϑ 6 οοῃ- 
ἘΡΙΡΤΟΜΕΥ ὉΠαοΓγνα]ιθα δηὰ τοὐεοιοα Ὀγ 1Π6 Ηοςκ, 
δηὰ εἰὰϊ (ἢ ]8. ΒΟοΙΠ .] τοὐθοϊΐοη τγ88 ἱπα ΠΟΥ 
τοῦακοα Ὁγ τπὸ ᾿ογτά. Νον τιῖ8 γου]ὰ ἤᾶνο Ὀδοη 
Γ] Π]1οὰ ονθη δὰ τογο ὈΘαη ὯΟ 5416 ὮὈΥ͂ 488 [ὉΓ 
ἃ Ρτοοῖδα δι οὗ ΠΟΠΟΥ, ἀη ἃ ΠΟ δρρ ἰοδίοη οὗ παῖ 
ἸΏΟΠΟΥ͂ ἴ0 8 Βρο(!ῆς ρυγροβθ. «{ι8ῖ 85 ἴῃ [Π6 οοτ- 
Γοϑροη ἀΐῃρ' φΆ56 ἰη ἰχ. 9,10, τἴ86 ργοαϊοϊίοη γοβρθοῖ- 
ἵπρ οὔὖῦ Γογὰ 8 ἸΟῪ δηὰ ρεποοῦι] ροβί!οη δηά 
ΟΠΑγδοῖου νου ]ὰ ἤᾶνο Ὀοοη βοοοιηρ ] βηοά, δὰ Ης 
ποῖ τηϑάθ ἢΐβ ἔοστηὰὶ ΘΠΙΓΥ ἰηΐο ἡ ἀαηυφαῦι τιάϊηρ 
ὩΡΟῚ δῇ 888. ΒΒ ἰΐ ρμἰοαβο τῃ6 [ωοὐτά ἰπ 1881 οΆ86 
δη ἰη τ ΐβ, ποῖ οἷν ἴο ὅι16}} 1π6 ρσόπογαὶ ρατροτί 
ΟΥ̓ Τῆς ῥγοαϊοιίοη, Ὀὰ0 ὄνοη ἰὼ Ὀγπρ ρου δῇ δχϑςῖ 
ςοΟΥΤοΒροπάθησα ἰπῃ ΤΟΥ ἈπΠα Ὁ ΠοΒβΘἢ [14] ἀο[8118. 
1 μι5 1η 1ΓΠ6 ῬτΟΡΏΘΟΥ, [8γΓ86] ἀδργοοίαίθϑ [6 ψου 
ΟΥ̓ τ|6 ΠΑΡ υλαὴῈ Βογν δ, Θβυτηδιηρ [6 πὶ Αἱ 
«ΠΓΟΥ ρίθοο8 οἵ βίϊνον ; ἰπ (ἢ πδιτδῖῖνο οὗ ἴπθ ρ058- 
γμεὶς ἴὸ Δρρθαγβ ἰπαὶ {π|8 8 6 Ὀτγθοῖβ6 80}Π| [ῸΓ 
γΥ ἰ ἢ τ.6 ϑανίουῦ γὰ5 Ὀοῖγαγοά. 1η [Π6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ, 
π6 δ πη μαϊὰ ἴογ 186 ρΡοββοβδίοῃ οὗ [Π6 βῃθρμογὰ 
85 ἱπ  ρ Δ ΠΥ σαϑὺ ΔΌΥΑΥ ὈΥ ἷτὰ; ἰῃ τῆ ΠΙΒΊΟΤΥ 
ἰς νδ8 80 ογάἀογεὰ Ὀγ τη6 ἰ,οτὰ {παῖ [06 ῬγΙεβῖβ δπὰ 
ΕἸογα ἀϊὰ ηοῦ ἄᾶγα ἴο Ρεϊ 1] {Π6 ἸΓΘΑΒΌΓΥ [6 ῬΥ]ῸΘ 
οὗ τἴιὸ ϑανίουτ᾽ θοῦ, ἴογ {ΠΟῪ βαἰὰ, “τ 18 ποῖ 
Ἰατνν}." [Ιἢ [86 ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἴ[ἢ9 (ὨΪΓΙΥ ρῥίθοββ οὗ 
ΒΙΪΥΘΓ ΔΓ ΠΡΟ [0 106 ΡΟΙΟΣ, ἑ. 6., σοπίοτηρία- 
οὐβὶν βρυτγηρά, γοῦ 118 18 ἄοπα ἰπ (Π6 τριηρὶθ; ἰῃ 
1016 ΠΙΒΊΟΥΥ [16 ΤἸΏΟΠΘΥ ΜΟΙ 186 ἩΓΟΙΟ θα ἰΓΔΊΓΟΥ 
δὰ γοοθὶνοά ννῶϑ Ὀσουσῆῦ ὉΔΟῸΚ ΟΥ̓ πἶτὰ τἢ0 1086 
Ψ)ὸ ἢδὰ χίνεοη 1ϊ, ἀηἃ ὙΠ6η ΓΠΘΥῪ αοοϊποὰ ἴο ἴδ Κθ 
δι,).ὕὄ "πο οαδὶ ἀονγῃ τῇς ρίθοοβ οὗ 5176. 1π [ἢ6 ἴθ 1- 
ΡῈ; θαῦ τΠ6 Θοο  ββί 8008] δα οΥ 1168, ἀπ ἴῃ; 
ἴο ΔΡΡΙΥ ἴδ οοἷῃ ἴο ΔΏΥ δϑογϑᾶ 080, ἀονοίδα ἰδ ἴὸ 
116 Ῥυχοθαδο οὗ στουπὰ ἴο ὃθ 864 88 ἃ ὈθΓΥΪηρ; 
ΡἾδοθ ἴον βίγδηρεῖδ, δπὰ ἴπο ἰαπὰ ννΐςῃ ἴπδν ρυτ- 
οἰαϑοὰ νγτ85 “ἐδ ἘΣ: βο]ὰ,᾽ ἃ Πεο]ὰ πιο ῃ ἀουδῖ- 
1688 88 βοϊβοῖϊθά Ὀροδυθο ἰδ ὰ8 80 ὑγοκθῃ δηά 
τιαυγοὰ 4Δ8 (0 ὃθ ὈΠΗ͂Σ ἴοΥ δρτίου ταὶ ῬΌΓΡΟΒΟΘ, 
ναὶ ὙΠΙΟΙ γαῖ ἴῃ 108 ΝΕΓΥ Πδη6 οΟη αἰ ηοα 8 ρθοῦ- 
ἸΔῚ δι ωοβιίίνοποββ. Τῆϊϑ8 ἀἰά ἀϊνίηθ ῥτγονίάθηοο 
ὑτίπρ δὐουῦ ἃ βιγικίηρ οοτγοβροημάθηοο ὑοδγθθη 
(6 δυταθο} 104] ἐγεδίτηθηῦ δηὰ βοϊΐοη οὗ ἴΠ6 ργοροῖ 
δηὰ 1π6 δοῖι8] σουγβα οἵ ὀνβῃ!δ ἱπ ἴη6 Ὀοίγαγαὶ δηὰ 
τοὐοςτίοη οὗ οὖ ϑανίουγ. 

4, ΤΠ οδοῖοο οὗὨ πηϑῆ πότοσ 1165 Ὀοί ΘΟ ἃ σοοὰ 
ἐπορδογὰ δηθὰ πόοπθ δὲ 8}, αὶ Ὀθίνθθη ἃ ροοὰ 
διορμογὰ δπὰ ἃ ὕὑβὰ οπθ. ἴβγδδὶ ϑῇ οἱἹὰ γα] οϊθὰ 
1ῃ6 ρταοίοιϑ ρτγονϊδίοη οἰεγεὰ Ὀγ τπὸ 1οτὰ «6808, 
πὰ τπ6 δἰ ογδιῖνο 88 ταῖθ. Τ 6 ἰδηρύαρο οἵ 
{π6 ῥγορδδξ 18 νἱρότουϑ δηὰ ἱπεϊβίνό. Ηδ ἀεβογίθβ 
ἃ ΒΗ Ρῃθγὰ νΠη0 ποῦ ΟἿΪΥῪ {8116 ἰῃ ΘΡΟΓῪ ἀαιγ οἴ ἰδ 
οὔἶοοσ, Ὀι1 ἀοοδ [τ 6 Θχϑοῦ ορροπῖϊδθ, γου παρ Μν ΒΘ ΓΘ 
ἢα βιουϊὰ 68], διὰ ἀονουγίην Ποῖ ἢ βιιομ]ά 
[οοᾶ, ἀπτὶ! τ6 ΠοςΚ ἰ8 τα δου Ὁ ἀοδίιτογοὰ. Βαὶ 
ὀνθῃ πιο ἴογοῖ]Ὲ ἀγα τΠ6 τνογὰβ οὗ (ἢ6 ϑαυίουῦ 
(ΠῸΚ6 χίχ. 41), ἤθη Β6 νγαρὶ οὐοῦ Ψογιβαίοτα, 
βαγίηρ, “1 τποα Πδάδὲ Κπόνγῃ, ουθὴ ἴποαῦ, δὲ ἰθβϑϑὶ 
ἴῃ τη ΤΥ ἀδΥ, [μ6 τΐηρβ πβῖοι ὈΘΙΟΩρ τὸ ΤΠῪ 
Ρέδοδ ! ὈὰΣ ΠΟῪ {Π6Υ ἅτ διά ἔγοτα [πὸ Θγ68. ΕῸΓ 
16 ἀδγβ 88}4}} δου ἀροῖ ἔπθ6 ἐμαὶ [Πΐη6 ΘΠΘΓΩ 65 
584}} οδϑδῦ ἃ {ΈΠΟ ἢ δθουΐϊ Π66 δῃἀ οοτηρδδδ [Π66 
τουπὰ, δηὰ Κοορ ἴπθ6 ἰῇ Οἵ ΘΥΘΙΥ βἰά6, απὰ 8}8]}} 
ἸΑῪ [ῃ660 ον ὙΠ} τΠ6 στουπηᾶ, ἀπά [ΠΥ ΟἢΠάγθη 
νη ἴΠ66; δηά (ΠΟΥ 5}|8}} ποῖ ἰθᾶῦθ οὴδ βΒίοῃϑ 
προη δηοίῃοΓ, Ὀδόδιβο ἴδοι Κηονοδὶ ἠοΐ ἴα εἰπηο 
οἵ τὴγ νἱδτδτοπ." ὙΤΠῸ Κι] ]τηθης οὗ {686 ἔδαγίαὶ 
ψΟΓὰΒ ἷ8 Μ6}} Κποση. ὙΠῸ γαΐπ οἵ (Π6 ρῥἷδοο δηὰ 
Ρθορ]6 Ψα8 ονουν οἰ πιϊπρ. ϑοδῖοθ ΒΥ δίοβθ ἱπ 
(86 Ὠἰδίοτγ οὗὁἩ 1Π6 ποτὶ ὰ νγαᾶϑ διϊϑηἀθὰ υνἱὉ}} δα ἢ 
Ἔστι  εἶοβ πὰ ΠΟΥΓΟΙΒ 85 ῃγθοοϑάθά δηὰ (]Π]οννοᾶ [ἢ6 
[411] οὔ Φεχυβαίομ. Τότ Μῶς ἃ αἀοἰϊνθογαῖο δὰ 

ὁποσρϑῦς αἤοτὶ ἴο οχιοτταίηδίθ ἴΠ6 ταοθ. ΤῸ 
ψγΠ0]6 ροῦν οὗ τη6 Εοιηδη ΕΠλρῖτο τγ88 Ὀγοῦρδς 
ἴο Ὁδαῦ ὍΡΟΙ {Π|8 ΟΝ6 Ῥγουΐποθ, 88 Μουτα]6 βανν, 
“ΜΠ 4 ὈΑΥΌΔΥΠΥ οὗὁἨ ὙὩ]οἢ πο ΟΥΠΕΥ δχδτηρὶς 
ΟὐΟΥβΒ ἰῇ ἴπ6 γτοοογὰβ οὗἉ οἰ] ζαῖοη." Απά τς 
δι Ὀϑοαυρηΐ ᾿ιἰβίοτν οὗὨ (ἢ6 Ψ6 5 ῸΓ ΤΏΔΠΥ σσπτατίοΣ 
ΜΠιϑιγαιοὰ ἱπ ἴῃ6 δ 6 ΤΠΔΉΏΠΕΥΙ ἴῃ6 5υτηδοὶ οἵ 
Ζοοματίδῃ. ὩΤποῖσ ΤΌ] ΟΓ8 πο ΟΥῚ] βῃθρδογάα, 
ΤΏΟΟΚ βδῃδρῃογάβ. Ὗαἀϊνίηρ ποιπίην, [ΠΟΥ ἀχδοίρα 
ον συ ῖηρ. ΓΓΠΟΥ ἱαχοᾶ, {ἢ6 δΠάκοῖ, ΤΟΥ ορ- 
γοβ866, ΓΠΩΥ ἰηβα 6ἀ, ΠΑΌϊΓΠΔΙΠΥ πὰ οὐ Ῥτγίποίρ]α. 
6 Φενν 88 δῇ οιοαδβὺ ψὶτποὰϊ ΔῺΥ τσ, απὰ 

ἤθη ἰοϊεγαϊρὰ ἰδ τνὰ8 ὉΠΪΥ 88 ἃ Βροπρθ [ἴο ὃς 
βαυεοχζοὰ ὙΠοὴ ἴτ νγὰ8 [Ὁ}}. ὙΠῸ Πιγοῦ8 Ἵτοπὰ 
ἴῃ ὕπ6 Ἰυαάρστησηϊ ἢ4}} οὗ ΡΙ]αία βαϊὰ, “Ηἱἰβ Ὀ]οοά 
θῈ οἤ ὰβ ἀπά ου οἵ Ἑσἢ]άγοη." ἘΤΉΘΥ ὑγοῖο ἰάθη 
αὐ τοῖς ποσὰ, ἀπά τπ6 βο εἰτηροβοὰ πια]οαϊςτίοπ 
[Ὁ] ονγοά ΤΠ6 πὰ ἔγοι ἀρὰ ἴο ἂρ δηὰ ἔζοσῃ οοῦπίτΥ 
ἴο ΘΟΙΙΓΥ, δηαὰ ἀο68 ηοΐ 866 πὶ θυ γαῖ ἴὸ δυδ 
δοθῆ χα διβίρα. 

5. Οοἀά οἴὔϊδη υ,865 ἱπβίγΓατηθη 8 πῃ ἢ δ ἀἤοτ- 
γρτὰϑ ἀεΒίΤΟΥΒ, βοοαγρπρ' ὙΠ} ἃ τοὰ δπὰ ἔπδη 
Ὀγεβκίηρ ἴπ6 τοὰ δηά οαδείηρ ἰδ ἰητο πὸ ἦτο. ΤΠΘ 
ΜΟΣΙΏ 688. ΘΠ ΡΙΙογὰδ τθοὸ Ὀαιοηθα 11κ6 νὰ] το 
Οὔ ἴῃ0 νγοϊομοά ἤοςκ οἵ διάβα, [Π6 ΔΌΡΥ Βο- 
ΤΏΔ5 0 ἱπῆϊοϊοα 1[π6 αἰνίπο Ἰπάρταοπῖδ ἀροη τπ6 
ϑροβίδαϊο δῃηῃὰ ἱποοιτίρ Ὁ] 6 ἡδοη, πεγὸ τῃθπιϑοῖνος 
ἴῃ ἴση ἐχροθοὰ ἴὸ 8 στ ζῃϊθουβ τοιγ θατίοθ. Το 
πη σδπ ὙὙθπ ἴἢ6γῸ ΝᾺ ἃ βϑογὰ ὕροπ {πεῖν 
ἈΓΙῺΒ δηι (μοὶς ογο8. 8586 πῖο δὰ δβροϊοὰ 50 
ΤΏΔΩΥ ἰδπὰβ δηα ρθΟρ δ Μ͵1αὶ8 Πογβο ἢ βροϊϊοὰ, δὰ 
186 ΟΕ ΜΉΝ δὰ ρσαϊπεγοὰ ἰηῦο Ποὺ τν8}}8 το 
Ργθοϊουδ πΐηρδ οὗ 8}} [8:6 Θαυ ἢ Ὀδολτη6 [Π6 ῬΤΟΥ οἵ 
ἴα Ὀατθαγίδη. Ηδγ (χοῦ ἱπηδὈϊδη 18 ἤδγνα αἷ6- 
δΔρροδγοὰ ἔγοτα ἴ.6 ἴδοο οὗ [Π6 οαγιἢ, δηὰ σῦν τῶοδ9 
ΟΟΟΠΡΥ ἵδοὶγ βϑαῖβ, πὮ]6 ἴῃ ονγ 511} [ἰνοβ, τῶν 
᾿ίηθαὶ δῃά ἱπάυδιιδοϊθ ἀδβοθηάδπι οὗ τὸ τοθῦ 
ΔΙΏΟΏρ᾽ ὙΒΟΣΩ ΟἿΤΓ [ΟΥὰ Μὰ8 Ὀοτῃ δηᾶ ὈὉΥ Ὑἤοτὴ Ηδ 
νγ88 τεὐεοίοά. ΤΠ|θ δγοὶ οὗ Τἰϊὰ5 σΟΠι)διηογδίδβ 
ἴῃ ῥἱοζατεα δβίοπο τ86 ονουίτον οὗ 5 υάδθα δηὰ ἴῃς 
Ῥαπάρν οὗ "“Γ8δ βδογϑὰ νθβδ6]8, θαῖ ἰΐ Σκουγῖβε οΌτη- 
Το οΓαῖοΒ ἴἢ6 ΟΥ̓ΘΥΓΉΓΟΥ ΟΥ̓ Τ[ὴ6 ΘΟΠΑΌΘΤΟΥ δηὰ 86 
αἰ6Γ γυΐηῃ οὗἉἩ {Πδὲ γαβὲ δι ρῖτο τ ποῖ δαγνῖνοδ ΟὨΪῪ 
ἰὼ 1Ἐ8660 πηιῖθο τοὶΐοβ οὗ 118 δποίθῃς σσβηθογ. 

ἨΟΜΠΈΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΜΟΟΒΕ, τόσ. 6. Ὑοκοὰ τυ] γβ αγθ ἃ οὔγδα οὗ 
αοὰ οπ ἃ νίἽεκοὰ παιῖοπ. Νον 85 σγοϊ σίου τομὰς 
ἴο Ῥτενοπῦ δυο ΤΌΪΘΓΒ, ΟΥἩ δὲ ἰθαδὶ ργονυθηῖ {μὲν 
οδοῖοο, [ἢογΘ ἰ8 δὴ οὐνίοιιβ οοπποοίΐοῃ δοίπθδη 
ΡΟΙ εἶςθ δηα γοϊϊρίου. ΟἸΌγοΝ δηὰ δῖαῖθ ρδΥ δηὰ 
ουρῶιϊ τὸ 06 βορδγδιεα ; ροϊς5 ἀπὰ το] χίου ουχὰῖ 
ποῦ, ἴογ τπ8 τῃ6 ϑιδίθ Ὀθοοῦνεβ Ἔχροβϑὰ ἴο ἐδ6 
ουτθο οἵ οὐ, δηὰὲ Ἴ6 ΟΥ̓] (ΟἸ]οννΒ ἐπ το ἱταὶῃ 
ΟΥ̓ ΤΠΟΓᾺΪ 601]. - ον, 7. δαπάς. πίοι οἵἙ Γδεϊϊην 
ἴῃ ἃ ΡΘΟΡΪο ἰ8 ἃ πιατκ οὔ Πα ἕλνογ οἵ οὐ, δηὰ ἀἐδ- 
ὉΠ ΟΩ 8 ἴοκοη οἵ ἢ8 Ὑγῦῃ, ἀπαὰ ἀΒΌΔΠΥ τἴ86 Ὀερίη- 
πίης οὗ 6 ἀονη}}. --- τ. 8. ΟΠ γῖϑὲ Ἵδηποῖ δα 
Το)οοιοα πῖ(ἢ ἱτηριιηἶΐγ. Ἐνοπ τῃ6 Φον 8 Ὑ8ὸ “ αἰ 
ἴτ ἱρπογαμην ἴῃ ἀῃὈοἰ οἴ," μαϊὰ ἃ τοστῖθ]ς ρεπδὶῖ 
ἴον ἐμοῖὶτ Ἵσίπιο; ΠΟῪ τοῦθ ΤΠΟΤΘ ἰοΥτ Ὁ]6 Ἡ1ῈΒῸ 
16 ΡυΠἰΒπθῶς οἵ ἴΠο86 ὙὮΟ δαγο 4}} 6} ὕΡο- 
Ἰοῦ πὶιπουϊ ΔηΥ οὗἉὨ {Πεὶν ἹζΏοΓδῃοε. --- γ. 13. Μ6η 
ΠΟΥ͂Ν ΒΟΙΠΟΙΙ Πη68 γούθοῦ ΟἾΓΙβὲ [ῸΓ Δ [ὯΓ 1655 τεισασὰ 
τὨδη (ΠΙΓΕΥ Ρίθοθβ οὔ εἰϊνοσ, δηὰ οὗ δουγϑο νεῖ τ ΓᾺΤ 
ἴὍοτο ρσαΐ ἤδη “6448. 
ὙΥΟΒΡΕΎΟΒΤΗ: Νοτ. 10. βγεαξ τιν οονεπαδὶ 

εὐὐᾳ αἰΐ Ῥεορίεα. “ὙΒθη 6 Μοος Ηΐρ αἰν αἱ 
ἴὸ [πὸ παιίοῃβ ἐμοῖσ ἱπμου ἴθ ποθ, δ η 6 ϑαρογασοὰ 
[86 δοη8 οὗ Αἄάδῃ;, Ηθ δβεῖ 16 θουπὰϑ οὗ ἔο ἰε 
δοοοσαϊηρ ἴο ἴΠπΠ6 ΠΌΤΌΕΥ οὗ [Π6 ομϊάτεη οὗ με κὶ 
ἴον τὰς 8 Ῥογεέοῃ ἰ8 εἶδ Ῥϑορίο, ὁδοοῦ 8 [6 
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Ἰοῖ οὗὨ .εἷθ. ἱπῃου της (Πόσαι, χχχὶϊ. 8,9). ΤῊ 5 
Ὑγὁ8 Οοὐ δ σοτηραςῦ ὙΪῊ 411] παιϊΐοπβ δῃὰ ἡ Πἢ 
Ἰδγβοὶ. Ης δβοϊυπρὰ ἃ ρος ῖα] ἱπῃογίιδποθ ἴο “.- 
ἄδῃ ; ἀπ πὸ γουρὶς οουἹά ἀδργῖνθ [ἢδπὶ οὗὨ ἰΐ ἃ5 
Ἰοηρ 845 τον νοτο ἴτας τὸ ἢ. Βα πον {Ππ|Δ0 {ΠῸν 
αν τοὐοοσιοα ΟἸὨγίβυ, δ ᾿ι48 ὈτΌΚοι παι ουπηρδεῖ ; 
“Ζ6γιβαί θη 8 ἰτοάάθη ἄοτνπ ὈΥ ἴπ6 (ἀδη}168, δπὰ 
ἀπὸ δε ῖν8β ΑΥῸ ὙΒΠΘΟΓΟΙΒ διὰ Οὐτολδίβ 1π 4]] ἰ4 415. 
- νεγ. 15. 4 μοἰϊελ δλερλογτά. Αοοὰ 5Βορδογάς, 
5805 ΟΥτ!, ἤᾶν ἃ ἰἰρῆς μαβίογαὶ βιίβῆῦ Ὁν ἩΠΙΘἢ |- 
1πὸν χοάς τη6 5θοορ ; δας [86 6.1] ΘμΘρῃδγὰ πηβ]- 
τοα 5 8π| ὈΟΪΔΌΟΥΒ {{|6 ΞΘ 6Ρρ ὙΠ τάδ ΒΑΠά]Π Πρ. 
80 ἰπ 5ρί γἰτααὶ τπΐπσθ, ([πΠ6 μκοοὰ ΟΠ γβιίαη ῥδϑῖου 
ἀ66}1 ρεπῆν, το ἀοΥ! Υ, ἀπ ἸονΊη ΟἿ 1 Πἷ8 ἤοοκ; 
Ὅπε τὴ6 Ὀδά φδβίου ἰ8β ἱπηρδιίθπο δηα γο]65 [ἢ 6Πὶ 
τντἢ τοῦ 685 δηα ν]ο]θηο6; δπα ἀορβ ποῖ ὑγῖηρ 
ὍΑΟκΚ 1{Π6 β5ἴθορ ὙΠΘη ἈΒΙΓΔΥ, ΠῸΓ συδγὰ [ἢ 6πὶ 
δραϊησῦ τ[ὴ6 ν ] δηὰ [6 ΤΟὈΌΘΙ, ΠΟΙ͂ ποδὶ {086 
τ οἢ ἀτὸ δἷοκ; δηὰ ἀοθβ ποῖ δε ποῖ ψ πὶ [ἢς 
ὙΠΟ]δεοπιο ἴυοὐ οὗἉ δουηά ἀοοσιτίηο, Ὀὰν νυ ἢ Ροϊδοη- 
οὔβ Βογοδῖοβ. -- ον. 17. 7Τλε 7ωοὶ δ[ορἠεγτα. Ιι 

| ταΐη 8 ΟἿ6 ΤΟρτθβοπεπρ τῃ 6 οατάϊπ 818 ΚΠΘΟ εν 
δοίοτο ἴπ6 Ρορρα, ἢ [ἢ 18 Ἰηβοτίρυίοη, μοι εγοαπί, 
α«(ἰοταπί. Οοιηΐς Μοηιδ]ο ΠΟΥ, ἰῃ ἃ Ἰοκίοτ νυ τύοη 

᾿ἔνοπι ᾿ιἰ5. ἀοδι}1-Ὀ6ἃ, ΕΘΌγιατΥ 28, 1870, ργοϊοδῖοα 
δραϊηδὶ [Π086 γοΟΙΘΙ͂6Β οὗ 106 Ῥαρδοῦ νο, ἃ8 6 
ΒΥ 8, “ {ΥΆΤΉΡΪῸ ἀπο Υ ἰοοῦ 411} οἱγ ᾿ἰδοτῖϊο5 δπά 
ΠΡΠΠΟΙΡ]65, ἴῃ οτγάθυ ἴ0 ἱπηππο]αῖθ 7 5τῖος δηα (τα τἢ, 
, Το80ὴ δηὰ ἢἰδίοτΥ, 88 ἃ βϑογ ῆἔςα [0 τΠ6 ἑαοἱ ννϊς ἢ 
{πον πᾶνὸ δαῖ ΠΡ ΤῸΓ {ΠΘΠΊΒοῖνοβ ἰπ τΠ6 Ν᾽ δισαη.᾽" 

ΟΑΥΥΙΝ. ΑἍ ἔγαψεν: ἀἀταῦῖ, ΑἸτηϊργ Οοά, 
ι ταῦ βίηςο τοι Παδὺ ΠΗ ΒΟΓΙΟ 850 ρϑΠ ΠΟΥ͂ οπαινά, 
᾿ποῖ ΟἸΪΥ οὐἱγ 50 (ἢ απ (ΟἸγ διιῖ αἷ5ὸ οὐὖῦ ἱπργαι- 
τὰς τη ἐπ τϑοτες μόνος αὐ, δταηῖ, {πὸ 6 ΠΊΑΥ 
ΠΟΓΟΘΆΤΟΥ ΘΠ ΟΣ ΟἸΓΒΘΙΥΘΒ ΒΕ ὈΓηϊΞεῖνα απὰ οὐϑήοηϊ 
τὸ ΤΊιοΘ ; πὰ 48 ἴμοιι παϑὶ ὕθϑη ρίθαβοι ἴο δεῖ ΟΥ̓ΘΡ 
118 [6 ὑθ5ῖ οὐὗὁ ΘΠ ΟΡΠοΥ 8, ονοη τπΐπα οἡ]ν Ὀοροιίοη 
ὅ0Π, σδι186 118 ΜΠ] τὸ διίεπα τὸ Ηΐπι, ἀπὰ ἴο 
ΒΕῸΓ Οὐγβοῖνοϑ τὸ θ6 σΈΠΟΥ τυ]οᾶὰ ὈΥ Ηἰπὶ; δπὰ 
Βουρῖ τποὰ ππαγοοῦ ηά ἱῃ ἢ8 ψγπαῦ τὴᾶν [0 51}} 
Ῥγόνόκα ΤΥ ψ γαίῃ, γοῦ γοβίσαϊπ οχίγοπιθ ΒΟΥ Υγ, 
ΔηἋ 56 οογίθοῖ νῆδς 8 8ἰηπὶ ἴῃ πι8, 48 ἴο σοη Π 06 

νου] ποῖ ᾿6 ΟΕ ΒΥ ἴ0 ροΪπῖ οὐ ΔΗ͂ Οἴδῦ βῃοριοτα 
Ὑν}0 Πη 8 Κ68 ἢ  πη561 τὸ Ὁ6 ἂπ ἰά40], ἐχοθρὶ ἴἢ6 ΒΊδ ΟΡ 
οἵ οτηο. δὶ Π6 ἀο068 τῇδ Κα δἰι56 1} ἰητο δὴ 140] 
8 οογῖαῖθ, Τῆς ἤγβί δοὺ [δὲ ἢ6 ρεγίοττηβ δον ἢ18 
οἰοοίϊΐοη ἰ8 ἴο γὸ ἱπῖο ἴπΠ6 Ομυτοῦ οὗ δι. Ρδζσ, δβηὰ 
ΔΠΟΓο τ κί προ Π18 βοδὲ ἀρο ἴΠ6 Βΐρἢ δἰ ΔΓ τὸ οἰαἴτα 
δια γεοοῖνα βἀογαῖίοη ἐπε [δὲ σΑγάϊη 418 ν Ὧ0 Κὶ88 
μἰ8 ἴδε. Απιοὴρς ἴΠ6 Τη66414]8 βίττοὶς ᾿η [Π6 Ἐομιδῃ 

ον διθρῃογὰ ἀπ} νν6 8}.4}} αἱ Ἰθηρίὶῃ τπήονῦ (ΠΥ 
συϊάδηοθ τοϑοῦ ΤΥ ΠοδνΘΠΪΥ ἰηράοπι; ἀπά {88 
ΚΟΘΡ ὺ5 ἷπ Τὴν ἰο]ὰ δπὰ πηκίοῦ τ} ραβίονα] βιίδι, 
1παῦ δὺ ἰδϑὺ, Ὀοὶηρῦ βοεραγαῖϊρα ΠῸπὰ ἴῃ6 φοβδῖβ, Μ6 
ΠΊΔΥ ΘΠ͵ΟΥ τΠμ0 ὈΪοπεθα ἡπῃογίίδποο ἡν ἢ ἢ ἢπ8 ὈΘΘ 
ὡς τ νΝ ἴογ 8 Ὀγ 16 Ὀϊοοά οὗἉ τγ Ὀοϊονθά ϑὅοη. 
-- Αρθῃ. ; 

Β. ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῺῸ ΒΌΒΌΕΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΠ.-ΧΙ ΡΥ. 

ΤΏο ΠΌΒἢ {{|6 ποτο ρτοῆχοά δβυβῆοί ΠΥ ᾿παϊοαῖοβ ἰἢαὶ ἃ ΠΟῪ μεγίσορε ὈδρῚΠ8 τ ἢ σΠαρΙΟΣ χὶ. 18 
Ἰεβάϊην τμοηθ8 δῇὸ ἴπ6 νἱοίοτυ οὗ οὐ Κιίπράοπι ονοῦ ἴπὸ Πολίμθη μου] (χὶϊ. 1-9), 106 τϑροπίδηοθ 
δὰ οοηνογβίοη οὐ ἴμ6 σὨ!]άτεη οὗ [6 Κίπράοιι (χὶϊ. 10; χὶϊ. 1), {ποῦ ρυτ ἥοδίίο Ἰτοπι 4}} πη ροά!!- 
μ688 (χἰϊϊ. 2-6), ἃ Βονεσο δἰ ίπρ οὗ 126 βοοῖς σοπβοραπεπὶ ἀρὸμ {ΠῸ βιπἰηρ; οὗ 1Π6 ϑῃορμβογὰ (χη. 7-9), 
απὰ εἰ ἤπαὶ ἱγοαιθηάοιδβ οοπῆϊοὶ οὗἩ τ[πΠ6 ΟἸυτος ἀπά τῃ6 νου, οπαΐηρ 1π τπ6 δβδυχγοά υἱοίοῦυ οὗἁἨ {116 
ἕοττηοσ (χἷν.). ς 

1 ουγ νἱονν οὗ 16 ΕἸτηι Βαγάρη 6 οοττοςῖ, ἰξ του Ἱὰ βοθτὴ ἴὸ ΤὉ]]οὺν τπαὲ {Π6 βοοοηᾶ Ὀδρῖπ8 γἤογο 
τἰιο ἤχει ἰοανοῦ ΟἹ δῃ ἃ ττοδίβ οὗ ουθηΐβ [0 (Ὁ]]ονν (πΠ6 σομηΐηρ αηὰ τοὐεοίίοι οὗἨἩ Ομτῖδι. ὙΠ ΘῖΘ δγα ἰη- 
ἀοοὰ τοϑην ραγε συ ΓΒ τ πἰοἢ δασσοϑῖ 1|16 ϑίΓαρ ρ] οὗ [πΠ6 Μδοσοδῦθεβ 88 {Ππ6 8ι])6οῦ οὗὨ ἴΠ6 ἴΌΥΠΙΟΓ ρᾶτὶ 
οὗ 116 το ἢ Παρίου ; δὰ τηνὲ ΠᾺΒ ΑΙΤΕΔαΥ Ὀόθη ἰγοαῖθα οὗ ἴῃ ἴ[06 πἰπίῆ ΟΠΑΡΙΟΥ ἢ βροοῖῆς πλθη- 
Ὄοη οἵ ψάνδῃ Οὗ Ονόοιῦ 88 ἴῃ δῃιαροπῖοῖ, ἀπ ΜΠΥ 8ῃου] ὦ γγὸ ἤᾶνθ ἰτ τοθον δὰ Ποῖ 1 Ἵν ΒΠΟΌ]ὰ 
186 Ῥτορδοῖῦ ἢδ]ν ἱπ ἰδ Ῥγοστεβ8 δηὰ ρῸ ὕδοκ ονὸσ τοδάθη σςτουπά 1 Μογρουοῦ, ἴη6 ὑνι τ σπαρίογ 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ΒΡΘΆΚΒ ἰῃ ΒΘΥΘΤᾺΙ ρῥΐδοοϑ οὗ ἴπΠ6 οοπῆϊοϊ 88 οατγτίθὰ οἡ ποῖ ραίῃδί οὔ πδίοῃ, Ὀὰὶ ἀρδίπδὶ 4]]} 
16 ροορίθϑ οὗὁἨἁ ἴπ6 δαγ (866 νοσ. 8). ἜΠΟΥΙΘ 18. 8Π δϑρθοὶ οὗ πη ἰνογβα ἐγ οὗἩἨ ποῖ ὯῸ δίψῃ αἱ δ]} δρ- 
ῬΟΔΙΒ ἴῃ ἴῃς ρμογιίοι ἷχ. 11 --χ. 7. [Ὁ 18 (Π6 Ὠοδίποη ψου]α ἀραίπϑιὶ {πὸ σονοηδην ροορὶθ. ὙΠΟ πον 
δῖε Μὰ ἴο Ἰοοῖκ ἴογ [ἴ6 ουλναγαὰ ΓΘ] ΘΟΥΓΟΒρΡΟΠΪπρ ἴο τ ἱππνατὰ νἱβίοη οὔ "ἢ Ῥο οι 1 Μαηΐ- 
[οδυὶν ἴθοτο ἰβ ποι πῃ 1π ἴΠ6 ἰδίου οὗ [86 [106 ΓΑ], παῖ Δ] [δγὰθ] τ ἢ ἢ ΔΡΡΓΟΘΟΙΘ8 ΘΟὨΤΟΥΤΉΣΥ [0 1818 
υἱνὰ οὐτ]πθ. Νάνοῦ ἀἰά [ΠΥ ποῖ ΟἿἹ]Υ χεβίβὶ ἐμοῖνγ ἔρϑαβ, Ὀὰῦ ἰπβίοι δυο ἢ ἐξῥηναδι ΡΟ ἴποῖη 88 οου]ά 
θ6 σοπιραγοὰ ἴὸ τ Γαναρθϑ οἵ ἢγο διβοπρ ὙΠιθαῖ βῆθανοθ, Τὴ οονοπδηΐ ῥΘΟρΙΘ τηδἰπιίδϊηθα {πεῖν ἰη- 
ἴογπδὶ οοπδιϊυοῃ δηὰ το] ρου ἀϑαρθβ ἘΠῚ [Π6 ἀδγβ οὗ Τίϊαδ, θὰ ἴῃ ΠῸ 6886 ἀϊά {Π6Υ̓ ἀδνοιιγ 4]} 
παιοηβ τουπάδθουϊ οὐ ἴἰ6 τίχῃς αηὰ δηᾶ ἴῃς ἰεῖ. [ξ ΟἿΪΥ Γοπηαῖη8 ἴΠ6η τὸ Ποϊ]ὰ ἴπδὲ ἐμ Ῥτγορῆοῖ 
ΘΓ Ῥᾳ5868 ἢῸΠπὶ 1[Π6 ο]ά ἴο [Π6 ΠΟῪ ἰοσίη οὗ τΠ6 ΟἸυ το, μοι 6 τοίδιβ ἴὸ ἴπ6 Κίησάοιι οὗ οη 
ΘΑΥ ἢ δοΓ [Π6 ΘΡΡΟΆΓΘΠΟΘ οἵ ἴΠ6 Μοβρίδη, πὰ ἀθβογῖθοθ 115 {γ18186 δηα ὑὐἰαρἢ8, 118 ἰητνατὰ δπὰ ουϊ- 
ὙΦΓᾺ ἀονοϊοριηθηξ. 

Βαϊ ἀο68 ἰδ Γοίοὺ ἴὸ οὐθηῖβ γοῖ ΠΓΙΓΘ, ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ Ὑ͵{6 ἴτας ἃ {π|ΠΠΠπηδηϊ οὗὨ ἷδ ψογὰβ ἴῃ [86 ρβϑι 1 ΤῊΘ 
Ἰαξίοῦ δθοῖβ [Ὧ6 ποῦ ῬΓΟΌΘΌΪθ. ΑΒ ἴπΠ6γ0 ὙᾺῸ8 8 σῃγοπο]ορίςδὶ δάνδποθ ἱπ ἴΠῈ ργονΐουϑ οσϑοὶο, ἐξ 19 
ΠδΙΏΓΑΙ ἴο Ἰοοῖκ ἴὉΓ ΟΠ6 ἤθΓ6, δῃὰ ἴὼ σοπείἀδν τιδῖ [6 Ῥγορδιεῖ Γεθ τὸ ἀϊβθγοπί δίδρϑϑ ἰπ 16 Ρτορτοβ8 
οὗ τὴ6 ΟΠ τίβύδη [δγαο]. [Ἃπ (ΐ8 νἱονν [Π6 βίσυρρὶθ δπὰ Υἱοίουγυ ἰῃ χίὶϊ. 1--9 οδὴ ΠαΡαΪΥ ἤανο ΔΠῪ ΟΥΒΟΓ 
τείδγοηςθ ἴδῃ [0 ἴῃ6 Ρουβοοῦ 0Π8 οἵὁ [6 Βοαίῆθη σοῦ. Φυάδῃ ἱηναάοάᾶ, 76γιιβαίοση ὑθείεροὰ Ὀγ ἐΠ6 
ΠΔΈΟΏΒ, ἀπὰ γεῖ ἴ(ἴ6 δἰτοπιρί αἵ ΟΥ̓ΕΥΓΓΓΟῪ ποὺ ΟἿ]Ὺ ΦΟ1]6α διιῖ γεοοϊ τς ἴῃ (Πα ταῖη οὗἩ [Πο86 0 τχϑθ 
ἴϊ,- υῆδὶ 6186 σδῇ 818 Ὀ6 τη τῃ6 ἤσγοο δηὰ ὈΪ]ΟΟΑΥ͂ Ομ βρῆς οὗ ράρδη βρόντον οὐ ἴποὸ ἰπέδης ΟΠ υτο 1 
Ονυ ἐἤ Ζροδαγίδῃ ἰηιοπαρα ἴο 861 ἴτ ἔογς, ἴῃ τ ῆδὲ ΟἸΒΟΥ ΔΥ οου ὰ ἢσ ἰπ ἰδ Πἰβίοτο8) τοἰδιΐοπϑ οοποοῖγνα 
ἴ8ο ἰ5δῖιιο 5η4 15 τοβα]ε τπδπ ἴΠπ|6 Δ Ὺ ἵπ ὙΠ ἢ ἰξ 8 γίνοη ποτ ὃ Νον ἰβ ἴξ οὗἨ 86 ἴο οὔ͵οος παὶ {Π8 ἰδ 
δρ᾽ γα! ἰξίπρ' ἈΓθἰ γα γ. δ ΟΠ γί δύδη ματος ἷδ {Π6 Ἰερτπλδῖο οοη πυδίίζοη οἵ [Π6 ΟἹὰ Το θηὶ 

τι6]. ὍΓΔΘΓΟ 8 θὰ ὁΠη6 Ιδθγα6], ΟΏ6 ὈΘΟΡ]6 οὗ ἀοἀὰ ἔτοτα ἔπ Ὀορίπηΐην ἢ π6 ὁπ. Αοοογάΐηρ ἴο ἴΠ6 



00 ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ. 

Ἀροβιί]ε᾽ 5 ἤρατο, οἷά Ὀτδποῖ68 γ γο Ὀτόκθϑη ΟΝ δηὰ πον οποδ ρταποα οἡ, Ὀὰϊ {πότθ γ88 ΟὨΪΥ [ἢ 016 
ΟἾἶνε ἴσο [Ὡτοαρθοῦῖ. Οφη 1168 θη ΤΠΕΥ σοπιθ ἴο ΟἾγτδῖ, αὐτὸ ἱποογρογαιθὰ ἰπῖο ἴῃ 6 φοτοτοη γ δ ἢ 
οὗ ἴδτγαθὶ, 80 38 ἴο Ὀθοοπθ [Ὁ]]ονγ- οἰ εἰ 26 5 ἢ (ἢ 8δϊπίϑ, ἑ. 6., [0886 ΠΟ δΓῸ δίγοδαῦ βυοὺ (ΕΡἈ. 1. 
123-19). [ἐ [6 ὁὴ6 δηά [Π6 δᾶπ|6 ὈΟΟῪ, ἀἰβρτγίπρ ἰπ ουϊναγὰ δηὰ πηρεβοηιδὶ ομαγδοίοσιδιίος, αὶ πιδὶπ- 
ἰδίηϊηρ Δ πη ΤΌ Κοὴ ἰΔΘ ΠΥ ἴῃ Δ}} τπδιὶ ὈΘΙοη»Β ἴο δυϊδδίδποο δηὰ [ἰ{8. 

1. Ι5Β,.ΑΕἸ,5 ΟΟΝΕΈΠΙΟΤ ΑΝ ΥἹΟΤΌΟΒΥ͂. 

Οἕλρτξε ΧΙ. 1-9. 

Α. υἱελουαλ᾽ ε οοπίέπωομε Ασεηον ἴῃ Ναΐωτα (υετ. 1). Ἐ. οἵενγωραίδπι τωΐπομα ἴο ἦδγ βδείδοοτε (τοτϑ. 8. 4). 
σ. Ε 9 ἰλὲ ΟἈίεζε οΥ ]υάαλ (τετα. 5-1). Ὁ. γοπεῖθα 97 στοιοίη ϑιγεπσιὰ ἰο ἐδὲ Ε᾿δεδίδ (τος. 
8). Ε. δ παὶ εευϊ (γνογ. 9). 

1 Το Ὀυγάρη οὗὨ [6 ποτὰ οὗἁἨ Φεϊονδῃ ἀροῖ [δγϑοῖ, 
ϑαῖιἢ Φομονδὴ πῆο βίγοίομοβὶ ἔογιἢ [86 ἨΘΑΥΘΏΒ, 
Ἀπὰ ἰ4γ8 {πθ ουπάδίίοι οὗὨ [Π6 δδγίῃ, 
Αμὰ ἴοττωβ 16 βρὶγῖῖ οὗἩ τδῃ νυ ἢ] Ὠΐ τὴ, 

2 Βοβοϊὰ 1 πιδῖκα 96 γυβαίοσα 8 ὈΟῪ] ὅ οὗ τγϑοϑϊϊηνσ 
Τὸ 411 [Π6 ΡΘΟΡ]68 ὃ τουπᾶ δρουΐ, 
Απᾶ ὑροη πᾳ} 4180 8}}8}} ἰὲ Ὀο " 
Τῃ (Π6 βἷορθ δρδϊηβί “99 Γ 88] ΘΠ. 

ὃ Απὰ ἰξ 58}8}} Β6 ἰπ {παὺ ἄδγ, 1 νΥ}} τῦδῖτο Φογθβαθπι 
Α ὈυΓαάθηβοσῃθ βίοῃθ ο 811 Ῥθορὶθβ, 
ΑΙ] το ΠΝ 10 88141}} ὑθαῦ {πο ΙΏΒ Ιν 68 ; 
Αμπὰὅ 4}1 πδίϊομβ οὗ {πθ ϑαγίῃ 88}Ὰ}} ψδίμον διζαϊηβὶ ἰξ, 

4 Τῃ (ῃδὲ ἀδγ, βαῖτἢ} Φϑιονδῇ, 
Ι ν|ὶ}] βυαϊίθ θυ θγΥ ἤόσβ ὙΠῸ ἰθττοῦ, ἢ 
᾿Αμὰ ἢΐ8 τ δον τ τ Τ8Δ 688, 
Αμπᾶ ὑροπ (δ6 Βοῦδβο οὗ “υἀδῇ 1 νυν}}} Ορθῃ ΤῊΥ Θγ68, 
Απὰ ΘΥΘΣΥ͂ ΠΟΙΒΘ οὗ {Π6 Ρ6οΟρ]68 ὙΠ|1 βπιῖϊϊθ νυ ἐὰ ὉΠ ἀπ 688. 

ὅ Απᾶ [δ οἰϊοΐβ 7 οὗ υἄδῃ 818} ΒΑῪ ἴῃ ὑπαὶγ ᾿ιϑϑγί, 
ΤῊΘ ὩΠΔὈἰίαπίθ οὗὨ “6 ΓΌΒΑΙΘΠι ΓΘ ΤΩῪ δίσθοηρι ὃ 
Ιη Φοδμονδὰ οὗ ΗἩσοείδ, (Ποὲν αοά. 

6 Τπ ἰμδι ἀδγ [ ν}}} τηδῖζο [86 οἰιἱοΐβ οὗ Φυάδῃ 
ΑΒ 8 ρΡδῃῇὔ οὗ ἢτγο δηιοηρ βίο β οὗ ποοᾶ,}Ὁ 
Απμπὸὰᾶ 88 ἃ ἰοσοὶ οὗ ἔσο 'π 4 βῃοδ, “ 
Απὰ {6 58}4}} ἀθυοῦν ΟἹ {δ τρῃΐ μδπα δπᾶ οῃ ἐδ Ἰοδ 
ΑἹ] 6 Ρϑορ]ϑθβ διεοπῃηᾶ, 
Αμὰ Φογυβαίθιμ 888}} γοὶ δἰ ἰῷ Βοσ οὕσῃ ρἶβδοθ ἴῃ Ψογυδβαίθε. 

7 Απὰ ομονδὴ 8881} βᾶγὸ {π6 ἱθηίβ οὗ Ψυάδῃ ἤγεὶ," 
Τμδύ (86 ρΊΟΥΥ οὗ [86 Βουδβο οὗ δανὶὰ, 
Αμπᾶ [86 φίοσυ οὗὨ (Π6 ἱπιδὈ δηΐβ οὗ Φογυβαίθεῃ 
Μδγ ῃοὶ οχϑὶς 186} ονὸν Φυάδῃ. 

8 ἴῃ (δὲ ἄδγ ν|}} Φϑβουδὰ ἀοίδηᾷ 15 (λ6 ᾿μδὈϊίδηι οὗ Φεγυδαῖοπι, 
Απᾶ ἔδο δἰ] ηρ ̓  ἀπιοηρ᾽ (Βθιὰ ἰπ ἐμαὶ ἀμ γ 8114}1 06 δ θδανϊά, 
᾿Αμπᾷ [86 Βουβθ οὗ Πεανὶὰ 48 αοἂ," 
Α8 [80 δηρεὶ οὗ ϑοδόνδῖ Ὀδίοσθ ἐμθμι. 

9 Απὰ ἐξ 584}} Ὀθ6 ἴῃ [δα ἀΔΥ, 
Ι "111 βδϑοὶς ὑο ἀθβίσου 81} [86 πδίϊοῃβ 
ὙΜμδὺ σοτὴ6 δραίϊηδι 9 γυβ6] τ. 

ΤἘΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΒΑΜΜΑΈΙΟΔΙ, 

Δ Υαος. 1. --- 0 εἰγείελεξ, ἰαψε, ζογηβ. Ἐδο δκυυσεϊεαϊοη οὗ (ἢ Ρῥτοίοσί δ ἴον ἰδ ραγίδοίμίο Ὁ. δοκῦϑ ἐσαπσίοῖοευ ποὲ 
ΟΕἿΥ ἰδ φτοϊυϊίουδ διὰ ἰπδοουγαὶθ, ὑὰξ μϊὯο8 ὑπο δ} υδίοῃ ἰο [9 οτοδγῳ ρότοσ οὗ οὐ 86 ὀοδι } ἷν ἀχπἐμέῤοα ἐδ ἴδιο οοα- 
Βαυνὰ οχίδίσποο οὗ δὶ6 ποῖῖκβ. 

4 Υα:. 3. -- ΗῸ. Το ποτὰ Ηφηξείεδοτε, 0 ἐδο δτοὶ οὐδείου οἵ μ16 Οὐσίδιοίοξγ (βοϊοτνοά 7 Μοοεο), τοιδεεοά ἐἰσσοῦ- 
Δοίά, πὲ ἴῃ ἰδο ϑοοοιά, ὨΦ τοίασηδ ἰο ἰδ οὐ διά Ὀοίίεε νοσαίοει ἐμ» οἱ δοισί. 

8 Υ͂α:. 3. -- ΟΡ, Βιοτο δὰ [β γοξβ. ὃ, ἀ, 6, βεορίοε. 8.0 οὐ γἱ}1. 20. 
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4 ὟΣ. 3. -- Το χορ δοχίηρ οἵ ἐδο δοοοιμὰ οἶδυδο ἴῃ ἐδο 5. Υ͂. ἱς ἐπι ροθαίΌ]9 κταιηηιδίίοδ!!γ, δὰ 16 δυδίαἰηοὰ ὈΥ πο δῦ» 
τὨοτῖν δὲ 1 ἤανο δο06Ώ. 

ὃ ες. 8. -- 2}. 1ε [6 ροκβί!ο Ὀὰχὲ ποῖ Ὡϑοθβδδσυ ἴοὸ τουοσ, δ Ε. Υ., “τπουζὰ 6411," οἷο. 

6 ον. 4. -- ᾽ 11. 75} Αειοπίελνιεμὲ ὈΔΙὰΥ οχρύϑακο ἐδ ἴοτοο οἵ (δ)ἷ5 ποτὰ, πδϊο ἀσποῖδα ἃ δοσῖ οὐὕὁἩ ποῃδοσίηρ 600)» 

κἴετιιδοο. 

Ἴ Υον. ὅ. --- ΡΝ μΒοδὰ οὗ ἃ (ΔΣΣὙ οσ ἰτῖδα, ἰδ Ὡοΐ Μ6}} χουδοτοὰ δ ἴῃ ΒΒ. Υ., ὮὈΥ »γίηςς, ἩΜΙΟὮ ὨΘΟΟΘΒΑΣΙΥ ᾿πρ 66 

βϑοιιοίίης οὗ Κἰηρὶν ΓβῺκ ΟΥἩἨΧ ΡΟΝΟΣ. Α6 ἃ πο οὔὕἩ δυϊμοσίεν 1ὲ ἰδ εἰϑοσλατο ἰῃ δοιὶρίυϊο υδϑοὰ ΟὨ]Ὺ οὗ ἴἢ0 668 οἵ ἴδ) 6 
Ιἀυτιοδα ἰγίθοα (ἀεῶ. χχχνί. 16; Ἐχ. χυύ. 1δ: 1 ὔγοη. ἰ. δ] 4.). ψοῦοο Ηο: κίε θογς ἀοάσσοθ δὴ ἰοκδοΐουν διχυδιϑοξ 
ἴω ὥσγος οἵ (μ0 χοῃυϊηθηοῖῦξ οὗ ἐμ δοοουὰ ματί οἵ Ζεοδαγίδῃ ( Οἰγι σοίοψν, ἰν. 61), οὗ. οὐ ἰχ. 7. 

8 ψετ. δ. -- ΓΟ ΕΣ, ἄπ. λεγ, τες ὩΞΉΝ, ΝἿ ας υἱο ἀκένο οἵ «ἀνειίαξο, οά ἐμο δἰηφαίας [9 ἀφο ϑοἸ!θος,γ 6] 8 ἴὼ ᾿ : 

Ὁ Υας. 6. -- ὙΡΘ,, ὑδαδι!ν ἃ θαδίῃ τ παδαϊος (8 ἴανος οἵ ἐδο ἰδδασιιβοῖθ, Ἐχ. χχχ. 18), μεθ ἰδ ἃ μοῖ οσ βδὰ ὧσ 
60616. 

19 Υες. 6. -- ν᾽} [6 ποὶ “' ψοοὰξ ᾽" α» ἑοτοδὲ, θυ δἰίεῖκδ οὗ ποοᾶ οΥ διβξοιι. 

11 γον. Ἶ -- Τ8ο τοδάϊης τε :9, δδορίοά ὉΥ ΩΧΧ., γυϊξείο, αοὰ Ροδμ ίο, δαὰ ἑοππὰ ἰα ἅνο ΜΒ3., 19 τιδο οθιν 
ἅἂτυφ ἴο δὴ διϊοσωρέ δὲ οοστοςοω. 

1 Υασ. 8. - 2) πὠ2ὸοὰ πὶϊὰ δοοίπος ὑῬσοροαίο ἰὼ ἐδ δδιῶθ δ 89, ἰῃ ἰχ. 1δ. 

12 γον. 8. -- ὌΙ5, "εεδμ (ἃ ΜΝ), ἐξ τοὶ δὸ ὀχργοθαῖγο δὲ ἐμ ίογαὶ, σεμιδέεν; αἵ, Ρα. ον. 87, “ Απὰ ποὲ ἃ βίυμῃοΣ 
ἴω δ ἐτέῦοα"". (16. ν. 27.) 

14 γος. 8. -- ὉΤΤῸΝ ΠΙΔΥ͂ ὮδτΘ ὃῦθ υϑεὰ 88 δὴ δδείσδοι ρίυγαὶ, ἀδοοίφ πιδὲ ἰδ ἀἰνί:θ δνὰ ΒΟδυΘΏΙΥ, οὐ Ἰὼ ζοθοσαὶ 

δυροσθ σπιδα (οἷ. 1 βαπι. χανῆ!. 18. Ρα. τἱῇ. 6), --- ὁ νίονν ψὨΐο δϑοίωδ [0 σϑυοσ πιοσο ΟΣ ἰδ 6 οομίσϑοι Ὀθέποθο ἐδ9 
“τ ἰδίίοσ οἰδδοα οὗ ἴθ γαῖ. ὕΧΧ. χοηάοσ ““ Ὠοῦδο οἵ αοάὰ,᾽" πῃῇϊοῦ ᾿υϊδος []Ἰοντθ, διὰ τμίς ἢ δοοουῃῶ ἴοΣ ἴδ Υυ]}- 
κυῖο, " εἰ ἀοπιμς δαυίά συαεὶ ΜΠ εῖ."" 

ἘΧΈΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῊΐ8 οΠαρίον θερῖπβ [Π6 βοοοπὰ δ! οὗἉ Π6 δδὲ 
ἀϊνίβίοη οὗἨ Ζϑομαγί ἢ Β ργορἤδοϊθθ. [Ὁ ΠΟΙ 6 ΠΟ68 
νεῖ τ ([Π6 ΒΆΠ16 ογὰ 88 ἀ068 [Π6 ρογίΐοῃ οἤδΡ8. ἰχ.-- 
χὶ., παῖ ἴῃ ἃ ἀἰδεγοηξ Δρρ])οδιίοη. ΒοΙἢ αὐουδηοοβ 
ΓΘ ὈθγαΘΗηΒ, ἑ. 6., ΤΠγεοδίθπίηρ ργοάϊοιίοηθ. 76 
(ττηοσ βοῖδ [ΓΙ σΔ] ΔΠῚ ΟΥ̓ 88. ἴ[Π6 ροτιίοῃ οὗἨ Οοὐ’ Β 
Θηοΐθϑ, Ποῖον Ἡ} ΐη οὐ τίου Γἢ6 ΓΑΉΪΚ8. οἵ 
δ οογθηδηΐ ρϑορὶθ. Τῃ6 ἸΔΈΣ ΤΟργοδόπ8 τἢ6 
ΒΔΙΩ6 8δἃἂβ. ἰῃν νι ρ' ΤΘΙΏΠΡΟΓΑΤΙΥ ἀπὰ ραγ ΠῚ Ὠΐ8 
ΟὟ ομόοβοη [Ὁ] ονοτβ, Ὀὺ ἴα ἰὴ φῃά ἴΠ696 δἰίδίη 
φοπιρὶ οἴδ ἀσ] νογαπςο. 

Μοῦ. 1. Βυτάθῃ. 6 οὐ ἰἴἰχ. 1]. ὮΨ -- ρου 
οΥ οὐποεγπίησ, τοὶ ασαϊπαεί. ΤΠΘ ΠΘΑΙ ΔΙ Υ ἱπνο νοι 
1ςγβοὶ, πὶ 118 ἴ1}}] δοορα ἰδ κοδ 'π {Π6 ρθηογαὶ ὑὈοὰγ 
οὗἩ (Π6 πηρούϊΐγ. 1δΓ86] -ΞΞ (Π6 οονοηδηϊ παίοη, 
οἶμον ἴῃ 1186] ΟΥ 48 ἰουπᾶ ἴῃ [8 ἐγ16 διιςσοββοῦ, 
τὸ Ομ γβείδη Ομ το. ΤῊΝ Φον 8} ἱπίουργοίους, 
ΒΑΥ ἴἢ6 ἴογπιοῦ, δῃὰ Ὑἱἢ τποπὶ τὴν ΓΟ γίββη 
ΟΥ̓ ἶςΒ. ἃ (Γπεοάογοι, Οαϊνίη, ἃ. [ϑρίάο, ατο- 
εἶπα, Ν Γηρα, ΒΊςΘοΚ, οἴς.), ἢ 16 δὴ οαμαὶ ΠΌΤ ΘΓ 
δάορι 16 ἰδοῦ (δογοπια, Οντῖ!, ΓυτΠοτ, ΑἸΌοτι 5 
Μαμηῦβ, Οοοοείαβ, Μαγοκίιβ, Οαϊπιοῖ, Ηδηρπίοη- 
Ὀογ). ὙΠΟ εἰγοΐομοβ ἴοσίῃ 189 οδνθῃδ, ἢ. 
Ἐοτ [Π6 Ρυγροδβο οὗ δ᾽] αγίηρ ΔῺΥ Ροδβϑὶ Ὁ] ἀουδὶ ἃ5 
ἴο 16 (Ὁ ΠἸΪπηθηΐ οἵὗὨ ἴΠ6 Ῥγόρῆθου, ἴμογο ἀγὸ δά ἀοά 
ἴο Φεπονδῖ 8 ΠΔΙΠΘ ΒΘΥΘΓΔΙ δἰ ΚιΠρ ΟΧΡΓΟβδίο0η8 οἵ 
Ἠἷβ ΑἸ ρόνοῦ (οἷ 15. χΙ. 5; Απι|. ἱν, 18; 
Ῥε. εἶν. 2-4). ὙΤὴο δοετρίιγοβ Κποὺν ποιὶπρ' οὗ 
186 τϑοβαηΐοδὶ νἱον οὗ {πΠ6 ππΐνουβο 88 δοιπῃει πη 
ἴτοπι π|ὶιίς ἢ αοά, δἴεν μανὶπρ ὁγοαϊρα ἴς, βίη ἐν 
τορειδοῦ δἰοοῖ. “νεῦν ἀδῪ Ηδ βρτγοδὰβ ουἱ ἴΠ6 
Βοδύθη8, ΟΥΟΤῪ ἀδΥ Ηδ ᾿αγ8 {π6 Τουπάδιίοη οὗ {ἢ 6 
οατ, νι αἰσἢ ΕΥ̓ ἰτ ἡγοῦ ποὺ ἀρῃ6] 4 ὈΥ 8 ΡΟΎΟΥ 
πουϊὰ απ ογ ΔΌΠ [18 οΥΪΣ δηά (8}} ἱπίο ταΐη " 
(Ηεπρβιθηθοῦρ). ΤῊ τϑίδσεποο ἰὸ Οοά᾿Β [Ὀγπιδ- 
τίοη οἵ [ἢ6 πιπίαη Ββρί τ ἰ8 ἱπηίοπαοὰ το βυρραϑὶ 
{πᾶ πητοβίγα  ηοα δη σοη τ π0Ὁ}5 ΔΡΘΠΟΥ͂ ΌΥ ὙΠΙσἢ 
Ἠς Ἤοοπίγοΐβ ἴΠ6 ἐμοῦ 8 δῃᾶ Ῥύγροβοδ οὗ πηρῃ, 
διὰ 8 Δ0]6 ἱβογείογθ ἴὸ δοσοιη 58} ἢἷ8 οὐνη ῬὰΓ- 
Ροβδδ {πγουρἢ {Π6π|, οΥ ἴῃ βρί6 οὗ ἴποπὶ (εἴ. Να. 
χνυὶ. 22; χχνὶϊ. 16; Ῥβ. χχχίϊ. 156; Ῥγονυ. χχί. 1. 
ας. 2. ΒΟΒΟ]ά, Σ τᾶκο..... σουμὰ δρουξ, 

Α Ἰἰνοῖν Ἔχ ἰθἰείοη οὐ {πὰ ἔδι] το οὐ τπ6 ἡδιΐοῃβ ἴῃ 
τι εἷν δίδοΚ Ὁροῦ Φογυβαίθιη. Ζεοπατγίδὶ ΘΙ Ρ]ΟΥδ 
τ86 ἤχαυγο σομηπηοη ἴῃ 1Π6 οΟἸ 6 Γ Ῥτορῃοῖβ, οὗ γορτο- 
δοηπρ ΨΦ 6 ΠΟΥ ΒΒ ΓΔ 88 ἃ νἱηθ-σρ ὙΠ ἢ τηδά- 
ἀ6η8 δηὰ ἱπίμιυδ168 ηϑιίοηθ ἀοοτηδά το ταὶπ. αοὰά 
ΜΠ δαππἰβῖου δυο ἃ ΡοΟϊΐοη 85 Μ01}} πιδκα τῃ6Πὶ 
ΤῸ6] δηὰ (Ἀ]} ἰῇ Πορθὶθϑβ να ΚΠ 688 δηα τα ΒΟ ΥΥ (οἷ, 
Ρᾳ. Ιχχυ. 9, δπά ἮΙ ιϊ. 17-22; Φεῦ. χχν, 185-17). 

Υ͵Παὶ οἰ βο ιν το 19 Ὁ 9 -ΞξΞ σὰρ, δῖ 18 [1 ΞξξΞξ. θαβίη 
ΟΥ ὕὈον!, (ἢ6 ἰαίῖοῦ Ὀδίηρς; υαϑοὰ, ρουθδρδβ, Ὀθοδαϑθ 
ΤΩΔΗΥ͂ 66 ἴο ἀτίηκ οὗἁὨ ἰΐ δὲ ἴῃ β8π|6 πιΘ. Απὰ 
ΡΟΣ Φυάδῃ 8616ο.. .. ΦοχιδβαδίθσηΩ. δι 15 ἴὸ 
Ὀ6 “ρου Δπαδὴ 1 Αἢ οἱὰ δπὰ υἱ4θ-δργεδά ορίη- 
ἴοη δαύ8 τῆδλι ἴτ 18 8 ἰοτοθα ρμδσγε ςορδιίοη ἰῃ (86 
δίερθ οὔ [π6 σαρῖτα] (Τ αυζίπι, δέ αι τον, ἀτοτίυθ, 
Ματγοκίαβ, δῃὰ τὰϑηγ ἰδίοτ οὐε168); δαΐῖ (ΠΒ 8 ποῖ 
τοαυϊγοὰ ὉΥ [6 ταχῖ, ΠΟΥ σοῃείβίαηβ ἡ] ἢ [6 οοη- 
τοχὲ, ΜὨϊοἢ ᾿ἱπαϊοαῖθβ ἀπίαῃ ΓΈ] ογ ΤΠΔῃ ορροκίτίοη 
θαῖννθθη ἢ ΘΟΌΠΙΓΥ πὰ ἴΠ6 σαρὶ18]. ΟἾΠΟΓΒ βϑΎ, 
([Π6 ὕον)] οὗὉὨ τϑοϊ πη (ἰπηςοπὶ, ΠΙιζίς, Μαιιγοσ, οἷ 

αἰ.), Ὀπς 118 που]ὰ τοαυΐγο [ἢ Ῥταροδβίξοη ᾿ ἴη- 

εἰοδᾷ οὗ Ὁ. Κύμηοῦ ῬΙΌΡΟΒΟΒ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ “ΒΘ 
Δ8 ἴπ6 διιδ᾽εςῖ, θαῦ 118. 15. Τογἀἄθη δΥ 16 ἀνκ- 
ψναγὰ βεπίθηςθ τ νου] τηβκθο, δηὰ Ὁγ ἶι6 ἴδεϊ [Π81 
ΟΠ]Υ 8 οἷζυ δηά ποῖ ἃ Ἰᾶαπα οδὺ ὃ6 ἜΕΙΕΚΘΝ ἶ ἰδ 
ὈΘΓΟΓ ἴ0Ὸ ΒΒΒΌΠΩΘ 88 [ἢ βυ )εοῦ τῃ6 διιὈβίδηος οἵ 
16 ῥγϑυΐϊοιβ οἰδαβο, --- ὙΠ Πδὲ [Δ |κΚ68 0]Δοθ δὲ δογυ- 
δΆ 6 πὶ; δηά (ἢ6 πιοαπίπρ ἰ8 [πα τΠ6 ΘΟΌΠΙΓΥ δηά 
ιἰϊ6 Ἑσαρίεαὶ 88}4}} Ὀς ἱπνυοϊνϑὰ ἴῃ [Π6 δαημθ ἐγἶδὶ. 
γεν. 8. Ατπὰ 1 888}} 6... . 8 Ὀυσάάθηβοσωθ 

βίοῃθ. Τῇ Ργορδοῖ Ἐπιρίον 8 ΔποῖΠεΓ ἥσανο Ὀοτ- 
τον, δοοογάϊης ἴὸ (6 σΌΠοταΙ οΟρ! πίοη, ἔπι ΟΠ 6 
οΥ̓͂ 186 Ἡμῶν οὗ [Π6 γοιπι πιοὸη ἴῃ αᾳ]οβδῦπο ἀ6 
βου ὑθἃ ΌΥ Φογοπηθ δϑ 51}}} βι θβιβεῖηρ ἴῃ ῖ8. ἀδΥ, 
ΤΠΘΥ Ψ}0, μδ κὰν τοῖν δίγοηρτῃ, ἴγν τὸ δ ἃ 
ΒίΟὨΘ ἴ00 ΠΟΔΑΥΥ͂ [0Υὶ ἴ[Π6 πὶ, Ποῦ ΟΠΙΥ [41], Ὀὺτ ΒΟ ΘΓ 
δρταὶῃ8 δῃᾶά αἰδβοιδιίΐοη9. ὅ80}} 4. ἴδῖδ νν}}} Ὀοία]] 
(ὴ6 ἴοο8 οὗ Φετγβα] θη, ἡ. 6., 811 ῥϑορῖθα, 411 ὑπὸ 
ὩὉΘύΐοχβ οὗ [886 ΘΑΣΙΏ, [ὉΥ δ0 οχίθηβῖνα 15 (ἢ 6 σοχ- 
δἱηδιίοη δρεϊμδι [Π6 ΠΟΥ οἶς. : 

ον. 4. ΤΙ μδῖ ἄδν. ... ὈΠ πάτιοδε, Ηύγβοα 
δηδ τί ογΒ γοργοδοηῖ [86 ὙΓΑΥΠΚῸ ἰΌγοςϑ οὗ (6 6η- 
ΘΙΏΥ. ΤΠ του γπρ δηὰ δ] πο ΐϊης οὐὨ {Π686 τλαῖκ68 
1Β6πὶ ᾿ηλυτγίουια ΟὨΪΥ ἴ0 ΓΠποηγδαῖνοβ. ὕροιυῃ συάδῃ, 

4 
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οὔ ἴδ ςοπίγαγυ, ἡ ον βἰδπὰβ Βογὸ (ὉΓ τπὰ τ μοῖς' 
πϑιῖοιν, Φοπονδῇ δΆγ8, 1 τ} ΟΡΘΩ. ΤῺΥ 6Υ68, ἱ. ε., 

ΖΕΓΗΔΈΕΙΑΗ. 

ποῖ πδίωγαἷγ, ἔοσι ἐπα οαδὸ ἰἰδοὶ δαπὰ ἔτοτηι τἴὸ 
πἰϑᾶρε οὗ [6 ΟΥΠΕΥ ῥγομμοῖβ, ἐχρθοῖ δοπλὸ ᾿]  ϑοπ 

(γ ρῥγοιϊοοτίοη (Ρ 8. χχχὶ! 8 (ΗςὉ.),1 Κηρβ νἱ}}. 29; ἴἢ0 τ1π6 γτοδῖ σπαμοα ἰπ τμ6 ἀδνοϊορπηοηι οἵ τς 
ΝΘ. 1. 6). Οονἑοβ 080} 7 641}15 αὐϊοη το ἴὸ [ἢ 6 
Ὀοδυ 1} ἀπο τπονῖβ. “σα 5ιΐῖοβ νὴ ἢ ὉΠ ἢ Ππ658 
τπς πα μον ΓΒ Οὗὁἁ ἢ]8 068, θα ΟΡΘΠ8 15 οὐ 
ἐγ» ν]ὰς οἡ ἢ]8 ροογμΐο, ἴο 566 δπὰ ρῥγόν! δ 0 Γ 
(ποῖγ ννα 5." Τῆς τῆτος ρίαρυοβ πηθητίοηοα δΓῸ 
τοῦ Υ τῆοβο ἢ νυ Ὠΐοἢ δήοβος τῆγοιῖοηοα γορε]- 
ἴοι Ιἰπγαθὶ ἴμ 1 οας. χχνῖ!. 28: “πὸ [τὰ ε}}4}} 
ϑηἶτο τΠ66 ὙΥ }}} ΤΩ Π 658, δηα Ὁ] πΠάπο88, ἀπ απΐοη- 
ἰϑητηθηῖ οὗὨ ἰιοαγι." Α ἢπο Πιἰκιοτίοα! 1] πδι γα τοῃ 
οὗ τὸ οβθοῖ οὗ διάάδη ἈΠ Πα Ώ 686 5 βοθὰ ἴῃ τῆς [)15- 
ἴογν οἵ Ε}15]4 (2 Κίηρϑ νὶ. 18). 

ΘΓ. 5. Απῃὸὰ ἰδο ομίοῖα οὗ δυάδδῆ . . .. ΖΓ 
δβίσοῃαίῃ. ΤΠδῖ [πο Ἰοδύογβ πὰ {Π6]Ὁ δίγοηρτῆ ἰπ 
ἴδ ἱπη ἡ ἀπ|8 οὗ ΨεΓυ Βα] πὶ Δ πηόδῃ ΟἿ]Ὺ ἴῃ αὶ 
1Π|6 ΠΟΙν οἰΥ, πιδὰς δ} ὈΥ 1ΠῸ ο]οο! θη οὗὨ [Π6 
Μοβιὲ Ηϊμἢ πὸ ἀνν6 118. τῆδγο, ἰπδυτοθ ἢἷβ ῥγοῖθο- 
τἰοπ ἴον 41} ψγῇο δοὸκ Ἡΐ ἰπ {πὸ δργροϊηιοα νῶν, 
δ τῃαῦ ὄνεη ἴπ6 τηοδῖ αἰ χη θα δηαὰ μοννογίι] 
Ἰᾶνθ Π0 ΟΥΠΟΥ γόοιο. Α Ἰ}]|6 1} βρη πηιθηῖ ἰδ 
ἰουπὰ 'π 8. ἰχχχνὶ!. 2: “ΤῈ [οτὰ Ἰονοῖ τμὸ 
ξϑϊοβ οὐ Ζίοη ποτ τπδῃ 8}} τ[ῃ6 ἀν ] 8 οὗ 
δαςοῦ.᾽ 
γον. 6. πὰ ἐμαὶ ἄδν.... πὶ 8 βῃῇοαῦ. Ἰῃ 

σοηδοαῦεπςος οὗ 118 ἴσγυδὲ ἴῃ [6 αἰνίπο οἰδεῖ, 
16 ΙοΔΘΓΒ ΘΟΠΒΌΤη6 ΤΠΘΙΤ [068 ΟἿ ΟΥ̓ΟΓῪ Παπὰ ἃ8 8 
θδ5ίη οὗ ἤτο ἀδγοῦτδ ἱδρροίδβ, οὐ ἃ τογο ὈΌΓΠΒ ἘΡ 
Δ τίρε βιιο. ὙΠῸ τοδυ ἶηρ ῬΓεβογνδίίοι οὗ τῆς 
ΟἿ 185 βίδιϑάὰ ἴῃ τῆ ἰαϑὴ αἶδυβο, ἴῃ ΠΟ {Πρ 
ἢνβι ΦοΣΌδΒΔΙΘΣΩ --- [Π6 ΡΟρυ]αῖοα Ρογβοη ῆρά 845 ἃ 
ΜΟΙΏΔΠ, δηὰ [Π6 δβοζοῃά - [Π6 Ιηδίοτ 4] Εἰ 88 
δυο. ΕῸΣ [6 Του οΥ86 σοΠα οΠ, 866 18. χὶνὶϊ. 1. 

γογ, 7. Αῃὰ ϑοδονδὴ 588}} δανθ. .. πα Ὡ. 
119 νογά ὑθηΐδβ βίδη β ἴῃ οοπίγαϑὶ πὶ τ ἰοτιϊῆοα 
οἰεἶοθ. ΓΠ6Β6 βργθδα οὐὸγ [6 Ορϑῆ οουπίτγγ Ψε]ο- 
γαΐι ν1}} βᾶνθ Δι φέ, ἴῃ οὐ ον ἴῃδι {Π6 νγνν6}}-ἀεἰδη θὰ 
ΠΕΡΙ] ΠΏΔΥῪ ποί [ἰἰῸ ἰδεῖ δον πὸ ἀεοίδπϑοϊοβα 
Ἰαπὰ, ὑὈὰὺ ἴμ8ὶ ὈΟΓῚ ΠΙΔΥ δοκπονίθίιμε {μὰς “1η 
οἰον σαβ6 ἴΠῸ ὙἹΟΌΟΓΥ ἰδ ἴ6 1ογά᾽ δ" (Ψογοιμθ). 

ει. 8. Σ σοδονδὴ ἀοίδηδ . . . . Βηζοὶ οὗ 
Φοβονδῃ. Τί Γυτὰ νν}}} οχαϊν 8. Ῥϑορὶα ἴὸ ἃ 
ἀορτος οἵ δίγορῊΝ δὰ ΡΊΟΣΥ (ὯΓ ᾿ΥΔΉΒΟ Παρ ΔΠγ- 
την ἴῃ πο]γ ραϑῖ οχρογίθποθ “ΓΠῚΒ 18 ΘΧργοββιοα 
ὈΥ δαγίη τπὰϊ ἀνη [16 δίΏ ΟΣ, ὁπ6 γἢ0 σδΠ 
δοδτοῦ ποϊΪὰ ἰπι80} Γ π|ρ, τ ἢ 658 δἴζβοῖς ἃ ἴοο, 
841} Ὀδοοτηο ἃ ἢότο ᾿ἰκὸ αν ; δπὰ ὄνθὴ Πᾶν 5 
ποῦδο 588}} δχοοθὰ ἰι8 πἰχἤοδὺ ἴδιο οἵ οἹά, 5114}} 
Ὀδοοιο ἰκ οὐ, πδγ, πὸ [8.6 δῆκοὶ οὗ 96}8ο- 
γΔῈ, ἴαῦ ΡΘΟΌ ΔΓ πηδη  (βϑιδιο οὐ 1 εἶ τν Ὡς ἢ 
ΟἾΟΘ τϑγομοὰὶ αὐ [Πη6 πεδὰ οὗἩἨ [86 ΔΙΠΐο 5 οἱ [8Γ86]. 
ΤὨ 8 νΟΓῪ δι Κὶῃρ πὰ ὑοδα ΓὉ] Οἰἰπιαχ 18 οὗ 1156] 
Δ ΒΉΒΥΟΥΓ ἴ0 ἴποβοὸ ὙΠῸ ἀδργοοῖδία [Π6 1ΠΘΓΔΓΥ 
τοῦτ οἵ Ζοςμαγδῃ. Βυΐϊ [πὸ γοιουῖοδὶ ἜΧΟΘ] ΘΠ ς 
οἵ τὸ ράβδαμο [818 ἔὰτ θθίονν 118. ΠΟΠδΟΪ ΑΙ ΟΥΥ δηὰ 
δὺ1}}}}} 8 ἰπρ ΡΟΊΝΟΥ 418 8 μιοιηἷΐδθ. Βοΐοσϑθ ὕδϑσω 
(εἴ. ἔχ. χχχῖ. 84; χΧΙΪ. 20). : 

νοῦ. 9. ν|1} δοοὶς ἴο ἀδαίσου.... ϑοσυ- 
βΒαϊοῖω. “Πἷἰς ἀοο8 ποῖ στῃθϑῃ ἴὼ δθοῖς οαδ ἰῇ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴο ἀιδίτον, ὕύῖ 18. ΒΡοΟΚοῃ, "νοῦ ἤιηπαπο, ἴο ΘΧ ρΥοδϑ 
186 ὁπογροῖς ράτρμοϑα οὗ [6 ΒΡΘΆΚΘΥ. 

ΤμΐΒ ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἰδ ερροβοὰ ὉΥ Ὑἱιηχα, Ο. Β. 
ΜὶομΔ61}5, )κτ6, δηὰ Οὐ γ8, ἴὸ ΓΟ τὸ τΠ6 ἀ(Δ]- 
ἰημδ οὐ ἀοαἀ ν᾿ ἐπ παι] [5.80] ἴῃ [ἢ ὁπά οἵ 
τ νοῦ], ἴῃ {Π|6 5 γτοδῖ βίγιρρ]δ οὗ τηροῦ] 088. 
τ 15. ἸΏ 8} 1651} ΘΙ ΟΓ ἴο ἰητούργοῦ τπ6 ράδϑασα ἴῃ 
ἐϊ5 ἀδία 8 ἀροι τἢ 8. ΠΠΠΟΓᾺ] νἱονν ΟΥ̓ 115. Βρρ] σιτίον. 
Απὰ γεῖ {Π6γῸ 8 συθδῖ ἐπ ργοῦ Δ ὈΠ11ν ἴῃ 816 }} ἃ νίενν. 
ὙῺΥ ὁμου ὰ (π6 ργορπθοῖ, δον ἀδμιοτίηρ 580 νυν! γ 
16 γυὐεοτῖίοη οὗ {πῸ ἀοοῦ Θ᾽ΘρΡΠον, δΔηὰ τΠ6 σΟῃ86- 
ᾳπθην ονογίἢτγον οὔτἢ6 δοοκ, ρὰ85 δὲ ὁπ06 ἴο ἴῃς Πα] 
500 })6, ΟΥ̓ΟΠ]υοκὶηρ 4}} τἢ6 5ρίοηἀϊὰ ἐταπ)ρ}}5 οὗ 
ἔἤγαιῃ ἀυτίην τμ6 ἱπίογυρηΐηρ ρεγοὰ 8 ἸΥου ὰ νγὸ 

Κιηρμάυνηι οἵ αυά, ἀνὰ το [8 ἵνα ἱπογοανθ 
8ΙΠΟΩΡ ἴπ6 παι οἢ 8 οὗἁὨ [Π6 δασῖῆ  Μογουνου, ἐξ τῃς 
πδιΐο} 5ΓᾺ6] ΔΥῸ ΠΟΥ ΟΣ τὸ ὉΘ τοδίογοὰ τὸ τοῖν 
οννη απ δηκ ἴο γόβιτπς ἴῃς ΟἹ γοϊδιίοης οὗἉ σδρίτα! 
ἈΠ ΠΟΘΠΙ͂ΓΥ, Οἡ ΜΏδΔῖ ὑτοῦυπα οδη Μὰ Ἰοὺξκ ἴὼγ κα 
ςοπβοῃίδηδυῦβ δῖϊδοκ οὗἉὨ 8}} ὩΔΊ 05 ἀροὸπη {Π|8 ΟΠ 6 
510 8}} ῬΡθΟ}}]Ὲ πὰ τουτί οσΥ 8 Οδη δὴν ἱππδοϊπδιίοπ 
ςοποοῖνα (Π8 ΓΘΟΌΣΤΟΙοΘ. οὗ 8. σόπουὰ] τπονοιπιηῖ, 
{κὸ τηδῖ οὐ τἴῃ0 ΟΥυβαήθ5, ῥγεςϊρίταιπρς τ}6 πιοπ 
Δηα τηρδην οὗ ἃ (Οπθ πο, ποῖ ἴ0 88 Ὁ ἃ ᾿γογὶ ἃ, ι'ρὸπ 
{10 βδογοὰ 5801} οὗ Ῥαϊοβιΐϊμο ΟΥ̓ εὐτγβο, κυ ἢ ἃ 
τὴ ἰδ ΡΟΒ51016, θὰν ἴῃ νίονν οὗὨἨ 16 νϑϑϊ ΟΠ δπρ 5 
ἰη τῆς ουγίεηῖϊ οὗἩἨ δυμμδη ᾿ποιρμξ, ἕῆ {πὸ ΘΟΟΠΟΠΙΥ͂ 
οἵἁ βἴδιον δπα ΘΠ ίτεβ, ἰῃ [16 νὰ γγ8 ἰπ ᾿ν ΠΙΟΙ ΓΑσεβ 
ἀη ΑΥ̓ΠΑ8[168 866 Κ ἴὸ ᾿ἰποῦδβ56 ΟΥ̓ ρΡΕΓΡοί δῖ {πεῖν 
ἰπἤυοησς, δηὰ ἴῃ τπὺ ἀἰπιγΓ δα τοπ οὗ ρο] ἶσα] πὰ 
Βοσίδὶ ΡΟΨΜΟΓ, [Ὁ 15 16 πηοϑὺ ὉΠ] ΚΕΙΥ οἵ 4}}] οοηςεοῖν- 
Δ] ονοηῖδ. ἥετο τΠ|8 ψΦονν8 το- ἀὰγ 1π τ6 ροϑ865- 
κἷοῃ οὗ τὴὸ Ηοὶ]γ 1,.πηά, δπὰ ταὶ ἩΠοῖΠοῦ σοηνοτῖοὰ 
ΟΥ ἀποοηνογίοά, Ψ παῖ ποῦν οου]ὰ ποτὰ θὲ ΌΥ ΔῊΥ 
οχ βτημ πδίίο ΟΥ σομηδὶπδιίοη οὗ πβιϊοῃβ ἴο 6558} 
110 βθοἐ οὗὁἩἨἍ Αθγϑδαμ υἱτἢ ὅγο δηὰ δνοτγὰ ὃ 1 τ θα 
εἰαἰπιοὰ τπαὶ τἤθγα ΜΠ] 06 4 γενῖνα) οἵ ἔπε Ὀϊοοάγ 
Ῥγοραραμά πα οὗὨ ἴ ΠΟΙ ΠΥ Οὐ διμοῖθπι, 85 δῖ ὁπ 6 
Ῥοιοά οὗὨ τπ6 ΕΥοποἢ Βαονοϊαθοη, ΜὮῪ ΒΠπου]ὰ κα ἢ 
8 οὐτιγος Ὀ6 ἀϊγοοϊοα ἀραὶη5ῖ Φογακδί οι οΥὙ ψενν- 
15 ἢ ΒΟ] ΟΥΟΥΒ ΓΑΙ ΠΥ [ἢ8Δ ἜΞΕυδ τΠ6 ΒίτοηΠο] ἀβ οὔ 
τὸ ἀοξμρο! οι δπηοηρ (δ τ]6 ΒΟ] αν σβ δυο ἢ 
Δ δίίδςκ, ἢ δυαςοσοβδῆι!, ου]Ἱὰ Παγαὰϊγ αθδοῖ τοτο 
τη δὴ οὔΐροσιὶ οὗ τ[π6 ΟἸγϑιίδη ὕπατος. ὙΠ6 
στοδῖ ὑὕοᾶν οἵ ἴῃ6 Πη6λῃ8 δῃἀ Γεβδοῦτοοβ οἵ ὀνδῆνο)- 
ἰ.4] Ομ γί σιοπ ἀπ νου] γοιηδὶη πηϊτηραϊγοὰ. [ἰ ἰς, 
{πο ΓΟίΌΓΘ, ΠΟΥ ΠδτΓΑΆ] [0 ΘΟΏ Β᾽ 6 Γ [Π1Ξ ρεγίοορε ἃ5 ἃ 
ΟΠΘΓΤᾺΙ βιλιοπιοη ποῖ ΟἿ]Ὺ ΟΥ̓́ΤΠ6 ΟΠ τ βεδη 1δγδο}᾽ 
ΥἱούΟΥΎ ΟΥ̓ τ ἤτγος ὑθὴ ρεγθθοι το, Ὀαὶ οὗ [Π6 
γΓοβα οὗἁ 4}} ἰῖ8 ςοη!οῖ ἢ [Π6 που] 8 ρΟΤοΣ ἃ5 
ΠΟΥ δύὰ τοηθινοα ἴσοι 96 ἴ0 86. 

ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, 

Ἰ, ΤΊ ᾿ιπάδιμοηῖδὶ ἱπουρῆς ἰη [ἢ6 σοποοριίοι 
οὗ ἀοὰ ἰ5 ταῦ οὗἩἉ ονγεγ. ΑἸΙκα ἴῃ τς ϑουῦ ρἴαγοβ 
δηὰ ἴῃ Ὠυμηδη ΟΧρογΓίο ποῦ 6 ὈΕρΊη οὖὖ Υἱὸν οἵ [6 
Μοκι Ηρ τυἱτἢῖ τ06 ἔαοῖ οὗ στοδιΐοῃ. [π Ἰοοκίηρ δὲ 
1π6 νοῦ! ἃ Ἀγουπα τ18 νγὸ ἤδνα δὴ ἱπιλἶνο δηὰ ἵτγὸ- 
55 τ} 6 σοπνίοτίοπ {π81 1{}18 Υ]510]6 οἴἶεῖ πηϑὲ ἤᾶνθ 
δὰ 8Δῃ ἰἢ ν15}0}6 σλι188, ἃ ὁδι186 Δάἀδαιδίθ ἴο 118 ὑτο- 
ἀπςίοη. Ὑπὸ ἀπ νογβα! ν οὗἨ [Π]8 οοην!ςτίοη ἐπ 41} 
ρθ5 δηᾷ ἰΔῃά8, -- ΓΟΠάογΘα ΟΠ] 1Π0 ποτα 5 ΓΚ 
ὈΥ τΠῃ6 οὐςσιβίομαὶ ὀχοορίοη8 ὙΠ ἰοἢ ἰβίουυ ἀϊ5- 
αἴοϑοβ, - Πα |65 τι8 ἴο ταδὶ ἢ 1 1 δΌΒοΟΪ ἴα οοτ- 
ἀπὰς. Βαῖ 186 μόνον νι πἰσ ἢ ογοαῖοὰ (πὸ νον] ἃ 
πιιιδῦ Ὁ6 πη] το. Ηδ νο νίιπουξ δὴ οἤτι δὴ ἃ 
ὈΥ ἃ βίτημία νοὶ ἴοη οΑ]16ἀ τἘΠ6 πηΐνοτβο ἰητο ὑκίην, 
οδὰ 40 4}} {η’πρ8. Τὸ Ηἰπὶ ρτοδὺν δῃ ἃ 81:η2]], λιν 
ἀπά Ἰον,, αἰ Βς ας Δα ΟΑΚΥ, ΔΓ ρΥΒΟΌΠ ΘΠ. τῇς 580γ6. 
ΑἿΙ νη 5. ἅτ ροββὶ]8 ννοἷ αοά. Βαϊ 1 116 6 
ἰπβηῖτα ἰῃ 115 αἸγοοιίοι,, Ηδ πλυϑὲ 6 Θα]ΌΔΙΥ 50 ἴῃ 
411 οἵδοῖβ. ὙΥδαὶ ἰβ πότ, δὲ σὴ ἴῃογα δο. τὸ 
᾿ἰην τ ΔΗ ΟΥ̓ΠΟΥ ἀϑροςοῖ οὗ Πἰδ παῖισε ἢ Βοπηάϊοθς 

Μ6Υ ἢ 0} 168. ΠΟΟΟΒΒΑΠΠΥ͂ οι Πα] 6588. νυ ϑάοιη δηᾷ 
Γυϑιαδω Βδοοάπρ5θ8. Α ττυηςεῖοά Ποῖ, μοτγίοοι οὰ 
ος 5ϊά6, ὕὰῖ πη ρουίθοῖς ὁπ ΟἹ οΥΒ, 5 ἱποοποοίνμ θα 
ὈΥ αΒ, ΟΥ ἔΓ Πα ναίη διιορὲ Ὀ6 πιδθ ἴο Π0]4 δς ἢ 
δ ἱποομῃβοαποηΐ νἱονν, [6 Γ65}} 185 οἰ τη τ 1) Π παι 
οΥ̓ Ῥο] γι οῖβτη. 

Ἰ]οπο6 τῃ6 ρεΓροῖπ Δ] ΓΟσΌΓΤΘΠΟΘ ἴῃ τῃ6 ϑογρἔυγοβ 
τὸ τιἷκ ατιτίθαϊο οὗἨ ῆΦοποναῃ. [{ 18 85 ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ ἴὸ 
ΟἿὟΥ Ὀγβοίίοα 88 ἴο ΟὟΥ {Ποουῖο8. [Ι͂ἢ 41 [6 σοῦΓθα 
οὗ τῆ ἱπάϊν!άυ] Ὀδιίονοῦ δηὰ οἵ τὸ Ομυστ δὲ 



ΟΒΑΡΤΕᾺ ΧΗ. 1-9. 98 
Ιαγρο, {ΠΟ ΓῸ ΟΟΟᾺΥ ΑΡΆΞΟΠΒ ἤθη ΤΠΟΤΘ 18 ΠΟ ΟἾΠΘΥ 
5ιρροτὶ (ὼΣ ἔα ἀπὰ μόρα ἐπδη π6 αἰνῖηθ ΟΠ ηρ- 
οἴδρῃςθ. Να πιιδῖ Ιοοκ τρ ἴο Ηϊπὶ }η0 51 Ὑοτ  μ [ἢ 
ἀὐτυδα τῇ πον η5. ἀπ Ἰαγϑῖῖ τῃ6 ἰοπηἀαιίοη οὗ 
(ἢ6 ὁαιἢ} πὰ ἐουτηθι ἢ ἐὺ δρίτὶῦ οἵ τηὰη ὙΠ] 
᾽ιῖπι. ΤῸ ἴδει ταν 41} ἐπῖπρΒ Ἰπδῖθγίϑὶ ἀπ α ἰπηπια- 
[Ογ14] 116 ἂὺ ἢἰ5 ΘΟΠΙΓΟΪ 88 οἷᾶν 'π ἴῃς πϑη48 οὗ 1ῃ6 
Ροξῦρυ ἰβ ἃ θυτῖτοθς οἵ τπ6 Ὀα]ϊονίην 5δοὰ]. [τ 5118- 
ΤΑ Π9 ἢ. (Π6 ἀλτκοθῦ ᾿ουτΒ οὗἉὨ {τα} ; 10 ΘΠΘΟΌΓΑΡΘΒ 
ἴῃ 16 ἐπιίοινοῦ αἰἴοῦ [πὸ πιοβῖ αἰ ΠΠ σα] Ὁ ΘΠ ΘΓΡΓΒΕΒ. 

«1 ἰα ἃ ἱπβουρσιι το ονοτ ΣΏΔΙΚοα 
[ΔἋ8᾽ 86 ἀτοοῖοδι δηχὶ 65 ἔγοιι ἰΘ5 18 ; 

1016 ἃ ἀδὺ Ὀγθυῖς ἰο ΟΡ ὨΟρΘδ, 
Α διυηδοῖ ἰο ΟΌἋ ἴοδγ8.ἢ 

ῷ. [ὺ ἰ5 βα!ἃ {πᾶ ἢ οη6 οὐσαπίοη ψΏΘΩ δἱ 8 οοη- 
(γος οὗ Απάτεν Εἰϊνοῦ ἐπ τ Κίηρ οὗ ΕἼ͵ΔΠοΘ, 
16 Ἰδείοῦ Τπγοαίοης Β0η10 ΒΕ ΘΓ ΤΩΘΆΒΈΠΓΟΒ ἀρσδ ηδὶ 
16 ἐδιι86. οὗ τι ἢ, (6 σδυαγαὰν ΓΟΙΌΤΙΔΟΓ δηβινεγοα, 
ἜΜᾺΥ ἰτῖ ἤπιθὰ γοιν Μα)οβίγ, {6 ΟΠ τοῦ οὗἩ αοα 
18. ἢ ἢν] νυ ἢ δι Ὀτοίκοη ἃ στοδῦ ἸΏΔΗΥ Πδπι- 
ἸΠ 6 Ὑ5.᾽ [15 ἀνθ) 50. ΖΊοη ἰδ ἃ ὈπΓΘΏΒΟΠια 5[0Π6, 
Πα ΑἸ 6 Υ 8 ἢΔ5 ὈΘ6ΘΠ, ἴ0 ΠΟΥ Αϑβα  δηῖ8. ΤΟΥ Ππᾶνο 
ματι ποῦ μοῦ, θυὺ 1πΠΘπηδοῖνοβ. ῬΠΆΓΔΟΣ ρυγβυθὰ 
τὴ6 οἰ άγθῃ οὗ ἴόγϑθὶ δὰ ὀδυρς τηθηὶ “ ἐπΐδη- 
μ]οα ἴῃ τὰ Ἰαπᾶ, βιιας ἴῃ ὈΥ τΓῃ6 ΜΠ ΘΓ 6 88,᾽ θὰ 
ΜΠ 6 δ Βουῦ ἴ0 ερτηρ ἴπ6 ὕγαρ, {ΠΥ ὀβοδροά ἴῃ 
δαΐοῦγν, ἉΠ}6 ἢα δηὰ ἢἷ8 ἴσοι Β8ηΚ ἰκὸ Ἰοδά 1πη [ἢ 68 
ταὶρἢ πδίοτβ. Ὑ6 ῬἪΪ Π181|ηὴ68 οἀρίαγεα τπ6 ΑΥΚ 
ΟΥ̓ τῆς (ονοηδλπί, θὰΓ πὸ αἀοίοδι 88 ΟΥ̓ΟΥ 80 ἀδη)- 
ἀρὶπρ ἴῸ ἸλΆσοι οὐ ἢ15 γΟυΒΠ ΡΡΟΓΒ 88 118 Βϑθ τη ρ, 
τγιαταρ. ΒαΌγΙοη τἱοιθά ἰπ τπ9 ρ᾽υπάογ οὗἉὨ Φεγα- 
Β8]Ο πὶ, δηᾶ [π6 ᾿πιρίουϑ Κίηρ' τυγηοά {ΠῸ βϑογοά νθ8- 
5618 ΟὗἨ ἴπ6 βαποίπαγυ ἰηῖο τὴ ἀσὶπ Κὶπρ οὰρ5 ΟΥ̓ δὴ 
Ἰᾳο]διγουβ γονοῖ, θαῖ (η6 ἤηροΥ5 οὗ ἀοοπὶ τοῦθ ΡΟΝ 
16 νν8}] ἃ βοῃίθποο ψ ἷσ ἢ πυμθογοὰ δπα ἤηϊδηρα 
[9 ἄγ ἴ6 βδπηδ πἰγῆϊ. Ηογοὰ βουρῆϊ ἴο 8] Υ [6 
᾿ηΐδης ᾿δοασοιηοῦ, δι γ ῃ116 τὴ6 ΘΠ ἃ νγἃ8 δαί ἴῃ 
Ἐν γρῖ, τι86 αὐτοὶ Κίηρς ρογβιοα Ὀγ ἃ ραϊηδι} δηά 
Ἰοδιμεοπια ἀΐβοαθθ. ὅ0 1ῃ. [Π|Ὸὸ ὈΪΟΟΔῪ ρδγβοο 068 
ν᾽ εἰσ διτοηαοά τπ6 ἱπιτοάἀποιίοη οὐ ἀξ τίοιϊδηΐεγ., 
ΟἿ6 δα ἈποΙ ΠΟΥ τοοῖκ τ [6 ΟΒΓΟἢ 88 ἃ βίοπθ τὸ, 
ἴον8 Ὠἰτῖποῦ δηᾷ τπἰῖπον, συ ἴῃ ναῖπ. ὙΤΠ6 βῖοπα' 
ὙΥᾺΒ ὉΠὨγπιοὶ, θυ τς ογβ. νοῦα τοτῃ δηὰ ᾿δοοῦ- 
αἰεά. ΑἹ] εγο τηλᾶδ τὸ ἴδε] νμδὺ ἴΠ6 ἀγίης δ] δη 
πἰιουι δὰ τη ἢἢ5 ἀδδρδῖγ, “ Ὁ ΘΔ] 6 δη, τπου ἢειδὲ σοῦ- 
ασυογεα !᾿ Ηυτο, πιοῖὸ ἴδῃ ΔΏΥ ΠΟΥ 6Ϊ86, 18 [0]- 
ἠποᾶ 1Π6 βαγὶπ οὗ τὴ6 ἀσνοιν Ῥβδ]πῖδε, “ ΤῈ 
Τοτά! ̓ἴΒ Κπόοννὴ ὈῪ τπ6 Ἰυάρτηοης ψΐϊοῃ δ δχο- 
ουτοῖϊῃ ; τα νεκρὰ 15 βῃδιθὰ ἰὼ ἴῃ6 ψότκ οὗὨ ἢ 18 
ον ἰιππα 5 (ἰχ. 16). ΕΝΘΓΥ͂ ἀβϑδι}} ὑροὴ Ζίοιῃ 
ΤΟΘΟἾ]Β προπ τ[π6 ἢεδα5 οὗ [18 Δ ΠΟΥ, δπαὰ τΠᾶϊ ποῖ, 
ΒΙΠΙΡΙΥ ὈγῪ νἰγτίαθ οὗ “ [16 οἰαβιὶς πδίμγο οὐ τρις, 
δοιογη ἴὁ ΜΟΙ ἜΥΟΓΥ μι δ͵οιίοπ 64}18 ἔογι ἢ 8. 
σούπηῖοῦ ᾿ηθ]οιίοι ; ̓  δι τὰ σοπβοηθοηςσα οὗ [Π6 ἀε-᾿ 
τευτηΐπαῖο σοι 56] δηᾶ ἰογοκπον]οάσα οὗ ἀοὰ πθ΄ 
τἀ κοι} τῆ νῖβα ἴῃ ταὶς οὐ οὐαί π688. ΤίΠη65. 
Μη Πποα πα θον 48. ἢἷ8 ῥτουϊάρησα }ι|8:{ΕΠ{ΔΣ τῇ 6 
οδιποδί ἑοῖο ψϊοἢ ΡΠ] αῦθΒ τὶ σὰνὸ ἴὼ τΠ6 
Ἡϊοπηδῃ ΚΟΝΟΓΠΟΥ ἴῃ ἴδ ρτοδὺ οΥἱβίβ οὐ ΗΪ8 1ΠΏ8, ---ο 
Ηδνο τθυὰυ ποιπίησ το ἀο ψ τ (Π δῖ }ι181 ΤηΔῃ. 

8. Υεῖ ψὨη Ζίοη ρῥγονδίϊβ, ΟΥ̓ῸΥ ΠΟ οοβ, [Πΐ8. 
γΟΒα]ς ἰΒ ποῖ οὐἵηρ ἴο ΔΠΥῪ ὨπΠηΔη ΟΥ ἱπιθγεηῖ 
βῖγοηρτη, θαΣ τὸ [π6 ργεβθῆοο δηὰ ρονγοῦ οὗἁ 268ο-] 
γὰἢ. 12. πιᾶκὸ «γαβαίοα ἃ ὈΟῊῪ] οὔ τϑοϊϊηρ; 7᾽ 
τηλ Κα ΠΟΥ 8. ὈυΓάἀΘΠΞΟΙΏ6 δίοῃθ ; 7 βπηὴῦθ ΘΥΘΤΥ ΠΟΙΒΘ 
στ ἢ ὉΠ άποβ; 1 πᾶ κὸ [Π6 οσἰοΐα οὗ Φυάδῃ ἃ ρδῃ 
οὔ ὅτε ; ἁελοναὴ βανοβ, «]ολουσαὴὰ ἀφίει 8, Ώα8, 
τὨγουρ ποῦ, τῃ6 ΕἴΓ688 ἰ8 ἰδϊὰ προπ τἢ6 ἀἰνῖη6 8 γπι. 
ΤῊΪ5 ἴθ [Π6 Θ55 0} 14] ΔΟΙΟΥ 'π [86 σα86. Οἱ ππηδῃ᾿ 
Ῥγΐποΐρ] 68, οὐ βοσοταϊηρ τ0 [6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ͂ Οροτα το η 
οὔ οδτδὸ ἀπά οἴδοῖ, πὸ που] σου] ργοναι. ΟἾθη 
ΟΥΘΥΥ βανδηΐδρο ἰδ ΟἹ 118 546; δΥπι5, γα ἢ, ἴη- 

" 

βαρηοθ, διε16:ορι, ΙοΓπηρ, ργεβύρο, ἃ πα θοῖβ., 

οι τ86 ἔον,, [Π6 ψοδκ, ἴπ6 πηϊοϊογοῖᾶ, (ἢ6 Ἰονΐν, 
[Π6 τη 8 τη ἀγο ποῖ, Ὀγῖπρ ἴο πουρπῦ τἴπ6 ΓΒ ρ8 
τ1Π8ἴ ἀγ6. Τ]ιΟ ΓΘΆβ80. 18 (δδὺ [6 ΟΧΟΒΙ ΘΠΟΥ͂ ΟΥ̓ 1116 
ΓῚ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6, Δηα τᾶν 6 566ῃ (0 ὃθ6, ποῖ οὗ τηδῃ 
ιι οἵ Οαυᾶ. [π 4}} οἴἴϊογί8 οὗ δνδηρε! !χαιῖίοη {18 

ἐγυτῇ 15 το Ὀ6 ἀἰδύϊ ΠΟΥ τοσορηΖοα δηἀ τηΔ46 ρτγοιη- 
ἰποηῖ. ΕῸγ {πὸ Ιροτὰ ψὶ]} ποῖ γψῖνα ἢ18 ΡΊΟΥΥ ἴ0 δΔη- 
οἴου. ΤΟ 56 γὺ ϑεϊὰ τὸ 484 (2 (ἤτοη. χὶν. 8), 
“ὙἼ6γο ποῖ 6 Ἐπ μιορίη8 ἀπὰ τι6 Τα ἰπι8 ἃ ἢ Ρ6 
Ποβῖ, νυἱ τ ΝΟΥΥ πιαην ΟΠΑΓΙοἵβ δπα Ὠογβοηθῃ 1 γοῖ 
δεσιμδα ἴδοι αἰαβὲ τὸ ψ ὕροη ἰλὲ ζωοτά, Ἠᾳς ἀοϊϊνογοὰ 
ἴση ἱπῖο [ΠΥ παπᾶ. 

4, ΤὭΏΘΓΟ 18 βοπιοί πη 50 0] Δ ὔπρ ἴῃ [6 τἰςῇ 
Ῥγοπιΐβα οὗ στονίῃ Τσοπίδί ποα ἰπ Φο ΠΟΥ ἢ 8 85801- 
ΔΏΘΟ ἴο [86 ἰ ΠΑ] 15Ππ18 οἵ δογιβαίοπι (νον. 8). ΤΊΘ 
βίατ  Ὁ]6τ, ([Π6 τηδῃ 10 σδῃ δοδγοθ ΠΟ] Ἀἰπ.30 1 πρ, 
ΤΔΠΟἢ 1655 πῆ κο Δῃ Ἀ558 0} ΠΡΟῚ [ἢ6 [06, 5}4}} Ὁ 
το 8. παὶρσην Πιδη ΟΥἩἨ νϑῖοῦ ἴκὸο αν. Ηἱἷδ 
[δΘὈ]θηθδ5. ἃπὰ ἱποαρϑοῖ Β18}}] Τηοῦρο ἱπῖο τὴ 
Βῖγο σι ἀπά 8Κ}}} οἵ ἃ ἴθσο, ἴου ἴΠ6 ωοτὰ 5818]] 
[ΘΔΟ} ἴῃὴ0 ᾶηὰ8 ἴὸ ψῶῦ δηὰ (Π ἤἥπροῦθ το ἤρῃϊ. 
Νοτῦ ἴβ 1η18 [Π6 ὁπ, νοη ἃ σγοδῦ οδρίδϊη ἰκὸ 
αν 9}.4}} διγρϑὴβ ἢ πη86} ζ, 580.4}} τϑαοὶ ἃ δ ρΘΓ- 
δυμηδη οουγῆρα δηὰ ἀδεϊδίοπ. Ηδ 851}|8}} γόδοπι ]6 1ῃ6 
πιδηϊοτοα Φοποναῖν 45 ἢ6 πδτο 66 αὐ τῃ6 Ὠολα ΟΥ̓ ἢἷδ 
οοπαποιηρ Πποϑῦ ἴῃ {[Π6 ἀκγϑ οὔ οἷά. [πη (0 ϑρῆθιθ 
οὗἉ βρι γί τιδὶ τπΐη σῷ ἘΠ 8. 1: οι 15. ῬτΟ 186 Ὑϑτ] ῇθ8 
186}, ΤῊ) τἱρῃΐθοι 8 58.411] πο] ἃ οὐ ἢ18 νύ, απὰ ἢδ 
τΒδὺ ἤδίἢ οἰδδη ΠΔη48 884]}} νᾺΧ δίΓΟΠ ΚΟΥ 8ηἀ βίτοῃσ- 
ο΄. δίῃ ραΐηβ ὈὉῪ δχρογίοηςθ. ἀσὐὰοθ ΠογΘΆ568 ὈΥ 
ΘΧϑγοβθ. ΤῈ βη 0] Πρ’  ΠΙΟὮ οποα Ὀθηϊ νυἱ τἢ ΘΥΘΥΥ͂ 
δ]α8ὲ δπὰ πδὰ δι} ἃ ργϑοδεουϑ σἴδησο οὗ 18, ΓΙ ρθη 9 
ἰηΐο ἃ ΚΌΛΠΟΝ οδκ ἩΠιϊοἢ Βργοδὰ8 18 ὈΓΔΏΘΠΘΒ [ᾺΓ 
ἀηὰ νῖάς δηὰ ἀθῆρδβ {Π6 βίοιτη. [0 15 1 ΓΆ ΠΥ {ΓΤ 
τπδῖ πὸ ἀ6 οὗἩ σίδοο ἰβ. ἱπηροβϑί υἷα τὸ ἢϊπὶ τΠδὶ 
θα ονθίῃ, ἴον τὴ 6 5110 8 ἀδοϊαγαιίοῃ, “1 σδη ἀ0 
ΔἸ] ταϊη 8 ττγοιρἢ ΟἾτῖβι Ἡ ἰο ἢ ΒυγορΊ Π η ἢ της,᾿} 
ἀἰὰ ποῦ ΔΡΡΙΥ͂ ΟὨΪΥ ἴο Ὠἰπιβο! ἢ. ὙΠῸ βαπ16 ὈγοΥ 8- 
Ἰ0Π8 δηἀ τοι ἶβθ8 ΓΘ Οροῃ ἴ0 8}} ΟἸ τ βιΔη8. ΗΘ 
ὙΠῸ 15 αἰὴς ἴο ἀο Θχοθοα! ΠΡῚΥ ΔΟΌΠαΔΠΟΥ ἀῦονϑ 4]} 
ταὶ γγχ δϑὶς οὐ τη κ, ρεγίθοιβ ἢἾ5 βίγοπρι ἱπ Ὠὰ- 
ἸΏΔΠ ὙΘΆΚΏΘΒΒ, δηὰ (16 (ΓΟ ] ηρ Ὀ6] ον Γ, [Ὁ] ον- 
ἵῃν; οἢ ἴο Κπον [860 [ογὰ, ἰ8 ΠΠπθα το ἃ ρῥἰτοὶ οὗὨ ἀθ- 
γοίΐοῃ Οὗ ὁπ Π06 ΟΥἩ ΔΟΟΠΥ ἩΠΪςὮ οπο6 βθοηθὰ 
ΔΒ (ἌΓ ΔΙΓΑΥ 89 ἴῃ0 ἤχοα 5ἴδ 8. 

ΒΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΜΌΟΒΒ : 7] ιοἱδ! οροη πυΐπα ογε, εἴο. η6 ῥγοιι- 
56 οἵ αοἀ ἰβ τπ6 θοϑὲ ργυϊοσιίοπ οὗὨ ᾿ΐ8 ΟΠ το ἰπ 
τἰϊ6 τἰπ|6 οὗ μετ]. Ηθ πιᾶν 5θ6πὶ ἰο ἔογροῖ ἢΐδ ρθο- 
Ἦν ἴη τΓΠοὶτ (του Ὁ]6, Ὀπὸ ἐξ ν}}} Ὀ6 ΟΪν ἃ βοϑιηϊῃς οὉ- 
ἱνίοη, ἴῸγ δὲ τὴ9 ὑγόρὸῦ [6 Ηθ ν}}}} ορθῇ ἢΪ8 ΘΥ̓́68 
ρου τποῖα, ἀπα ΒῃοΥ ἴπθπὰ (δῖ Ηδ 511} 6 5 ποῖ 
ὨΟΥ 81660ρ8. 7λαὲ ἐδε σίογῃ . . . . ἀο ποῖ πιασηϊ, 
οἴς. ἜΠι6 ψ80}6 ρ᾽δη οὗ (ἀὐοὰΒ ἀθδ)πρπ τ ῖ ἢ πηδῃ 
8 ἴο Βαπηδὶθ ταῦ ῥγίάθ, (ἢ6 τοοῖ οὗ ψῃ ἢ 18 86} 
ἰ5 ἢ Ππ658, ἀπά ἔμπο ἔσαϊι οὗὨ νυν ϑίσ ἢ 18. ΘΥΘΤΥ ἴοσῃῃ οὗἉ βίη. 

ῬΆΒΒΒΕΙ,: ὙΠῸ αἥ]οτίοη οὗ τπ6 ΟΠατοῖ βοῦνϑϑ 
ἤγϑι [Ὁ ἃ οἤδβιϊβοπιοηὶ οὗ αοὐ᾿ 8 Ρθορίο, θαῖ [ἤθη 
ἴΆ115 ὈΜΟΚ 1π ἸΟΓΓΟΥ πα βθδβπιο ὑροη ἴ6 ποδᾶβ οἵ 
τῃ οἷν 068. 
ΟΑΥΥΙΝ : Τπουσἢ ἴπ6 ΟἸ ΓΟ ἢ ΠΙΑΥ Ὀ6 στίον 

ΟΥΒΙΥ ττὶϑὰ ἀπά ὀχροπβᾶ ὄνοῃ [0 ἀθδῖῇ, ἰθὺ 8 ἰδαγῃ 
ἤτοι τι}ἷ9. ράββαρθ ἱμδὺ [ΠΟΥ γῸ τη ΐβουϑοϊο ἱηἀορὰ 
Μῦο τῆτοῦ χἢ ἴοδῦ Οὐ σου Γ 166 βορδυαῖθ {Πποιλβοῖν 99 
ἴτοτῃ [ἸοὉ, δὰ τπδῦ ΠΟΥ 0 σαδὺ οὐ αοἂ τ[Π8 οδτθ 
οὔ τηοὶν βαίϑιν, 58.4}} 06 τηδάθ ὑ]688θά, τπουν 106 
γἤῇο}]6 που] νγοῦθ τηδὰ ρα ηδῦ ὑπδπι, (που ἢ ἢ 6 
ὙΨΘΆΡΟΠΒ Οἵ 4}} πδίΐοηβ 00 Ῥγθραγοὰ [Ὸγ [ποτ 
τυΐη, ἀπά Ὠοῖβοβ δηᾶ γί ἀθγβ 556 Π| Ὁ]6 ἃ ἴ0 ΟΥΘΓΓΠΓΟῪ 
τοι, ἴο τ [0 ἀοίδηβο οὗ ἀοὰ [8 ἃ βυβῆεΐοπι ῥτοῖθο» 
[10η. 



θ4 ΖΕΟΗΔΈΙΑΗ. 

4, ΒΕΡΕΝΤΑΝΟΒ ΑΝῸ ΟΟΝΨΕΒΞΒΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΙ. 10.-.Χ]Π]. 1. 

Α. 4. ρἱεπεΐμιὶ Ἐϊηιιδίοη οΓ ιλὲ ϑρίγίε σπυβος Μίτη ἰο ἰοοῖς ἁροπ (δ6 ]ελουαλ λαῦά »ἱογοοά, απα δήουγη 
δι((ετίῳ (νετ. 10). ΒΒ. Ογεαίποες ο7 [6 Μουτπῖησ (νεῖν 1}. σ. ρα ραιαν ΤΟΣ: δεραγαίείῃ 
ίνεγβ. 12-14). Ὁ. Α Ῥτουϊδίοπ ζῶν ἐλε Ῥεπιίϊεπίς (οἱ, χὶϊὶ. 1). 

10 Απά1 ν1}} ροὰγ ουῦ ρου ἴπ6 Ὠουδβο οὗ Πανὶά, 
Απά ὑροῦ [ἢ6 ἐπῃαρ  δηΐ8 οὗἁ Ψαγυβα  ηι, 
ΤΙ ϑρί το} οὗὨἨ ργτᾶςθ δηά βιρρ) οαιϊοη," 
Απα (ΒΥ 58}4}} Ἰοοῖὶς ἀροὴ πιθ᾿᾽ σΐοπι ὙΠΘΥ ῥἱογοϑα, 
Απά {Π6Υ 58}}4}} τη οῦγη [ῸΓ Ὠΐπὶ ὁ 88 [6 τηου Γπίηρ' ΟΥ̓ΘΓ Δ ΟΠΙΥ͂ ΟΠ6, 
Ἀπά ὃ6 ἴῃ Ὀϊδγη 688 ὅ [ὉΓ Ὠΐπι 88 ΟΠ6 ͵8 ἴῃ Ὀϊ(ΘΓΏ 688 ΤῸ [ῃ6 ἤγβυ-ὈΟΓΏ. 

11 Τη {Ππ|ῶὺ ἀΑΥ {π6 πιουτηΐηρ᾽ 8118}} 0Ὀ6 σγϑαῦ ἴῃ 96 γα ΒΑ] θπ., 
1.Κ6 {π6 τπουγηίησ οὗἠἨ Ηδαδατγιταμηοη ὅ ἴῃ (ἢ 6 να] οὗ Μορί4ο. 

12 Απὰ {}| Ἰαπά 8}.8}} τούτη, ΤΆΤ ὈΥ (ἈΠ ἀρατγί, 
ΤῊΘ ἈΠ οὗὁἨ Τ[Π6 ἢουθθ οὗ Πανὶ ἀραγὺ δηὰ {πϑὶγ τῖνϑβ δρϑσγί, 
ΤῊ ΓἌΠΆΠΥ οὗ {π6 πουδ6 οὗ Ναίμδη δρᾶγὺ δηᾶ {Ποῦ τυῖνϑβ ἀραγί. 

18 ΤΙ δ οὗὨ (ῃ6 πουδβ6 οὗ [μου] δραῦῦ δηὰ ὑπεῖνγ υῖγϑϑ δραγί, 
ΤῊ ΤΥ οὗ τ 6 Βῃϊτηοίίο Ἶ ἀραγί δηὰ ὑποὶγ σῖνθβ ἀρϑγί. 

14 ΑἹ] {Π6 γοπιδὶ πὶπρ ἴδῃ} 1168, 
ΕἌΓΑΣΥ ὉΥ ΤΆΠΑΙΪΥ ἀραγὶ δπὰ {Π6ῖγ τγῖνοδ δρδγί. 

ΑΒ. χὶϊ. 1 Τὴ τμδὺ ἀν {Π6Γ6 8141] θ6 ἃ ἔοιιηίδίη ορϑηρὰ 
Το [86 Βουβδ οὗ Πενια δηά ἰο {Π|6 μα ὶδηίβ οὗἨὨ ΘΓ ΒΑ] Θῃι, 
ΕῸΓΣ 5'η δῃὰ [ὉΓ ὑπο] ΘΑ ΠΏ 688. 

ΤΕΧΤΌΑᾺΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 γόος. 10. --- ΠΛ. Νογοα δὴ Ἡσδηδογϑοῦ σου οσ "ἃ δρίγὶ,) Ὀπὶ πο δὐδοωοο οἵ ἰδο ζίδοὶθ ἰδ οὐοταρουδαεῖθα ὉΥ ἐδ 

οομδέγυοὶ ὁ860 (ατόθη, ΤΠ. Οἷ., 246, 8). 

4 ον. 10. -- ὯΝ) ΓΤ Ις τουάογοά ἴα Β. Υ͂. "δα ρρ)!οδιϊου δ," Ὀὰς δ ἐδ πογὰ Ἵοοῦτβ ΟἹ ἴᾳ [86 Ρίατα], 16 ἴα ἀσπδε- 
1.68 ἴο ὃὉ6 τοχατάσα 86 αἰηχυϊας ἴῃ δοῦδο. Τη0 θφούογδσ τοηάογο οο» ραλείοη, Ὀὰϊ ὑδδρὸ ἰ6 ΔΙ (οαοῖθοΣ ἰῃ ἕανος οἵ ἴο οἶδοῖ 
ΤοφΘΉ Ως. 

8 νεῖ. 10. --ὐὴς (6 ἴο Ὀ6 ὑτείοτσοὰ ἴοὸ ὍΝ, δεσδῦδο ἀτδιηταδιίοα! ἢν ἴδ ἰ6 ἐμ πιοτὸ ἀϊ δου! τραϊος ; [ἐ ἰ6 ορροθοὰ 

ἴο ἴδο δινγοτία ορἰηΐοηα οὔ ἐδ ον: ἰξ ἰς Τουυὰ ἴῃ δἷἱ (6 δοοΐϊοηὶς Μ55., δηὰ ἤουηδ Ὠοΐ οὐἷν ἴῃ ἢ Ὀσδῖ οἵὗἩ ἐδφ ἰδίος 
οὔϑϑ Ὀθὶ ἰὼ ὉΥ Ὧν ἴὴ6 ἰαγβοδὺ Ὡθστοῦος οὗ ἴδοι ; δηὰ ἰὶ 16 δυδίδΔἰηοά ὉΥ ΧΧ᾽ Α4.. ϑγῦ)., Τμοοά., ὅγγ., Τάτ. Υαἱκ. 
δοὰ Ασδῦ. 

4 γον. 10. -- λνν.}" Ἑδηῃοῖ Ὁθ τορι ογθὰ ““οἢ δοοουσηὲ οΥ̓ {{,,) ὈΘΟΔΌδΟ ὮΡ δον ὙΞῸ δἰπαὺδ ἀοοοίεβ ἐμ μεῦνοῦ 
ἴον που τηουτοηΐης [6 πιδόο, διὰ ἴῃ δὶ} ὑπὸ (ο]οτνίης ἰυδίδηοοδ ἰῃ (16 γοτϑο ἴῃ το 16 οοσυτα, ἔ6 Γοΐδσθῃοθ 16 ππδοσοῖ- 
φαϊγ ἴο ἃ Ῥογβοῃ. 

ὅ γος. 10. -- ἽἜΠ 6 Ὀοσὲ αηδογοίοοὰ ἰηἰΣΔΏΔΙ ἾΥΦῚγ τὐὴϊὰ 118 οοχηδὶο δηϊο τοστῦ. Το Β. Υ͂. [6 δὶ ὁποϑ τοῖο ἰἰίεσαὶ 

διὰ ποῖα οὐ ρῃδίίο ἐδ δἰἰδιηρ θα οεπθιδίίοηδ. 

6 ον. 11. - ΡΤ πὶ Α ἅπ. λεγ. οὐ πο οἰγτποί αν ἔπ τοπα πὸ Ἡαδί. 

Ἵ γεῖ. 18. -- ΌΤΙ Ξε Τ:6 ΒΒΙπιοίίο --- ἃ ῬΘΊΣΟΣΥΙΟ ΠόΙῸ πὶ 86 1 ἴδ οοττοδρουάίος 6580 (ΝΌτ. 1. 21). 

οπς (δα ηρ ρμογναθϑ 41}} πθατίβ. ὙΤΠ6 ΘΧΡΟΥ 6 ΠΟΘ 
ΕΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, οὗ {πεῖν στεδῦ δηοοβίοσ γτοοογάθὰ ἴῃ ἴπ6 5151 Ἀ] πὶ 

8 τοπουνθὰ οὐ ἃ ὑτγοβὰ εοδ]6, δῃὰ ἃ ζτοδᾶϊ 5ΞΟΥΓΟῪ 
ΤῊΪθ ΡϑθδΑρ6 Ὀγθβθη δ 8 ΟΠ ρ] 66 οοη ταδὶ (0 (ἢ ᾿ βργοδβ ονϑὺ [π6 οοτητηπηΐν, {πὸ Ἰητοπ εν οΥ̓ νυ ῖο ἢ 

οπ6 ἱπηπιοάϊαιεὶν ργθοθϊηχ. ὍΤηθ σΟμδηρθ 18 Ἔν ΎΥ 8 ἰκοπεὰ οἡ ὁπὸ παπᾶ ἴο ἴπδὶ οσσαϑίοποα ὃν [86 
ὙΓΑΥ͂ ΒΑΓ ΓΠηρ. ΓΠΟΓΟ 15 ποῖ ἃ νογά οὗ γγϑῦ, οὐ σοη-] βογεϑῖ ἀοπιδϑες δῇ οιοη, απὰ οπ τἰὸ οἴποτ τὸ παι 
Ποῖ, οΥ νἱοίογσυ, πὸ τοὶ πρ-οαρ ἴον ἴΠ6 παιίοῃβ, πὸ] οὗ ἃ γγϑδὶ ρυὶὶς σδ᾽ ΠΆΓΟΥ 0010 τὸ ὃ δὲ ὀπος υὑηΐ’ 
ἰοτο ἈΠΊΟΠΩ᾽ ΒἤΘΑνΟΒ, ΠῸ ΤΠΔΓΟΝ Οὗ ἃ ΠΕΙῸ δἵ {Π6| νεγβαὶ δηὰ ἱγγεραγβθϊθ. Ἐδποῖ τγῖθε ἀπα (τα ΠΥ σΌ 68 
μιοδά οὗὨἩ οοπαπογίπρ' μοβῖβ.0 Οπ [Π|0 ΘΟΠΙΊΓΑΓΥ, 81] ἰ8 ἀραγὶ ἴο γθορ ἴῃ βίϊθησα δηὰ βοϊτπὰς ονοῦ τῆ ρτίον- 
δι δ]οοτῖνο, δαράμεά, ερίτίεπαὶ. [ἐ ἰ8 ἃ ῥίοξαγο οὗἉ ᾿οὐϑ ἰηβίοιίοη. ὍΣπαὶ πονν ἰβ τἴ8 ποχπβ Βοίνοοη 
ῬΘη ΘΠ 68 848 Υἱνὰ πὰ δοουγαῖθ 88 δὴν ἰουπὰ δηγ-] (Πἰ8 ραδβᾶρο δηὰ {πᾶ  Πἰο ἢ Ῥτοοοάοβ 8 [{ 5θοπὴς [0 
ΨΠοΓα ἰὼ [ἢ δοιΐρίατοβ. ὙΠ γ6ορ]0 ἃγθ βϑθπ] δ [8.0 48 [86 οττηοῦ ροτγίϊοη οὗ 1ΠπῸ οἴ ριον δεῖ 
δβιδπάϊηρ δίοπο πὶ ἐπεὶν τοϊδιίοη ἴοὸ Ηΐ τὰ πσῆοπι ἐπα ν | Όστἢ [ἢ6 οαὐνατγά ρῥγοϊθοιίοη οὔ Ῥτγονίἄοποθ ὁῃονσπ 
δδνο σαὐοοϊθα, δπὰ τπηραϊδιΐηρ προπ [ΠῸ οΠαγδοίοσ οἵ] τονναγὰ ἴμ6 Νονν οϑίδιπιθηϊ 18γβαὶ, Ὦν ΠΙΘΆΠ5 οἱ 
τλοῖγ στοδῖ οτ6. ΟἿ ἱπουρ Ἐξ οὐοσαρ 68 8}} πιϊῃ 8, 1 νυ μΐ ἢ ἷἰξ οτηογχοὰ νυἱσῖοσ ἔγοπι 4}} ἵΓα]5. δπὰ Ἵοη- 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΗἧ. 10-ΧΙΠ. 1. 

Αἰςῖβ, δπὰ ΒΔ (8 ΘΠΟΙΉἷ68 αἱ! Υ} ἀϊδοοιηξιίιοα, 
1818 Ῥογ θη ΠΓΠ8 ἴ0 ἴ86 ΟἿΒΟΥ δ᾽46 οὗ [βγι6} 8 ὁΧ- 

ΤίΘηςΠ6 δηα ἀ68]}5 ννῖ}} [8 ᾿ηνναγὰ σμαγδοῖοι, βῆυν 
Ἰὴρ ΠΟῪ ἴἢ6 σογοπαηῃῦ ῥΘΟρὶΘ Ὀθοοῖηα δπςὶ, ΠΟΙν 
6 ΟΠἸυτοῖ ἴῃ [15 πον ἔοτπι ουμητηθηοεθ {16 ΟἸ τ 8- 
τἰδη [ἰ{δ, ἀνὰ ΟὈταϊη8Β ἃ {Π|6 τὸ ἴπ6 ἀϊνίηθ ῥτοῖθο- 
οπη. [19 ὃν 186 ὈΪΓΠΘΥ ΠΟΥῸ8 ΟΥ̓ τοροπίϑηςθ, 1688- 
ἴῃς ἴῸ ρᾶγάοι! δηὰ γτεπονδίίοπ τπτουρσὴ ἃ θα ἰονὶῃ 
δρῶν οὔ τπὸ μἱογοςὰ ϑανίουτ, --τ τἴὴ6 γγῃο]6 ρῥγεοοὰ 
δηά ἱπάπορα ὑγ ἃ εομίοιι ΕΠΟΥΤΟΓ οὗἁ βρί γι} ἰῃ- 
ἤυιοποδβ οὐ τἰἸ6 βαπὶο Κίπὰ 8ἃ9 (86 μιθι!οίοα ἢ 
06] (ἰϊ. 28), 1βαίδῃ (χ]ῖν. 8; χχχίὶϊ. 15). [ἢ {15 
ΥἹΟ τῃ6 ἵἔνο Ῥϑιῖϑ οὗ [ἢ6 σἤδριογ δουτοϑρομα ἴο 
βοῇ οἵδοῦ απ τΔ ΚΟ ὁΠ6 σοϊῃμρίοῖθ 016. ΤΠ6 
ΤασῸΪ οὗὨἨ τῆ6 ΔΙ] τὸ ΟΥ̓ [Π6 5Βῃηερίιονὰ ἴῃ οἷ. χὶ. 15 
δον ἴο Ὀ6 ποῖ ἤἥπδὶ απὰ Ἀρϑοϊαῖο, Ὀὰῖ 4. ᾿ἰπκ ἴῃ 
ῖμ6 οπαΐη οὗὨἩ ὀνοηῖδ ὙΠΟ. ψοῦκ8 οὐδ ἴπ6 [1Π}}}- 
τηϑηῦ οὗ τι οἷά οονοηδηΐ ρΡΥυτηΐδ68, ἀπὰ τΠ6 ἱπσδιῃ- 
δγίηρ οὗ 41} τῆς 5γ86] οὗἩ (ἀοὰ. 
Α γναβϑὶ βρί ταδὶ Ὁ] βδῖηρ 8 Ῥγοπιῖθοά. [{ θορὶπ8 

ἴῃ ἐῃ6 ουἱρουτίηρ οὗ ἃ ργβοίουβ ϑρι γί, νυ ίοι ῥτο-! 
ἀυοοβ δὴ ᾿πίθηβα δηᾶ ψιίἀθιβργοθὶ ρεπὶτοη ταὶ 50 Υ- 
ΤΟΥ͂, δῃὰ 1118 ἀρΆΙη 18 [Ὁ] ονγεὰ ὈΥ ΡΣ ΠΟ ΠΟ δπὰ 
[οτχίνϑηθϑϑ. 

ψεῦ. 10. Αϑᾶ τ ρουροῦῦ.. .. βΒυρρ] οδίΐου. 
Το Ὠοιιδα οὗ ])αν! ἃ δηὰ ἱπΠ δ Ὀ η18 οὗἩ Ψοτγιβδ) 6 Γη, 
Βοῖο δηὰ ἴῃ χἧϊ 1, βίδηα ῸΓ ἴῃ6 ψἢο]6 οονοηδηῖ 
ΡΘΟρΡΪβθ, δοοογαάΐῃρ ἴο ἃ τπιϑᾶρθ ὈΥ τρο ἢ τῃ6 οϑρί τα] 
Γορίοδθηιβ [06 πδῖίοη (1. 2; νι. 8). ΤΠΘ τῃρη- 
(ἴοη οὗ 6 τογα] ποιβ ἱπαάϊολῖεβ [πα 4}} σγϑῃ κ8 
ἔγοτῃ ἴΠ6 Πσμοδβύ τὸ 6 Ἰονγοδὺ Ὡθϑᾶ πα 5}14]} γὸ- 
οεἶνα [Π6 ῥτοτηϊβοα οἰ. ΤΠ “ ρουτίης οὐ ̓ γοβίβ 
ΠΡΟΩ ἴπ6 Θαγ ον ραβϑᾶρα (906) 1). 28), αηὰ αἰ το 
ἔτοπι ἴτ ἴῃ ἀοβηΐην ὨοΓῸ πὶ πυ 6ν ἐπ ΟΠΆΓΘΟΙΟΥ ΟΥ̓ 
τα οΘτιβδίοθ. [{ 18 ἃ βροϊγὶῦ οὗ ατῶοϑθ δηὰ βΌΡΡ}} - 

σϑδίΐοιυ, νοὶ ἰβ Δο πα ΠΟῪ Ὀοβιονοὰ. ἹΪΙ͂ 15 ηοὶ 
τες ῬΥΓΆΥοΥ ((ἀἀβοηΐπ8, ΝΟΥ 65), ΠΟΥ ἴονα (Εν 8] α), Βαϊ 
ΤΆΟΘ ΟΥ ἔδβνου. ΤῈ ϑρὶτϊ οὗἩἨ ρΓαοΘ 1Πποῃ ἰβ. τΠ6 

ϑρίηι ψπϊοῖ ὑγίηρθ στάοθ (οἷ. ΗθὈ. χ. 29). [ἐ ῥτο- 
ἄυςοδ ἰπ {}|ὸ τοϊπὰ οὗ τῇδ ἴπα ὀχρογίθηοθ οὗ τΠ6 
σταος οἵ αοά, ἀπά τ ΘΧρογίθποθ τουβίηρ ἴῃ6 
8686 οὗ εἷἰπ δηὰ ρ, ΔΙΌ ΓΘΙΥ Ἰεδ 8. ἴὸ ““ δαρρ]!- 
ςδίΐοη ; " δὰ {πῖ8 ἴῃ ἴαγη βαρροβί ἴῃ 6 Ἰοοκιης 

δροκοῃ οὗ ὮΙ ΞΙΤ ἰ5 ἀρρ!οὰ Ὀοτῃ ἰο ὈΟΔΠΥ ἀπά 
ταδηῖδὶ υἱξίοη, πὰ ποὺ πΠ͵ ΓΘ ΌΘΉΓΥ τ] ἢ τἢ6 ἰάθα 
οἵ οοηῆάιόηοο ἰπ ἴ.6 οὔ͵θοῖ δυο] ὰ (Ναπηι. χχὶ. 9 ; 
159. χχκχίϊ. 11; 11. 1). ὙΠΟ Ῥῆγαβο, ὌΡΟΣ τ16, πκιιδὶ 
τοίοσ ἴο Φοβονιῇῃ, ἴοτ δοοογάϊπρ ἴοὸ νοῦ. 1 Ηθ ἰδ 1ῃ6 

ΒΡΕΔΚΟΣ τπτουρμουν, ΤῈῸ ΣΝ θοίοτο “ἸΣΕΝ, δα 
811.8] ἀθῇῆπθ8 πηοτὰ οἰοαυν [6 δοοιδαῖνο, πὰ τἢϊ|8 
τοηθ θοῦ ἱπροβϑι 6 [πΠ6 τϑηδογίηρ οὐ Κίησοὴ, δθ- 
οαμδ6. Ἐπνιϊὰ δπὰ Βαηόθη ργοίδι τπ6 σοδαΐηρ οὗ 
ἃ πυπιὺῦεν οἵ Μ᾽, μροπ ἀΐδπ Ἰμειθϑα οἵ ὡροη πιὸ; 
Ῥυλ τ[Π6 δυϊῃοιῖίον ἰοτ 16 γοορῖνθα ἰοχὶ 18 ογϑῖ- 
ὙγΠ 6] πη σ, 8 ΟἹ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ΟΥ̓ΟΘΔΙ στουπά ἰδ 15 ἴὼ ὃ 
δἀοριεὰ (860 Τοχῖ, ἀπά Οτλπι.). ὙΠῸ οἴποῦ τοδά- 
ἧπρ δεϑῖῃβ ἴ0 ᾶνα δυίϑθῃ Όμη 8ὴ διοθηηρῦ ἴο σοΥ- 
τϑοῖ ἴπ6 Ηοῦτγον οὐ ἵπ6 ργουπά δῇ ἴτ ν᾿ἃ8 ἱπιμοϑ- 
«1016 ταὶ οὐ ςου]Ἱὰ δοῖμ4}} ἵ Ὀ6 γίογορα, -- δὴ οὔ- 
ἡεοσείοη νοι οὗὁὨ οουγϑθ [818 αἸΔΥ δὲ ΤὔσΘ ἡ ΠΘΩ 
6 ἀοοιτίηο οὗ ἔπθ [πολυ διίοη 18 γεςοὶνοά. ὙΜΒΟΣ, 

ΒΟΥ νἱοσοοᾶ. ἼΣῚ τγαὰβ τεπάεγοά δῪ τῆς ΧΧ,. 
κατωρχήσαντο, τευϊϊεα, οὐ ἱπευ δα, ῬτοΌΔΟΙΥ θεσϑα86 
ΤΠ6. Του κα ς (6 ΠΠΠΟΓΑΙ ππθαηΐπρ οὗὨ ἴπὸ 'γογὰ αη-᾿ 
ΘῈ ΔΌ0]6, δίποα (ΠΥ 5β᾽ πη Π τ] ἀνοιάθα ἰς ἴῃ τοπάογο, 

ἱπς χὶϊ. 8, ψ μος τὰς Εἰ Ν΄. 48, “ Ηἷ5. ἐΆτΠοΥ δά 
μεἷἶ5 τηοῖδοῦ 5814}} ἐμέ ἀίηι ἰλτοισὴὶ.᾽" δανογα! ΟΠ τίδ- 
εἴδη οτος. ᾿ανὸ δἀορίοα (18 88 τὸ ἤἥρωτγαινα 
τηθαπίης ΟΥ̓́Τμ6 νογὺ, δά τγϑη5]δίθα οὐ Θχρουηάρα 

δοοοτγ ημὴν (ΓΠέοάοτς οὗ Μορδϑαυθϑιεία, Οαἰ νη, ατος᾿ 
εἶπ, Εοβο τ ἅΠ16ν, Οἐδθαία8, Μδαγοῦ); θαῦ Θ ΠΓΕΙῪ 

9ὅ 

ὙΠ που γϑάδοῃ, ἴῸυ ἰῃ ΘΥΘΓΥ ΟἾΟΥ οΑ86 ἴῃ6 ψογὰ ἰδ 
ΘΟΠ 6886] Υ υδρὰ ἴῃ 115 ᾿ἰἴΟ ΤᾺ] 86 η86 (πᾶν ἰχ. 45;} 
ϑδιὴη. χχχὶ. 4; ΖεοἼῆ. χιϊ, 8); δῃὰ τῆ0 μτοάιρίοιβ 
ΤΩΟΌΓΠΙ ΠΡ 80 ὈΘΘαΌΘΠΓΥ πιοπιϊοποα, νν 11} 186 σΟΙη- 
ῬΔΓΒΟΠ5 ὈΥ ὙΪΟΝ ᾿ζ 18 δοῖ (Όγἢ, [86 1085 οὗ δῃ 
ΟὨΪΥ͂ βοῇ Οἵ ἃ ἤγεί-θοση, δὰ τΠ6 νυνὶ! ΟΥ̓ΘΥ (ἢ 6 
βοοὰ Κίπρς Ψοβίδῃ, ργοβιρροβθβ {π᾿ ΟσοΌΓΓΘηςΘ οὗ ἃ 
1 γα] ἀθατ. ΒΒ τη6 μοϊηϊ 18 Ῥᾳΐ θεγοπὰ αιι68- 
εἰοη ὃν 1π6 Διροβεὶα Φοίνπ, ψ ῇο δἴδογ γοσοι ητηρ (ἢ 
δοῖ οὗὨ 16 βο] ἴον 0 ρίθγοθα ὑῃ6 νοι 5 δἰάς, 
18 (χὶχ. 837), “ΔΊΟΙΒΟΥ Βογμίαγο βαὶι, ΠΟΥ 
8}.4}} Ἰοοῖς οα Ηϊ ν]οῦὶ ὉΠΟῪ ρἱογορά ;᾽ οἵ σοι γ86 
ποῖ τηδϑηΐηρ τὺ [189 οπα δοῖ οὐ ἰδ βοϊἀΐθσ ὃχ- 
Βαιϑιοὰ τπ6 τηϑδπίης οὔ [π6 μγοόρῆθου, Ὀαὶ τπδὶ ἱξ 
ννἃ8 ὦ [Ὁ1Π]Ἰπϑηῦ οὗἉ ἴ. Τὴ οδημο οὗὨ ρϑύβϑοῃ ἴῃ 
16 0 ἘΠ πε Ἰ εσλοηλ ΤΟΥ πι6 τσ᾿οΊΗ, --- ἰδ ἀυθ 
ΒΙ ΠΊΡῚΥ τὸ (Π6 ἴκος (παῦ ἴῃ τ ΡῬΙΟΡΒμοὶ ἴς 18 Μαββίδῇ 
Ἠ]τ36] νη 8 βροακίηρ, ν}}}}6 'π (ἢ6 ο8ρ6ὶ Φοΐῃ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ Ηΐπι. Μαιπονν πη ΚοΒ ἃ 5 π1}18ὺ οἤδηθ 
οὗ Ρούβοῃ ἴῃ ἢΪ8 αποίδιϊοη (χχν], 9). ΤῊ τοπηδίη- 
ἄδγ οὐ τῆ νοῖϑα ἐϑα τος 16 γ681}}} ψ Π]οἢ 18. ἴο [0]- 
Ιονν ἔγοπῃ [18 Ἰοοκίηρ ἴο τ6 ρῥἱογοθά Ὅπ6. πὰ 
86 7.8}}8}} σζωουσ. ὍΤἼο ΟὈ]θοῖ οὗὨ [8 ν ΓῸ 18 μαὶ 
ποῦ ἰῃ [Π6 ἤγεῦ ρεύβοῃ, 85 ΜῈ δῃου)ά δχρϑοῖ, μὰν ἰῃ 
186 τιϊνὰ, ῸΣ Εἷπα; Ὀπῖ βιιο ἢ δὴ 6πΆ}]}] ρα οἵ ροὺ- 
80} 8 ποῖ πποοιηποη ἴῃ Ηδρδῦτονν. 866 Δῃγ οὗἉὨ [ἢ0 
ΒΥΒΙΩΤΏΔΙΒ [ὉΓ ΘΧΘΙΏΡ]68. ἜΠδ8ι ἴπ6 ῥτοποαῃ ἰδ ἴο 
Ὀ6 ἴῃ 1Π6 τηδϑου]ὶπο δηὰ ποῖ ἴῃ ἴδ ποιιῖος (ἀοιυ- 
86ῖ, ϑομυ)οηβ, οἵς.), Β606 ἰῃ ἸΤοχῖ. δπὰ (Υϑπηηι. 
Μουγηίηρ ΟΥ̓ΘΥ 81) ΟἿΪΥ ΒΟ, 'β οὗἩ οουγϑα ἃ 8ὶ 
οὔ τπ6 ἀοοροϑὶ δοῦιον (εἴ, Απιοβ ν] ἢ. 10). Θπείαν 
18 ἴΠ6 ἀδαι}-ν8}} ΟΥ̓ΟΥ ἃ βσϑςθοσῃ, οὐὁἨἁ ν ΠΙςἢ [Π6 
στοδῦ ἰηδίδηςσθ 18 ἰοα πα ἰπ 186 ᾿ᾶδῖ οὗἨὨ ΕΥρ 8 ἴθ 
Βἰαδτυθ (Εχ. χὶ. 6). ποθ ννὰ8. δὴ ἱποὶρίθιην ἔμ]- 
ΠΠππιρὴν οὗ ἘΠ 18 ῬΤΟΡΉΘΟΥ ἰπ (Π6 δοῖ πιεητοιοα Ὁ 

[μΚ6 (χΧΧὶ. 48), δῦ δὴ ΟἸνν151᾽8 ογυςϊ χίοη, “δῇ 
116 ΡΘΟΡΪΘ.. - «. Βιηοῖθ ὑμοῖγ Ὀγοαδβίβ.᾿ (116 ῥσί τι- 

ΔΙῪ τιθαηΐης οἵ ὙΞὉ 18. 0 ϑἰγίζα, Ἔβρβϑςίδ!!γ ου 86 

Ὀγτοα51). Βαῦ [Π|6 ἴσα Κι 1 Ε]Ππιοης πῃ ἤθη (86 
ταῦ ἰτα 685 αἱ Ῥοηίθοοϑί 6 γο ρῥγίοζεα ἰο ἰλα ᾿δαγὶ 
(Δοῖβ 1ἰ. 87). " 

ον. 11. ΤῺ6 χοουτοίῃς 58.411 θὈ6 πτοδῖ, ἢ 
ΤῊ Ῥιορδοιὶ τ 68 δὴ Ὠἰδίοτίς4] 11 πδίγϑιοη οὗὨ 
1η6 γτοδίηδεβ οὗ [86 τηοιτηΐησ. ΤῊδ τοίογθηοθ ἰ8 
ΡΘΏΘΓΔΙΪΥ δαρμοβοά [ὁ Ὁθ ἰο [6 ἰδιηδηϊδιίοῃ ονοῦ 
οδίδιι, γν}0 νγὰ8 τ ΥΆ ΠΥ ποπηάοά “ἴῃ 1Π6 νΑΙ]ΘΥ͂ 
οὗ Μερίάάο ᾿ (2 Οἤγοη. χχχν. 22). Ιδἀμανγίτ- 
ΟῚ ἈΡΡΘΑΙΒ ἴ0 ἴᾶνθ ὈΘῈΠ 8 ΟἿ ἴῃ τῇ 8 να] Ύ, 
δὰ Ψοτοιλθ ἐνντν οὗἁ β86}} ἃ ΟἸΥ̓͂ 85 81}}} εχί στη 
ἴῃ ]8 ἀφ , δ᾽ Ὠουσῆ ἢθ6 δγ8 τἢδν 18 παπιθ παὰ 
θ6οη αἰϊογαὰ τὸ Μαχἰπιηορο ἶβ. Φοβίϑ ἢ νλ5 ἃ Κίηρ 
οὗ ΨΔυάδῃ, 8 ρίουβ Κίησ, δπὰ οὔὰ νῆοϑβο ἀδϑῖῃ νγἃ8 
Ἰμπχθηῖϊθα ἰῃ δὴ οχιγδου ἀἰΠΆΓΥ ΤΩΔΠΠΟΣ (3 Οἤγοη. 
Χχχυ. 35). ΤΠΟΙΘ ἰδ ΠΟ ποϑιὰὶ ἴο βθεῖκ [ὉΓ οἴδοῦ 80- 
Ῥ]Ἰςατίοιιδ οὗ 1π6 τεχῖ, διοἢ 88 ἴῃ6 βΌϑιια ΓΟίθγθοθ 
οὗ τὰο Ταγρατα τὸ [86 ἀσαῖῃ οὐ Αδδὺ, ψπὸ σου]ὰ 
ἢοῦ ἤαῦθ Ὀθθὴ Ιου γηθα δὲ δ}, του ἢ 688, σθηετ- 
ΠΥ οὐ ἰτιοτὶν ; οὐ 106 ἱπαρίουβ διιρρ᾽οϑιίοηῃ οἵ 19 
ποϑιῇθη γθορίηρ ον Τ δπηπλιΖ οὐ Αἀοηῖα (Μοόνεῖς, 
ΗἰιΖίρ) ; οὐ 188 εϊνοϊοιδ ποιίοη οὗ Ῥγθβϑοὶ, τπας 0Π0 

ΔΙ Πϑίοῃ ἰδ ἴο Θ΄βογα᾽ Β τηοῖδογ (ἀρ. ν. 28), Δ8 πλ6}- 
ιἰοποὰ ἱπ {0 ϑοηρ οὗ Ἰλεθοῦδ ! ΕἸ αΔΙΪγ (Γνοϊουβ 
δῖ Ῥ 6 586}᾽8 ΟὈ]) [05 ἴ0 τἢ6 σοΙῃπηοη Υἱθῦν, Π8η16- 
Ιν, (1) Τηδὺ Φοβίαῃ ἀϊὰ ποῖ ἀΐθ ἰῃ Μορίαἀο δας 
ΟἹ τ6 ἯΔΥ ἴο Φεγυβαθιη, υθγὸ Ὦ6 νγ8385 Ὀυτοα δηΐ 
Ἰατηοητοὰ ; (2) [δὲ δ, ὈΘ Πρ ΠΟΥ ἃ. πιϑῖλ Οἵ ποᾶγὶν 
[ὈΓΕΥ γοαῖβ οὗ ἀρὸ, σου! ὰ ποῖ ριόρμογὶν Ὀ6 δρόίει 
οΟΥ̓͂ 85 ἃ Πγδῦ-ὈΟΤΏ ΟΥ ΟὨΪΥ οη } ΗοπρβιοΡοτρ. ἢ 
[16 ΘΟΠΊΓΑΓΎ, 5ϊδ [68 ̓ ν6} [ἢ8 ΤΒΔΘΟΒ ΠΥ 1181 ἢθ 
᾿βῃου ἃ ὕὉ6 ἱπιτοάμοοά Ποτθ 88. ἃ. τγρὸ οὗ το Μει- 
β'δ8Β. “Ηθ νὰ β]δίη οἡ δοοοιηῖ οὗ [Π6 βἰη5 οὗ τῇ 9 
ΡΕΟρΙα; [ιὲβ τεῖρῃ "ν88 (ἢ6 οἰοδβίῃς πιδηϊδοϊτα τοι 
ΟΥ̓ ἸΒΟΙΟΥ οὐ 19 μᾶτὶ οὗ (9 [ωοτὰ ; πρβροδκαῦϊθ 
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Πλΐδογν [Ὁ] οὐγοὰ ἱπππιορά αίοὶν απογνσαγάβ; [π6 16πὰ- Ποῖον, [πὸ Ὀ]οοα νι ἷςἢ ἐδλονεβ δἰἶκο (δα σαὶ δπὰ 
ἐπι ΠῸΠ ΤῸΓ ᾿εἶδ ἄθατῃ γοϑῖθὰ ἀμὸπ {Ππ6 τΐποϊοά ̓  τΠ6 ἀουμἰπίοη οὗὨ βίῃ. 
ἔοο ἔπεσα οὐ ἰονο, ἀπε οΥὐἁἨ ΞΟΥΓΟΥ [ὉΓ {Π6ῚΓ ΟὟΤΏ οἷ ἢ 5 
ἂ5 ἴῃ σαυκα οὗ ἢΐβ ἀσαιῃ.᾽ Ἐτειγϑιβ οα χὶϊ. 10. ὙΤη6 ΠΙΒΊΟΥΣΥ οὗὁἨ 186 ἱπίριν 
Α 511} πιόοῦ ὁ αθογαῖο ἀοϑου ρἤοη οὗὨ [86 τηουτη- ρῥτεϊδιτοη 15 ἰῃ ἰαγοβίίηρ. 

ἵἱηρ᾽ 5. μίνοπ ἴπ τὴς παχὺ ΤΠ ΓοΟ νοῦθ68. Αἰποηρ τῃ6 Φενγβ τὴ6 ΘΑΥ͂Υ Ορἱπΐοῃ νγὰ8 ἴῃ 
ψον8. 123-14, Απᾶ [89 ἰδηᾶ 888}} σβουση, ΕἾ  ἴανον οὔ τ6 Μαβϑίδπίς ἱπιογρτγοιδιίοη. ὙΒὰ5 ἰπ 

Νοῖ οὐἱν της σαρῖτα], Ὀαὺ τΠῃ6 ψΠΟ]6 ἰαπὰ β[4}} [τ86 Θδιηδτα οὗἉ Ζογαβαίθῃ, ἐξ '8 βαϊὰ, “ποτ 8ΤῸ 
ΤῊΟΌΤΙ, δπἃ {18 ποῦ ΟἿἱν ἷπ γτοββ Ὀπὲι ἰπ ἀσιαί!, 
ΘΥΘΓΥ͂ ΓΑΠΙΠΥ ἀπά ΘΝΟΓΥ βιι θα ϊνιβίοη οὗἁ ἃ ἔδπιν 
αρᾶγῖ. Τῆο πηοπιίΐοη οἵ ἴῃ νσῖνοσ δρασὺ ᾿8 ποῖ ἴο 
6 ἜΧΡΙαἰποά ἔγοπι τἢ6 ΠΑΟΪς ΟΥ̓ [η6 ττοηχθη ἴῃ 4}} 
ΙΔ 5 “10 ρῸ ἱπῖο τηουτγηΐην ᾿ {το Ξ56}), Ὀυΐ 5[π|- 
ΡΥ 85 ἃ ἔυγΠ6Γ ρος βοβίίοη οὗὁἁ [Π6 ᾿πίθη 5 ἀπά 
την οὐ ΒΆ} ΠΥ ΟΥ̓ τ[Π6 πιουγπίηρ. ὙΠῸ τηθητίοη οὗ 
Ἀανίἃ ἀπὰ Τιονὶ 8 δαδὶϊν πὑπαουθίοοά, 88 {Π|6 86 
ΜΘΓῈ Ποδαβ τοβροςῖνοΥ οὗ [Π6 τουδὶ δπὰ ργίοβο Υ 
Ἰἰποβ. Ὑὴ6 ΟΙΠΟΥ ἴνὸ ΠΑΤ68 ΔΓ Ποῖ 80 ΟΪθδγ. 
ἼΉ6 οἱ] Ψ 6 »ν 15} νῖονν βδαρροβο Ναίδῃ ἴο σγοΐοσ ἴὸ 
[Π6 ῥτορ ιοιῖς οτγάογ, ἀμ ὰ ΒΒίσησίϊθ ἴο [Π6 ᾿ἸΟΔΟ ΟΓΒ, 
ὙΠῸ Ἴνογ βαϊὰ ἴὸ ἧδνα βργιιπρ ἔγοιῃ τῃ6 (τῦα οὗ 
ϑίπιεοη; Ὀυῖ Θῃϊπιοῖῖθ 5. ποῖ τῃ6 ρῬαιτοηγ πιὶς οὗ 
διπηθοη, θα ΒΘ. ΪΠπΙΘΟΠΙ ; ΠΟΥ 18 [Π6ΓῸ ἀπγΥ ονϊάσηςς 
ἀπδι παι τὐὶῦο ἔαγηἸῃοα ΓΘΘΟΉΟΥΒ [ῸΓ ἴΠπΠ6 παιίοῃ, 
δηὰ Ναιῆδπ ἴπ6 Ῥτόρμοῦ Μγν88 ποῖ τῇδ Ποδά οὗἁἨ δ ΠΥ 
οὐὕάοσ. [0 15 ὈθτοΥ ἴὸ δαορῦ [86 νἱον (Ηηρβίοη- 
Ὀεγρ, Ηεπάογβου, ΚΚοῖ!, ἘΘΒΙΟΙ) ἢγβι βἰδῖθα Ὀν 
ποῦ : “ΕΌῸΣ ἔλη}}}68 ΔΓῸ σππιηργαῖοα, ἴτγο 
ἔτοπι 16 τον 4] ̓ ΐπ6 ἀπᾶδν 106 παη68 οἵ Πανὶ δηὰ 
Ναίδαῃ (3οι οὗ Πανὶ ἀ), δαπὰ τὸ ΠΌΠπι {116 ὈΤΙΘΒΕΥ 
11πὸ, μον] δηὰ πὶ σταηάβοη ϑιῃίπηθὶ; δου αἰ, 
ἢθ ΘΙ ΌΥΔΟ68 8}} ἱοροῖμον." ὙΠῸ85 Πα τηθη τ οἢ}8 ΟΠ 6 
Ἰεδάϊηρ (ἈΠῚΠΥ δηὰ οπς βιθογάϊηδίθ ὈγΑποῖ, ἴὸ 
βίον ἴδὲ [Π6 ρτίοῦ ρογνδάθβ 4]}, οπὶ ἴΠ6 μὶρσἤνοϑι 
ἴο {π6 Ἰοννεβϑῖ. ΑἹ] 86 τϑιβδιηΐτις ζω θα. Νοὶ 
ἴῃ οϑ6 τπαὺ τὸ Ἰεν ἴον ἴ[Π6 Ἰπάγστηθης (ΝΘΌΙΔΠη), 
ΠΟΥ {πὸ 1655 το ον θα {ΚΟ ὨΏ]ΟΓ), ΠΟΥ 48. ἱπιρὶ νἱην 
ἐἰπαῦ δοπιδ {ἈΠ} 11168 8881] πᾶν Ὀοσοίο δχίίηςς (η- 
ἀουβοη) ; δῖ ΒΙΠΊΡΙΥ [Π6 ΓΟΙΊΔΙΠΔΘΥ δον ὕΠ056 
ψ ἰσἢ ἢᾶνα 75ῖ Ὀοαη δροοϊβοα ὈΥ ψὙΑΥ οὗ Ἔχϑιρίθ. 
Τολνβ μη το 14] ρτίοῦ ψν}}}} ποῦ ὃ6 ἱπ νδίῃ. 

σι. χ. 1. ΦῬΏΘΓΥΘ 58}4}1 ὈῸ ἃ Τουπίδίηι οροῃθϑᾶ, 
Υ. Τΐβ νόγβα γοϑητηο8 8Π4 σοΙΏρ]εἴ65 ἴΠ6 ῬγΟΟΘβ5 
Ὀαρι ἰπ νόῦπα 10 οὗὨ ἴτ6 ρῥτγοσοαΐηρ σμαρίοσ. [{ 
τγοδῖν οὐ [Π6 ΒΑΙΠῚΘ ῬΑΓΙΪΟΒ, -- [86 Βουδθ οὗ θανὶὰ 
Δηα ὑμ6 ἰδ Ὀἐϊδηΐ οὗ ΦΘ ΟΣΌΒΔΙΟτΩ, βία παάΐηρ ΠοΥΘ 
ΔΒ ἴῃδτὸ ἰογ [Π6 ψΠο]6 πϑίϊοθ. Ηθ ψΨῇῆο ροπγοᾶ ουἱϊ 
16 «ρίτῖς οὗὁὨ διρρὶϊσαιΐοη Ὑν1}} αἷδοὸ ρχγόνίἀθ τΠ6 
ΤΏΘΔΠΒ ΟΥ̓ Ρυγ βολιίοη ἔγοιη β'η. Α ἰουπίδϊη ἰδ 
βῆπί ὉΡ 18 Ἰοπρ 85 ἰζ ΤΟΙ ΔΒ ὉΠΑΘΓ ρΤΟῸΠα, ΟΓΥ ἰδ 
Βοϑ θὰ [γοῖηὴ διζοθββ ((δηῖϊ. ἵν. 12) : ἴζ 8. ορεποὰ 
σι ῃθη ἰτ Ὀγοακ5 γἢ δηὰ ἤονγβ ἔγοοὶυ, Τ}16 τοίϑυ- 
ΘΠ06 ΔΡΡΘαΓΒ ἴο ὃ ἴ0 ἃ ἔψο ]ὰ ἀδᾶρο ἱπ [ἢ 6 
Μορβαηῖς τἰτι αὶ; οὔο, τη6. βρτγίη ΕἸ οὗὨἨ τῃ6 ον τ68 
αὐ Ὁποὶγ σοπδοογαιίοη ἢ “ναοῦ οὗ ριυτ νη," 
ἐϊξ., οἰπγαῖοῦ, ἑν, 6., (οτ ραν βοδτίοπ ἔγοπι βῖπ (Ν᾽ Ππι. 
Υ] 1". 7), απ {6 οὐδοῦ Ἐδ6 ΕρΓ ΚΙ ΟΥ̓ ΡΟΓΞΟΉΒ 
ςοηταπιϊπαϊοά Ὦγ οοπίδος ΠῚ ἀοιτῃ, τσ π}} 116 
ὙΓΔΙΘΥ Ῥγοράγοά ἴτοτῃ [6 85Π685 ΟΥ̓ [16 γα ΠΟΙ [δ γ, 
ΟΑΙΙοἀ (Π6 ᾿ναῖον οὐἩ πποϊδδηπθ5θ, ἡ, 6., Ὑ ΙΟἢ Γὸ- 
πιονοα ὑποϊραηηοϑ8. [ἢ ὈΟΙΝ τἢ 686 οΆ868 [6 ᾿π)- 
Ῥαγν ἀδποῖοά τ ἀεἢ]οπηθης οἵ βῖπ, δῃὰ (6 ουΐ- 
νναγὰ μα ἤσατοη νγἃ8 8 ΒΥ πιροὶ Οὗ [Π6 ἱπτναγὰ. 80 
ἴΠ6 ΔΙῸ ἢ ἢ θοννδ ἔγοπιη τῃ 6 ἰοιιπηϊδ!η ἰπ ἴῃς 
τοχῖ, 18. 8 Ὑν81ῈΓ οὗἉ Βρυη ΚΙ ηρ ὉΥ Ῥνοἢ δἰ δηὰ 
ὉΠΟΙΘΘΏΘ88 ἃΓὰ Γοιπονθ. [Ὁ ἀο065 ποῖ πθρά ἴο Ὁ6 
γοπον οα ἔγοτη [ΠΠὴ6 ἴο {{π|6, ἃ5 γὙὰ8 ἴΠ6 6856 Μ]Πἢ 
{πὸ [ον το} ννδίογα, Ὀὰ ἰδ 8 ΠΌΤΩ 8 ᾿ἰνὶηρ νν6]}- 
Βρτίηρ. 6 πιρδηΐηρ οσαπηοῦ ὈΘ ἃ ΠΟῪ ἩΒΓΟΓ Β11}- 
ΡΥ ἴον Ὁπ6 πιοίγορο  β {ῬΤΕδ6 61), ΠΟΥ ΘΥ δ Κ,͵δ06 ἴῃ 
5θηογαὶ (ΚΟ]6γ), ποὺ τ 6 ρτᾶςθ ΟΥ̓ θαρτδπι, 88 1ῃ6 
οἷἄεν οὐ εἶσβ 5614 ; δῦ 18 τπ6 Ὀϊοοᾷ τὰ Π:οἢ οἰολη βοῇ 
ἔγοτῃ 84}} βίη (1 Φοῆπῃ ἷ. 7), ἴα δ]οοὰ οἵ ἐπᾶὶ δββοτί- 
ἤσθ ΜΒΙοἢ τ᾽ 88 ἐγ ρ᾽ Ποα ἴῃ [86 8 -ΟἸοτίπρ οὗ ἴῃ τοὰ 

πὸ αἰδγθης ΟρίπίοηΒ 80 ἴὸ τῃ6 τιραπὶπρ οὗἁ τ 5 
56. ὅόπιθ ἐθίου ἴ 10 ἴη6 Ἰατηδηίδτίοη ἴον τῃ6 

ΘΒ5 Δ ; ΟἴΠΘΓΒ ἴο 86 τηουγηΐπρ [ῸΓ 51. ΒΟΙἢ 
οοποιγγοὰ ἴῃ ΓΠ 1 Κὶηρ οἵ ὁ ἀγίηρ Μεβϑίδη, θπ οὴ6 
τπουριῦ ΟἸγοςτΥ οὗ Ηΐμὰ δηὰ ἢἶ8 ειιϊβουπν, [6 
ΟΥΠΟΥ οὗ [88 β'ῃ ψ πο οδυϑοά Ηἷβ ἀσδίι, αἰ γος εν 

οὐ ἱπάϊτθογ. ὙΠδ ἴοττθογ ἰοοκ Ὑ Ὧν 88 ἃ Ιη89- 
οὐ} πὸ Βυ Ἶἶχ, {πΠ6 ἰΔτίοΓ 859 ΠΟΌΤΟΥ, [πῃ Τοπιγαβὲ ἴὸ 
τμ8 τ1ηὴ6 ἀφηηᾶγα οὐὗἨ ΒαΌν]οη τηδἰπίδίηϑ τΠ6 μδτ- 
804] ον βερμαυ Οὗ {π6 Ραϑθαρθ, θπὶ 88 ν8 [81 [ζ ΤΘ- 
ἴοτϑ 0 Μοδϑίδα Ὀ6ὴ 9 ΌβΟΡρἢ πτἢο ἰΒ ἴο βυ δ᾽ δηὰ ἀΐο, 
Μἢ116 Μοβδίδῃ θ6Ὼ πάλῃ ἰ8 ΔΙ αν 8 (ο να. Απὰ 
1η18 οοηνοηΐοηῦ ἤοτίοη οὗὨ ἵἴντὸ Μοββίδῃβ νγὰβ βυὺ- 
ΒΟ] ΠΟΥ δαορίοα Ὦγ Αὔϑη Εσγα δπὰ Αδδγθλπεὶ, 
τῃ6 Ἰατίον οὗὁἨὨ τ ποῖ σοη δβεοὰ {παῖ 18 οἱ οὐ οὔ]εθοὶ 
88 ἴ0 τοιηονο ἴΠ6 βία} ὉΠ 1 ρ- Ὀ]ΪοοΚ Ἰηιογροσεὰ ὈΥ̓ 
ΟἸεϊβείδηβ γμοῃ ΤΠΘΥ ἱπιθυργθιοά [μ6 ῬγΟΡ ΒΟΥ, 88 
τοϊδιΐπρ ἴὸ {86 ογυςϊεὰ Ὁπ6. Ειπιςἢιὶ δηὰ «γος ιὶ 
ἀδηϊοα ΔΠΥ Μοβϑίδηϊς σοΐργοποθ. ΤΠ ΟΥ βαϊά τῃδὶ 
{ΠΟΤ ἡγ88 8 οἤδηρο οὗ 5 δ)εοῖ, δηὰ οἰτπον δαἀοριοά 
[Π6 ἴα|66 τεδαϊπρ μροὴ ἀὲπι Ἰηβίοδα οὗ μρὸπ πιδ, Οὐ 
τη βἰδιοα (6 (Ὁ]]ονν ὶπρς τνογὰ δεσαιιδα Ἰηδιοδὰ οὗ 
ισλοτα, 50 ἴῃδὺ {πον ἱπιογργοῖθα, “16 μἱεγοθα Ομ 
ΞΞ ΟΥ̓ΟΥΥ ΟΠ6 Ψ)|Ὸ δὰ Ὀδθη βἰαΐῃ ἴῃ [86 ΑΓ σψΠῈ 
αορ δηὰ Μᾶροσ, δια 5αϊὰ, “τον ΜΠ] 41} ἰαπιθης 
ἴον ττ6 ἀδδῖῆ Οὗ ὍΠ6 88 ἰζ τη6 νυ οΐθ δγιῺγ δαὰ ὕθεῃ 
81απη.᾽ Βιιῖ [}18 νἱονν 18 8 οσῃ τοίπιλίῖοη. Τ 6 
ἰγδῃβίδίοσ οὗ {πὸ υχχ, δὰ 1Π6 88πὶ6 ἰοχὶ 88 νὰ 
δᾶνθ, Ὀὰῦ ραν [Π6 βθη86 σάζ ἰῃϑβιοδά οὗὨ ρμίδγορ, Ὀ6- 
σϑῦδ6 {Π6Υ οου]Ἱὰ ποὶ 866 [ἢ6 ΓΟΪΘΥΘΠΟΥ οὗ ἴδ }1- 
γα] ἐπβσαιν ϑοπιθ οοποδι ἀθγϑϊίοη οὐἨ τὴ βδιια 
κὶπὰ ὁορογαῖθ ΩΣ [06 ΟΠ] ἄθο ράγδρῇβϑϑβο, ννῆϊο ἢ 
ΓΟΠΔΟΓΒ “ΠΟΥ 58}4}} ῬΥΓΔΥ Ὀδίοτο Πς 136 1ΠῈῪ 
ἤδνθ 66 ΟΑΥΤΙΘα ΔἸΥΔΥ (ΟΥ ἤδγα απαοτγοὰ Δθου)." 
ΤΠ τηοάσδτῃ 9608, ΠΟΉΘΥΟΙ, ΡΘΠΟΓΑΙΥ δαοτο ἴὸ 

[Π6. ΠΠΠΟΓΆ] Βοη86 οὗ ([ἢ6 νοτὺ  Ἵ, απὰ Ὄχρίδίη 1 
ἴῃ τῆ πιοῖμοα ῥγοροβοᾷ Ὀγ Κἰπλολὶ, το)οσ ηρ οἰτΠ6Γ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ΟΥ ἰβοϊγ 106 ποΐοῃ οὗ 8 ἀου]6 Με8- 
δἰ αἷν. 

11. Απιοηρ ΟΠ γι βϑιΐαπβ τὴ6 τοίδγθῃοο ἴὸ (Ο γῖβι 
νγ͵ὸῸλ8Ὸ δαοριοά τἱτποῦν ἠἰβϑαπῦ ὈΥ ὉΠ6 ΘαΥΪν ἘΧροεῖ- 
[ΟΥΞ δηὰ πηοϑὺ οὗ [6 Ηοίοσιηουβ. Θῖγδηρα ἴο ΚΔΥ, 
[86 ἤγει ἜἌχοθρίίοη ἰβ ἑουπά ἴῃ ΟαἸνίη, το ππάοτ- 
βῖοοα [86 ρΑβϑδρθ 88 τϑίουτίηρ τὸ (οὐ, πο ἰδ ἤρ- 
ὈΓΔΙΊΪΝΟΙΥ βαιά ἴὸ ἤν ὈΘοη μίογοσά, ἱ. 6., ἱγγ ἰδιοὰ 
ἃπὰ γτογοκδὰ ὃν τῆ6 ὅονα. Ηδ, πονενοσ, μο]ά 
ἴηι 845 (ἢ γῖβι 18 αοά, πιδη δε ἰη ἴῃ6 δοβῆ, τ ἢ δὶ 
ὨδΔΡΡοποΘα τὸ Ηΐπη ννᾶϑ ἃ Υἱδὶ Ὁ]6 βυτη ΡΟ] οὔ τπὸ ξαὺ- 
ΒΙΆΠΟΘ ΟὗὨ Γὴ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, δπα {πογοίοτο τγαᾶβ 7081} 
εἰιϊοά ὉΥ Ψοῖῃ 88 ἰϊ8 Δ] ἢ] πιοῆῖ. ΓΒ υἱοῦ νγῶβ 
ΨΑΥΠῚΪν τορπάΐδίοθα ὈῪ (ΑΙ νὶ π᾿ 5 ΘΟ ΟΤΩΡΟΓΑΙ͂ΕΒ, 
δηᾶ (Ὁ]]οννοα ΟὨΪΥ ὉΥ τοι, δη ἃ βοῖηα δοεοί ἴδῃ 
ὙὙΓΙΟΓΒ, [(ΔΙΟΓ ὙτίζογΒ ΔΡΡΙΪοα [ἢ6 ψνογὴβ ἴὸ βοΐὴθ 
ἀἰβύπρα! βηοα 615} ΘΔ δΥ ΟΥ̓ ΤῊΔΓΙΥΣ. δῆτ βυρ- 
ξοβιοα Ψυ.85 Μαοοδθεθυβ, δπὰ τεπάδγοαὰ, “ΠαΥ 
ψ}}} Ιοοῖκ ἀροη Ηἰπι (96 ον δῖ) οἡ δοοοῦπὶ οὗ Ηἰπὶ 
Μ ΠΟ ΓΠΑΥ πᾶνὸ ρῥἱοτοοα. Βδὺγ τ᾿ποιρῆν ἰτ τδῦ 
ἱπιροβϑὶ]6 τὸ ἀδιοστηΐηθ τ ΐοἢ οἵ [ἢ Ἰοδάθυβ ἰΐ 
νᾶ89, ὃ ἴ τἂβ οπο οὗ ἴποβ6 τὴῖῆο πα Ἰοβὶ τῆ ΟἿΣ 
᾿ἴνϑβ ἴῃ ἴῃ βουνίοθ οὔ {π6 ἔτὰς οὗ. ΒΊΘ6Κ δἀορυρὰ 
ἴῃ6 881ὴη6 Υἱθοῦγ, δπῃὰ ἴο μοὶ τὰ οἵ [16 γοίδγοποο ἴὸ 

Φομονδῇ, δα δϑιϊταϊοα (ὉΣ Ὁ ἢ ον ἴ86 ροεις ἔοττῃ 

οἵ δ, κῃὰ τεπάθγοὰ “μον Ἰοοκ το Ηΐαι πβοῖα 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΙ. 10- ΣῚΠ. 1. 

[ΒΟΥ νἱογοδὰ.᾽ ΤὨΐβ ἰ8 δἰ ΠΡ ἀδβραγαίβ, ἴῸΓ ἡὐκὶς 
ΟΘΟΌΓΒ ΟἾΪΥ ἤουτ εἶπη68 ἴῃ τπ6 ΟἹ]ὰ Τοβιδηηθηΐ, δπὰ 
[Π686 ἀΓ6 4]} ἴῃ ἴῃ6 Βοοκ οἵ Φοῦ, δπὰ ἱπαπηθα 16 }Ὁ 
ὈοίΟΓΟ ἃ πουῃ, δηὰ 45 ἰΐ 18. ἴδσΘ ἰῃ [6 σοηβίγαςσι 
βῖδιο, ἰδ σδπῆοί ρΟϑΒ. ]Υ 06 )οἰποα ἴο 186 δοσιιβαῖνο 

ΓΝ, Βωρίάοβ, τοΐβ νίονν [118 τὸ ποοοῦπί ἴον [ῃ6 
ἈΠΙΊΝΟΓΚΑΙ τπουτηΐπρ ΟΥ ἴπ6 οροποὰ ἰοαπίδίη. --α 
Εννα]α, ΤῸ ΟΠ6 ΤῊΔΓΙΝΥ δου δι τα168. ἃ ΡΙ ΌΓΆΙ Υ οὗ 
βίος ἢ 85. πὰ (Ἀ]}6 ἢ ἰπ τὸ ταῦ 1} ἔϊο Βοϑίῃοῃ. 
Ἦω τϑηνετγβ “ ΓΠ6Υ ἰοοκ τὸ Ηΐπὶ ψΠοπὶ πιθὴ ΠΑΥ͂Θ 
νἱογοθά," τ9 ομδηρίηι τὴς τοχὶ δηὰ δεϑαπηΐηρ 8η- 
ΟΥΒΟΥ 50) 6οῖ (0 Υ τὴ νοτῦ, δὰ ὀΧρ δίῃ τυ, “ τ86 
Ἰη θη ἤρθη ἰ8 τὸ ἐῆονν τ[ἢϑ᾽ ὯῸ ΠΔΑΓΥΥ [Ἀ}}5 ἴῃ νδΐη, 
θα ΜΠ] οπ6 ἀδὺ 6 πιουτποιὶ πυὶτἢ ἀπήνογϑαὶ Ἰονο.᾽ 
Βαΐ τΠἰ5 18. Ορροβοα τὸ τι το] χίοιβ ἴοη6 οὐ ἴθ 
ἤγοτ οἰδιιβο, σσίοθ ἀπά βιρμ δῖ οη, δηὰ τὸ τι6 ἔμοιϊ 
τδῖ ἰπ ὈοΛἢ ἢ 6 ῥγοοδι ρ; οπρῖοσ ηἃ τ86 [Ο]]ονν- 
ἴῃ, ΟΝ ΟΝ 6 ῬΕΓΒΟΠ 8 Βροκεη οὗ 88 δὴ οδ]οοῖ οὗὨ 
Ῥεγβθοιτίοη. ἩΗοϊηδηη, δἴοῦ χίνίης ἊΡ ἢ}8 ἢγβι 
γἱενν οἵ ἃ Ρ᾽1ΓᾺ] οὐ͵οςῖ, δΔαορίοα Δηοῖ γ ἀσοοτάϊης 
ῖο ΒΟ 6 τοηάογοα, “ ΜΥ Ποτοθδ ἰοοὸκ δὲ Ηΐτη 

ὙΓΠΟΠ τη ἤδΥΘ μἱεγοορα." Βαϊ ὯΝ ΠΟΘΙ ΤῊΘΔΠ8 

ἦδτο (866 Εὔγϑβι, δι νυοοθ), δπὰ Ὀοβίάθβ, Ὦ ΞΡ [8 

ὈΒΌΔΙΥ σοηβίγακα υεῖτ [86 ῥτοροπιίοη ὍᾺΑ ΝοΥ 
ἀοα5 [Π6 86π56 ἴδ [ἢ18 Οὐίαἰη8 αὐ 411 δῖ [ΓΠ6 οοη- 
ποοοπ. Αἕἔπ δ] τονοῖπον αἰθβαγοην υἱονν ἢδ5 Ὀδοη 
δαορίοεαὰ ὃν  οΟρθ] δῃὰ Ἡἰιζί, ποπὶ Ῥτθβ56] ἴῸΓ 
ΒᾺ ὈδΊΆ ΠΟΘ [Ὁ]]ονν 8, παπλοὶν, (ας τὰ ῬτορΒδῖ 5ρ0 8 9 
ΟΥ̓ ΒΙ πη5. 1 ἡ Ποπὶ ἢ6 ἰάθη 1665 τὴ Φοποναῖ. “ ΤῊΘ 
πιυγάογ οὗ ἃ ΡΙΌΡΠΕΙ 15 τεραγάθα 48 δὴ αἰδοῖ ἀρὸη 
δο ον ἢ Ὠϊπγ561[. ΤῈ βιδιοπιθηΐ οὗὨ {18 νίονν 18 
Ἐπουςἢ ἴο0 5ΠΟΥ͂ 18 πῃ ΘΠΒΌΪΘ 655. ΕῸΓΥ ΔΙ ΠΟΙ ἢ 
{Π|6 δοπάθυ πα (Π6 βεηΐ δγὸ οἴοηῃ ἰἀδηεβοᾶ, γοῖ πὸ 
᾿πϑῖδηςσθ οδη ὃὉ8 ἸὈπηἀ ἴῃ ϑογίρίυτα, ἀπιοηρ 8}} 118 
ΓορΟΓὰ5. οὗ πιιγύνγάομι, οὐὗἨἁ ἃ δδ86 ἴῃ ψΠΟἢ τῆς 
ἀθατ οΟὗὨἨ ἃ Ῥγορἤοὶ 8 τοργοβθηϊθα ΟΥ πηουγποα [ῸΥ 
ἃ8 ἴΓ 1Ὁ γεγο [ἢ6 ἀφαῖῃ οὗἩ Φοβονδῃῇ. Νογοβ, ἴῃ ἢΪ8 
Τταπδίαιίοπ οΥ᾽ ἐλ Ηεύγειν εομλείς (11. 887), ἢτϑι 
ΤΟ το 8 Οὐ] νη 5 ΘΧΡΙηδίοπ,, δπὰ τΠπθὴ 8.45, 
“ΟΝ ΊΠ6 πιθδηΐηρ τὰν ὃ6 ταῦ [ἢ0 ΡΘΟΡΙΘ ρίογοοα 
Φοπονϑῃ, ΠΘΠ ὉΠΟῪ τοσοηογ μὰ ἴο ἈΕῚ 80Π16 
ΟἿΘ ΟὗὨ 8 ΠΙΟΒΒΟΠΡΈΓΘ ΟΥ ῬΙΌΡΝΟΙΒ ὙΠῸ ἰ8. ποῖ 
παϊηθα.᾿" Βιιῖ {πὸ νἱοϊοπὶ ἀόϑιἢ οὗὨ 8. Ῥσορῇϑὲ νγᾶβ 
ποῦ Ββιιοἢ ἃ τατὺ {Πρ ἴῃ «76 ν18}} ΠΙΒΊΟΤΥ ; δπὰ ἢ 
ΒΒΟΙΪ] 10 ἰ ΠΥ 6486 ἰδια τὸ βιιοἢ 8 σῦϑαϊ δπά πη]- 
ΨΟΥΒαΪ 1]ἹΟΌΓ ΠΡ 5 8 ΘΓ ἀοκου θοα 1 Οι ΓΒ ογ6 
δὰ Ὀθθη βοιηθ τηπγάθῦ οὗ ἃ ῥσορῆοῦ 80 δχοθριίοηδὶ) 
ἵῃ 118 ΔΙΤΟΟΙΥ 88 ἴ0 σον 86 [ἢ6 Ἡ Π0]6 Ὡδῖοη ἴῃ 
Δ ΔΡΌΠΥ οἵἩ στοῦ, νου]ὰ ἴποτὸ ποῖ Ὀ6 8016 ἴγϑςο 
οὗ τὸ ἔβεϊ ἴῃ [π6 ὈοΟΚΒ οἵ Κίηρβ οὐ Οπγοηΐς]68 1 
Υοῖ ποπο β8ι10}} 5 Το πη. 

ΤΗΕΚΟΙΌΘΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, Η 

Ἰ. θη ουὖν μοτὰ ν᾽ 48 δθοῦϊ ἴῸ δϑοθηὰ ἴὸ ἤδδύβῃη 
Ηὸ οοτημηδηκοά τῆς ΑΡροβῆ]ο9 (οῖϑ 1. 4) ηοὶ ἴο Α- 
Ἰον τμοτηβοῖνθϑ ἴὸ ὉΘ πεν ΟΥ ἀγίνϑῃ ἔγοπι Ψογα- 
82:16}, Ὀπὺ τὸ “ταῖς [ῸΓ [ῃ6 ργοιΐδα οὗ ἴπ6 ΕΔτΒοΥ.᾽" 
ΤΌΘΓΘ ΔῊ ΒΟΔΤΟΟΙΥ Ὁ6 ἃ ἀουδὲ ταὶ τῃ6 ραδββαρα ὃ6- 
ἴογΘ υ8 σοῃ ἴδ 8 ΟΠ6 (ΌΤΤᾺ ΟΥ̓ ἰπβίβησο οὐ τς Ῥζοιι- 
ἷδ6 ἴο ψ]ἑοῖ τη6 ϑανίουν γοίοστοα, ὍΠ6 ἤτϑε στοδὶ 

ἰῇ: οὐ πϑάνθῃ, ἴῸΓ ἡ οἢ πιθη 6 ΓΘ ἰΔυρἢῦ τὸ ἰοοκ 
ἴῃ [86 Ἰαἴτον ἀλγ8, ννὰ8 ἃ αἰ νΠ 6 ῬΘΙΒΟΠ ἱπΟΆγηδ[6 [0 
τ κα ΓΘΟΟΠΟΙ ΔῈ ΟΠ ΤῸΓ ᾿πΠΙΔ ΠΥ δηάὰ Ὀγίης ἰῃ ἀνϑῖ- 
Ἰαβιϊηρ Τρ υθοιιϑηςεβ; [πΠ6 δχὲ ΟἿς ὰβ ἴῃδϊ οἵ 
ΔΠΟΙΒΟΥ αἰνῖπθ ρογβοὴ νν ἤοβο ᾿ηἤπδποθϑ Βῃου ]ὰ ἀρ- 
ῬΙΥ [86 γεἀριαμριίοη οἴἴοιϊοα, δηὰ τΠπδ6 οομῃρίοῖθ ἐπ 6 

1 δὸ ΖΦ 881 Ὦδνυο οὐδβοσγυρά, δύϑουυ Ἡσίΐίονρ οὔ ἩὨδίουον 

βοῦοοὶ ἰ5 αἰδὰ ἐό μοὶ (86 δβαποϊίου οὗ ἔμί8 σγοθὲ Ὥδιὴθ ζὺὼΣ 
μὶσ ορἰπίοῃ. 
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ψΌΓΚ Οὗ τΠ6 ΕΔΊΠΟΥ 8 βϑονογοὶρη ἰονθ. ΤῊ ἸΔΟΟΥ -- 
[6 Ηοὶγ ϑρίτι --- Πα οὗ σοῦγβο ὑθθη Ῥγοβθηῖ δηὰ 
δεῖν ἴῃ (06 ῥγονίοιβ δίαροϑ οὗ ἴμθ ΟΠΌτΟἢ 8. ιἴ8- 
ΤΟΓΥ ; Οἰπογυγίθ6 ἴα γ οου]ὰ ἤᾶγο Ὀθοη πὸ ΟΠ τ ἢ, 
ἴον ἴτἴ6 δρίι 15. τπ6 ἱπα ἰπρθηβ8]6 θοπὰ οὗ υηΐοπ 
Ὀδύννθοη αοά ἀπὰ ἰἶβ8 ροορὶθ. Βυϊ ἀαπτίηρ {Π6 οἹά 
ΘΟΟΒΟΙΗΥ͂, ΟΥ̓» ἴο0 ἰ[8 ΥΟΤῪ παι 68 Δη ἱπίτοάυς- 
[ΟΥν, ῬΓΘΡΆΓΒΙΟΥν, Δη6 γοβτηοιθα ἀἰϊπροηβαιίοη, [ῃ0 
δι οὔ τῆε. ρίγιο γογο (ἈΤ 1688. το ἃ γμονγογία] 
8δη 1 μοησγα! ἀηὰ σομῃπῖίδηϊ, τὭδη ΠΟΥ γοτῸ αἰ{}- 
ἸΔΓΟΙΥ ἀοοϊμηοα δηὰ τοααϊτοα ἴο ὃθ ἴῃ οἴου ἴο 
οἴθοῦ {16 Ραγροβοβ οὗὨ γγὰοθ. Βοηοθ ἴἢ6 ΡῬ͵ΤΟΙΏΪΒΘ 
οὗ δῇ οἴδυιβίοη νυ ο ἢ δῃουϊὰ ποῖ Ὀ6 ἱπίοττωϊϊτοπξ 
ΟΥ̓ΡΑΓιίδί, οἰ ΤΠΘΓ ἴῃ 118 παῖατγα ΟΥ 118 5110] 618, Ὀὰς 
ΘΥΘΟΓῪ ΜΨΑΥ Διἰραιδῖθ τὸ [Π|0 Ποοθϑβ [165 ΟΥ̓ [Π6 οα86. 
“ΓΒ. γγογηΐθο γὰ8 σίνοη ὈΥ (ἢ6 ΟΙΪάΟΥ Ῥτορῇοῖβϑ, 
ὅοε] (1. 28, 39), Ιβαίδῃ (11χ. 31), Φογθηγίδῃ (ΧΧΧΙ, 
33, 34), Ἐχοκὶ}}] (χχχυὶ. 21), δηὰ ἰβ ἢονν γοϑυτηρᾶ 
ΔὐΘΥ [ὴ6 ΘΧῚ]ο ΟΥ̓ ΖοΟΠΑυ ἢ, γνῆο 6685 [6 ὙΟΥΥ͂ 

τόσ (ἼΘΙ --- ροὰτ οὐ) επιρίογοά ὈΥ Φοοῖ τἢτϑθ 
Ομ Γ]65 Ὀείογθ. (1ϑϑἴδἢῃ τ|ι888 ἃ αἰϊξογοης πψογὰ, 

ΣΝ, Ὀὰς οἵ τὴ6 διιη6 8 πὶ Ποβδιίοη.) ΤΠ οἴιπίοη 
Ϊ8 ποῖ ἴὼ ὃὈ6 δι] ΟΥ δοδηΐῖυ, Ὀαὺ ροηοῖοιϑ δηὰ 
δοιπάδηϊ, ἃ ρουτίπρ ΓΆΪη ἔγοπὶ [ἢ 5168, Ονογοοτη- 
ἰπρ 811 οὐϑίδοὶθβ, γολοῃΐηρ 8411 6145868 δηῃα οἴοοιίπρο 
116 πηοϑβὲὺ Ὀϊοβδθὰ δηὰ ἀυγα 6 γΓοϑα 18. 108 ργθοΐβθ 
᾿πῆιιθηοθ 85 οοησεϊνοὰ ὈΥ Ζ ΘΟ ΠΔΥ Δἢ, 18 ἔπ [ἢ 6 ὙΥΑΥ͂ 
οΥὗἩ ονθγοοιληρ ἀδργανοά πδίιγα] ΟΠΔΥΘΟΙΟΥΊ 5.108 ὈΥ͂ 
ΠΗΡΑγηρ στᾶοῦ πα ἀονοὶορίηρ [18 σταοο ἴῃ [})0 
Θχογοῖβα οὗἁὨ βυρρ!Ποατίίοη. ΑΙ] ἔσθ δηᾶὰ βιασοσβϑι] 
ΓΆΥΘΥ ἰδ “1η ἴδ ϑρὶτῖν᾽" (Ερ!ι. νἱ. 18, ὅπὰθ 20). 

βμὰὶ δὰ οἴδη ροπθ {Πτουρὴ [πο ἰογιη8 οὗ 80] ]- 
οϑιοπ ἰῃ 5 ἀποοηγνογίοα ΘΆΓΘΟΓ, θα ἐξ ὙγᾺ8 ΟὨΪΥ͂ 
γ ἤθη δρ᾿ Γ τ 4}}1Υ ΘΠ οηοα δας ᾿ξ σου] θ6 ἐΓᾺ]Υ 
βϑϊὰ οὗ ἰ᾿ιΐπη, 88 1Ὁ Μγὰ5, “ Βοιο]ά, ἢ6 ργαγϑιὶ 
(Δεῖβ ἰχ. 11). Ιῃ τῇ8 νον οὗ ἃ τοῦ 1] πχϊηά, 
ΡΓΆΥΟΥ 1156] 15 ἬΤΟΙ στοδῦ ἃ Ὀ]οβοΐηρ 88. [ἢ9 
ΡΙΌΠΊΪβ6 οὗ ἃ ἀϊνίηο δρίγις τὸ 6 }]Ρ οὐτ ᾿ΠΗΥΤΏ ΠΥ 
ΠΑ τῆλ Κο Ἰπτογοοκϑίοῃ ὙΠ η α8. (λοηι. Υἱ!. 26.) 

3. ὙΤΠ18 γαββαρθ 18 Β Πρ ΌΪΑΥΙΥ ΠΆΡΡΥ ἴῃ ροϊητίη 
ουαἱϊ γγΠ8ι 41} ὀχρεηίθησο 49 δῃονη ἴὸ ἢῸ [826 Ἑἢ]6 
Πγθ8Π8 οὗἨ Κἰπα]ϊηρ δνδην  ] 08] ΓΟΡΟΠίΔΏΟΘ, -- [8.6 
ἈΡΡτδεηβίοῃ οὗὨ ἃ ογιιοῖβο ϑδανίοασ. Μϑη δῖ ᾿η- 
ἀροὰ ςοπνίησοιὶ οὗ 5 ἴπ ναγσῖοιιβ νγαγ8. ΝαῦΌΓΑΙ 
οοηϑοίθησα βοτῃθ 68 ᾿ΠΠΔΙΏ6Β ΓΟΙΠΊΟΓΒΘ ἴ0 ἃ [ΔΓ] 

᾿ ΠΠῸῚ; δυάάοη ἡπαμτηθπῖβ, Οὐ Παῖς ἄγ τῃοῦρῆξ Ὁ 
ΒΓ ἢ, 501πλὰ 16 (87 1] γθάβοῃ 18. οο ἰρ86., Α 

Κθθ 8686 Οὗ ΒΗΏΆΠΙΘ ρΓονθ 8. ἴ0 ὉΘ ἃ ΒΟΙΓΟΥ ΟΥ̓ [ῃ9 
νοτὶά ψὨΐϊοὴ ψόογκοῖῃ ἀθαῖῃ. ΒΒ. τπ6 ἴτὰς, Πα] ἢ 
σομγοτίου οἵ 5ϊη, [πὸ γδροηῖδησο ψοἢ πὐκάδες 
ποῖ ἴο ὃ6 τορθηϊβα οὗ, 18 θογη δὴ 1Π6 οῦοβϑ8. ΤΟΙ 
[Π6 5ἴ [1] 501}} 8668 [8 81} ἃ.8 ἰΐ 5668 ἐξ ΠΟῚΝ ΘΓ 6156 
πη {Ππ6 ΜΟΥ], 8668 4}} 16 ν] δ πο 58, τῇ] μη, δπὰ 
ἸΠὨΟΧΟΙΒΔΌΙΘη688 Οὗ ἴ5 ρϑδὶ 116, πὰ 18. ἐποιοῦ 
ἢ] 0 ἀπ ργοβιγαϊοὰ ἰπ σοῦ τ τοη. [10 ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
σοηδοοσβ οὗ ἰξδ οὐ βῆδτα ἴῃ ἴπῸ ἀΑγκ δπὰ Ὀ]οοὰγΥ 
οὔποθ οὗ Οαίναγγυ. Δ8 οπὸ οὗ ἴποβο (ὉΓ ΠΟΙᾺ 
Ομ τίδι ἀϊοὰ, ἰς δὰ ρᾶγὶ ἴῃ ἀγίνϊ πρ τπ6 π4ᾳ119 δηὰ 
Ρυβΐπρ [ῃ0 δροδῦ, πὰ 5. 7051: 11 0]6 ἴὸ τῃ6 δρ- 
στανδῖοα ἄοοπῃ οὗὁὨ τἴ080 ὴ0 νι] ψ]οκοὰ Παπαβ 
ογμοἤεἃ τῃ6 Ἰμοτὰ οὗ βἴοσυ. Ηδποο 8411 ρ]θι8. ἰπ 
Ἔχτθπιδιΐοη ἈΓΘ μίγη Ρ, 81} Θχοῦ868 δτῸ [6] ἴ0 ὉΘ 
[τἱνοίοιβ. Νοιπίηρ 18 Ἰοῖς θαϊ ἃ ἔδαγία] Ἰοο Κη [ῸΥ 
οὗ ἡυάρτηοηΐ, δ0 ἊΣ 848 ἴΠ6 601}}}8 ΟΥ̓ ΠΕΡΙ [5 δὰ 
οἸαἱπὴβ ἅτ δσοηϑβί ἀὐγοᾶ. Βυῦ 0818 ΥΟΓῪ οοηνίοιίοη 
οὗ τοῖδ] πνγονι 088 18 ΔΟσΟΙΩΡΔΗΪΘα Υ ἢ ἃ οοη- 
νἱοτου οἵ ΟἸγῖβι᾽ 8 ννοηάγουϑ ον ἱπ Ὀοδυίηρ 186 
ογοβ8, δα δὴ ἱπδϑρί γαϊϊοη οἵ ἢορε ἴῃ ἴπ6 οβοδο 
οἵὨ ἠἷθ διοηΐηρ ἀδδίῃ!ἥ. Τῆι8 ἴπὸ ἀστὸν ἴΠδῖ ἜΑ 
θ6αῖβ ὙΠ ἰδ τη6 θΔ]πὶ ᾿δῇ πΊΔ 68 δ᾽ να. ὙΤΠ6 ἴτὰθ 
ΡΘπίθηῖ θΔΥ8, 1 απὶ ἰοβῖ, [Ὁ ΤᾺΥ͂ 8᾽π8 ἢδνο βἰδίῃ 
ΙΩΥ̓ Ιογὰ ; ΠΑΥῪ, 1 δῖὴ βανοί, [ὉΓ τὴγ Τωοτὰ αἰοὰ μὲ 
[8066 ΥΘΙΥ͂ 818 βῃου]ὰ ὕὸ ὑ]οτθὰ οὔ. 8.0 [86 τό- 
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ὨΐΔΠΟΘ ἰ8 ΓΕΔ], ἄθορ, δῃὰ μοαγίῃ, πὶ ἰΐ 18 ποῖ 88]- 
θῇ, ΔΏΡΤΓΥ, ΟΥ ἀοεραϊτίηρ. [Ὁ ΡΙΓΌΥΒ ΚΘΟΠΟΡ δηά 
ΠΊΟΤΕ ΟΟΙΡΓΟἤοΠεῖνο ὈΥ Ἔχρογίθηοο, θαῖ [Δ ἀπά 
ΟΡῸ ἃ στγονίηρ ἰπ ᾿ἶἶκα τηοραδυΓγα, δηὰ ἴμ1.9 ἴῃ 6 

αἰροΐθθ ἰὰ νι οί [06 δρί γίτιι] 118 Ὀοσδη ἰδ πιαὶῃ- 
ἰαϊπδὰ δνο ἴὸ {π6 διὰ. Ἐνοη δὲ τ:6 μοῖσῃὶ οὗ 
πὶβ. υδοΐ ] 055 δα] [610 τὺ ἢ6 ττᾶβ οὶ ψ ΟΥΓΠΥ ἴο 
Ὀ6 οαἰϊοὰ δὴ Αροβιϊθ, ἀπά δὲ ἴππ οἱοδα οἵ 116 δ] ]οὰ 
᾿ἰϊπιδο ἢ οἰ] ἰοῦ οὗὨ δβίῃπου; γαῖ ἢ Κπὸν σοὶ ἢ6 
δὰ Ὀεϊενοά, δηὰ ἐχροοϊρα ἃ ογόνγῃ οὗ γἱρ Ὠίθοι8- 
Π655 ΜὨΪοΐ ὑπὸ Ἰοτὰ, τῃ6 τ ύθουβ πάρα, νου]Ἱά 
εἶν ἴηι “ἰὼ τηδιὶ ἀδΔγ.᾽} 

8. ὙΠ οΓΟ ἅτ ἴΝῸ δίσὶ Κίηρ Ῥθ οι Αγ 168 οὗὨ ρεηΐ- 
ἰοη 114] ΒΟΙΤΟΥ, --- 115 ἀορὶἢῃ δπαὰ 218 δ0] ΓΙ 688. 
ΤΠ Ῥτγοόρδοῖ 0568 ἴΠ6 βίτοπροβὺ τηθίδρῃοτβ ΚΠΟΤῃ 
ἴο πυπιδη οχρεγίεποθ, Νὸ ρϑπρ ψ ϊοῖ ἀθαῖ οδῃ 
ἰπηδίος 8 80 Βόύϑῖθ 88 ἴπαὶ ὩΪΟἢ τίηρδ [ὴ6 Ὠδατὶ 
οὔ ράγϑηῖϑ (Ὁ]]ονίηρ ἴο π6 ἴοπιῦ (Π6 τεπιϑὶηβ οὗ ἃ 
Βγβι-θΟΓΏ ΟΥ 8η ΟἿΪΥ δοῃ. 71 ΒΘΟΙΏΒ 85 ἰΓ 4}}] ἢῸ 
δηὰ ἸΟΥ͂ ογα ἰηίογγοα ἴῃ 16 885 γἴγᾶνυθ. 80 
ἀραΐϊῃ ἃ ζγοδῖ πδιοηδὶ οΑἰ δια 18. ἰπιοηβ Πφαἃ ὉΥ 
τὴ6 τοοίργοοδὶ ἱπῆυθποθ ΠΡΟῸῚ ὁπ δποῖμοῦ οὗ Αἱ] 
ὙΠῸ τὸ αἰεβοιθα ὃγ ἰϊ. 6η Ῥγοείάδης 1ϊποο η 
ΔΒ ΔϑβδβϑιΠδῖθα ἰὴ 1865, ἃ β.ιυυἀάογηρ ΠΟΙΤῸΥ 
δοὶζθά δνογὺ ἤρατὶ [Ὡτοῦρσδουϊ [ἢ Ἰαπά, δπὰ ται Ἐἰ- 
ἰπά09 ΨηῸ0 ᾿δα πϑνὲγ δθθη ἴ86 ΚίηαΪΥ θοῦ ὑγο ΓΘ 
88 ἀφο ]γ πιονϑὰ 88 ἰῇ {16 ὈΪΟῪ δα (Δ|]|6η οἡ {ἢ 6ἱτ 
οὐ Κἰπάτοά. Α αἱοομν Ρ4]1] βοῖ]οα ἀονν ΟΥΟΓ 
81} Ποαγίβ δπὰ 4}}] πουδβο]ιο] 15. Βα ροπίϊοη 14] 
τοῦ ψὨϊοἢ 15 αυγδκοηθα ὈΥ ἴἢ6 δ χῃϊ οἵ ἃ ρἰογοθά 

δανίθυτ 18 ἃ8 Γ68] δηᾶ γμογνδάϊηρ 848 ἰμδὺ ὑνἢ]οὶὶ 
ΡῬιΓοςοσάβ ἴοτὴ ΔῺγ ουϊναγή Αἰ οτίοη, ΤΡΡΘΒΕΙ αο- 
τηρβῖϊο, ΟΥΓἹ δια]. [18 (Ποδῖτο 15 Ὑπηΐη., ΤΏΘΓΘ 
ΔΤ ΠΟ ουϊνψαγὰ ᾿ηδηϊ διατί οη 8, Ὀκὺ [86 66] Πρ; ἴὺΓ 
ἐπδὺ τεαβοῃ 18 (Π6 πιοτὸ ςοποθηῖϊγαῖρα δηα ᾿ηΐθη56. 
ΤΠ δου] ΓΟΠΘ 8 τῆ6 ΘΧρογθηςα ΟΥ̓ [Π6 ΓΟγΔ] ρθη- 
ἰϊοηϊ, --- ΠΥ 5[η 15 ἐνϑῦ Ὀδίογο 8. Βῖ [Π6 δι ΓΙ οἴκθῃ 
8011} Ἰηου ΓΒ σραγί. ΑΔΒ {Π6ΓῸ 18 ἃ 1ΟΥ, 80 ἴπετγα ἰδ 
8. δΟΙΤΟΥ͂,, Υ ν ἢ ἃ δῖγϑηροῦ ᾿ηογτ οἀ ἀἸδὶἢ τοῦ. 
6 τοϊατοπα οὗ [86 δου] το σὰ ΓΘ 80 ἀδ]ϊοδῖα 
τμδῦ 41} νη ἰηδε ηςεν οἰ ἔσο ἀχροϑίης {{ 6 πὶ 
ἴο ἴδ νἱενν οὗ οἵἴμοσβ. 1)ὸ6 0 ρτοῦ ἰ8 πϑοθββασῦὶ! 
ΒΟΪ ἴατγ. [Ιπ 118 δοιηό, ποι Π6Γ ΒΥΤΩΡΔΙΠΥ ΠΟΙ [οἰ- 
Ἰοννδῃΐρ 8 δουρηῦν οὐ δἱϊοννοά. Μαυςὶ πῆογὰ τηιδὶ 
τῖ8 ὃς τς σΑ86 γνῆοπ [86 γμγίοῦ 8 δρὶ γἰ π4], ἴογ 1Π6 
μπᾶ οἵ οἀ νν οἷν ἐα 1865 [Π6 ρα πὶ ΔΙΟΏΘ 68 ΟὐΓ6 
ἴτ, 8ηἀ [6 80] παιιβοαῖθθ 4} οἵῇοῦ ὁοτηίογίο δ. 
αν ὰ Βγαϊπογά τηθηθοπβ τἢδΔῦ οἡ Οη6 ΟὐΟΑΒίοη 
ὙΠοη Πα ψγ)͵ὶὼ8 ὑΓοδο ἶπρ τὸ ἢΪ8 ἸηἀἾ4Πη5, {Π6 ροῦνοῦ 
οἵ ἀοὰἀ οὐπιθ ἄοιννῃ δπμοηρ (ἤθπὶ Κ ἃ τηΐσῃις 
Τυδΐηνς πὰ " “4 ΤΠΘΙΣ ΘΟ ΘΟΓη ΜΜ88 80 στοδῖ, 68 ς 
ἴον ἰπιβοῖ, τπαὶ ποης δβοοιημθά ἴὺ τᾶ κ δΔΥ ποῖίϊοθ 
οὗ ἴῆοτο δῦουϊ πἷπι. Ὑ]ΘΥ ννογο, ἴο {Π6|Γ οὐ ΔΡ- 
ῬΤΟΠοπδίοη, 89 παῖς ΤΟΙ͂Ο 88 ἰἢ ΠΟΥ δὰ ὈδΘΘη 
δίοπο ἰῃ ἴΠπ6 {πο Κοβὺ ἀθϑοῦι. Εν γΥ οπ6 νγὲ8 ὑτδγ- 
ἱπρ ἀραὶ, ἀπ γοὺ 8}1} τοσοῖβον." Οὐὐνροῦ ἰ8 ποῖ 
[πὸ ΟὨΪν ροπίϊοης ὴΟ οου]ά ΒΑΥ ἴῃ {Γὑ1},, --α 

ες ἔ 88 ἃ δΒιἰχίεἰζθ ἀθαν ἐμδὶ ἰοῖ [26 Ὠσκὰ." 

Τῆι ἱπιτοὐϊαίο ργοτηρεπρ οὗὨ 411 ννο Ὀδσοπιο ΘΟἢ- 
υἱησο οἵ κβἷη ἰδ ἴο ΗὟ ἴο δΒοπ)6 δο] ΆΓΥ ρ]δοο ἀπά 
06 Δ'οῆδ νἱτ Οοά, πη}6858 ἰπὰσρά, ἃ8 1 {6 οΆ86 
οἵ Βταϊπου 8 [πα ΐδη8, Πς ΔΟβοτρίοη οὗ πὐἱπὰ 18 50 
Ἑοοπηρίεῦθ {πῶϊ ΠΟΥ ΔΓΘ ἰπβθηβὶ 016 ἴο {16 ρτθβθῆςθ 
οὗ οἴποῖβ. “Τῇ μοαγὶ Κπονέρίῃ ἰζ5 οὐ ὈΪΓοΥ- 
Π658,᾽ δι! ἃ ἃ σοὌαϊγν ΒΟΙΤΟΥ ἢ ἢ8 Θοπ ῥα ηίοηβ πη] 
ἦς ὯΔ5 τοι ρ ῦ “ ἃ ΓΕροηίΔησ6 ὑπίο δαἰγδίίοῃ Ὡοΐ 
10 Ὁ6 τοροητρα οὔ (2 Οον. νἱΐ. 10). 

4. Ἐοροπίλποο Οὗ θ ἰἰβο] ἢ, πονονοῦ ἄθορ βηᾶ 
τΒοτοιιρῆι, 18. οὐὗἨὨ ΠΟ δυ4}} ἰονγαγὰ }1511ῆσατοη. [ἰ 
ἄοοβ ποῖ τορδῖγ (6 οΥ]8 οὐἩἨἁ ψντοηρ-ἀοΐηρ ὄνθη ἰη 
Ομ 00 [Π6, ΔΗΥ͂ ΠΠΟΓΘ ἤδη ἰπ [Π6 ΒΡΠ616 οὗ Τ6- 
ἸΙσίοη. Τὸ βρϑηιτν ἸΔῪ Οἱ ΟῚ ταοῦτῃ [16 
Οχίγζανασϑῦοθ ἩΙοἢ δ8 Ὁ» ἔμ εδβίδῖθ, ογ 186 ἀοὺ- 

δΔύς 66 [86 ΘΧΟΘ655683 ὙὙΠϊσἢ τυϊησά ἢϊ5 σοηδεϊιτιοη, 
Ὀπὶ ἴῃ ποῖ Ποῦ ο856 ἀο68 1Π|6 ροπίϊοποδ Ὀτίπρ Ὀδεῖκ 
ὙΠδὶ Π85 θη ἰοβί. [ξ 19 [Π6 Βδπ|6 ΝΐῊ 6 βἰη- 
ποῖ. Ὑθδγβ δηᾶ ροπδηοθβ ΔΓΘ ΠΟ ΘΟἸΠρΟηϑϑιίοη ῸΓ 
δἷῃ. Θίη 8. ἃ ἀοὺν (Μαῖῖ. νἱ. 12), αῃὰ ἃ ἀδὺι ἰ5 
88 0168 6 ἃ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ΡαγΠΘπ.. ὙΠῸ ῬΘΥΠΙΘΠϊ ΠΊΑΥῪ Ὁδ 
τηϑας ΟΥ̓͂ ΟΠ6 ΡΘΙΒΟΠ ΟΥἩ ΌΥ Δποῖΐοσ, πὲ ἰδ πλυϑῖ 6 
τηλάθ, ΟΥ 8ῃ τοπιδίηβ8 νἱτἢ 115. 1678] δπὰ 6 1685 
ςοΟηβθαποηοθ8, Ησηρσδ ἴῃς ἔα 1} 688 οὗὨ {Π|9 ραϑβαρα 
οὔ {πΠ6 Ῥτορδοῖ, ὙΠ ἢ ἴο 8. πιοδὶ οἰ αθογδίβ ραΐηῦ- 
ἴῃς οἵ [Πὸ αἴδῖγα 58 (ὉΓ δ΄ π σδιιδοὰ Ὀγ ἃ δε] νην 8 
Ῥγοδαηβίοῃ οὗ τῃ6 ογΌ88, Ἀρρϑηδβ τἢ6 {τ δηὰ οἡΪνΥ 
ΒΟΌΓΟΘ Οὗ το] ΤῸ τῃδὶ αἰ δἴγ6858, -- τῃ6 ἰουπίλίη 
βεῖ βονίης οὕ ΟαἸνασγ. Π6Γ6 τηῦβὲ δα δ' ἃ ΠῸΠῚ 
που. Α οοπίϊπυοῦϑβ Ὀδρ 5: οὗἁὨ ἰδατϑ 18 οὗὨ 1ϊ- 
86} ᾿Ἰπηροίΐδηῖ. Νοιπίης ναὶ ]8. θὰ ἃ ῥτγουϊβίοπ Ὁ 
ἴπὸ Βοίηρ τ οπὶ βίῃ ἢΔ9 οἴδηἶ οι, ἀπὰ υ8ὲ (18 15 
ζαγη θηθα ἐπ παῖ Ὀ]οοά οὗ ΒρτίπΚ]πρ ΜΗΙΟἢ τσαϑ 
ϑυτα ὉΟ θὰ πῃ 80 Ἰηϑν ὑγᾶ 5 ἴῃ ἴῃ6 Ο]4 Οονδηδηῖ. 

Ῥδιΐ ἔγοπι (8, ποῖ ιηρ 13 ἰοῖν [ῸΓ ἃ σοῃδοίου δἰ η- 
ΠοΥΓ αν ἀσδραίῖγ. 

ὅ..ἃβᾧ ὄδβι:υἱκίηρ ρχργοββίοῃ οὗἉ Ἂ{}8 18 σίνθῃ ἴῃ ἔννο 
ΡΑΒ5Αρ68 ἴῃ τ 6 Νεῖν Τοβιδιηθηῦ, ον] θη ΕΥ Του παρὰ 
Ὄροη ἴΠ6 νογάβ οὗὁἨΘ Ζοομαιδῃ. [ἢ Μδαιὶ. χχῖν. 30, 
οὐ Ιοτὰ β8γ8, “ ΤΉΘΩ 8041} 411 (Π6 τεῖρθ68 οἵ ἐῃ6 
ΘΑΓΙὮ ΠΟΌΓΤΙ, ἃπὰ ΠΟΥ 54}} 866 ἴπ6 ϑοη οὔ τηδῃ 
οοπλΐηρ ἰῃ [6 οουάβ οὗἩὨ οάνβϑῃ, τυ μου Σ΄ πὰ 
βτοδν ρίογγ." [1 δον. ἰ. 7 τμ6 Ὀε]ονοϑὰ ἀἴδοῖρ]8 τὸ- 
ΒΙΠῚ08 [ἢ686 ΨΟΓΩ8Β νν 1 δη Δααἰ το 4] ρΑτ Ό]Αγ, 
“ΒεΠοϊά, Ης οοπιοῖῃ τῖτῆ οἰοπάδ, απ Ἔσο γν αγ6 
5}}8}} 666 Ηΐπι, ἀπὰ [ΠΟΥ 4180 νιοὶ ῥἱοτοοὰ Ηΐμ ; 
δηὰ 411} Κιπάγραάβ οὔ {π6 δα υ τ 5}}8}} νγαὶϊ θθοδαβα οὗ 
Ηἰπι. ΑΙ] πιὸ ἃτὸ ἴο δθ8ὲ Ὁ τῖϑῖ, ποῖ ΠΙΘΓΟΙΥ ἰη 
ἰὴ σίουυ θὰϊ ἃ8 Ὀδαγίησ [Π|6 Β0δγβ ὈΥ Μ ἢ ΐσἢ τῆδςὶ 
ΚἸΟΥΥ ψὰ5 οη. ὅϑοπι 8606 Ηϊΐπὶ 80 ἃ8 ἴο ὃ6 βυῦ- 
ἀυθρα ἰηῖο 8 δα αἴαγΥ σοηῃιίοη ; {ΠΟΥ ἀγὸ ἄγανη 
ἴο Ηΐπὰ ΟΥ̓ ἰγγοβίϑ 016 διϊγαοίοη, δηὰ σε ἢ]6 ΤΠΟΥῪ 
ΠΔΟῸΓ ΟΥ̓́Θ 5[η γα]οΐοθ π᾿ ὉΠ6 διῃρῖὶθ διιὶ ρυϑδοῖ οι 
Ῥᾶγάοῃ Ηδ Ὀδϑῖονβ. ΟἸΒΘ 3, αἰδβ, ἀγὸ ἴο βος Ηΐτῃ, 
ποὶ νου Αγ Ὀὰῦ ὈΥ ἃ ΠΘΟΘΘΒΙΥ τ ἰσἢ 186 
ΜΟΘΪα δῖπ ΟΒΟθρο] Τὴ. 865 Ηϊ τ ἃ Ἰαπιῦ 858 ἱΐ 
δὰ δϑύηῃ β]αίπ, ὑὰξ πὸ πιο ἩΠ}ὶη {δεῖν σόδοι 
Δηά [ὃν {ποῦ μἀνδηΐάμο. Ηδ ἰ5 ἴὸ [ἤθη ἃ ἰοβὲ 
ϑανίουν, ὁπ 6 086 ρίογοθα δἷάα δηὰ πηβηρ]οὰ 06 
ΟΧΡΓ658 ΟΠ]Υ͂ [86 ἤδατγίιυϊ τταρθϑ δηὰ ἐθγγὶ 0]6 ἰηἰαα Υ 
οὗ δ'η, θυϊ οὔθ ἢ0 ΠΟΡΘ οἵ ἰὐγρίνϑηθϑδ δπα δοιθρί- 
8Ώ6θ. 

ΒΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΜΟΟΒΕ : ΑἹ] ἔγὰθ γαρθηίϑηοδ 868 ἔτοπι ἃ βίρῃς 
οὔ ἀγίηρ ϑανίουσ, οπ6 νγῇο ᾿ι85 ἀϊβα ἴὉγ 8. Τ σι 
ΤΟΡοπίδῃο6 8 ΟΥ̓ ἰονα Ψψοθρίην δὲ (6 ἴοοὶ οὔ ἴδ 
ΟΓΌΒ8, [Π6 808] δοττον ἢ [ῸΓ 5 η8 ὑπαὶ ἢανα θδθθη δ0 
ἔγϑοὶ υΥ ἰοτρίνβη. Τταθ τοὶ ἰσίοη 8 8. ῬΟΥΒΟΙ Δ] τἰΐης, 
Δηὰ ΨΏΘη 1 (Δκ68 δίγσοηρ ἰο]ά οΥ̓͂ [π6 ἢοαγὶ, ψὶὶ]} 
Ἰομὰ τ06 800} ἀρᾶτί ἴο 80] Δ τ γοϑι πη ἢ ἀοὰ 
δη δοῖβ οὗ ρϑῦβοηδὶ παπιθὶΐης Ὀοίοτο Πίιη. 
ΒΕΛΌΓΕΥ : Ηοὶν τηουγπίης [ῸΓ 5ἷπ 8 ἃ ὈϊῖοΓ 

τὨΐηρ ; ἴῆ6 ΓΘ Οομλο5 δοῃν Ὑἱτἢ ἰδ ΠΠΔῊΥ ἃ ἴδαν δηὰ 
Ῥδηρ; Ὀυϊ γοῦ [Β6ΓΧ6 18. τη σ]οα ἢ 1δ ἃ σοπχίοτι 
ΔΗ ἃ Ὀ]αββθάῃθϑβ νυ ον τατιδὶ ὕᾺ [610 τὸ ὕβ Κποπῃ. 
ΤΊιΘ ν γυ ΙοΟκΚ νοὶ πη κοβ τπ6 Ποαᾶγὲ Ὀ]θο, 15. 8 
Ιοοκ δὲ Οπθ Ψῆὴο οδῇ ἀἋ0 πιοῖθ τἢδη ἤοα! ἷξε... 
ῬΓΑΥ ἴον (ἢϊ8 βούγονσ. ἤθη νου]ὰ νου τποῦΓη 
8ηἃ ψΘῸΡ ἴου ΥΟΌΓ Β1η8, ἰΥ ποὶ πον ὃ ΘΟ ΠΘΊΎΠΘΓΘ 
γόοιι τησδὺ ΘΘΡ ἴογ ἴποπὶ; που]Ἱὰ γοῦ Κοὺρ Ὀδοκ 
[8 ψοορίπρ {}1} γοὰ οομα ἴὸ πὶ ψγοσ] τ ΘΥ6 
ἴδ δ ΔΓῸ πούοῦ ἀτιϑὰ ἅ0Ρ ; ΘΓ γδὰ τὲ ΘΟΡ, ἰΐ 
γου ΟΡ δ᾽ 4}1, ἰογονεγ ἢ Απα βοπιδνβεῦθ γοιι 
ταῦδῖ Ιοοῖς προῦ τη ϊβ ρμἰετοθα «6885 Σ ὙΥ1}} γοα Ιοοῖκ 
οη Ηΐηι ἴον ἴῃς ὅγξε εἶπιὸ θη Ηδ ορεης ἴΠ6 θαᾶγν- 
6η8 δΔηά 68115 νοῦ ουἱϊ οὗ νου σταάνοβ ἴο δὶβ )ὐζ- 
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τηοηϊ-δοδλ ὃ ἴτ ἰδ 86 Ὀϊοββοὰ ὉΠουρἢ 6 τουτί}, ΦΑΥ͂: ὙΠΟΓΘ 6 γῸ ὈΓΟΥ 3105 [0Γ ΘΟΓΘΙΏΟΠΪ8] ΡΟ]- 
τὨΐηρ ἴὸ 8δ66 Ηἰπὶ ποῦν, θυ ᾽ς 8 Δ ἀγεδά ἢ] τηΐπρ [᾿πτίοη σηάογ τΠπ6᾽ Μοϑβϑδὶς ΕἸσΟΠΟΙΩΥ, [ἢ 6 ὈΓΆΖΘΏ 868 
ἴο 800 Ηἰπὶ ἴῸγ ἴπ6 ἢγδι τἰτὴθ 'π [ἢ 6 ὙΘΤῪ τηοτηθηῖ]} [ὋΓ 16 Ὀγίθϑῖ8 δηᾶὰ ἴ[Π0 ἴδῃ ἰδύθσβ [ὉΓ ([Π6 τπΐηρ8 
Ὑγ θη Ὠΐβ ΤΟΥ ΟΥ̓ ἸΙΘΓΟΥ 18 ΤΌγΌνοΥ ἐπ ἀοά, τῆ οη τε | οὔδογοὰ ἰῃ βσδογῆςθ. ΠΟΘ πγογ 8180 ΤΠ Δ1 8 [ῸΤ 
[υππιδίη Ηδ ἢδ5 Ορεηβα (Ὁγ δίῃ δηα ἩΠΟΙ ΘΔ ΠΠ 688 ἰδ] ὈΟ ΠΥ ἀἰβθαϑοθ: (Π6 Ρ00] οἵ δ᾽ οἂπὶ ἴο ν ἱοἢ οὔτ 
ἴογανοῦ οἰοβϑα. ϑανίουτ βοηῖ [6 τηδη Ὀότῃ ὈΪ πὰ ; κη (Π6 Ρο00] οὗ 
ΜοΟβεΥνΝΕ: 1. Τμο Οτοδὶ ϑργίησ. 1 ν}}} ποι Βοιμοβάδ, ὙΠ ΟΓΘ ΔῪ δ Ὡστ 6 οὗἨ Βι ἴοΓῸ ΓΒ ναὶ τἰῃ 

2. ΤΊιῈ ατοδὲ φεηί. ΤΠ βρίγὶῖ οὗ σγᾶσο δηᾶ βιιρ-]} ἴον (86 ἰγου]ης οὗἩ τΓ06 παῖοσβ. ΟἸτῖδὶ αἰ ΠῸΓ 
ΡΙἰσδιίοη. 8. ΤῊ Ε ἤεοί. ἼΤ ΠΟΥ Ἰοοῖς ; [ΠΟῪ τηοιγῃ ;  ἔγοτη 8}} {Π6 86, 8ἃ8 ἃ Ἰυηταῖπ ΤῸΥ ΤΩΟΤᾺ] πα 8ρὶτὶῖ- 
ΠΟΥ 806 ἴδ ἰουηίδίη οροποά. 4] ἀοἠ]οτηδηι, “ ἴ0Υ δίῃ δηὰ ὑπο] Δη 688.᾽} 

4. ἙΕΌΙΤΒ ΟΕ ΡΕΝΙΤΕΝΟΕ. 

ΟμΔΡΤΕκ ΧΙΠ. 3-6. 

Α. 77: Ἐτσιϊηείϊοη ΧΊΟΣ απὰ Ε᾿αἶδε Ῥτορλείς (γοτ. 2). Β. 7724 Ζαιίίεν ἰο δα εἰαὶῃ ὃψ ἰλαὶγ οιση Ῥατ- 
ἐπί (νεῦ. 8). Ο. Οἰλον διιοὰλ Ῥγορλεὶς 4λαϊ! δὲ πιεά ο7 ἰλεῖν Οαἰϊίπφ (γεν. 4). Ὁ. «Απάα δυδη 
επν ᾽ὲ «λα ἐλατρεα προκ ἰἦδηι (γοτα. δ, 6.) 

2 Απάϊ 88}}8}} 9 ἴῃ (πδὺ ἀδΥ, βαὶ ἢ Φϑβουδὴ οὗ Ἡοβίβ, 
Ι νὶ}} οαἱ οΥ᾽ [ῃ9 πδιηθβ οὗ [Π6 140]8 ἔγοταῃ (6 Ἰδπᾶ,} 
Αμα {ΠΥ 58.141} ὈΘ ΓΟ ΘΙ ΟΓΘα ΠΟ Τ,ΟΤ0 ; 
Αμπᾶ αἷδο {πῃ6 ρῥγοριϑίβ δηᾶ (6 βρὶγὶὶ οὗ Ὁποίθδηηθββ, 
ὝΠΠΙ οδυι8θ ἴο Ρᾶ888 ουΐ οὗ {Π6 Ἰαπά. 

8 Αμπά ἱὐ 588]} 6, 1 8 τωϑη 8.1}}} Ῥγορἢ ΒΥ, 
Η]8 ἔἈ0Π6ῦ δηά ᾿ἷβ τοίῃον, γμο Ὀθρδὶ ᾿ἶπλ, 58.211 ΒΔ (0  ἷπι, 
Ποῦ 8881}0 ποὶ Ἰἴγθ, 
Ἐὸν ἴπου ἢαϑ Βροκθϑῃ 8 116 ἰῃ [86 ἤδπ|6 οὗ Φοβουδῇ ; 

᾿ Απὰ Πίβ ἔδυ ΠῸΣ δῃα ἷ8 του μα, το Ὀσραΐ Ὠΐμα, 
5}8]] ρίογοο ὅ εἶπα (δγουρσὰ ἴῃ δὶβ ργορβθδγίην. 

4 Απά ἰΐ 888}} "9 ἰῃ (δδὲ ἀδὺ [6 ρῥγορἢϑίδ 888}} Ὀ6 δδμιαπιηϑὰ ὃ 
ΕΔΟῺ οὗ 8 νἱβίοῃ ἴῃ ᾿ἷβ ργορῃθϑυ ης ; 
Απὰ 58}}8}} ΠΟ ἴὩοσθ ρα ΟἹ ἃ ΠΑΙΓΥ͂ Τ8}16 ἰο ]16 ; 

ὅδ Απά [0867 5141} β6γ,} 1 δἴὰ ποΐ ἃ ρῥγορδοῖ, 1 δὴ ἃ ᾿υβρδηάταδο, 
ΕῸΣ ἃ πηϑη ἢ88 80] ὅ τη6 ἔγοτγ ΤΥ γοῦίἢ. 

6 Απὰ [86 οἰο.7 8881] βαὺ δ ὑο Ὠΐπι, 
δὲ {θη τὸ [ἢθ89 ψουπᾶβ Ὀοίνγθο ΤὮῪ Βδηᾶβ ἢ 
Αμὰ ἢ 88}}8}} βαυ, ΤὮοβϑ ψἱ τ ΒΙΟἢ 1 τγᾶ8 πουπαοάᾶ 
Ιπ (6 μοῦβο οὗὨ ΤΥ ΙΟΥ̓ΘΓβ.ἷ 

ἘΠΧΈΊΟΔΙ, ΔΝΌ ΘΕΚΑΜΜΑΤΈΤΊΟΑΙ, 

1 ες. 3. -- ΠΝ ΤΊ. Βοράατϑοιι ἴῃ Ὀοΐδ οὐδϑοδ του σου οαγίλ, ὑπ Ὠον ϊορεῖγ. Τ8ο οἰδεοσι 9 ἃ βϑθοτξοὶ οὔθ, δαὶ 

σὰ ὁ Ἰοο8] οοἱοτίηξ. 

8 Υον. 8. --- ὙΠ ἰν του ἀοτοῦ ρίεγεθ, Ὲ οσάδς ἰΦ δον ἔδπδὶ 1ς ἴϑ ἴδ: ϑδαπιϑ ποσὰ πβ οὶ ἰδ υδοὰ ἰπ ἰ89 δισοοῦϑ Ῥοϑθαβο 
χῖϊ. 10. 

8 ον. 4. -- δος. τουάοτα Ὁ ἴδ᾽ Ἴ3), [0 ἀερίδε τοί ἐλαπιε, δας ἐδο φϑια δ ομφὰ τοοδβαϊος οἵ ἴδο ρβᾶταθο 15 δἰπιρὶγ, δ0 

δὲ αὐλαμιεά ο΄. Το ἴθαϊ. δυῇῆχ ἰὴ ὙΓΈΘΣΣΙ 5 ἃ Ῥδου δεῖν οὗὁὨ {π|6 οἶδδα οὔ γεσὺβ (σοϑη, Σοὸ. στ. 106, 2). 
4 Υοτ. ὅ. -- Το εἰηφοϊος τότ μεσο, (οονίης [19 Ῥσγουίουδβ "ἱυσγαῖδ, ἰοϊοδίθα (μδὲ οὔ 0880 ἰδ βοϊοοίθα 82 δ οχδο}ρΐῖο. 

ΝΌογοῦ τουάοτα, ““ 660. δὲ.8}} 8..." θὐ 116 ἈΣΟΡμθὲ 68 ΘΟΔΙΟΘΙΥ το ἔμδὲ ΟΥΟΣῪ Ο.9 οὗἨ ἐδ ζκϊδο ρεορῃεοίθ ἰδ (0 τρδῖο ἐδ 
ϑδῖωδ ἴοσγι οὗ ἀνηϊδὶ. ᾿ 

δ Ὑοτ. ὅ. -- ΔΟΣΠΣΊ 66 Ὀδδα δίσβα οὶ πιϊροουοοϊνοά. ΠΥΧ. τροχὸ ̓ὲ ἐγέννησεν ; Υυϊς., Αἀαηι τῖσενι ἐχοιπρίωνη; 

Ῥοδεὶ. τουιάστθ δ {0 ἰὲ εατλο ἤοτι δ 3), Το ἘΞ Ύ. ἱϊονοὰ Κίγυοδι ἴω ἀατίνίως ἐδ9 γοσῦαὶ ἴοσαυ ἴτοπι ΓΙ.) «αἱ 
διυιαὶὶ οδίεο. τοῦ 

6 γοτ. 6. --- ΤΏ Ἰπιρ!ο ευδ)εεὶ οὗ "' δ..}81}} ΘῈ Ὅ 9, οἵ οοῦγεο, ἔπ οἐδον ἰηἰοτϊοουθος ἴῃ ἴδιο ἀϊδίορτιο. 

Ἶ Υετ. 6. -- ΤΟ Ὁ ὁμου!ά 8ὸ τοηδοεοῦ ἰόνονε, ἡποὲ “6 ἐὲ ἰο ἰδ 41} ἐδο οἴδιοε μίδοιθ νϑδεο ἰὲ ὀοσῦτο: ἴδε. ἰ. 19, 

Βοοοα ἢ. Ἷ, 9, 12, οἰσ. ; ἡ εκ ἰὸ ἴσο παῖ. 
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ἘΧΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΚΙΤΊΟΑΙ, 

Τὴ8. ρογοη δῃποῦηοοδ ἴπΠ6 οομῃρ]εοῖο Ἔχ ἴγρϑ- 
[ἴοη οὗ ἰάοἰαῖγν δῃὰ {4186 ργορἤοουν, Ἡ μὶς ἢ ΔΓ ΠΘΓῸ 
ἸΔΚΟη τὸ τοριθβϑθηϊ 4] ἰὉγπβ Οὗ μηροά πη. 88 δηάᾶ 
ἸταοΥ Δ] ἶν, τ ΙΟἢ ΤΟΥ οου]ὰ ΝΟΥΥ ῬΓΟΡΕΥΙΥ ἀο, 
δῖ πο ΠΟΥ δα θδοη ἴδὸ οι οὗ ἀπά πιοδῖ ἀδβηροιοι 8 
δὶ8 οὗ ἡδι οονθηδηΐ ρθορ)α ἰῃ 8}} τπεὶγ ῥγουΐοιιβ 
Ὠἰδίοτν. ὲ αᾶνὲ [θῃ ἃ νἱνί ἃ ργθβθηϊδιοη οἵ 1Π6 
ἴγτα5 οὗἩ 1ὴ6 ρεπιτέπου τησπιϊοηδα ἴῃ τῆ6 ρῥγονίοιιβ 
οἰϊαρίον, δηὰ οὗ τἰὸ σοΠΥ ΓΟ ἃ Πα τοπονϑίοη δῃ- 
ποπησο ἱπ [π6 οροπίης νεγβο οὗ (8 ομαρῦον. ΤῈ 
ῬΆβϑαμο 8 ποῖ ἴο Ὀ6 ΤοβιγΓ ἴθ ἴ0 ΒΥ ΡΑΓΌΟΙΪΔΓ Ρ6- 
τοά, ὑυὰῖ ἀσδογί "05 ὑπ άοΥ ἸοσᾺ] δ ἃ ΤΟΙ ΡΟΓΑΓΥ͂ [ὈΓΙῚ 8 
1116 τοπιοναὶ οὐ Ὑδδίονου 18 οὔη θῖνα ἴο ἃ οἀ οἵ 
ἢο  μ658 ἀπά {τπιτἢ. [Ὁ Μ}}} (ποτ ίογο ΔΡΡΙΥ ἴο θνδῦν 
ἱπβίδπος ἴῃ τ Δὶς ἢ τῆ (οδρε] 1π 115 ΘΒ Ἰὴρ οἰ. ΘΏ 8, 
Τοροηΐδηοο ἰοτνναγὰ (σὰ δπὰ ἔμ ἢ ἰῇ ΟὟ Ἰοτὰ θὰ 
ΟἸιγίβι, ἰβ [ΓᾺ]Ὺ τεοςεἰϊνοα. 

γεν. 2.1 Μ}ὶ ουὐ ο΄ [80 πδτλθα οὔ {μ6 ἰάὰ οἷ. 
ΤΊΟ ἜΧΡΓΟΒΒΊΟΠ8, “ ἴὸ σαϊ ΟΠ τῆ 6 παπη68,᾽ Δα “ τῃδὶ 
ΠΟΥ ὍΘ ΓΟΠΙΘΙΏΟΥΟ ΠΟ πιοῦο,᾿ ἀσηοῖο ἴδε τοι] 
οχεϊποῖίοη οὗ ἰάο]αῖτν (εἴ. Ηο8. ἰϊ. 17). ΟΥ̓ τἰὸ 
Ἰδοῦ (δ! νὶπ βδγ8, “ ἰδ τηοδηΐηρ 15 ἴπδὶ [6 μαῖγοα 
οὗ δι ρου! θη νν}}} Ὀ6 50 γτσοᾶῦ ἰπδι [6 Ῥ6ΟΡ]6 Ὑν]}} 
βιἀἀεγν δὲ {Ππ6 ὙΟΥῪ Πδιηθ.᾿ [ΠδΒΌΟἢ ΔΒ {16 {6 νν8 
ποιονίου δ! Υ αἰἴζοῦ ἴπ6 ΟἝΡρΟν Υ δῆγδη Κ ἴτοπι 8ηγ 
ΔΡΡΓΟΔΟΝ ἴο 140]- ΜΟΥΒΆΙΡ, ἰξ ὨΔ8 Ὀδθη ο]αἰ πιοὰ [πὲ 
τ} }8 ραββαρα βῆονβ ἴΠδὶ (Π6 ροτγίίοη οὗ 86 ὈοοΚ ἴο 
ψνἸ ἢ ἴὉ ὈΘΙΟΠ ΓΒ Ῥγ85 ΘΟ ροβοα ὑγίον ἴο ἴπ6 ἔχ!]ο. 
Βαυῖ τς Θοῃο] αϑΐοπ 8 ποὶ λορ!πηαῖδ. Ζϑοδαγ δὰ 
ΠΡ [1868 ἴΠ6 ΤὈΓΠῚΒ ΟὗἁἩἮ [Π6 ραβ᾽ ἰῃ ὙὨοἢ [0 ἀ6- 
Ῥίςι τὴο διΐατο. ΙΔΟ]ΔΙΓΥ τᾶ [6 ΘΟΙΏΙΏΟΠ ΘΧΡΓΘΒ- 
δίοῃ οὗἨ πησοάϊϊ ποδ ἰῃ [Π6 ΘΑΓ ΟΡ ἀδγβ ΟΥ̓ (πὰ ἢᾶ- 
τίοη ; μον οουϊὰ Θνοη ἃ »οδί-οχιτα Ῥγορμθὲ ὑδίῖον 
δοῖ ἴογο [116 ονογίῆτον οὗ ἔμ᾽ δθ τοὶ χίοη ἴῃ {Π6 ἔι- 
ἴαγο [δὴ ὃν Ὀγοαϊοιίηρ τὸ ΟὈ] νίοη οὗἉὨ 4018. δὰ 
1Ποἷγ παπιοδ 1 Κούηϊον ἰηἀοεὰ ἀθειηβ ἰΐ ρμοβϑίθ]α, οὐ 
1Ππ6 θμ 515 οἵὗἩἨ ον. ἰχ. 230, χὶϊ!. 4, 156, τῃδι ψγοββ δεῖ- 
14] [(0]-νΟΥΒὨΪΡ ΠΙΔῪ ἀρϑίη τοϊγη, Ὀυὶ τῆΐς που]ὰ 
Ὀ6 ἴο ἱπίουργοί δὴ οὔβουγο Ὀοοῖς ὈῪ ΟἿ δ γεῖ ΟὈΒΟΊΓΟΣ, 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ τ[Π6 τρίδγθποθ ΏΔΥῪ ὕθ [0 {πᾶι γοῆπϑὰ 140]- 
ΔΙΓΥ ἡ ὨΙΟἢ ΘΟμ 5818 ἴῃ τοραγάΐϊηρ δηὰ δογνίηρ ἴδ ς 
σγεδίιγο πιο ῖῸ {Π Δ} τπ6 Οτοδίου, ἀπά ν Ὠϊο τῃ6 Ναονν 
Τοριλιηθηῖ [88 ἴῃ Υἱὸν ἤθη ἴδ ἀδοίδγοδ οοτοῖοῦβ- 
Π688 0 ὃ6 ἰαοἰαίγν ((οἹ]. ἥϊ. 5). ΤῸ ὑσγορμοῖδ 
Ὠϊιϑῖ οὗ σοῦγδο Ὁ6 [4186 ῥτορίϊοῖϑ 0 δροκα τὶ τὰ- 
ουΐ δι ΠΟΙ, 88 ἀρρθδγ ἰγοπὶ 1Ποἷγ δϑβοςίδιίοη ποὶ 
ΟἾΪΚ πιῖτῃ 4018 υὰῖ αἰβο ἢ ἘΠ6 πρὶν οὗὁὨ Ὁ; θδα- 
Ὧθ0856. Τό Ἰδοῦ ρίγαβα ἀθηοΐοβ ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ 
Ῥογνδάϊηρ ρῥγηεῖρία, θὰῦ ἀπ δεῖνος, οοηβοίοιβ δρθη- 
ΟΥ, βίαπαϊης ἴῃ αἴγθοῦ σον γαϑ τ 1[Π6 δρίγὶ οὐ 
ἔτασο (χὶϊ. 10), νυ οι νογκα ἐπ ἰ185 Ὠυπηδη ἱπδίσῃ- 
Ι6Π15 δηὰ ἰοδάβ ἰπθῖλ ἴο {Ππ01 νης πιίογαηοθδ. 
ΤΙ ἴμ]66 ργορ ιεῖδ 848 τι] } 88 (ΠἸ6 ἴγ 6 ὑγ το δα ὑ͵οοῖ 
Ὁ δῃ ἰπήἤμποησε ἕγοπη πους (εἴ, 1 Κίηρβ χχὶϊ. 21 
-23, ον. χνὶ. 14 νι ἢ 2 ΤΏ688. ᾿ἷ. 9,10 δηὰ 1 ΤΊπι. 
ἷν. 2). ὙΠΟ σοπιρ ἴθ ῃ688 οὗ [ἢ6 τεπιοναὶ οὗ 1818 
ἴοττη οὗ μπροα]πθ88 18 ΟΧΡΓΟΒδοα γογν ΘΠΟΥρ οι. ο}}γ 
ἧῃ 106 [Ὁ]]οΟν πρ νϑῦϑθϑ. 

νον. 8. 17 8 τηδ δ0}}} Ῥσορῆθαυ. . .. υίϑσοθ 
Αἰτὰ τοῦ Ὦ. ὅϑόπις ἰηΐδγ ἤοπὶ ([Π6 Οροηΐηρ ψογὰἙ 
παῖ τῆς πηεγο ἴδοϊ οἵ ργορμεδυὶπρ Ν }} Ὀ6 ῥτοοῦ τμαὺ 
1.6 τηδη αὐϊοιηρηηρ ιἰ 8 ἃ ἀδοοίνον, βίηοθ ἴμότα ν0}}} 
ὈΘ6 ΠΟ Τη01Ὁ ὈΓΟγμ ιοῖδ (Κ εἷ], ΚΟΠ]60), ἀμ ΓΠΘΥ τοίοῦ 
ἴο ὅογ. χχχὶ. 88, 84, [5. Ἰν. 18; δας {Πἷ8 ἱδ δῇ ὁΧ- 
ἰγανσδῃηῦ δπα ποοά]658 πβϑαϊηριίοηῃ, (ὉΓ ἴΠ6 σοηΠθο- 
τίοπ δον 5 ῥ᾽ αἰ ΠΥ ὁπουρσὶ ταὶς ΖΘοΒαυδἢ [85 ἴῃ 
Υἱοῦ ΒΙΠΏΡΙΥ ἴ8]86 ργοίθη γα το αἰνὶπθ ἱπαρί γδιίοῃ, 
δηα (6 μᾶδϑαψοβ αυοϊοα ὈΥ̓ ΠΟ Πη685 ἱπιρ}Υ [ἢ 6 
ἢπαὶ οοὐβαιίίου οὗ (ἴθ δρὶτιξ οἵὗἉ ΒΘΟΥ͂ οἰἴποΣ ἴῃ 
ἦϊδ Ὀγοδὰ ΟΥἩ [18 ΠΔΙΓΟ 96286, 88 ἧς ΟὟ Τοδία- 
ἴηθὩϊ Ρ]ΘΙΠΙΥ δονθ. ὙΠῸ δίδιοπιθηῆς ἱπ ἴΠ6 ἰεχῖ 

τοδί οἡ [γευΐϊ. χυ]ΐ. 20, οΘομηρατγοά ψῖτἢ} χὶϊ!. 6--10. 
Το οἴ οῦ 5114}} αἶα, δῇ ὰ τἴμ6 ἢἤγθν ἰὸ ἰη81οῖ [ἢ6 
Βοῃίθης6 δἢ.8}} 6 ἰδ ζΠΟΣ διὰ Ηΐβ πποῦμοσ, ἤογὸ 
τδάθ πιοσὸ δα ρἤαιτο Ὀγ τἰὰ δαἀάϊείοη, το Ὀδκαῖ 
Ἀἰτχα. Οἵ. 2 ὅδ). χνὶ. 1]. ϑόνογαὶ Ἔχροβίίοῦβ τηοὐ- 

ἱἴν τΠ6 τηραπίηρ οὗὁἨ 27 εὸ δβ τὸ πηβκα ἰϊ τες τὸ διπά 
ΟΥ̓́δοοιγοε (ὩΧΧ., Ῥοδηϊο, (α] πιο), νας τῆ γα 5 πὸ 
στουπαὰ ν" αΐονογ [Ὸὸγ 18. 1π 116 ΟΥ̓ΤΡῚΠ ΟΥ πδῆρο οὗ 
τῆ6 ψογά, ΠΟΥ ἄοφβ ἴδ ϑιυιδ᾽ τἢ6 σοηίοχι. 

εν. 4. Ῥτορμοῖβ 8Π8}} Ὀ6 δελμδπιοᾶ.... ἴο 
6. ΤΠ τονοϊπτίοι ΜΜ}}} 6 50 στοαῖ πᾶ {Π|656 ᾿Γὸ- 
το πάοΥβ 588}} Ὀδοοπια βεμαπιοὶ οὗ τποὶν οἰαἰ πα, δὰ 
δίγρ ΟΥ̓́ (6 οιἱναγὰ (ΟΚοπ οὗ τΠοεῖν οσειιρμδιοπ. 
ΤΠ ΒΔΙΤΎ χαθ 16 ΛΌΓΩ ΟΥ̓ [Π6 Ργορπεῖδ (2 Κίηρβ 
ϊ. 8) Ῥνὰ8 ποῖ 8 [Ὅτ οὗἩἨ δδεθῖς ἀἰβοὶρ] πο, θὰϊ 8 
δΕΥΊΙΟ τ μθλης τεαϊϊδ, ἃ ἐγπιθοὶ οὗ ἴπ6 ργορβΒοῖ 8 
δυο ἰοῦ [Π6 5'π8 ΠΟ πὸ τνᾶβ ΠΟΙ] ΟηδΘα [0 
ΤΈρΡτονθ. [τ 88 8ὴ δεῖ ἃ ρβδγλὉ]6 ΟὗἨ Γεμοπίδῃρο. 
Τῆς β81ὴ6 ΓΘΙΠΑΥΚ 15 ἴστὰθ οὗ Φοδη {πὰ Βεαρῦσι 5 
“γα πθ ΟΥ̓ σδῖηο}᾿ 5 δὶγ δηὰ Ἰαδίθογη γίγά]ο 
(Μαῖὸ ἢ]. 4).- 10 16, ἑ. 4., ἴὸ χίνα {πο πηθεΐνοβ τῃ 6 
ἈΡΡΘΆΓΔΏΟΘ ΟὗὨ ΡΓορ οῖβ, δῃὰ τπ.5 ἱταροϑα ἀΡοη 116 
Ρέορὶθ. Τδτθ [ἈΓ Ζεο ΒΑ ἢ [τὰ9 Βροίθη οἵ τΠοδ6 
ὙΠῸ ΒΡΟΚΘΟ (8|56}]γ ἰῇ 186 παπ)6 οἵὁὨ [6 [οτὰ, δπὰ 
Ηφηρβίθπ θοῦ δι ρΡροϑο8 πὶ 6 ΠΟῪ [ΏΓΙ5 ἴο 8ῃ- 
ΟΥΠΟΥ οἰα88. οὗ ρτοϊθπάθυβ ΠῸ Βρόοῖκα ἴῃ [6 ὩΔΠῚ6 
οὗ δίγβῃηρο ροῦϑ, -- ἃ τἱονν ὙΠΟ ἢ βοθη8 Γραυϊτοὰ 
ὉΥ .εἷ8 ἸῃοΥργοϊδοη οὗ τη6 45ῖ νογὰ οὐ νοῦ. 6. 
Βυῖ πὸ Ὀγδδκ ΟΥ̓ ΓΔΒ τὸ πη 8 ΘΡΡαΓΕαΠΐ ἴῃ τῆς Ρ85- 
δα, δηα {ΠΟΥ 18 ὯῸ ΠΟΟΘΒΕΙΥ (ΟΥ Υἱο] ΘΠ} γ ἱπῖτο- 
ἀπείη 8 ΠΟῪ βιι)6ςῖ. 

ψογβ. 5, 6. 1 ὅζὼ ποῖ ἃ ὕσχορῃοῖ.... Ἰονοσε. 
Α ἀτγαιιδες γαργεβοπίδιοη οὗὨ [Π6 τόδ ὈΥ τ ΒΪο ἢ 
ΟὯΘ οὗ 1686 ἀδοοΐνοιβ οπάθάνοσθ ἴ0 δϑοδρα ἀεῖοο- 
το. (ΟἹ ὙΠῸ ἷκ οτίπιθ, ἢ6 ἀοηΐοβ ἱξ, δηὰ 
οἰαἰπιδ ἴο αν Ὀδθη ποῖμίης ποτὸ ὑπδη ἃ σΟμθΏ 
{16 οὗὨ [86 5011. ἴπ βαρροτίὶ οἵ τ{58 οἰαίτ 6 δ9- 
86 Γ18 [δι τὨΐδ 185 ΠΟ Γοσθηΐ οἰγοιτηκίδηςσο, πὶ (πὶ 

Ὧ6 δα8 δθοη βοϊὰ ἔγοπι ἢΐβ τουῖϊ. ΓΤΩ7) τες τὸ ἀξ: 
φεῖγε, ἢ. δι (8. χχὶν. 2), ἰπ ΗΪΡΕΪ που] ἠδΐ- 
ὈΓΔΙΠΥ͂ τεῷ ἴο σϑιι86 ἴο Ὀυγ, ἑ. 6., ἴ0 Ἐπΐὺτβι δπὰ 
ΟἸΠΟΓΒ τη κο ΗἸΡΗΝ τΠ6 β8δι1ὴη6 85 δι. ὍΠ6 56η86 
8 1η6 δϑῖη6 δεςζογάϊης ἴὸ οἰ Π6Υ σοπθγίην. ΤὙΠοΓΟ 
ΒΘΟΙῺΒ ἴ0 Ὁ6 ΠΟ ΓΟΆΒΟΠ [ὉΓ “οπδίἀογίηρ [ἢ6 νοῦ αὶ 

«ἰεποναϊπαι ἴυ6 ἔτοτη ΤΙ Ὁ, ϑεῦσωηι ασετε (Μδατεγ, 
ΚΟΉ]6γ). Τὸ τ 8 ἀοπῖ4] 18 ορροβοὰ (ἢ ᾳιιοβίίοη δὲ 
ἴο ἴῃς οτρὶπ οἵ [πὸ βεδῦβ ἴΠ6 ἀόςυδοαᾶ ρΟΥΒΟῚ ὈΘΆΓΒ, 
-- υουπα" Ὀούνθοσ (ὮΥ Βδηάκ, ἡ. 6., ὑροῦ τῃ6 
Ὀτορδι. Οἵ. 2 Κίημο ἰχ. 234, υΐογο “ Ὀεῖνν θη (ἢ 
ἈΓΤΩΒ ᾿ἢ ΘΥΙΔΘΉΏΥ 88 [18 τηδδηΐην. (1πη Ατϑδὶς 186 

.ω΄“΄ σοσ 

οοξτιδία ρῆγαδϑ, 9. ἜΣΣ οὐσῦτα ἤθαθ ΠΗ, 

ἴῃ [Π6 56η86 σογαπὶ 60.)ὺ 'ΠΟ αὔοβιίοΠΓ ΠΟΙ 5, ΔΟΥ5 
ἴΠ686 χάβῆθδ προῖὶ [ἢ 6 ρΟΓΒΟῚ 85 ρα ρϑθὶς ον άθησος 
(αὶ τῆ τῆλ ᾿δ6 Ὑουπα θα ἢ πη 86} ἴῃ σοπποσίίοῃ 
νυ Ἰαο]αἴτοι!β ννογδηϊρ (1 Κίημε χΧΥΪ. 28 ; ΤΊθα]- 
Ια 5,1. 1, 43, τοβροοιης (Π6 ννογεῃὶρ οὗ Ον 5 ]Ὸ), δπὰ 
ἈΒΚ5 δῇ Ἔχρίηπαιίοη. ὙΤὴο τορὶν ἰϑ τῆδι ἧς τοοοϊτοά 
το πὶ ἰπ {86 Ὠοσδὸ ΟΥ̓͂ Ηἰ5 Ιονόσα, τῆς ἢ ποπιο 6χ- 
ΡΙδίπ δ Ξξξ ἰτρτγε, δι} Ἰονοτα, ἑ. 6., εὐοἱς (Ηδηρ- 
βίθη Ὀ6γ), πὶ γν ϊο ἢ 5686 [ΠΟΥ 580 ἴπδιὶ 16 ΡῚ6] οὗ 

ΣΤΟΝ 16. αἰνγαυδ ὑδεὰ (νΜΐο, πονοναῦ, σαπποῖ ᾿ς 
εἰδττησὰ οἵ “{6γ. χχὶϊ. 230, 22, [ὶ,4η. ἱ. 19); θαὶ δ5 
ἴ16 ἴογηι Ὠϑοθβδαυῦ!ν δἰ ση  ἤ68 ΟΠ]Υ ἰπίοηβο αἰξοιοη 
ψἰθουῖ γοραγὰ τὸ υ 1 ΠΥ, 1 ργαίεν τῆς ορὶ πίοι οὗ 
ἴοπ6 1ὸ Ἔχρίαίπ ἰϊ 88 Ξεα Ἰονὶπρ ἔγίοπάβ, απὰ πη- 
ἀεογριδηὰ τῃ6 ποσπερα ΡΟΥΒΟῚ 8ἃ5 υιδἱπιδίπὶρ τπδὲ 
186 ξοϑγ δἴῸ δρ]ν τ[Π6 τορῦ]ς οὗ σἢβ5Ὀϑοιμεπῷ 
Ὑ ὨΟἢ π6 δὰ [ΟΥΙΕΓΪΥ τοσοϊνοα γῆθη 'π ἴΠ6 μΟΠ56 οὗ 
.ιῖ9 γεν οθ. 10 ϑοθιλδ τότε ᾿ἰ Κοὶγ τπδὶ δυο 8 το 
ΜΟΙ] τοϑοῦῖ ἴο Δ δτδείοη οἵ [π18 Κὶ πὰ τπδὴ ἐδμδὲ 



᾿ ΟΠΑΡΤΕᾺΒ ΧΙ͂Ι. 2-6. 10] 

6 ψου]ᾶ τλκο {π6 ἔγδη κ σοηἰθββίοη ἱμνοϊνοὰ ἴῃ 
[80 ΤΟττηοῦ νἷονν. 

“«ΤῊΪΒ νοῦβο 8 ΠΟΙΟΥ͂ ΔΡΡΙοἃ τὼ ἴπ0 βαῆετ- 
ἱηρ8 οἵ ΟἸγῖδο, θὰτ νἰτποὰϊ ΔῊΥ ἔγΙΠΟΥ στοῦπά 
ΤΠδὴ ἰΐθ Τηθγὸ Ῥγοχ ΠῚ Υ 10 τ8δὲ νυ ἢϊςἢ (Ο]]Οντβ, ἴῃ 
μη Ηδ δηὰ [ ΒΌΒΕΙ ἢ ΓΒ 8. οἰ θατὶν ῥγράϊοιοιὶ ᾿ 
(Ηοπάογβοη). [τ 8 αυϊθ ἐπιροβ810}]6 ΟὮ ΔῺΥ οἰ ϊ- 
68] στοιιπὰ το νἱπάϊσαῖο βασι δῇ ΔρρΡΙοβείοι, δ]- 
τῃουρῖ Ηεπάργβοῃ ἰβ (ἈΓ δϑίσγαυ ἤθη ἢ Αϑϑὶρ 8 ἃ8 
8 ΓΟΆΒΟΩ Πα “ [π᾿ ΠΟ το] γα Ὁ] 6 8686 οοὐ]α {116 6 078 
ῬῈ οἈ]]οὰ ΟἾ γδι᾽ 5 Ἰονοῦβ οὐ [γθη 48,᾽ [ὉΓ 1Ὁ 15 ὙΓΙ- 
θη (Φοδη ἱ. 11), “ Ης οΑπιθ υπῖο Πΐδ ΟὟ, ἀπᾶ ἢ8 
ον (οἱ ἴδιοι) τοςοῖνοὶ Ηΐπι ποῖ, δηὰ τῇς Αροβι]ο 
(οι. ἰχ. 5) 5ρ68Κ8 οὗ ἷ8. Κἰπβπιθη 88 ἴΠ086 “ οὗ 
Ἡ ΌΟΙ 88 σοποοιπίηρ [Π6 Πο8 ἢ} ΟἸ γβὺ οδτηθ.᾿} 

ΤΗΞΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΚΒΑΙ,. 

1. ΙᾳΟἸΑΊΤΥ αἀπὰ αϊν᾽ πηαῖῖίο ἃγθ τηρηςοηρὰ ὮΥῪ 
ΖοΟ αν δἢ, 856 ἢ88 Ὀθθὴ 5814, ΟἿΪΥ ἃ8 ΓΥ̓ΡΙΠ4] [ὈΥΤῚ5 
οὗ ογγοῦ δηὰ βίη. Βαὲ τ 8 βίησ αν ἤονν νν6]}} τρῶν 
ἜΟχρσγοὶβ ἴῃς ργοναι ης 6 ν1}5 τ τα νοι τμ6 Οἴατο 
᾽8 σα !]οἀ τὸ σομτοπὰ ἴῃ τποάογῃ ἴππε68. Τῆδ ρΓῸ58 
ἸἀΟΙΔΙΓΥ οὗ τἰἰς οι θη ἢὰ5 ἀἰδαρροαγοά ΠΌΤ (}γ18- 
ἰοπάοηι πονοῦ ἴὺ τοῖα ; θυ 118 ΡΪδ06 18 (Δ Κοὴ ὈΥ 
8 ΤΟΙ τοῆπεοά δηα τοΓῸ ἀδηρογοιιβ ΟΓΤΟΥ οὗἁὨ [Π6 
Βϑτηδ βοσί. 'ΓΏοτο 5. ἃ ἀσνοίοη γο ἀογοα ἴ0 γϑΆ] ἢ, 
ἴ0 »ἰδαβυγο, ἴὸ ροβιπίοη, ἴο σοηΐαϑ, ν᾽ ΠΙΟ ἢ ἰ8 ὙΥΠΟ]Υ 
ἱποοηῃδίβῖοης ἢ [Π6 1.90 οἰαἰ 8 ΟΥὗἩἨ ΟὟἿΥ ΜΆΚΘΟΓ. 
ΤΟΥ ἰ8 ἃ πηλίοτί ἴδ Ἡ ἰοἢ, δἰ που σἢ ρ]οζοὰ 
ΟΥ̓ΟΥ Ὑἰτἢ Πρ ῃ-δου πάϊς παΠΙ68, 18 ἃ5 γορυ] πῖνε ἴῸ 
π6 ἵἴστιιθ ἤοποῦ οὔ ἀοά δ5 {ΠῸ νουβἢρ οὗ ΒδἈ] οὗ 
Αϑδϑίαγίο.:υ: [0 ἀν ]]β οπ σοδῦ Ῥηγϑίοαὶ δομίονο- 
τηθηΐ8, ἀἰβοονυογίοβ ἰπ πδίιγο ΟΥἩΙ ΘΠ ΟΏΒ ἴῃ γί, 
δοϊεη εἰς {ἸρΡἢ 8, ΟΥ ἀνθ [ἢ6 πιὰ! ἰρ] ἰολτῖοπ οἵ 
δοςσΐαὶ ὁΟηνοη  Πς 68, 88 ἢ [Π686 οΤῸ τὴς 41} ἴῃ δ} 
οἵ 1138 ἀπὰ οἵ πιᾶὴ. ΤΠ ποχὶ πον] ἰ8 ἱχπογρά. 
οὐ ἰπ τιὐπεὰ ἱπίο ἃ ποῖ παπι6. Ης ἰβ8. ποί 
Θποισῃ ᾿μουρηῦ οἵὨ το Ὁ6 δοιΐνοὶΥ ορροβθᾶ ; πὰ 
ΤΩΘἢ ΒΑΥῪ ἴπ (Ἰυθοἢ 5 ἰΆπιοιιβ ἰοσπια δ, 84}} το σ᾽ οἢ8 
8ΓΘ ΘΩΌΔΙΪΥ ἔσθ ἴῃ τ ΘΥ68 οἵ ἴῃ6 ΡΘΟΡΙΘ, 64118}}γ 
ἔαϊδ6 ἴθ τῇ 6γ68 οὗ τπ6΄ ρμἰ!οβορμδῦ, ἀπά Θ4ΌΔΙΠΪΥ͂ 
ἀϑοία} ἴῃ τἢ6 ογοβ οὗ πὸ βιἀϊοβιίδη, Νον τ(Ὠϊβ 
000] ἱπαϊβέγοποθ, 18 μογνδαάΐηρ δῦ ] 688 οἵ 
Ομδυβοῖου δητὶ ρῥυγβιμψῖ, ἰ8. ποῖ δἰ ΠΙΡῚῪ τ το)θοιίοη 
οὔ ἀοὐά, θπιῖ τ[πἢ6 δητ γοηφιηοηῖϊ οὗ βοιηδιϊης 686 
ἴῃ ᾿ιἷ8 ῥἷδοο, ἔ. 6., ἰΔυΐϊαῖτγ. Απᾶ ἴθ ποοᾶβ 4}} 1Π6 
ΘΉΘΓΩΨ οὗ ἃ {πἸ|6 δρί γί τ4] δ τἢ τὸ Ονογοοπηθ 11. 1 
[πὸ ΟἿνατοὴ 5 ον ὺ τὸ ΔΆ ΠΗ11 Ποῦ διποιίοη, βῆ πηαβὶ 
π58|8ι τπᾶῖ Π6 ΠΠ| 15 τηοτο τ λπ τηθαὶ δηα ἴπῸ ὈΟΑΥ͂ 
τῆδη ταὶ πηοηῦ; [Πδ1 ΠΠ68Π8 ΒΓ6 Ποῖ 6η48 : [πα΄ Π]ΔῊ 
8 ποῖ ΤὩΘΙΟΪΥ δη δηΐπι! οὗ τῃ6 θεῖον οἶα58, πιοτὸ 
ΑἸΒΌΙν ΟΥ̓ΓΑΠΙΖοὰ δπα οὗ ἰδγρογ 1π|6  Πἶεηςοα; ὑπὶ 
[δ΄ πὸ ᾿5 ἃ βρί 118] Ὀοΐης, 4164 τὸ τ1π6 ἰηβηΐῖο 
ϑρίτῖς δη ἃ δΌ]6 τὸ ἤδςῃ 1Π6 ἵτιια σοὶ] οἵ [ιἷ8 αχίβι 
66. ΟὨΪΥῪ ἰπ Πρ οὐδάϊοποθ τὸ τΠπδὲ δΌΡΓΟΠΙα 
δρίτῖι. Απνιηρ οιδ6 ἤδη {Π18, νοι ΘΓ ἴδ να τΠ6 
ὙΟΓΒΩΪΡ οὐ ψγολ ἢ, οὐ 106 νου ΟΥ̓ βοίθηςο, ἰδ 
ἰτεδβοη ἴο αὐ. [ ραϊβ ἴΠ6 σγθδίαγο ἱπ 1Π6 ρ] 866 
Οὔ το ΟΥθαῖογ, δηα 80 ργοραγοβ 1η6 ΨΆΥ (οΥ 4}} ππ- 
οὐἰἶποθ8 απὰ πη θουδηθ88. Α τοὶ χίουβ Ὀδ518 

15 Θβδθῃ [14] ἴ0 ἃ ρΡοΙΓβηΘηϊ πιογ] }ν, αηὰ ΔΙ ποι ἢ 
186 ἰαῖο Μγν. Φοδη διυαγὺ ΜΙ} ποϊὰ τπαὶ Πότ σου ϊὰ 
δα ἃ τοὶ ίου νου ἃ ῬΡΟΓΡΟΏΔΙ (οά, 4] ὀχρετσί- 
Θῃ66 ͵8 ἀραίηδβι ἢἷδ στιά ποΐοῃη. Μοὴ ψῃπὸ Ὀορίη 
ὉΥ ἀοηγίηρ τἰ6 τίρἢ5 οὗἩ (Πμεῖγ Μαίκου ν1}} βΒοόῦποσ 
ΟΥ̓ΪΔοΥ οηὰ Ὁγ ἀδηγὶηρ ἴ8π6 τίσ δ οὗ τποὲγ (6 !οὐν- 
τηθῆ. 

2, Το νου] Π48 οἴὔθη Βαιογοὰ {86} 1παὶ “ [ἢ 6 
ἔαϊδα ὑσορδοῖ δπὰ (86 ἀποΐθδη βρ τ᾽ πανϑ σοπιρίθίε- 
Ιγν ΔΎΔΥ, [δῇ δοΐσποο ἢ 88 ΘΟ οΙΠΑΙΠ}Υ ἀἰπροδοὰ 
ἊΝ ΒΡογΒ ἴοπ, [Πδὺ [Π6 ἢ 

ΤΟΙΏΒΠΟΥ. Υοὶ Οὐὖ Οἴνῃ σΟΠΟΓΒΊΟΙ ἢ88 ΟΟτρἰοἴο- 
Ιγν ὀχρ οἀϑᾶὰ τἢ 8 βδτοτπη ἄγεαθ. Ὑπὸ Ὠρδγὶ οὗ 
οὖν οὐ 60} ἢ τοηθὰ Ἰαπὰ ἡ ΘΤῸ ἴα δα ΠΟΟ]τηδϑῖοῦ 
85 Ὀδθη δτγοδα [ἴῸΓ ρϑπογα τ οη8, ἢ 8 νυ 16 5564 ([16 
ΤΟΒαΥτθοοη δηὰ αἰ ιιϑΐοη οὗὨἨ ὀστοῦ ἢ ἢ ΓΘ ι188- 
ΔΙΥ οοηβίἀογοὰ 848 Ὀθ]οπρίηρ ΟἸΪγΚ Ὁ τῦ6 ἐν ρῆς 
οἵ εἰν] ζαῖοη. ΤΠ τι ϊβογϑῦ]ο ἔτϑι κι οὗὨἨΧΪ5ταθὶ 
τοβογίοα ἴὸ ἴΠ6 νι τοὴ οὗ ΕἸΠΔΟΥ, ΟΠ]Ὺ ΔΙΘΓ ΟΥΟΤΓῪ 
οἴθοῦ ἀοοὸῦ οὗ Κπονϊοάρο πλὰ ὕὑδθη ΒΟρΘΙΘβϑΙΥ 
οἸοβοὰ δραϊηβί πὶ; θα ΠΟῪ υπῶθν 16 ὈΪΔ26 οὗ 8 
οοτηρίοῖοα γτονοϊαοη, ἢ ΟἾγτίδε αὖ [6 τίσιν παπὰ 
οὗ ἀοά, ἀπά ἴΠῸ ΗΟΙΥ ϑρίτιτ ργοπηβοὰ τὸ 4}1 γγῇῆο 
Β66 Κ ἀτίρῃϊζ, τθηῃ σανῖγθ 8η δηϊαιδιθα ἀοὶ ϑίοη 
πὰ 800 Κ [0Γ (Π6 Εἰνΐηρς ἰο 6 ἀρδὰ. Νδυ, πηδῃ 
ψγ|0 τα͵οοῖ αηα ΒΟ ΟΠ δὲ πὸ δου ρίῃγοβ, γοοοῖνο ννἹῦ 
πρὶ ἰοῖς αἰ τἢ ταῦ ρυγροτὶ ἴο Ὀ6 ΘΟΠΙ πη ἢ ΔΙΙΟΉΒ 
ἴτοπλ ἴπ6 ρῇιοβῖβ οὗ (6 ἀοραγιθά, [Ὁ ἰβ ἃ {1|8]}- 
τηθηϊ ΟΥὗἨ τἰὸ Αροβίο]ϊς ἀδεϊδγαῖίοη (2 Τίπι. ἵν. 4), 
ΟἸΓΉΘΥ ὙΠῸ [ὈΤΤῚ ΑΎΥΑΥ (ΠΟΙ͂Ρ ΘΑΓδ ἴτοπι 16 συ τῇ 
88}4}} Ὀ6 ἰατηθιὶ ἀπίο {40168,᾿ Μϑδῃ 5ίδηαβ ἴοο οἷ086 
ἴο τὴ6 τἰπβϑὸη Μοῦ] ἃ ἴὸ ἀθηΥ ΟΥ ἰσηοσο ἰ15 οχἰβῦ- 
6η66; ἢὶ8 οὐνῇ οοπαϊ το ἤδτθ νχῖεἱ 115 ἀορο πάθη 8 
δηἀ ΘΧΡΟΒΙΪΟ Δ Κ68 ἢἷπὶ ἸΟΟΪκς νν 80 1}}γ [ῸΓ Βοτηθ- 
της ΠρΉΘΥ δηὰ Ὀοϊοτ. [δὶ στανίηρ 18 Ποῖ 
88 158Ε04 Ἰοοϊεἰπναιοῖν, ἴῦ ψ1}} υ6 ΠΟΙ τιον, Τὴ6 
δἰ ἰοτηδίϊννο ἴο αἰ τὴ 18 ποῦ ἈΠὈ6] 6 ὈὰΐΣ τὰ] οι. 
Μδεη πβὺ Βαϊΐονο βοπιοίἰης. [ΙΓ ΠΟΥ ΟΌΘΥ [86 
ἰαννβ οὗ ονϊάσηςθ, [Π6Ὺ Ὑ1Π τοοοῖνο ἐπ 6 ΟΥ̓ Ῥγονυθῃ 
τονοϊδιίοη πὶ 0ἢ6 ἰπν510]6 που]: ΠΓ ποῖ, ἔπση 
ΑἸΪ (ἰϊαῖ γοπιαὶῃ8 8 Ὀδ᾽ἸοΥ πίτπουΐ ονϊάθηςα, ὉΠ δὶ 
15, ΒΌΡΟΥ το. ΝοΥ Ὑ111 τ:ϊ8. Ὀ6 αἸυοτθὰ ἱ ἘΠοΥΘ 
Ὀ6 8 ΘΟΠπΠΟῚ ΒΟἢΟ00], Δηἃ 8. ΡΥ]Πητ Πρ. ῬΓο58, πὰ ἃ 
ΒΟ Εἰς αϑξοοί το ἱπ ΘΥΘΕΥ͂ Βαπιϊοί οὗ ἐδ6 Ἰδηά. 
Νο ουϊίαγο οὗ [6 ἱπίοι θοῦ σδη ἀΘΒΊΓΟΥ͂ ΟΥ̓ δι) ἴθ᾽ 
ΤΙ ΔΠ᾽ Β ΠΊΟΓΑΙ δηά βρί γί 114] ΠδιαΓο. Ἴδε ἢραγί, τἢ6 
οοπβοΐθηοθ, ἴπ6 8Β6ῆ86 ΟΥ̓ ΤΟΒΡΟΏΒ: ὉΠ γ, νν}}} 581}}} 
βγνῖνο δηὰ ἀοπιϑηα βοῖηθ Δρρτοργίδῦθ παιϊταρηΐ, 
Τὸ οἴδεν ἴο 1π656 1ῃ9 Ἰαιεϑὲ ἀϊἰϑοονετῖοβ ἰῇ ΡΠ 5168, 
8 ἴο ΟΡ βίοι 68 Ἰηβίοδλα οὗἁ Ὀτοδὰ, ΟΥ ἃ βοογρίοη ἴῃ- 
βῖοδα οὗ ἃ ἴδῃ. [{ ΠΟΥ ἄο ποῖ τϑοεῖνο ἴΠ6 ᾿ἰνὶηρ; 
ΟΥ̓ΔΟΪ68 οὗἉἨ τὸ ϑρί τῇς ΟΥ̓ ΠΟΙ 688, ὑπο ν 741} ἱπῖο (ἢ 
ἢδιτῆὴβ οὗἁὨ “ἴΠ6 βρί τϊ ΟὗὁὨ ἈΠΟΙΘΘΠ 688, ὙΠο56 ψψογΚ- 
ἵπρ ἰ8. τ ἢ ᾿γὶπρ νομοῦ ἀπ 41} ἀδοοϊν Ὁ] η 688 
οὗἨ υητἱρ θοῦ δη 685 ἱπ {ποῖ τπδὶ ρογίβἢ, ὈδοΆτιΒθ 
ΠΟΥ τοςσεϊνοαὰ ποί τῆ6 ἴον οὗ [6 ταὶ τπδὶ (ΠΟΥ 
τηῖσηξ Ὀ6 βανοὰ (23 ΤΠ68. 1ϊ. 9, 10). 

8. ΤΏ ΘΠΘΙΡΥ οὗὨ τπογα]. σοῦ κα ἴῃ ἃ ἈΘΑΙΓὮΥ 
βἴδιο οἵ Ζίοη, 8. γγ6}} βῃονγῃῃι ἰη [Π|6 ΡἱἰοΥ]4] γορτο- 
βοηϊδιοη οὗἩἨ [6 Ῥτορῃοῖ. Ι͂ἢ τῃ6 ἤπῃ ΒοοΚκ οὔ 
Μόο568 ῬΓΟΥ βίο 8 πγϑά6 ἴον ἴὴ6 ὑχΤοπιρὶ πα βενοῦθ 
ΡΟΠΙΒῃπιοηΐὶ οὗὨ ΔΠΥ Οὴ6 ψῆΟ βΒῃοιυ]ά ᾿πιτοάπος [ἢ 6 
ὙΠ ἶρ οὗ ἃ 4156 ροά (1) εατϊ, ΧΙ. 6-9). Το Δοῖν- 
18}} Θοση πη οη νγ ] ἢ, Ὀοίην δῇ δοῖὰα] ἘΠΘΟΟΓΆΟΥ, ἰ40]- 
ΔΓ Μψὰ5 ΒΠΠΡῚΥ δηά ΠΠτογα ἢν ρι τἸΓοδβοῦ, 8 Ὀ]ΟῪ 
αἱ [86 1 οἵ {πὸ βίαἴο, δηὰ 48 δι 8. σα ιρὶτΆ] σΥ ΤΏ 6. 
Ηδποθ πὸ ἄσρστοο οὗ Κἰπάγραᾷ οΥ αῇδοιίοπ νγὰ8 Α4]- 
Ἰοτνοὰ τὸ ὀχϑιῃηρὶ ΠΥ οπ6 ἴγοπι ἀθποπποῖηρ 510} 8 
οὐἰπνπαὶ. Εν ἃ ΤΏΔη᾽ 8 Ποδγοδί γο ιν 5 ΓΟ ἴ0 
Ὀ6 16 ἤγβι τὸ ραυϊΐ [ΠΟῚΓ Παπᾶβ ἴο [ἰ58. ὁχϑοιτοῃ 
ἤθη ΠῈ ν885 (ὑπηὰ ἸυάϊοΐΔ}}ν ΟὈποχίοιβ τὸ τ8 
ῬΟΠΔΙΥ. Ἐνϑη 80, ἀθοίαγοβ ἢαγίδι, ἰῃ ἀλνβ ἴῸὸ 
οοηθ ὙΥΪΙ [Π6 Ῥδιθηῖβ ὙΠῸ ΠΆΓΩΙ οἰηρ ἴ0 ἃ 
ῥτοάϊνα! Ὀον, ὀυθὴ ὑγῆοπ Π6 ΤΥ ὈῸ παρα δηὰ ἀο- 
δρϑοα ΟΥ̓ 411 Γ[η6 τοὶ, γαῖ οΟνθγσοῖηθ {ποεῖν αἴδο- 
ἴοη, ἀπά τ οπιβοῖνοδ τῆγαβὲ ΓΠγοιρῈ ἐπα ΘὨ ἃ γῆ 
'8 8 ᾿γίπα Ῥγορῆθι. ΤῸ τοργθδοη λοι ἰδ ΒΙΤΟηρ, 
Ὀσπι ποὶ οχαρρογαῖθα. [ΓΛΟΓΑΙΪΥ τἱπάουβιοοά ἰδ 18 
οὔ οοῦγθθ ἱπηροϑεῖδ]6θ. ὕπάον πὸ αΟΒρο] εἶν! ρυπ- 
ἰδ πη η 5 [ῸΓ το ρἸΟυ 8 ΘΓΓΟΓΒ ἤανο δη ἃ σϑῇ ὮΑΥΘ ΠΟ 
ρἷαςθ. Βαὲ τ[Ὧ0 ἀπά ον γὴν ᾿ΠοῸρῊΣ -- Ἰηἴ6η86 δηὰ 
αὐκοϊὐο ἸΟΥΔΙΥ͂ ἴο οά --- 15 838 Δρριοργτιαῦθ ΠΟ 
88 ἷξ ΟΥ̓́ΟΥ τὰϑ. ΤῊθ τοὶ χοῦ Θ]ομμοπῦ πῃ ΤῊΔη 8 

ΤΌΡΤΟΒΒ οὗ οἰ ποκτίοη δηά  παίαγθ ἰδ ᾽ο ὈοοΟπΘ ἀοπηΐηϑηΐϊ, ΠΔῪ δΒΏρτοθ. ἴογθ 
ϑθηο8 88 ρμπῦ 8ῃ) 6ὁπὰ ἰο δοοί βδαγίηρ δηὰ πθο- τὸ Θοά, ᾿ἶκο ΑδγοιΒ τοὰ, ἰ8 'Ὸ Β,ΤΔΙ ΟὟ ΠΡ 41}1} οὐΟΓ 
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δἰἴεἌοιίουβ Νοιπίπρ 18 [0 σοπὶθ ἱπῖο Ἴοοπηροίτίοη 
γε ἢ Αἰ οσίλπος ἴὸ τγατὰ ἀπαὰ ΠΟΙ 058. Οὐ Τοτὰ 
τοδθηῖτο 1Π6 ἀυτγ ἢ 4}} οἰ αἰππ688.: “ Ης τἢδὲ 
ΟΥ̓ΘΙΝ ἔπι ΠΟΥ ΟΥ̓ ΠΙΟΙΠΟΓ ΤΟΥ {π8η τὴη6 5. ποὶ 
ὙΟΓΩΥ ΟΥ̓ ᾿ἴπ6; δηή ἢς τὺ Ἰονδί βοὴ οὐ ἀδιιρῇ- 
ἴ6Γ πηοῦὸ ΤΠᾺΠ πηὸ 18 ποῖ ΜΟΓΓΩΥ ΟΥ̓ πι6᾽ (Μαιί. χ. 
87). [ε οὔἴϊοη ΠΑΡΡοΠ8 ταν ἐδ6 οἰαίτῃβ οὗ σγοϊατνοβ 
δηὰ τῇὴ6 οἷαὶ πη οὐὗἩἨ Γ ἢ γῖβὲ οοπηο ἰηἴο ὁ] βἷοπ ; δηὰ 
ὙΠ ΟῚ 1ΠῸῪ ἀο, 6 [ὈΥΠΊΕΓ πιιδὲ σῖγα ΜᾺΥ. γε 
πιιδίὶ σἤοοβα ἴο ἀ13ρ|6 456 τοβο Ἡἤοτη νγὸ πιοϑὶ ἴον 
οπ Αγ γαῖΠοῦ τὨπη ἀἰπρίοαβο Ηΐπὶ ῦο αἀἰοά ἴοτ 
118 οὐ ἴδ οτοῖβ. ΤῊΪ8 ἀοοιτίηθ 8. αυΐδ γαρυ]δῖνο 
ἴ0 1Π6 δαῃ πη η 14} 1518 ν ὸ 6χαὶὲ τῆ αἀοτηοδιὶς δὲν 
[δος οπϑ ἴο τπ6 Ἰσοβὲ ρ᾽ησα ἴῃ Ὠαϊηδη οβίθομῃ, Ὀυς 
ἷς 15 ΠοΠ6 ἴΠ6 1685 ἔγιια, δοὶπρ ἱπάἀθοὰ ἃ βίπηρὶα οο- 
ΤΟΙ ΙΑΥῪ ἔγοπι {Ππ6 ἢτδι ρυίποῖρ]ε οὐ 4]} γεϊίοπ, ἐπὶ 
186 οὐ]οοῖ οὗὨ Ἰγογβῃϊρ 18 ἰ0 06 Ἰονοά 5ιρτοπιοῖγ, ἀπὰ 
81} οὐδοῦ Ὀοΐηρβ, ὨΟΥΟΥΟΓ ΠΟΑΓ ΟΥ ἄσδγ, δυῦογάϊ- 
ὨδίοΙΥ. 

4. Βαὶ {1}}5 18 ἃ ΥΕΥῪ ἀἰβαγοπὶ (πη ΠῸΠπΙ ἴ[ἢ6 
861 ἰπΠ]οιοα ἰοτίατοδ οὔ [π6 ποδί οη πὰ οὔ 81] [Ἀ]86 
ΤΟΙ Ἰοηἶθῖ8. ΤῊΘ τδη ἴῃ {πὰ ἴαχὺ τ ἢ “ πουηάβ8 
Ὀοίνθθη ἢἷ8 ἤαπα8,᾽" ΤΟρΓοδθηϊδ ἃ οἰ888 ἰουπα ἴη 
Α}1 αμὸβ πὰ ἰαπάβ. ΟἿδασ γοίβγβῃσοβ ἴο [ἢ686 δγ0 
[ουπὰ ἴῃ τπ6 δεηρίατε (δα. χὶν. 1; ὅδογ. χνὶ. 6; 
ΧΙ]. 5), Δηἀ δῇ δοῖυα] ᾿πβίϑηοθ 5 δϑϑὴ ἴπ ἴῃ Ὀγοδίβ 
οἵ ΒδᾺ] ἰῃ ἐποῖγ σοηῖοϑι ἢ ΕἸ) Δ ἢ (1 Κὶπρϑ χυῆ!. 
28). ΤῊ οἰιδίοτῃ οτἰρὶπαιοὰ ἴῃ ἴΠ6 ΠΟΥ (ΟΠ- 
ΒΟΪΟΌΒΠΘΑΒ Οὗ ρα} δηα οὗ [6 ΠΟΟΟΒΘΠΥ (ῸΓ δχρὶ- 
δἰϊοη. Μδεὴ ἴῃ πον ὉΠ Πάπε88 οοποοϊνοά τὺ Ὁγ 
ἘΠ|6 πιοτο 688 ρα ἢἰδπηοηϊ οὗὨ ΓΠοὶτ οὐνη Ὀοάΐδ5 ΤΏΟΥ 
ποῦ ]ὰ τόπου ἃ βρϑοῖθβ οὗ δβαιἰβίδλοτοη, δπὰ 80 τὸ- 
ξαϊη ἴΠὁ ἔανον οἱ ἐπ οἤεηάορα ἀεί ἰε8. ὙΠ}6 [Ὁ}}} 
οὗ τΠ18 ἔογπι οἵ τνουβῃὶρ '8 νν6}}] ὀχροδϑὰ ὈγῪ ϑϑῆθοδ 
(φυοτεὰ ὈΥ Απραδιίπο, Οἷν. δεῖ, νἱ. 10), ἀπά γεῖ ἰΐ 
158 τοὶ 80 δβιισὰ 88 ἰΐ τνου]ϊὰ βϑθοπι. Εοτ ἰΐ αὶ τηδη 
Ὀο ίενοβ τι π6 σοΐδβ νν}]] οχδοῖ βοπλ βυβοτης ἴον 
δίῃβ, δηὰ {παι Ὀγ 1π βίοι πηρ [ὃ ἀροὴ Ηἰπβ6 1 6 ΙΠΔΥ 
(ογ 518} 0Πποῖγ δοιΐοπ διά γμοϑῦ οἵ οἡ οὔθαρου ὕΟΓΙΏ8, 
ἷς 18 ποῖ οαδγ ἴο γείαϊο ἢϊπὶ οἢ Γαι ο δ] 18ς στουηά3. 
Τιιο ἀἰ δέου αν ἴῃ 8 ο886 86 {πᾶτ Πσοηδοίθῃοθ ἰ8 
διουϑοά, δη γοῖ ἰποτὸ 18 ἢ0 Κηπον]οᾶκο οὗ ἴῃ ἀοο- 
{τη ΟΥ̓ κι δ αἱοη ΟΥ δἰοποπιοπῖ. Ηδρδποθ ούθη 
ἴπ ΟἸ τ βεῖδῃ ἰδπάβ, νυ ποπονοῦ (αὶ ἀοςίγη6 8 ποῖ 
υπάαογβίοοά ἴῃ ἰϊ8 δ᾽ πιρ ] ἰοἾ ΠΥ δηα {1} 688, ἐἢ 8 58 Πὶθ 
(Ππρ ΟΟΟΌΥΒ ἰῃ 8 1688 ἀσσταναϊθα ἴογ. ἘΕδϑβιίη 
δΔηἀ ποῦ σατο π8 πὰ ροπδηςο8 οὗ νϑγίουβ Κἰ πᾶ 8 
ΔΙῸ σΠΘΟΥἕΙ ΠΥ ὁπ ἀγορά 85 ΘΟ ΡΟ 5Δ010}8 [ῸΓ χυ}}1. 
10 8 Παγὰ ἴῸγ Ῥόοοῦ ᾿ππηδη Ὡδίαγα τὼ ἰθασῃ ἐμαὶ 
“86 μ]Ἱοοά οἵ «6515 Ογῖδὲ οἰοδηβοίῃ ἔγομ αἰ δίη.᾽ 
Ὑοὺ ποιμίην ἰδ οἰθαγοῦ ἴῃ 16 ϑογίρίυγο μη εἰδὶ 

116 τὴ ]- σου τ ΐςἢ σΟΠ 5515 ἴῃ ραΐηϑ δηὰ ρτῖνδ: 
ἰἴυπα, ἰηΗϊοιοὰ αηά οὁπάμπγοα [ῸΓ τῃοῖγ οὐ βδζο, 
ἷ8 πγοϑῖ οἤξηβίνο ἴὸ τῆς Μοξὶ Ηΐρῃ. Ης Ηἰηπλοῦ 
ΠΟΥΟΡ β6η45 ΔΗ. Π8. ὑΠ]685 ΠῸΓῸ ἷ8 ἃ πϑοιΐε δε, 
ἀηα Ηδ ἀοο5 ἢοῦ Δ81Κ τ18 ἴ0ὸ ὃῦὉ6 Οἴδοῦ τδη Ηἰριβο 
ΟΠ θη]ὰ] ἰ5 ἰπἀοοὰ δ ἰάτιγο ρᾶτὶ οὗἩ τ᾿ὸ Οἢγιβύδη 
᾿π 6, θαι ἴς ̓ 8. 5.0} {-Δαπ|4] ἕο δὴ οὔ)θεῖ θογοηὰ 86] 
-- ποῖ 85 88 {|5(3 00] 00 ῸΓ 51 ΟΥ 8 ῥὑγῖςθ ρμαϊὰ (ὉΣ 
ἔραν, αὶ οἱ οἵ ἴονο ίογ Ο τίβι, 88 ἃ πιϑδῃϑ8 οὗ 
σι! ἱνατί, ΠΟ] η688 οὐ οὗ νίπηΐηρς δουΐ6 ἴοτ [6 
κἰηράοῃῃ. Ῥπναιίοη Ὀοτῆθ ὙΠῺ δυο νἱοῖνβ 5 ᾿η- 
ἀοορά δὴ ΠΟΙΟΥ͂ δηἀ ἃ ὑἱοδβίηρ; ὃ ἰΓ ἰηΠὶςοιϊθα ον 
118 ΟὟ 56,6, ἴδ ρυ 15 ὄουθῆ βυςσϊ ἃ γι βοθηθηΐ ζθη- 
8 88 ῬΆΒΟΆ] ὙΠ} ΠῚ5 Πδὶγ δϊγε δηἃ ἱγτοη-Ροϊηϊοὰ 
᾽να 6, ὁπ ἴα δὴ ἰονοὶ τὶ [Π6 561 ρα οα ἀδτο- 
[6685 οἵ Β48], ΟΥ [6 ἰὈγϑνόσῃ αἰνίποῦ το Ζϑοῖ- 
ΔΥΪδῚ ἀθϑ. 1068. 

ἨΟΜΙΤΕΠΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΜΟΟΒΕ: ον. 8. ωονο ἴο αοἂ πηιϑὲ ὃῦὉ6 μαζϑ 
πιοῦπε ἴο ΔἷΪ οἵδον αϑδοιοπβ, θυ ἴπ6 πλοβὲ ἰθῃ- 
ἄοτ. [0 ἰ8 'ῃ ΟἿν ῥγαϑοηὶ ἱπηρογίδοϊ βαποιοδιοη 
ἡποοῃσδίνδυϊθ μον γγο οουἹὰ δοαυΐθϑοα ἱπ [Π6 μεῖ- 
ἀϊοη οὗ ουὖν οἰ] άγοη τἱτμοῦϊ δ αν τἰδὶ νου]ὰ 
Ροΐδοῃ 4}} (6 Ὁ188 οὗὁἨ Βοᾶνεῃ, δηα γοὶ ἴτ 58ἢ)4}} ὃ68 
8δ06. Μιυροῇ 848 Ἧς Ιονϑ 16 πὶ, 6 8}}84]} ἰΙονε αοἀ δηὰ 
[18 ἸΑΡῪ ᾿ΠΊΤΩΘΑΒΌΓΔΟΌΪΥ ΤΟΤΟ. --- ΓΑ. 4-6 : Β΄ ΠΏΘΓΒ 
Δἢ.4}} αὖ ἰδδῖ 6 τηΔάο ἴο σοηΐδϑ5 {ΠΕΡ 81Π8 δηὰ (ἢ 
5196 οὗἹἉ τπεῖτ ρα ηἰδηπῖοπι; δπᾶ 186 Ὀἰτίογεβῖ ἄτορ 
ἴῃ τῃ6 σαρ οὗὨ {ποἷγ ΔΦΌΩΥ Ὑ{1Π 06 τῃδῖ ΤΏΘΥ Ὠδνὸ 
ΓΌΗΣ ἰΐ οὐἱ ἴον τῃοτηβοῖνοβ, ἀπά ὑπαῖ ἰξ '8 1 881. 

ΟΑΥΥΙΝ: δ᾽ αἰδελοοα λαεὶ ἴλοιι « ἐκ ἐδὲ πακιε 

ἰῷ ἴσοι (Πποῖγ δὶ ΓΟρΡΓΟοηβίοηβ. (2.) Τ οδβο τΠδὲ 
ΤΟ δ. ]1 ἔγοτη τοῖν διιοτίηρα. (3.) Ἴ ἢο96ε Ῥτοὰἀποδὰ 
ΟΥ̓ οὐῦ θαΐηρ δογεανοὰ οὗ ἴπθπι. (4.) ᾿ 086 ἴπ- 
βΒιςίοά ὮΥ τΠποῖν ἱπιργοροῦ οοηάυςι. Αραΐῃ. [1{{186 
Ιοτὰ Ψ68858 ὃθ (6 διιβοτγον, δ 18 νουπάοὰ ἴῃ [80 
ἤουδο οὗἉ [ιἷ8 ἐγίθπ δ, ὈῪ τπεῖγ παρ! ζεπὶ σοηάαςοί -- 
ὈΥ {πον 86} 88} 685 --- Ὁ τιεἷν ἀἰδιγιδι --- Ὁ τηογ 
εἰπι 1 πὲ {ποῖν χ]ΟΟΠΥ͂ οΘοηα αςῖ --- ΌΥ 1ποῖν πη- 
Βοϊίπε58. Ηἰΐδ αυοδίίοη 8, [8 118 (ὮΥ Κἰπάποδ88 ἴὸ 
Ὺ ἔπ θη4 3 

4. ΤΉΕ ΒΎΟΒΌ ΑὙἸΤΑΚΙΧΟ ΑΘΑΙΝΗ͂Τ ΤΗΕ ΒΗΕΡΗΒΕΒῸ ΑΝΌ ΤῊΝ ΕἸΟΟΘΚ. 

πάρτε ΧΠῚ. 7-9. 

Α. Τλε ϑλερλεταὰ ἐξ δηιί δα αἱ «]ελουαλ'ς (οπιπιαπά, απὰ (δὲ δἧδερ ϑοαίίετοά, ψεῖ ποῖ (νος. 7). 
Β. ΤΑΚΡΕ τοῖν οΓ Τίιοο Τλίγαε 97 ἐλ ΕΊοοΣ (νοτ. 8). Ο. Ζ ͵",σίλεν Ναβησδιηιοπῖ [ ϑϑοιτοιο ιτοϊλ α 
7οιψεὶ 16δμε (γνετ. 9). 

7 Ασγαῖθ, Ο ϑνοσάᾶ, δραϊ δὲ ΤΥ δθρμογα, 
Απᾶ αραϊηδῦ ἃ ΤΏΔΠ, ΠΩ [6 ]]οὐτ. βαῖ ἢ δομουδα οὗ Ηοδῶ; 
ϑηϊῦο (6 Βῃδρῃογά δηὰ (86 βῆϑδρ 8881} Ὀ6 βοδιίθγοά, 
Απὰ] κ}}} Ὀζὶ θδοῖς τῶν Βαηά ᾽ ρου (6 11.116 ΟὨ 68. 

8 Αμπὰ ξἰ 8[)4}}] Ὀθ 1η 4}} (ῃ ἰδῃὰ, δαῖτ οοΥΔἢ, 
Το ρδγίβ ἱπογοΐῃ 8}4}} 6 συὶ οδΥδ 81}4}} ἀϊ6, 
᾿Αμὰ [86 ἱνὰ 5841} Ὀὸ Ἰοῖν ἐπογοίῃ. 
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9 ΑΠᾶ ψ1}} Ὀτίηρ ἔμο πἰγὰ ραᾶγὶ ἰπΐο 186 ἢγο," 
Αμπά ν11}} γοῆῃθ ὑπθηλ 88 βὲ'ν ῦ 18 τϑῆηθα, 
ἈΑπά ψ1}} ΟΥ ἰμθηλ 88 ρΟ]4 18 ἰγὶϑα ; 

: ΗΦ6 ὅ 8881] 681} ἌΡΟΠ. ΠΑΥ͂ Ὠδπι6 δηᾶ 1 11} δῆδυσον ; 5 
Ι ν1}} βαγ,7 Τὺ 18 ΤΥ ΡΘΟΡΙΘθ, 
Αμά ἢθ 8}8]}} βΆ γ, 6 ῃουδὴ ἰβ Ὧγ αοά. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 ας. Ἰ. -- ΓῺ ΞΔ. ὙΤοοδο ἐπὸ ποῦτϑ δὲὸ ἴῃ δρροδίεοα, λαβὲ δ ἴῃ ἴμο δαιδιοβοὺβ ρᾶσαδθο Ὁ Ὑ Γ νὰ, 
ἴῃ Ὅουϊ. χχχί!!. 8. 

4 ον. ἴ. -- ΣΝ ΒΩ “-ἰ ΚοϊΌ ΣΙ ΣΟῪ Ὠδηᾶ, δέροίοι ἰδ ουὲ δραίη. Οἵ 2 ϑδτη. Υἱῖ!. 8, 

8 Ὕετ. 8. -- ὩΓΛΤΣΝ -- 581} Ὀ9 οαΐϊ οἹ. [πῃ χίν. 2 ἐμἷ8 γοσὺ ἀϑηούεα οαξείηρ ΟἹ ὉΥ ἰχαπδροσγίδιίοη, θὰϊ Βοσθ [δ8 ϑϑῶϑθ 

5 ἀοιοσταίοφὰ ὉΡ ἐῶφ Το! ονίηβ γϑσῦ. 

4 ον. 9. -- οὐκ. [πιο ἰ)6 ἦχο, 6 τῆοτο 18:8] διὰ ὀχρτοβλῖνο ἤδη ἰμο ΒΚ. Γ΄. ἑλγομρῆ. 

δ Ὑετ. 9. --- ΜΓ. 1116 8}}8}} 68}1. Ιὲ ἰδ Ὀοξίοσ ἴο ὑγόδοστο ἐδ δἱηροΐοσ ἴω ἐδ τοηδοτχίης, 86 τροσο ἰάϊοσιδο δρᾶ ὕδοσο 

γὶ νἱά. 

8 Ψαν. 9. --- ΓΟΌΝ τς ὩοΣ δἰταΡὶ ὙΠῚ λέαγ, δ ἰὼ ΕΞ. Υ. (δ πουσὰ (δῦ τροοϑδασὶ  ἰθοϊιεθ ἃ ΤΟΡΪγ), αὶ ἀϊδιίποιγ, αν» 

“ι:υσεγ. ΟἿ. ἴδ. χν. 24, χὶὶ. 17. 8ο Ὧν. Εἰξχο (ιποηάδιίοῃδ). 

1 Υο:. 9. -- ΤΌΝ, Βαΐοτο (18 ργοίοεϊίθ, πὸ ἔπ: ς 6) ἐγδαδίδίον οἵ δὶ νίπ ϑαγϑ ἰμδὶ ἃ ΥὙΔῪ ΘΟμγογεῖνθ 16 ἀτορροά. 

“ὨΟΩ δ6 υπάοτίακαδ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἴτοσῃ ἰδ υχΧι, βγτίδο, δορὰ Ασϑΐο γοσβίοθβ. Βα ἰμο δά ϊείοη ἰδ δ υὐδουϊμοσίζοιὶ δ ἰῦ ἐ 
ἐδδίοὶοδδ. 

ἘΧΕΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Ηδξτο αρϑαΐπ ΤΠΟΓΘ 18 ΘΥΪἀΘ ΠΥ ἃ ΥΟΓῪ δυαἀάοη 
οὔδηρο οἵ" βαδήοοῖ, ὙΠ Ῥτγορ οὶ ρ88868 δ΄ οῃσθ 
ἔγοτα. τεοοπηςτίηρ [ῃ6 ΘΥΒΙΟῺΩΒ οὗ 8 ῥγχοίθπαθυ ἴὸ 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ἴ0 8 ἀταιηδεὶς γοργθδθηϊδίου οὗ {π6 βορὰ 
Βμορμογά βυβοτίηρσ ἀπᾶὰογ 8 ἀϊνίπο ἱπβίοοη. Νὸ 
τγαπβίτοη σου ]ὰ ψ16}} Ὀ6 πιοτὸ δῦγυρί. Μουθϑουοσ, 
[6 βϑοῖηβ ἴο ἴθτῃ Ὀδοῖ οἡ ἶβ σοῦγδθ, ααἶτο ὌγβδΚ- 
ἴῃ 106 σὨτοποϊοσίοδὶ ογάθυ μ6 μα8 Βογοϊοογθ ρὰγ- 
δαρὰ ἴῃ ἀονοϊορίπρ τῃ6 Μεβδβίδηϊο τενοϊδιίοη. [1η 
16 ηἰπτἢ ομαρῖον ἢ6 86ὶ ἔοτῃ ἐπ ΟΝ πΙδΕ, ἱπαϊ- 
νἱάυ δ) σΐπρ ἰνἰβ ροσ Δ Σ Θπίγϑηοο ἰπῖο Π6 ΒΟΙΥ οἰἐν ; 
ἐπ 16 αἸονοπτῃ ἢ6 μάν 8 Βυτη 0 0110 8] ΓΟΡΥΘΒΘΉ ΔΕ ΟΩ 
οὗὨ πἷθ τεὐοστίοη ὈΥ͂ [86 Θονεπᾶπῦ Ῥθ0ρ]6, ἢ ἃ α15- 
εἰησὶ ΔἸ] δοη ἴο [Π6 ταροδ οἵ μὶβ ὈΘΊΓΑΥΟΥ ; ἴῃ τΠ6 
ἐπ] τ Π6 βίαια τ6 τοηάονίι! οΒοδοΥ οὗ [Π6 εἰσ ἢν 
οὗ ε͵5 ρἱογοθὰ ἴοττῃ ἴῃ δυγακοηΐπρ 1ῃ6 τρερ ει ῃ- 
ἰζθῆςο δπὰ βοουγίπρ ρΡαγάοῃ δῃὰ τοπονα). Υἱοῦ ἤοΥῸ 
ἱπδιοαὰ οὗ δἀναποίηρ υι ποτ, ἃ τοίυση 18 τηθθ ἴο 
16 ἴβεὲὶ οὗ ἴ[ῃ6 Μεβδῖδ ἢ Β ἀθδῖῃῃ. σον δζὸ νὰ ἴοὸ 
δοοοιηξ ἴον (ἰΐ5 βίαγ ηρ τΓΓα δἰ το δη ἃ βϑοπλ ΠΟῪ 
τοϊγορταάθ πιονεηθηῖς ὃ ΟΥ̓ 86 ἴογηθν, ῬΊΟΙΌΒΒΟΥ 
Οον ες . . Ῥ,,Ρ. 867) βυρρεδῖβ δῇ ἱηρεηΐουβ Ἔχ ρ]δ- 
πδύοη ἰουπάοὰ προ ἴπ6 ἰδῖν οὗἨ διϑβοοϊβδιίοη οἵ 
ἰάθαβ. “ΤῈ οἷοδβο δηδίοσυ Ὀδίνθοῃ (η6 [8]56᾽ 
Ριορδοῖ, ψπο56 μαηᾶβ μδά Ὀθθῃ ζαβιιοὰ δηὰ ρἱογοθὰ 
“ἴῃ τὴ6 Βουδβα οἵ μἷ8 ᾿τίοπάδ, δηὰ 186 Μεβοίδῃ, 
ψΐοϑο πδηεβ ἡ γα ρῥἱογορα ἰη ἃ ἀθϑίῃ ΌΥ ογποιἤχίοη 
διαοηρ ἴποδο ἶο οαρὶι ἴο μάν ὈΘΘη ἢ18 ἔθη, 
δυρροδιοα (ἢ ἸΔΙΟΓ ο886 δηὰ δὰ [π6 ριόρμοῖ ἴὸ 
δ οὗἉ ἴε μογθ.᾿" ΤῬΤδθ Ἰοδτηθὰ Ῥγοΐδβϑουῦ ἢ85 οϑῖ- 
ἐδ ΠΥ εἴνθη τΠ6 οἸονν τὸ [Π6 οοπποοίοη, Ὀυϊ 1 δου ὰ 
Ῥτοΐοῦ [0 βίδῖθ ἴξ ἴῃ ἃ ἀϊβογοηὶ ΔΥ. ΤΊ τόδ 
τίου ἰδ οπ0 ΟΥ̓͂ οοῃΐγαδι ταῖπον 1ΠΔὴ οὗὨ Ἰ᾿ΚΘΏΘ58. 
Ζοομαυίδ δὰ Ὀθθη βροακίηρ οὗὁ δ πλίβογδ]θ ᾿γθ- 
το οΥ ἴΟ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 8 Τη8ῃ τηλυκοὰ ὙΠ [6 ΒΟΔΙΒ 
οὗ εἷς γοββοῃ θθ8 ̓ Ῥγου παβ γοοοϊνοά 'π 1Δ0]- γΟΥΒἢΐΡ, 
δηὰ γαΐη}ν αἰϊοπηρίϊηρ ἴο ἔλ]Β. Ὑ ἐμοἷν οτἱρίη. Νοῦν 
86 ἔτη ἴ0 ἴΠ6 {γ16 ρτορῃοὶ δηὰ Ἰϑϑοῆογ, {πὸ [1 1ἢ- 
ἔα] 5ΒΒορῆεγα ἤοθ6 β6αγδ 8ΓΘ 68] δηὰ δἰ χηϊδεδηῖ, 
ὙΠῸ νγὰ8 ποῖ ΟὨΪΥ ννουπάοα μι δ]αῖη, δηα ἡ Π086 
ἀδαῖν νγαβ ἴ00 βαϊγδίίοη οὗ ἢἰ8 βοοῖς. Βαΐ ἴῃ δἴδι- 
ἰηρ 1.18 ἕδος, [πῸ Ῥτόρθθὲ ἰηἰγοάποοθ ἃ ποῦν δηα μ6- 
δυΐιας οἰοηθηὶ ἱπ [86 ἐΓΑρΘάΥ, -- 0.6 ὙΒίοΝ ἢ6 δἱ 

Ἰοδϑδὶ δὰ ποῖ Ὀοΐουθ διῃρίιδϑϊζοά οὐ ὄθνοη δἀνογιθα 
ἴο. ΤΙ ΐβ 8 τ86 ἱπη πη Ἰδῖθ ΔΡΘΠΟΥ οἵ Φομονδὴ ἰη 
Ὀπηρίης δδϑοιῦ {Π6 Ὀϊοοάγ τόδ]. [{ 18 ἀοὰ νἢο 
ΔΓΟΊδ65 16 δινογά δἰϑορίῃρ ἱπ ἰζ5 βολυραταὰ, Ηδ 
ΡΟΐΠ(8 ἰζ δὲ πἷὶβ οσσῃ [8] ον, Ηθ ρῖνοβ ἔμ 6 οοητηδηὰ 
ἴο [ταδὶ 1Ὁ ὨΟΠΙΘ. : 

Ἡδρῖο ἔπθῃ ἰβ ἃ βυίδβοίθηξ γθάϑοὴ ἴον [ῃ6 βοοιηΐηρ 
τουογβίοῃ οὗ δῇ οὐ  Υ ργορτοβθ. [Ὁ νγα8 ἀδβί γα Ὁ]0 
ἴο διισωροβὺ ἴΠ6 αἰνῖπθ ΤΘΏΟΥ ἴῃ [86 αἰοπίὶπρ ἀδδιῃ 
οὗ {πὸ αοοὐ Βμορμογὰ, πὰ ὑπαὶ ποὶ βἰ ΡΥ ἴον 18 
οὐγη 88 Κ6 88 ἱπαϊοδιίηρ, 186 δοιηρ]ούθπθ88 δπα 
ῬΟΙΌΠΥ οὗ [6 βδιἰδίδοϊιου γοπἀογοὰ (18. }..10}, θὰ 
4180 'η οτάοϑυ ἴο 86ὺ ἴοσι ἢ (16 αβϑὶτη]αιίοη οὗὨ οἢδτ- 
δοίοτ ἀπά οοῦγβο δείννθθῃ [Π6 ϑῃθρηογὰ δπὰ δ 
βοοὶς. ΒοΙἢ δῖϑθ ἴὸ βυϑδδογ, δἰ ΠΟοῦρΡ τη ἀἰ βδτγοης σὸ- 
Ἰδιίοηβ δηά ἕον ἀἰδδτοπὶ ρατροβθβ. ΤΊ βπιἰΐπρ' οὗ 
[86 Ἰοδάοτ ἰηνοίνθϑ ἰῃ {Π6 ἢτϑι ᾿πϑίϑηςθ δὲ 1θαϑὺ 16 
δοδιουϊηρ οὗὁ ἴΠ6 βθεαρ. Απά δ᾽ιβοιρὶ Φοπονυδὴ 
Μ11 ταστι ἢἷ8δ Ὠαπὰ ἴοσ ροοὰ ὕροὸπ ἴπ6 [1{0||6 Ο᾽68 
[116 1166 Βοοῖς, Ταΐο χὶϊ. 82], γοεῖ δἴουνσαγὰ5 ΓΠ6 ΓΘ 
Ὑ1}} ὈΘ0 ΒΟΤΟΙΘ δηὰ τπηοβὶ ἀοδιγαοσιίνα νἱβϊδτίοηπ, οαϊ- 
εἴης οὐ᾽ ἴνγο ραγίβ ουξ οἵ τῆγτοο, δπὰ ὄυθη {ἰ|6 {πἱγὰ 
Ῥαγῦ [πδὺ ΤΟΠΙδὶΠ8 8 ΠΟΐ ἴ0 Θβοᾶρο υπβοηϊμοὰ, ]ὶ 
584}} Ὀ6 οαδῖ πο ἃ ἔγηδοθ, δηἃ ἴἤθγο ὃὉ6 80] Θοἰοαὰ 
ἴο ἰπύθηϑθ δηά ῥτγοίγβοιθα μιδϑῖ, υπτ|} 88. ἰπ [Π6 6456 
οὗ τῃ6 Ῥτγδοίουβ πλοῖδ]8 [Π6 ἀγοβϑ δηὰ ΔΙ ΟΥ ἅγὰ σοῃ- - 
ϑυϊηθα δηά [ἢ6 ΡιυγῸ ροϊὰ δηά εἰϊνοῦ ἰ5 ἸΊοῦ. Ὅ]}1Ὸ 
ποδὰ δηὰ {ἢ 6 τῃϑιη 6 ΓΒ οὗὨ {Π|0 βρὶ γίτυ 4] Ὀοαγ ΤΠ 6 
δῖ ἴο ρ888 ἰβιουσἢ ἃ ἴΚὸ ἀχροΐδποο. Ηδ βιιξετοὰ, 
δηά ΤὨΘΥ Αἰθὺ 58}8}} βυβθσ. αΑπα εἰ8 βίδιθιηδηξ 
[ΟΥΤΩΒ ἃ. ὨΘΟΘΘΒΆΤΥ ]ἰ δ ίοη οὗ [Π6 ΡἸ ον Π ρΡα55ΔρῸ8 
ἴῃ ΘΑΓΙΪΟΓ Ῥγοαϊοομϑ Ἡ ΐοῖ ϑθοῖὰ τὸ ψγοπλῖβο ἅῃ- 
ὈγΟκθη ῬΓΟΒΡΟΓΥ δπὰ δὴ οὁπα]688 γαίῃ οὗ οιιιγαγὰ 
Ὀ]οββίηρβ (ἰχ. 17, χ. 7, 12, χίϊ. 6, 9). Οἱ [Π6 οοῃ- 
ὌΓΑΓΥ, Ὑ{ΠῚ6 τΠ6 Βοςκ ν|}}} πᾶν ““ροδοθ᾽ ἴῃ ἰἰ8 
ΒΡ οτά, Ρθ8660 ἴη ἐϊ8 ἰαγχεδβὶ δηὰ δεβὶ 8Β6η86, γεῖ ἱπ΄ 
16 νου] 1Ὁ 80.8}} αν “θυ ]ατοη.᾿" [Ι͂}η τΠ6 ροη- 
ΘΓᾺΪ 10 18 ἴγυο, δηὰ δἰ δΥβ 848 Ὀδοὴ ἴγιθ, {πὲ 
ἌΒγουρἢ πιο τ θυ] διίοι γα τηυϑὶ οἴ (ἢ 6 Κίηρ- 
ἄἀοτῃ οἵ αἀοά " (Αςι5 χὶν. 22). ΤΏ. βρἤδγο οἵ ἴδ 
Ῥτγεάϊοιίοη 8 ποῖ ἴο 6 ΔΥΡΙ ΓΑΥΙΪΥ ταοβιγιοιθα. Ις 
ΒΡΟΒΚΕ οὗὨ “το Ἰαηᾶ,᾽" οὗ ὁουγ86 ἴῃ6 Ἰαπὰ οὗὨ 18γ86], 
θὰῖ ΟὨ]ΥῪ ἴῃ 80 [ᾺΓ 85 1ζ Τοργθβθη 8 [ἢ6 {Π6αῖγο ὕροι 
Μἰἰοὰ 16 Δ ογοηϊθ, Ὠοτϊηΐμ αὶ οὐ σαὶ, οὗ τὴ8 Λἴρα: 
δβίδῃ ἅτ ἰουπὰ, δηἃ τυ ΒΘ ΘΓ ΤΟΥ Ὀοίοπρ ἴο [δγδαοὶ 
αἴνεσ ἢΠ6 Βοδὲ οσ ποῖ. [{ ἰδ (ἢ ΟΠ ΌτΟΣ οὗὨ τ86 ἤσίαγθ 
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ἧῃ [5 οοπιροβίίδ παίητο ἴὸ ὙΠπίο ΖΘΟΠΑΣΔὮ τοίου, 
δηὰ οἵ ψῆηϊοεῖ ἢα ΔΑ τ 5 ἃ οΠδγαοίοιφιῖς ἰδδίυγα, 
φ ϊο ἢ 5. ποῖ ΤὈγ[ΐ οι ΟΥ Ὁππηοαπίηρ, Ὀπὶ δὴ 6χ- 
Ῥτ658 ἀρροίπιπεηῖ οὔ δεϊοναῖ οἵ Ηοϑβίβ ; ἰηϊοπάρά 
ἴο Ὀγίης 1π6 (Ὁ]]Οὐνοῦβ οὗ τς δανίουγ ᾿ηἴο ἃ ἴδ ονν- 
δΐρ οἵ βιβουγηρ νυ ἱΠπ| Η 561 Ὁ 

ΤἼΟ τὮγϑο νογεοῦ οὗἁἨ 118 ρΑΒβαρῈ 8ΓῸ ΟἸΟΘΟΙΥ οοπ- 
πεοίραά. Εἴνγβῖ, {ποτ 8 8 οἰσαῦ δἰδίθπιοης οὗ ἰῇ 
διἱεἷπρ; οὗ τῆς Βῃοριογὰ ὈὉγῪ Φοδονδι Η πικροὶ, δηὰ 
ἴΠπὸπ ἃ γορτγοβοηπίρτίοη οἵ {πῸ οἴδτοις οὗἉ {Π|53 ργοσθάθγα 
προη τΠ6 ἤοοϊκ. διιοῇ οἰἴξςῖβ ἀγὸ ποῖ ἰγβηβίοηϊ δαὶ 
αὐ τάϊπι, ΟΥ γαίογ, (ἢ6 ἱπιπιρι τα τϑϑι δ τΥρὶ 08 
ὙΠαῖ ' 10 ὃ {16 ρόΠοΓΑΙ σοπα  πἴοη οὗ ἴΠ6 οςκ 
ἢ 116 ἴθ 19 μαδδοίηρ τἰγουχῖι τ86 ὙΠ ἀΘ 688 οὗἁ τ} 15 
που]. 

Ψογ. 1. Ανπνᾶκο, Ο ενοσὰὲ .. .. ΣῪ ἴδιον. 
ΤΉ οὐ͵οεῖ οὗὁὨ δαἀάγοθβ ἰῃ τΠΐ8 βίδγι πηρ ἀτγαπιδιὶς 
οατθιγθῖὶ 'β ποῖ βοῖηο πη κποννη ρεγβοη (πὶ ς), δὺς 
(δὲ ἐποταὰ [1861 88 ἰη Ψεγ. χὶνῖ. 6. Ο δισογὰ οἵ .7ε- 
λουαΐ, ἦοιῦ ἰοπα ιοἱϊί Ιου ποί, εἰο. ὙΠῸ δυογὰ ἤογὸ 
ἦδ πδοὰ ταργεξοηςδιίνοῖν [ῸΓ μὲ τοέολα οὗ τακίηρ 
6. Ἐχ. ν.921 ; ἴίοπι. χὶὶ 4. Το Ἰϊομηδη8 οΔ]}] 6 
ἐΠ6 τίσις οὗἨ 1Π6 πιαν πίγα ο8. ἴὸ ᾿πηῆϊςϊ σα ρ 4] ρμιιη- 
ἰδῃπηοηι, 7 σίααϊἑ. Ὁτίδῃ ναὰβ μίεγοθὰ ὃγ 16 ατ- 
τοιοῦ οὗ {ἰὸ Απηπιοπίϊοβ, γοῖ {6 ᾿οτὰ δαϊὰ ἴο [αν ἃ 
(2 βδπι. χὶ!. 9), “Ὅπου Πιαϑῦ β᾽αἰπ ἷπὶ ὈΥ 1ῃ6 
φωυοτὰ οὔ τὰ οἰ! άτοπ οὗὨ Απιπιοη." Τὴθ ρϑγβοῦη 
δραΐῃδι σποπὶ ἴῃ δυγογὰ ἴβ ἴ0 Ὄχϑουῖθ [18 ἀθϑά υ 
ταϊδϑοίοη 8 ἀοβεγ υὑοά κ5 ψεομονυδῆ 5 δῃορμοσγά, {πὸ 
πδίῃγαὶ τοίογοποο οὗ υἢῃϊοῖι ἰβ 0 ὁΠ6 ΟΥ ἴ{6 οἵδοῦ οἵ 
186 δι ορμογὰ8 πιοπιὶοπϑά ἱπ οἢ. χὶ. ὅϑοπιθ δῦ ρροβε 
(δαὶ (0 Το] 5} βιορπατά (χὶ. 15,17) ἐδ ἱποπά θὰ 
(Οτοιθ, Ενναϊὰ, Μδυτεν, Ηἰἐζὶρ), Ὀὰῖ τη8 ἀρε5 
τοὶ (Ὁ]]ΟὟΥ ποσοδϑαυγ ἔγοπι ἢΐ8 δαΐηρ ρίογοθα ὉΥ͂ 
16 δινογᾷ, βἷπςς 'π 15, }Π|. Φεϊιοναῖ 18. Γοργοβοριοα 
88 ὈΓΟ βἰ πα ἷ5 τὶ ρ δου δογνδηϊ ἵπ Βοπὶ 6 ἢηάς 
ὯΟ ἔδιιϊ.. [τ 15, πιογεουσγ, μι ουἱ οὗ τ|6 ατοδιίίοη 
ὉΥ πὸ δυσοροάϊηρ οἰδιιδ6, [89 τη ΧΣΩΥ͂ ζο]ονν, 
Ἡὶςἢ οου]Ἱά ποῖ, Οἢ ΔΏῪ τεβεοηδῸ}6 νἱανγ, 06 ἈΡΡΙοὰ 

ἴο δὴ ἀπνόγίῆγ ροτεοη. ΝῸΣ Δ [5 νοῦν νδτί- 
ΟΥΒΙΥ τοπάοτοά ἰῃ ἴμ6 γογϑίοηδ, --  Χ Χ,, Με ίοιν- 
οἰμίςεη, Ααι., ζἰπδπιαπ, ϑὅ.0πι., οΥ πὶ ρμεορίε, ὅγτ., 
7ιίοπά, Ὑδιρ., αδεοοίαία ττῦο ἐδ {κε ἧϊπι, αυϊς., 
τοῖο οἰεανεβ (ὁ πιε, Τμοοά., πείσάδου. ΤὮ6 πογὰ 
ΓῺ ἰθ ἰουπὰ οπἱν μοτο δηὰ ἰη 1βν συ, τνἤετα 
ἐξ ΟΟΟΌΓΒ οἰανοη {{π|68 (ΧΙΧ. 1,15, 17, οἷς.), δπὰ 
αἰναγδ ὙΠ ἃ ῬΧΟΠοπιΐμΑ] βυ ΗἾΧ, δη ἃ 85 Δ ΘοῃοΓοίΘ 
Ὠοῦη. [18 ΚΘ ΠΕΓΑΙ ἴΌΤΟΟ 8 ὁῆονη ἰῃ χχν. 15, ν᾿ ΠΟΓΟ 
ὧς '8 υδοὰ ἱπιογο Πρ ΔΌΪγ ἢ} ὑγοίλεγ. [τ 18. ςοΓ- 
ἰδίην δὴ αὐβίγαςϊ που ΟΥ̓ [18 [Ὀτιηδιίοη, δηὰ 18 δῸ 
τοπάογοὰ ὉΥ πιδην (Οδβοηΐι, Εἴὖτγθῦ), θὰ1 (6 υηὶ- 
ἔογπι βαρ ἰπ 1ονιτίοιιδ '5 ἀφοίαῖνο δραΐπδι {Π|5. 
Μοβοδβ ἐπι ρ] οΥ8 {Π|6 ἴθγπὶ ον ἀθῃΥ ἴ0 ἀδποῖο ἃ 6058 
δηὰ ἱπιϊηαίο σοπποοτίοη. ῬεγμδΡ5 [Π6ΓΘ 15 ΠῸ ΠΟΘΓΟΓ 
Ἐπρ ἰδ οηαίϊναίεπς (δὴ (ἰδὲ οὗἩ 1π6 Εἰ. Υ'., -- μεἰ- 

ἰοιο. 22 5. ποῖ ἴΠπ0 ογάϊῃαγυ ψογὰ ἴογ πιδη, Ὀιὶ 
οπη0 ἀοτίνοα ἔϊοπι ἃ τοοῖ δἰ σηὶ γπρ ἴο Ὀ6 5ίτοηρ, 
γοῖ ἰξ ἷ8 ἀου Ὀι{Ὁ] ἰ ΔΎ δἴΓ688 8 ἴο Ὀ6 ἰαἰά ἀροὸπ 
τιιΐθ εἰγουπιβίαποο (Νοιυτηθηη), Ῥαΐ ἰδ 18. ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
ἃἀουῦιδι! ταὶ τἢ6 ΤΟΥΤῚ 0418 διοπίίοη ἴὸ τΠ6 ἔδει 
ἴδὲ ἢ6 ὙΠῸ 8 Φεῃοναπ᾽ 5 (6 ον’ 8 Αἰκὸ ἃ τη (Φοῦ 
χνυὶ. 21}. ΠΟ πονν ἰ8 18 Ῥϑοι ἶν Ὀοΐησ Νοῖ 
“υάα8 Μεαοοδθευθ (τοι 5), ποῦ Ῥεκδὴ (Βαηδοη), 
ὯοτΥ Φεποίακίπι (Μδιγονῦ), Ποῦ Φοβίαἢῃ 88 γαργαβθηΐ- 
ἱπς π6 ανίἀϊς ᾿ἴπςα (ῬΓΟ586}), ποῦ [86 ὙΒοΙα ΒΟΥ 
οὗἨ τοΐογβ ἱποϊ υἀΐηρ ΟΠγῖδε ((ἰαἰνίη), ας (Π6 Μεε- 
εἰδὴ (ΔΊ οΥΒ, ἢ οἰογπλογβ, δπὰ πιοοϑῖ πηοάσογηβ). ΤῊΝ 
πηὶτν Ἰηἀϊοσαϊεὰ ὮΥ τπὸ ἴοττῃ ζδίίοιο ᾽Β ὁης ποῖ ΠΊΘΓΟΙν 
ΟΥ̓ ΝΜ 1] ΟΥ δβδοοίδιίοη, πιυςσῇ 658 οἵ ἐππηοιίοη, ὑυῖ 

1 διίον (Κοίον εν, ἐπ ἰοε.) ἀδοίδιοδ (δὶ Μαιϊιον αἀἰὰ 
ὯΘΥ Ὅλο ἐ86 Οὑχχ., πη ΐο 6 ἔσθ ἴῺ τεδρεοὶ ἴο ὑπὸ οοεμποῦ 
ἐαχὶ οὗ 9 δογομίγ, ὈθῈδ ποὶ ἰω χοζδρὰ ἰοὸ ἐμ6 οάδχ ΑἹοχ- 

ΖΕΟΗΑΞΙΑΗ. 

οὗἨ πδίυγα Οὗ ὁββοῆςο., [{ ἰδ σοπιοη ἴοὸ οὔ͵οσῖ ἴὸ 
{Ππ9 νΐονν (Πα [τ 18 (οτείση τὸ 1Π6 πρίιογο οὗ τε ΟἹὰ 
Τοριαπιοπῖ, νης ἢ Κηον 8 ποιπΐπς οὗὨ ἴῃς {τ ΠΕ οἵ 

ΓΒΟΠΒ ἰπ (Π6 ἀοαϊοδά, 50 οἰδαυν τενυοα]ϑὰ ἱπ 189 
εν. Βυὶ εἰπ|8 Ὀθσ 1Π6 αυοϑιίοη. Απὰ ἴἴ ἰς δ6 

κὐἀὐπιοἀ (Π δὲ ἃ Ὀ] ΔΙ ΓΑΙ ΠΥ οὗ ρογβοπα 8. αἰδοῖ ΠΟΩ͂Υ 
ἴδυ σης ἢ {6 ἰδίου δου ριίυγαβ, ἰς ἰς τ[π6 πηοϑὲ παϑῖ- 
ατὰὶ τη ΐηρ ροΞδί 6 το ἢπὰ ἱπάϊςμτοπβ ἱπ [6 ἜΑ Ύ ΕΣ 
γτονοϊατίοπ ρΡοϊπιίηρς ἱπ τἢ}}5 ἀἰγοοιοη, --- ποῖ Ῥγοοῖ- 
ἰοχῖβ, ΠΟΥ ἀΐγοοϊ δβϑβογτοη8, Ὀυϊ διδίοπηθηῖβ [1Κ6 
1056. ἴῃ Ῥεδβ. 1ἴ., οχ., εἷς, τ οι, Αἰ που ἢ {ΠῸῪ 
τᾶν ἴανο ὈθΟη ΠΥ βίοΓου 8 ἴο ἴποε6 ψγ}})0 ἤγβε τοδά 
οὐ ᾿ιοατὰ τἤεπι, αὐ το 1.8 ἐΠπιϊπατθὰ Ὀν ΤΑΥΒ τὸ. 
βοοῖρ Ὀαοκ ἤποπὶ τπ6 Τὶρσῆς οὗ τπὸ νουὰ. δῖ 
ἴΠογα Δ ηΥ ἀοιδε ἴτ᾽ νου]ὰ Ὀ6 τοπηονοά ὃν [ἢ ΘΧΌΓΕΒΘ 
Αἰ] υδίοη οὗὁὨ οἵἄιῦ [κυρὰ ἱπ Μαῖι. χχνὶ. 31, 33, Μαγὰκ 
χῖν. 27, ψίογο [16 ΔΡΡΙ 65. εἸν6 Ἰατίοῦ ᾿α] Γ οὗ πὸ 
γΟΓΒΟ ἴ0 ΗἸπι96} δηαὰ ἢΪ8 ἀϊδοὶμ]εβ. Υἵοῖ τη}8 ρμδγὶ 
ἙἽδηποῖ ὃὕὉ6 δοραγαοα ἴτοπι νῆας ᾿γοοεᾶεϑ. ἔοι 
πειιδὺ Ὦδνα 8 ΟΟΠΙΠΊΟΤΙ διυυ͵οςῖ. βτωλθ ἢ δῆϑῃ- 
μοσᾶά. Τπδ ρμοεῖϊςαὶ δροβίγορῃε ἴο τῆ πΒποζγὰ 
ἷ8 ἤατα οοητηιιοά. ΜίςοἢδοΙ 5 ἀπ ΟἸΠΟΓΒ δι ρροθα 
[6 δα γοββ ἴο ὕῦ6 ἱπάοἤηϊΐτα, Ὀδσλιβα τῆ ποσῆ ἰδ 
[δπγλϊπἷπο τα (Π6 γοτὺ ἰ8 πιδδου πα, θὰ βυςῖ 868 
ΘΠΔΙΪαρο οὗ σοπάογ ἰ8 ποῖ πποοπιπιοὴ ἰῃ Ηοῦτεν. 
860 Δ ΘΑΥΪΥ ΧΑ ρΪ6 ἱπ Οεπ. ἰν. 7. Εοτγ εἰν πιοῖ- 
Δρίοῦ πὶ ΓΠ6 ϑοδιιεγίηρ οἵὗὨ (Π|6 Βῆδθρ, 860 1 Κίπρϑ 
χχίϊ. 17. [πη οὔὖγ ἴον 'β αυοιϊϑιίοη, ἢ τ|ι965 ἴὴ9 
ΧΧ.,} νὰ τ06 ἀχοοριίοη οὐ ἴα ἰπἰ 18] ποτὰ, 
Μἢἰσἢ ἢ6 τοδοῖνοδ ἱπίο ἃ ἡπιτοτγα, 7 τοὐἱ δρι6. ΤΙ 
ΟἿ Ὀτίπμα οὔϊ πιοτὰ οἰσαγΥ Ὑΐαὶ '56 ἴπ6 οὐνίουθ 
του ἢ οὔθ γῇ ο016 ΡαΒΒΑΡΌ, --- ἴπ0 ἀΐτοοῖ ἈΡΈΠΟΥ οἵ 
δοιιονδὰ ἴῃ ἴΠ0 Ἐπιϊείηρ. Α6 τὴς ΑΡροδεϊὸ ζδῖϑὺ βαὶὰ 
οὐ {{|ὸ ἀδγ οἵ εητοοοβῖ, [Π81 ψ ἢ ϊθ τ 6 ὅονν5 δά Ὁγ 
νἱοκοά απὰς ογυςϊ ρα τῃ6 ϑανίουν, γϑὲ τιν }8 τῊδϑ 
ἄοπα ΟΥ̓ ἴπΠ6 ἀοίογτηΐπαῖα οι η86] δηὰ ἰογοκηονϊ- 
δὐρο οἵ αἀοά. Ουτν ]μοτά Ηἰπ 56 Γ δαϊὰ ἴο ἴῃς πιδὰ 
ψ ὸ ογάογοα {π6 ογυςϊ χίοη, Του, σοι] οϑὲ ἢαγὸ 
ὯῸ ΡΟΥΘ δὶ δὶ] δσαϊπϑὲ τη, ὀὁχεαρὶ ἰΐ σέο σίνϑῃ 
1Π66 ἔτοπι αὔονο (Φοῆη χὶχ. 11). ΤῺΘ βῆθοῃυ Ὑ8ο 
ΔΙῸ δοδίίογσοα, δῖϑ πιοϑδῖ Πδίυγα ὶν πἱπαἀοτβιοοά 82 
τπ6 βοςεὶς νυν ϊοῖ (6 δῃαρμογὰ δα ἴο [δοὰ (εἰ. χὶ. 4), 
ἷ. ε., ποῖ 186 οητἶτο ταοθ οὗὨ τηϑῖ οἢ οη6 ἢαηΐ, πος 
ΤΉ γον {πΠ6 ΟΠ τ διαπη ΟΠ αν ἢ οπ ἴα Οἴπον, θπξ τἢ9 
ςονοηδῃϊ Ὠδιίίοπ, ἐπ Ὀγαοῖπς ὈοΙῃ ὑε] εν ρ δηὰ πη- 
ὑδονίης πιο θογβ. “18 185 πὸ Πἰηάταπος ἴο 186 
δρεοϊῆς δρρ|!οδὔοι οὗἉ [6 νοτὰ8 πηιάς Ε΄ ουν τὰ 
ἰῃ πἰ5 φιοϊλιίοη. ὙΠ αἰδρογείοη οὔ 16 αἰδεῖρ!οδ 
ὉΡοη 4Π|6 οσοβδίοη οὗ ΟΝ τ δι᾿ 5 διτοβῖ, τῶ Ὀθ1 οὯ0 
(πιο οὐἨ ἐπα οχιδηβῖνο διδιοιηοπῖ, 1 τῶ 
Ὁχίως ὉΔΟΙς ΩΥ μαηᾶ. “ιἷδ ΡΤ 56 ΞοΞ ἴὸ 8 Χ6 8 

ΤΒΟῚ ΟπΠοδ πλοῖο ἴπ6 οὐ]οςὶ οὗἩ ὁπθ᾽5 Δεῖῖνο οσδγα, ἰδ 
Ἰῃ ἐιδ6}  Ἰηἀεϊπίῖθ, δπὰ ΠΊΔΥ δ υὑδοὰ ἴῃ ἃ ρνοοὰ 
8686 ΟΥ̓ 8 Ὀαὰ ὁπ6. Ηθτα {{Π|Π ΤΟΥΠΊΘΓ 5Θοτὴ8 ρμιθῖοσ.- 
8016 (48 ἰπ 2. ἱ. 25), δὲ ἰζ ἰηάϊολῖοβ δὴ Ἔδχοοροιυ 
ἴο [Ὧ6 ρα ΠΕΓΒΙ τυ]6, δη (ἢ 8 ἀχοορτίοη 6 τηδιὶς ἴῃ 
ἔλνου οἵ [89 16 οἕϑϑ, 0 ΔΓῸ ἈΡμΘΓΘΏΕΥ “106 
τοῖς εὰ οὗἩ ἴθ ἔοεὶς,᾽᾿ ἴῃ χὶ, 7,.11, τὴ9 ροοῦ δοὰ 
Ρααβ ρογιίοη οὗ ἴπ6 πδίΐίοη. Ἡδηρ βίο θοΥ ἐπ ἐοα. 
αἀοηΐδο τΠΐπ, μας ἀοδ5 ποῖ δθὸπ ἴο ὕὉὈ6 σοῃδίδιοης τὶ ἢ 
πἰτηδο! , Ιηἀ 664, ε᾿ιὸ αἰ θτοποο βίδιοά ἤογο ὑὈείνεθο 
τ ψνοἷο βοοὶς βοδιιογοά δηὰ τἰν6 11π|16 οηδ5 ἤηοτγοῖ- 
[}}ν τον δι ιθα, 18. β ΡΙ ν μδὲ [6 ὑὐὔτὸ ΤΟ] οπίης 
ΝΌΓΒΕΒ δΒ[ 816 1η 8 ζΠΟ1Ὸ ΟΧρΡαΠ ἀρ [Οὐ ἢ 8.8 8 σον γμΣ 
Ὀοινν θη ἃ ΠΘΏΘΓΑΙ ἀσναβίδτοη οὗ ἴμὸ οὶ θοὰγ 
δηὰ τ[Π6 πιο οὗὨ 4 5π|8}} ρογιΐοη "σῇ 5 
τὨτουρὴ τὴ ττῖδ], δῃὰ Ὁγ πιοδῃϑ οἵ ἰι 8 τοῦ ποι, ρατί- 
ἢοά, δηε Ὀ]εδ5οί. 

γε. 8,9. ΤΠ666 γογερδ ὁἰϊαῖ6 τ(Ὧ6 ἸΒουρΡῊΣ οἵ 
16 ῬΓΘΥΪΟῸΚ Υογδ0 ἴῃ τερδγὰ ἴὸ [Π6 ϑοδιίσσιησ οὗ 

διοάείουν, ἴγοι νοϊοὰ Ὠὁ ἀἰδοτθ οοἷν ἢ ἴδὸ υἰουροενκει 
Ῥοΐϊηξ πιοοϊοησὰ ἴῃ [δ ἰοχί. Το αὶ. δοὰ ϑβέμαϊε. Οοδά. 
τοῦ, πατάζατο τοὺς ποιμένας καὶ ὀκσπάσατε τα πράβατα 
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ἴδιο βοοκ δπὰ {πὸ γείασῃ οὗ αοὰ δ βδηὰ ἴῃ τη ΓΟΥ 
ἴο (Π6 11116 ὁπ 68. 

Μεγ. 9. Τῃὶ Δ [86 164 -ΞΞ ποῖ {πΠ0 δαγἢ (Μαζγῖ., 
ἘΠΪΟΙΟ.ἢ) Ὀπὶ ἴῃς Ἰδηὰ ἴῃ ψηΐοῖ τἢ6 Ιοτὰ δὰ υη- 
ἀογίδκθοη (6 οἢῖςοα οἵ ἃ βιδρῃογά, δηὰ υυἱῦι πο ἢ 
56 Ῥτορμοὶ τῃγουρσῆοῦὶ ἰδ ςΠΙΘΗῪ οοποοτγηοὰ (χίϊ. 
12), [86 ΠΟΙΥ Ἰδπὰ (Η ἐσ βίθηογς, Εν δ], ΚΟΒ]οτ) ; 
γεοῖ ποῖ τηἷ8 ἰπ 118 Ἰἢ ΓΟ γα  βθηδο, Ὀυϊ 88 ΓΘρΓΟβΘΠιΐΠ 
ὅδι6 ἀοπηδίπ οονογοὰ ΟΥ̓ [06 Κίηράαοπι οὗ σοά. ΤΠΘ 
τοἀϊοτίοη οϑπηοῦ Ὀ6 ΘΟὨΒΒύΘ ΠΟΥ ἰηοΥρταῖθα 85 γὸ- 

ἐριης ΟἾΪΥ ἴο τΠ6 παιίοῃδὶ [βγδοὶ. 

Τῦδ ρϑοῦ δ Γ οχριοββίοη 5 τ α πιοιὴ οΥ 
ἔιοο, ἰδ (ἀκοὴ ΠῸπι ἴπ6 Ῥεπίαίθαςϊι (Ποῖ. χχί. 17), 
ὙΠΟ ἰδ ἰπαϊοαῖεδ ἢπ6 ἀουῦϊο ρογιΐοῃ ἱπηοτ θὰ ὈΥ 
1:6 ἢγείθοτι. [Ιἢ [Π0 δ Π)6 δ6η86 ἰΐζ 5 υδοὰ Ὦγ 
ἘΠ θα (2 Κίηρ 11. 9), σγβθγο [6 Ὑοπηρογ ριΌρμοῖ 
ΌΥ πο πιορδῃδ δβκοὰ ἴο δᾶνθ ἔἰνΐσο δὲ τπηποῖ οἵ {6 
Βρίγι: δ ΕἸ δὴ μδὰ, θὰ ἴο τϑοθῖνα ὁ ἤχει θογη 8 
διιατα ἰῃ ΨΠδὲ ἢ6 ΡῬοδεθδϑοα, 80 πὶ δ6 ταϊχϊ [ΠΠ8 
ὈΘοΟΠΊΘ ᾿νΐ8 Δοκηον] θά ροά δποῖς δηὰ βυσοθθδοῦ. Ηθγο 
186 Ρθγαδα οΥἹ ἀΘΠΕΥ͂ πηθΔῃ 5 ὑπγο-τΠγάν, δἰποο δὶ 
τοι δὲ 18 ς81168 [Π6 ᾿ϊγὰ. 84}} Ὀ6 συὶ οΥἿ, 54}} 
ἀϊο. Τῇ ἰδιῦον νΥ Ὁ ΓΟΏΟΥ 6 ΔΠῪ δηυί χουν ᾿υτκ- 
ἱβρ ἱπ [μὲ ἔογτηθγ, δηὰ βιονβ [πὲ ποῖ ΟΠ]Ὺ Ἔχ ϊα 
θαὶ ἃ 1116 ΓᾺ] ἀθϑί ἰ5 ἱπιθπὰθὰ. Τηῖ8 {τἸρἢ τῆι} 
δΎοορ οὗ Ἰπάρτηορηϊ 8 ρδγδ]ο]οὰ Ὁγ [Π6 ποτιίβ οὗ 
Ἐσοϊ. νυν. 232-12, ποῦ ἴδ6 [τὰ ῥγραϊςοῖβ τΠδὶ 6 (Ὠϊγὰ 
ρϑτὶ 8}}4}} ρουδὰὰ ὈΥ̓͂ Ροδ: ] ηο0 δηὰ ἔδιηΐηο, ΘΠ ΠΣ 
{ἰτὰ Ὁ [86 βινοσγὰ, δῃὰ [πὸ σειηδίηΐηρς {πἰγὰ θ6 
ϑεδιίογοὰ ἰὁ0 1Π6 ψἱηα8, τυ ϊοἢ οὗὁὨ δουτθο, δ που ρἢ 
ἷς 5 ποῖ δ0 βἰδιδὰ, χηϊσμῦ ὕ6 τοσονογοὰ δραίη. ((Ἷ. 
Αἰϑο ([Π6 Ῥγεδαγνυδίοη αὖ ἃ ἰϑηι δηγίὰ ἃ ρἜπογα) 
ονογιγου ἴῃ 18. νἱ, 13). 

Μοῦ. 9. Βείωῃᾳ ἰδο ἐπἰτὰ γνασγὶ ἰωΐο ἴμ6 ἔσο. 
ΤΠ τπϊτὰ ραγῖ, δἰ ΒΟ Ρ͵Ὶι 1 Μν}1}} ἐδοαρα ἀδδιγυςστίοη, 
ἄοοθδβ ποῦ ἀο 50 οὐ (6 σγουηὰ οὗἩ ἱππούοηῖ τίρῃϊο- 
ΟτδπεβΒ, ὉΠ γαῖ Γ οὐ στδθθ. [18 οοπεβιϊζαοης ραγίδ 
ῃεεὰ 8 βοῖ ἀἴϑε ρὶ 'πθ, ἀπά ἱξ ἱβ ποῦ νεῖ ἢ πο] 4. “ΤΠΘΥ 
δῖα τοβποὰ δπὰ Ῥυγιἤεά ὈΥ ῥγοσθββθβ 88 Β6ΎΓῈ 885 
1Π056 ἴο Μη ΐς ἢ ἴΠπ6 ῥγθοΐουβ πιδίδ]8 ἃτὰ δι )οςιρά. 
ΤΏΘ πιρίδρθοῦ 8 οΘοπιπηοη πη δοτγίριατε (Ρ5. ἴχ. 10; 
16. χινῖ!. 10; Φεν. ἰχ. 7; Μαὶ. ἰτ. 8 ΤΠ ΑΡοϑ- 
εἰς Ῥεῖογ (1 Ῥοῖ. ἱ. 6, 7) ψτοῖδ, “ νπϑγοΐη γὲ ργοδῖ- 
ἸΥ τοῤοῖοθ, ἐβουρὶ ΠΟῪ [ὉΓ 84. θοβεοῃ, ἱἢ προὰ ὃο, 
7γὲ 8.ὸ ἰῃ μοανίηθββ του ρἢ τπηδηϊοἱὰ ἐεπιριβτίοπβ, 
παι [Π6 1114] οὗ γοῦν δ Ὀοΐπρ πιο πιοτὸ ῥτο- 
οἵου ἤδη οἵ ροϊ ἃ (παῖ μογββοί, ἐμοῦ ἢ ἴτ ὃ6 ττοὰ 
αἱ γα, ἸΠΔΥ ὕ6 ἰουσπά υὑπίο ῥυγιΐδο δπά ΠΟΠΟΥ 
δηὰ ρίοτγ,᾽" Βαὶ ψῇο σοπβεϊ πιο τ 5 τῆ τὰ ράατὶ 1 
βοπι6 δ5δύ, [ἢ δητἶγο σας οὗἩ τπ6 «96 ν7ν25 ἀυτίηρ τΠ6 
Ὁ) 0 ξππὸῖ οὔ ἴπΠ6 ρῥγϑϑοηὶ ἀϊθρογδίοη (6, Β. 
Με Δ6118, ΚΏΪοῦ, δὲ αἰ.), Ὀπὲ, ἃ5 Ηδηρβίοπθουν 
πεῖν πτροβ, ἴῃ τπδῦ σαδθ υηδο!ενίην ΦΖυἀαίπιη 
«χοῦ ὰ 6 τεραγάἀοα 88 [Π6 8016 δηὰ ᾿οσὶ δ ῖ0 σοη- 
εἰπυδιίοη οἱ Ικγβϑοὶ, συ οι ἰδ δἰ πη Ρ]Ὺ ἱπηροκβίθ!α. 
86 ἴγὰθ Δρρ|ϊςδιίοη 8 ἴοὸ ἔθ δητῖγε Κίπσάοπι οἵ 
Θοὰ οπ δαγίῃ, ὙνΒοῖποῦ σοπιροβοὴ οὗὨ Ψενν8 οἵ οὗὨ 
Οοπε}68. ΤΎπο 6] αν 5 ἀγα ργοοίουϑ ἰη τῃ6 [ον κ 
ΟΥοα 28 δἷϊνοῦ δηὰ ρο]ὰ, δαπά Ηδ αἰ ῥεςῖς τῇθπὶ ἴὸ 
δῖι ἰπίθηϑο ἀπά Ἰοηρτηδηδά ἐγα], Ὀυ: {πὸ εἰοοῖρη δηὰ 
ΤΟΡΌΪΕ ἰβ ποῖ ἴ0 ἀοβίγοΥ ὑὃυϊ τὸ τεῆηθ. ΤΠς διταίη- 
τῶθηϊ οἵἁ [Ῥ)ὲ8 Τ6β0}} 16 Μ6Ι] Ἔχργοβϑοὰ ὮΥ 16 οοη- 
οἰαπάϊης πογάβ, δον ίης ἰδ τχυϊα8) ἱπίθγοου γθθ 
δηὰ οοπἤάοποθ οἵ {ἰἸ6 ροορὶθ δπὰ {εὶγ [γι]. ὙΠΟ 
44}} ἀπὰ Ης ἀπόνεγβ. Ηδ οἰδἰπιβ [πο πὶ [ῸΓ [νΐδ Ρ6Ο- 
Ρία, δα ὑπο γ οἰαΐπι ΗἾ πὶ ἕογ ἐμεὶγ αοά. Ενενν της 
15. ἱποϊ πἀθα ὑπάον ἴ686 ΘΟπργοῃοῃδβῖνο ρῃγαβου (οἴ. 
Τὶ. 8; Ηοδεα ἰΐ. 25 ; ὅθγ. χχίν. 7; χχχ. 99). 

Ῥτοίδεεον ονἶεβ ἰἰυ8 δίαι66 1ῃὴ6 οοηποοίίοη οἵ 
1ΠῸ τόσα: “ Τῆιο πηπη δδιβιίοπι οἵ 906 505 ΟἾ γίδες ἴῃ 
16 βδκῖι βεγυοὰ ἴὸ τανϑαὶ 106 υζίοῦ γοϊδηπθ885 οὗ 
ὅ8ο υἱβί]6 Φενρίδιῃ Ομαῖοῃ. ΥἈ͵μοπ τπ6 Θιερδογὰ 
ΜΘΩΒ διηϊτίοη, [ῃ6 1η3848 οὗ ἐμδὶ ΟΠυτοῦ ποῦς το] Ὀδθοη. 

Γυΐῃ ; ΟἿΪΥ 8 ἔδνν οὔ (πΠ6 1}:1||6 οπμθ8 το βαυοᾶ. 80 
ἴῃ {Π6 δαἀνδηςδά δρθδβ οἵ 16 ΟἩ γβείδη ΟΠ υτο, δοΥ- 
τυρίίΐοη ὈΘοδπιθ ρδίη {ἘΔ ἢ ργονδιθηϊ, δηᾶ δῃ- 
ΟἾΒΟΣ στοδῖ δ πηρ ὈΓΟΟΟδ5 ὈΘΟΘΙ26 1 θρΘΏΘΔΌΪΘ 
θοίοτα [6 ογα οὐ [86 παὶ οοῃᾳποδὲ δηὰ {τα πιρὴ 
οὗ ΟὨτίβι᾽ 8 Κίῃηράοιῃ οου]Ἱὰ οροη ᾿ (Μ. Ῥ., 868). 

ΤΗΞΟΙΟΘΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, 

Ἰ. Το βα!δηὶ ροϊηϊ οὗ [ΠἸ6 Θπιῖγο ραΒΒαρῸ 18 100 
᾿ππτλ θα δῖ ΔρΘΏΟΥ οἵ Φοπονδὴ οὗ Ηοϑβίδ πῃ τὴ6 βυΐ- 
ἰοτίης; δπὰ ἀοϑίῃ οὗἉ τς αοοῦ ''Βιαρμογά. 6 ἰοβθ 
βίρ!ιῖ οὗἨ δὴ υηρτδῖοίι! ρθορὶς, οὗὨ ᾿ποὲγ βοογῃι]} τϑ- 
Ἰοςτίοι οὗἨ ἴ56 υηβροακδῦϊο καἰδ, δηὰ οὗ τπ6 δρθδγ 
Ὁν ΠΟ Ὠυϊηδη ΠΔΠᾺ8 ῥίογοθ ἃ σου] ὑδοποίδοϊου, 
Ἀπ ἅγὸ δεῖ δοθ (0 ἔμοα ννῖτ 6 γα ἴῃ πΒΟἢ 
ΟἿΘ ἀϊνίηα ῬΟΙΒΟῚ οίνοβϑ ΟΥ̓ΟΓ δποίμοῦ ἰὸ ἃ υἱοϊθηὶ 
ἀοαῖ. Αὶ πιδῃ, 8. γϑαὶ, γογὶ [8Ὁ]6 πο ἰ8 106 δαυὺ- 
Ἶοςς οὗὨ τπ6 ἱπῆίοοη, Ὀὰῖ τπδὲ τδῃ ἰδ (ῃ6 [δ ον οὗ 
διονδῆ. Τῆς νομάτγουδβ οοπδιϊτατίοι οὗ 8. ρ6ῖ- 

ΒΟΠΔΙ ΝΥ, 4 ἀἰνὶπ Ὠδίαγο ᾿νγδρρίην δτουπὰ [86] 
ΟἿΣ Πυμηδηΐ ἴῃ δὴ ἱπα 580}}0]6 ππΐοῃ, τομἀογοά 
τμἷβ ροββὶ Ὁ]Ϊ8. 108 δεῖιδὶ οοσιγγοηςθ ἰ8 106 πιοαὶ 
δἰ Κη ἤσδηῦ ἐγα τ} πῃ ΟἸὨτκτίδη τμθοίοσγ. ΤῊΘ δίοῃθ.- 
τηθης οὗ {Π6 [τὰ 6885 ΟἸ γίϑὲ νγ8δ 1 ὯΟ δ0Ώ86 δ 
δοὶ οἵ ν}}}- ΤΟΥ, 6 ἀενίοθ οπὶ νἱμουὺς ἴο ἃ 
Ρθδ86 ἔπ ψγϑίῆ οὐ αὶ Μοίοςϊς δἰτεϊῃρ προὴ ἐς 
πνοῆς οὗ [6 τιηΐνοῖβθ. Οὐ ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΒΙΥ, ἱξ ν88 
1Π6 οχργοδδίοη οἵ ἀοαβ ἱπῆπίϊο τνἱϑάοπι δηὰ ἰόντ, 
16 Ταδυϊς οἵ ἰδ οὐαὶ βοϊξιηονοῦ ριδοὺ δηὰ Ἵοι- 
Ρϑβδβϑίοῃη. 4.8 (8 τεοογὰ τὰηβ ἰπ ἐἶ6 [Ὀγο ίγοηι οἵ 
ἴ6 ὅοδροὶ, ἀοά ἐο Ἰονρὰ {Π6 ψοιτ]ὰ 85. ἰοὸ ρίνο μῖ8 
ΟὨΪΥ͂ ΠΈΘΕΡα ϑοηῃ. Απὰ (δαὶ ϑοη βαίὰ ἴῃ [5 05- 
ΟΟΥ̓͂, “ἴω, 1 οοπιθ ἴο ἀο τῃγ ννῖ}}, Ο ἀοὰ " (Ῥβ. χ). 
7,8; Ἡεῦ. χ. 9,10), δῃηὰ ἰπ εἷ8 ον ἢ Ρογθο, “1 ΔΥ 
ἄονη τὴν ᾿ἰΐ ; (ἢ18 ΘΟ δηἀθηϊ ἤλγο 1 χοοοὐνοα 
οὗ ΤΥ Βαϊδον" (ΨΦοῆη χ. 17). [τ νψὰ8 το αοάὰ 
ἴ6 δυργεῃθ, αοα [86 Ἰυάρμο, Οοἄ νῆοθο ἰδ νγῶδ 
ὑγόκθη, ψῆο οτἱρ παιθὰ δηὰ εδιτίοά {πγουρἢ [16 
δτοδὶ δβδουϊῆςο Απηά Ὀδμἰπά δὶ 16 νο]απίδτΥ δηὰ 
νἱοκοα δοίουβ ἰπη [16 δοο 68 Οὗ 1Π6 ργρίογί ᾽πὶ δπϑπὰ 
[6 Μουπὶ οἵ (ἰΑἸνάγγ διοοά “εῆονδη οἵ Ηοεῖκ, 
βαγίηρ, Αννακο, Ο ὅὁνοτάὰ. Τὴ [ΒΡ ἰδ!ὰ οἡ αἷμ 
{6 ἐπί ΠΥ οὗ τ8 4]}. [τ ρίοδϑοὰ 6 [ΒΡ ἴῸ 
Ὀγαϊδο Πῖπι. Ηπ ρυΐ [8 δοιι} ἰο ρστίοί. Τῆ Αροε- 
16 5 8 οἵ ἐΐο ἰονθ οὔ Ομ τοι 85 (Πδὺ ποῖ ρμδε6- 
οἷ Καον ράσο; Ὀὰῦ [Π6 58Π10 ἰδ Θ΄ΠΑΠ}Υ ἔππι6 οὗ 
εἴτ ϑίθγπιδὶ Εατπογ. “ Οοά οὨἸΥ Κποδ [9 Ἰονο οὗ 
αοά" Νο Πυπιδῆ ρῥἰυπιπιοὶ 18 Ἰοηβ ὁπουρῃ ἴὸ 
βϑοῃηά 1π6 ἀδρι}85 οὗὨ δι ζύδοο ννὨἰς ἢ Ἰοὰ Φοδονδὰ 
οἵ Ηοεῖβ ἴ0 βδῦὺ' οὐ ἢἷβ οἠἹγ-θεχοιίθη, ϑχἷδο ἐ86 
διορμοτὰ. Τ6 [οτὰ 9658 ψγῶ8 Ὠἰ8 οὐσῃ ὅοῃ, ἐδπ6 
ὈΓ  ίη685 οὗἁἨ Πἷδ ρίογυ δηὰ ἴ86 ὙΘΓῪ ἱπηαρὸ οὗ ΠΐΦ 
Ὀδΐηρ, ἀπά τπογοΐυγο ἴπθ οὐ͵οοὶ οὗἩ ἰπῆηϊς6 σοτμρὶδ- 
ΠΘΠΟΥ͂, ἀοαῦ τὸ Ηΐπὰ θαγοπὰ 4}} Ὠπηλδη οχργθδδίοῃ 
ΟΥ οφοπορριίοῃ, δηὰ νοὶ Ηθ βραγοὰ Ηἰπὶ ἢοῖ, θαὲ 
ἔλθου ἀεἰνογοὰ Ηΐπ ἂρ ἴον 8 8]}]. 

2. ΤΠ τοίδγοποοβ οὔ οὖῦν [τὰ ἴο (ΐθ 
θ6ΔῪ πηδίη]} Υ ἀροη ἰἴ8 βιαἰθπηοηϊ σοποογηΐηρ Ηἰδ [0]- 
ἰονογβ. Ιη Φόμη (χνὶ. 82) νὰ γοδὰ, “ Βεδῃοϊὰ {π8 
ΟαΓ ςοπηοῖῃ, γοα ἰ8 ΠΟ ΟΠ (πδῦ γ8 6}}8}} Ὀ6 
δβοϑίιοτοὰ υϑονν πηᾶπ ἴο ἰἰἷἰδ ογῃ, απὰ δ.18}} ᾿ἰδθᾶνυθ 
πι6 δοῃθ." Μαιῖπον (χχνὶ. 81) χίνοδ 8 ἰδίεσ δηὰ 
[ΠΡ ὀχριοββίοη, “" ΑἸ] γα υδ4}} ὑ6 οἴη δὰ Ὀοοασδ0 
οὗ τὴ {{||6 πἰσῦ, ον ἰδ ἰ8 νυγ θη, 1 ννῖ}} δεηῖῦθ (ἢ 6 
διιορῃεογὰ δηὰ τἢ6 βῆθερ οὗ τ ἤοςκ δ[}4}} Ὀδ δοδι- 
τεροὰ δὐγοδὶ." ΤῬὉΤΠ6 ῬγΓοΟμΏΘΟΥ ννῶϑ [0] Π1οϑὰ, ὑαὲ 
ΥΟΥΥ δ ἴγοῖ Ὀοΐης Ἐχπυδῖοα, ἰῃ τπ6 ἀϊδρογαίου 
οἵ εἰοὸ ἀϊξοῖρ!ο8 θη οὐὖν ᾿οτὰ νν85 αἰτοσιϑὰ. ΤῈ 
εϑ086 οὗ ἴδ ἢϊχῆς οὗἩ 16 τοῖν γα τπδὶ (πον 
αἰ τ τὰ 8 δίαρρεγθὰ δπὰ τἰεὶγ οοηδάδηορ ἱπιραϊγοὰ 
ΟΥ βαοϊ δὴ πηϊοναγὰ Ἄνθη. ὅ0 ἰΐ "88 δίγαυδ 

“16 οἴἴδθηδα οὗἁ [6 ΟΥΟδ8᾽᾿" δ[ΟΥ ἰϊδε! ἢ ἴῃ 
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ΘΥΘΙῪ βοπογαϊΐοη. Τη6 ἱρποιίηΐουδ ἀσδίι οὗ [ἢ 6 
ϑμορμαγὰ 8 ἃ δίυαπιθὶηρ-Ὀ]οοκ το τς ἤοοῖ. Βαι 
εἶθ ἀοοβ ποῖ οοπίϊηθο ἴῃ “1μ6 11π||90 ομοδ,᾽᾽ 116 
ἐδιυ ἴα} ἴον. ΤΏΘΥ ἀγα σοοουογοὰ ΟΥ̓ πὸ [τά 8 
ον Πδηᾶ, δῃὰ πηδὰδ ἴο τχοὐοίϊοα ἰῃ τῃδὲ νυν ΐο ἢ Ομ 0 
ἯΔΒ Ἰηοδὶ Οἤ[διιδῖίνθο.. ὙὍὙΠ18 15 ἱπιϊπηδιοθὰ ὈΥ τὴ6 
ϑανίουῦγ ἰῃ ἴΠ6 νογὰβ τ ΒΊΟΝ 9] ἴ[86 αποϊδλιίοη 
ἴῃ Μαιπον ρσίνεπ δῦονο, “Βυϊ δον 1 δπὶ γίϑθῃ 
δραδὶῃ 1 Μ}}] κο Ὀοίοτο γου ἱπῖο (4]}166.᾽ 8 ρο- 
ἱηρ Ὀοίοτε (προάξω), ἰδ ἃ ραϑβῖογαὶ δεὶ ἰη ὑπ οἷ τὴΘ 
διορμογὰ 688 [06 γᾶν, δῃὰ ἷβ Ὁ] ουγοὰ ὉΥ 1116 
ἂ αβὲ δἃ5 (πὸ δανίουγ ρδιμοσοὰ δραΐη ἴἢο86 
τὶ Ποὰ ἰη ἴδδγ οὔ ἴΠ6 πἰρῆς οὗὨ [πὸ Ὀείγαγαὶ, 80 
ἄοοβ Ηδ 51}}} χαῖθδγ [πόο86 ψῖιο δὲ ἢγεί βίασι ὑδοῖκ 
ἴτοιῃη ἃ ΠΟᾺΓ Υἱονν οὗ [Π|6 ΟΤΌδ8. 

ὙΠΟΥ πα [Πδὺ ογοβ8 ποῖ ΟΠΪΥ͂ τΠ6 σοπδρίοσυουδ 
Ὀαάμο οὗὨ (μοὶγ ῥγοίδδδίοῃ Ὀὰὶ 118 ἐπατγαοιογξιὶς ἴδαϊ- 
το. [Ϊπῃ δ σϑῃδυκλῦ!] 9 ρϑϑβᾶρο ἴῃ 1ἴΠ6 Οο5ρ6ὶ οἵ 
Μαῖδπον (χνὶ. 231-25), ον [τὰ ἢγβι ἰοτοῖθ! ]8 ἢ 15 
οπῃ δυβογίηρδ αἱ τ6 Ππαηἀδ οὗ [ῃ6 οἰάογβ δπὰ οἰίοΐ 
ΡὈτίοδίβ πὰ δοσίθθϑ, δῃὰ τῃθη ἱτπητηράϊαιοῖ γ ργοσθθὰβ 
«ἴο δεῖ (ΓΙ 5:π|}18. γῖ819 88 [6 ΠΟΘ ΒΒΆΓΥ γο80]1 
οἴ διὐδοϊιπιοηῖ ἰο Ηΐπι. Ηΐ8 δά πογοῃιδ πιιιδὲ ἡθεὰκ 
ἴΔΚ6 ὉἘΡ {πεῖν οΓῸ88 δηὰ ίοίϊονν Ηἰπὶ ὀνθη ἴὸ 6ο]- 

1:8. Τῇ τηοίίο οὗἉ ἴ[Π6 Βείοτιτηοά ἱπ Ηο] πὰ --- 
Ολωγοὶλ ὑπάεν λα Οὕτοξε ---- ἰδ τἴτὰ6 οὗἉ 4}1 Ὀδ]!ΠΘνογβ. 

“ΑΙιὶ εδδὶ ν1}} ᾿ῖνο ζοάϊγ ἴῃ Ομ τίδε 6808 δ}4}} κυΐ- 
ἴγ ρογβοουτίοη. “ὙΠῸ το π ἀδρ οὗ [6 που] ὰ 
ἐδ οῃπιίῖγ πεῖ Οοὐ.᾽" “17 γο τοῖα οὗ {Ππὸ ποτὶ ὰ, 
ἴἰὸ νου] που]Ἱὰ ἰονα 1ϊ8 οὐνη, Ὀπὶ Ὀδοδυδα γ6 8ΓΒ 
ῃοὶ οὗ τῃ6 ψυτ]ά ὑ0 1 πᾶνὸ σμοβθῃ γου οι οὗὨ [᾿ς 
τοῦ], ΓΠογείοτο ἴΠ0. γοτ] ἃ παι ἢ γοῦ." “1 ὑπο 
δνο ρογβδοοι θὰ π|6, [ΠΟΥ νν1}} 4150 ρεγβεσιῖθ γου."ἢ 
Βοϊΐονογβ ἴπθἢ δῖο οὶ ἴο σοπηῖ ἰΐ ΒίγΔηρο γῆθη 8 
"ΕΠ ἐγἴ4] Ὀ6 [8118 [Πθιη, 85 1 1 ΓΘΓΟ ἃ δίγαηρο [πῆρ 
(1 Ῥοι. ἱν. 12). 80 ἴδσ ἔἴγοπη δείπρς βίγβηρα, ἱξ ἰδ 8 
ΠΟΥΤΩΔ] ἐΥ̓ΧΑΘΑΒα θὰ Οοὐ᾽Β ΡῬϑορίβ δὸ ἴο ὑὕδ “ ρδὺ- 
(Δ κασα οἱ ΟἸ τβι᾽ 8 κυ ετγίηρ 5." [Ποὶγ 0886, 85 πῃ 
ιν, (Π6 ΟΥΟδ5 ργθοθάθβ [ἢ6 ΡΟ. 
ὝὨδη ρτοδὶ ργου θη] οαἸ δ  τἶ68, δα οἢ 88 ὙΒΓ, 
ἘΠ] πς6, ἰλπιΐηθ, οὐσαΓ, ΠΟΥ ΔΓ ἢ ὀχορι. Βυϊῖ 

[ἢ δίγο ΚΘ ὙΒΙΘΝ ον Π6] 8 δηαὰ ἀθβίΓΟΥΒ ΟἸΠΟΓΒ, 
ἱδ ἴο τ1πθ ονοιτυ θα ἴον ροοὰ. Βδά ἴγϑ08 8ΤῸ πιουζὶ- 
ἰοδδὶγ γτοοὐϑα ουῖ, δαῖ [6 ργοοὰ ΓΘ ΟὨΪγ “ ρυτγροὰ ᾿ 
οὐ ργυποά. ΤΠ 6 βρυτγίουδ, γεργοῦαῦδ χτηθῖΔ] ἰβ οδδὶ 
ΔΎΔΘΥ, Ὀπ1 ἴπΠ0 σοποΐπο δες ]6 σοτηο8 οαἱ οὔ [Π6 ἤμγ- 
Ὧ800 μυυ ρα πὰ δηποὺϊοὰ. [τ τᾶ ἡθοάξι} [ὉΓ 
τῆθ ἰο σὸ τπγουμὴ ὉΠ ῥτόοοβϑ. Τῆο Πο]ΐοδὶ οὗ 
ΤΏΘΓΟ ΠΊΘΉ ἷ8 ἱπηργονυθὰ ΌΥ͂ ραββίης ἰπγουρσῇ ἴΠ6 ἤγα. 
Α ἐν ΘΠΟΟΙ πὶ ν88 ῬΙοπου πορὰ ὑροη Ψοῦ ὃθ- 
ἔοτο δἰ5 δῇ)! 8, δὰ 16 ἰ5δ16 οἵ ᾿ἷβ ἈΏΡΔΓΑ ἢ ο]οἀ 
ΕΣ δυσὶ ἢΐπὶ ἰδὲ ΠῸ νγ88 νἱ]θ, δπὰ ἰἸαϊὰ 
ἴπχ ἱπ ἀμδὲὶ Δηά 85868 (χ]. 4 ; χΙ!. 6). ϑουγοννῦ 

ΔΙῸ ΟὨΘ οὗἁ ἴΠ|6 ἰοΚοηδ οὗ βοῃδβῃϊΐρ ; ἴ0 ἰὌγχοὶ εἰΐδ ἐδ 
Ὁ ἐδίηι ἰπ 16 ἄγ οὗ δανογθῖγ. “ Τὴο ἔρ!]ονεδιΡ 
οὔ εἶδ δυθετίηρ᾽" (ῬῺ]. 111,10}, 116 σοπιπμλιηῖῖν οἱ 
διορπογὰ πὰ ἤοοεὶς ἴῃ ἰγία]8, [8 ὁὴ6 οὗἁὨ (πὰ ὑ]6856ι] 
ΤΑ ϑιδγε5. οἵ ἴἋ6 ΟὨγβείδη 16. Βοίθνογα αἀτίηκ 
οἵ Ομγῖϑι᾽ 8 σὰ δηά δτὸ Ὀδριϊζοαὰ υυἱε ΐ, Ὀαριΐδηι. 
Οοτμαρδηϊοηδβίνρ ἴῃ δοῦγονν [ΚΒ [Π6πὶ ὉΥ Οἰοϑοῦ 1168 
διηιὶ ὑτὶηρο [πο πὰ ἰηἴο ᾿Θηάοτοῦ σοπιηπηΐοη ἐπ8π ἰδ 
Ῥοϑ810]6 10 ΔΩΥ ΟἾΠΟΓ ΨὙΑΥ. Απά 50 1Π0 δϑοϊπη}]α- 
«ἴοπ Ῥγοοθθᾶν τρί αἰ ΠῸΠπι οἸΟΥΥ τὸ μίοτγ. Το 
δ ΟΙΠ ΩΣ ρΘΟΡΪΘ 81Ὸ ἐπδηκοϊ ἱπίο ἴπο ἱπηαρο οἵ 
(μοῖτ οπο6 δυδοτίηρ Γογὰ, δηὰ ΓΒ6Υ ᾿σεο}γ σίοτγ ἰη 
ἐπῆγε 68. 

8. ΤΙ ϑυτηπιὶὶ οἵ πιιπηδη [δ] Ἰοἢ ΠΥ ἰ8 ἀσδογὶ υσϑὲ ἴῃ 
186 πλῦτιια} Ὀγορτίοιοσβῃΐρ νυ ΐοῖν τη6 Ῥτορμοῖ, (ο]- 
Ἰονίης ὶ8 ργοάθοοββουβ, ἀδοῦῖθο8 ἴὸ αοἀ δηὰ ἰιὶ" 
Ῥϑορίθ. θη ἴδ6 ομβ ᾿δηά, ϑΦεϊονδῖ βαυβ, [{ 18 ΠῚῪ 
Ρέορίθ. Τῆι ἰουπἀδιὶοι! ράδϑαᾶσο ΟἹ ἰδ μοΐηὶ ἰδ 
εἰνοη ἴῃ Εχ. χὶν. ὅ : “ Υἴς 58}.84}} Ὁ6 ἃ ρεϑου δῦ Γ685- 
ΓΘ ἀηἷο τὴ6 αὔονε 8}1 ρθορίοβ; ἔογ }} τῇ8 Ἵδυὶῃ 
ἰδ τοΐῃϑ.᾽ 

ΖΒΕΟΒΑΒΙΔΑΗ. 

Ὠδιοηβ Ὀοΐοηις ἴο Ηΐπὶ 848 Οτοδῖοσ δηὰ Ῥγοϑοϑενοσ, 
Ὀυι Ηδ 8 Ὀέοι ρ]εδϑθα ἴὸ σἤοοβθ ομα ἴο δβιδπὰ ἴὸ 
Ηἰτὰ ἴῃ 8 μεγιίσυ! αν δηὰ πλοδῖὺ δ ἀθδυίηρ το ΔΏοῃ. 

Ιρτϑεὶ ἰβ ηἰ8 ΓΙ 2, δοὶ ἀρατὲ δῃὰ ἀϊδπρυίειοά 
ἔγοπι 4}1 οἴογβ 88 ἃ ροβδοβδβίοῃ οὐ μευ αν νϑ]υς. 
Οὐ θευϊ. νἱ!. δ; χὶν. 3; χχνὶ. 18; Ῥβ. Ἴσχχχυ. 4; 
Μα!]. 11}..17. Τδηρσύυᾶρα οΥὗὨ [Π6 58126 ἴδῃοῦ 8 8 
Ὀἰϊοὰ ἴῃ 16 Νον Γοϑιδιηδηὶ ἴὸ τὴ6 Ο τ βείδη ζ 
ΤΟΙ; “8 ρυγομαβοα ροββοβδίοῃ " (Ερῇ. ἱ. 14), “ἃ 
Ῥθου δν μθορὶο " (ΤίταΒ 11. 14; 1 Ῥεῖ. 1]. 9). τοι 
ἴπ6 Ἰὴ858 οὗ [Δ]||}6ἢ ἤϊθη, Φομονυδὴ οἴοοβοα Δ ἰἴπ- 
Πυ Δ Ὁ]6 πὴ} τι 46 οπὶ δ οοπάοδοθῃ δ ἴο ς68}} 
ἢἷδ ρογιΐοη οὐ ἰπμοσίϊδηοθ. Οἡ ἴθ Ηθ ᾿ΑΥ 5.68 
86 ΥἱΟΠ 68 οὗὁὨ δ 15 ρτδοο, δῃά ἰη ἴπθπὶ Ηθ γονθϑὶβ ἷδ 
ΕἰΟΥΥ ἴο ἴπ6 δαἀπικϊγαιοη οὗἁὨ δὶϊἱ ΠΟΙΣ 1ῃη 16} θη 68. 
Απὰ {6} δῖὸ ἤειοα ἰο τ)ἷ8 Βίρἢ ἀοδβιΐην, Ὀεΐπρ οου- 
ἔογτηθα ἴο ἔδο ὶ 6 οὗ ἐποὶν [οτὰ, δὰ οὐνοάϊδας 
ἴο ἷ8 11. Α6 δυο Ηδ δραγϑδ (πεῖ ἴῃ (ἰππη68 οὗ 
τα] δὲ ἃ πη δρϑύοι [8 ΟὟ 50} ἴπδι ϑοσγυοϊὰ 
τὰ (Μ4]. 11}..17}, δα ““ ἷ8 ἀφ! ἢ ἢ18᾿" ἢ ἴδθει 
(νον. υἱῖῖ. 81), δηὰ τεϑοΐοϑβ. οὐδοῦ τἤθτλ νει 8.9 
0 οἵ ἃ ὑγίάδρτοοῦλ οὐδοῦ ἰιἷβ Ὀγίαα (18. ᾿χὶϊ. 5). 
Ου ἴδ6 οἵδοῦς βαπὰ, ἴμ6 ὑϑορὶς βδύ, δοιιονδὰ ἰδ 

ΠΥ αοά. Νοῖ ΟὨΪΥ ἀο τῃ6Υ δοκηονίορο ΗΠ ἐπὶ δὲ 
ἀἰνὶπο δὰ ῥγοΐδββδϑ εἷδ ψ ΟσθὨΐ ἰῃ αἰ ποιίίου ἔτοσα 
Ὠοδίμοη οὐ ᾿ἰπῆάοϊθ, θὰ ΠΟΥ τοοομηΐσο Ηΐπὶ 86 
τοῖν ἱηἤηΐ6 ρογτίουῃ. Τὴ κηον]οάχο οὗ Ηΐπηι ἱδ 
16 θαδὲ οὗ 41} Κπον)οάρεδ, πὰ ἰνΐ8 δούνοθ 6 ε})ὁ 
εἰχοδὲ ἴογια οὗ ϑη)ογπιθης, Ηἱδ ἔλνοσ ἴδ ᾿ΐα, μἷθ 
ἰονϊης-Κίηάηοδ8 Ὀεοιῖεῦ ἐπδη ᾿ἴ6. Ηἱ5 μογέδοοδδ 
ΓΘ ἃ δ μῥἱοῦρε οὗ 1Ποὶγ δβαίδιυ, Ὀϊοβδοάηθαθ, δηὰ 
μίουγ. ϊΐς ρἱβ δ΄ Πιίδῆγ δηὰ ργοοίουβ, θαῖϊ Ηο 
Ὠΐπη86 17 8 ὈΘΓΊΟΓ [ΠΔῃ ἰἤοτ 4}}, δὰ ἐΠ6 ἱπτηδιο 
διὰ δδογϑὰ σοι τωι ῃοη ἢ 8 ῬΘΟΡ]Ὲ ἃΓο ροιτοϊ το ἰὸ 
μοϊὰ τ Ηΐπὶ 8118 [86 τηθᾶϑιιγο οὗἁἨ Γποὶγ Πρ ρίῃεδε. 
Ενοῃ πὑπᾶοὺ ἴΠ6 βῃδάονβ οὗ τῃ6 Οἱά Τεδιδπιθηὶ 
{06} ἴουπα τποὶγ δύργοπιθ ἀρ] ρηῦ μογο. Ὁ (Οοά, 
του τὶ τγ Οοά, ΤΥ δου] {πὶ γοίϑιἢ ἴου ΤΏΘο, κο: 
β6βὴ Ἰοη οι ἴον Τῆοο (156. ᾿χἕϊ]. 1). ἮΝ ΒοΙΩ ἤδνοὸ 
ἴῃ ποδνεη Ὀὰὶ ΤΏΘ6Ε1 δηὰ {Π|60ΓὉ0 6 ΠΟΏ6 ὍΡΟΙ Θδγίϊ 
{παι 1 ἀοεὶτο ὑοϑϊάο5 ΤΠοο (5. ΙΧχὶϊ!. 25). 

Ταΐθ ᾿Ἰπουμῶς 8 Δρρ δὰ ὉγΥ Αυμυδιίπο (ΟἿν. δεῖ, 
χχὶϊ. 20) ἴο τὴ ἔπτατο Βομθ οὗ ἴδ δρὶ ΓΒ οὗὨ (86 
αι. “ὙΒο τοσαγὰ οὐ σὶρ] δοιβῆθϑ Ὑ7}}} 06 Ηδ 
νῆῸὺ ΗΪπιβ6}  ἱπιραγιεὰ τὶν πιθουβῆθβθ, δῃά ὙὯῸ 
Του ΐθ68 Η π186} [μ6 ἡ ΟΣ τΠ6γῸ ἐδη ὃς 0 σι 
τἴογ οὐ σιθαίοσ. ΕῸΣ νμδὶ οἶδ 88 Ηθ βεϊὰ ὃγ 

ιἷἱ8 Ῥγορδοῖ, “1 ν}]} ἴο πο πὶ ἃ (Σοὰ, δῃὰ ὃς 
8.411} Ὁ6 ἴ0 π|6 8 Ρεορίο;᾽ νψίδιὶ εἶδ ὑπὲ (Ὠΐδ: “ 
Ὑ0}}} δ6 ἴδ τ δοχεῖα ΠΟΥ 2}1|8}} Ὀ6 δϑιἰδβοὰ ; 1 ν1}} 
06 4}} ἰΐηρα ἐπδὶ πχθιὶ ΓΙ ἢ ΘΟΟΒΙΥ ἀθδῖτο ; ̓ἴθ δηὰ 
6 8}1}}, δὰ ἴὈοἀ δηὰ δυυπάδῃοσο, χΙοΟΥΥ δηὰ ΒΟΠοΊ, 
δἰ ροδοθ ἃπὰ 4}} (ἰημβ.1᾽ ΕΓ δὸ ἀο σ“ὸ ΓΙΡΉΠΥ 
υἱπἀογβίδπα 6150 Πδὶ τὴ6 Αροϑῖ]ὶθ 88γ8, 7 4αἱ (οά 
παν δὲ αἰῤ ἐπ αἰἰ. Ἠδ ν}}} υε τ1Π6 ἐπα οἵ 41} Ουν ἀθ- 
βῖγοα, ὙΠῸ ψ0.}} Ηἰ πλϑο! ἢ Ὀ0 δοο νὶϊϊμοῦῖ οηά, υὶ}] 
ΡῈ ἰονοὰ νίνπουῖ δϑιϊθῖυ, Μ}}} Ὀ6 ρταϊβοὰ νυτποαῖ 
ΜὙΘΑΓΙΠ688. Τἷ8 αἰϊδοιίοη, {118 Ὀυδίηθ8δ, [ἢ18 ἔμ η0- 
τἰυη οἵ οὔν Ὀαοΐης νΝ}}} 6 οομμηοῦ ἴο υϑ 4], |ἐΚὸ 
1: ὁτοσί δδιίηρς 1186}. 

ΒΟΜΙΠΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΛΔΟΤΊΙΟΑΙ,. 

᾿" ΜΟΟΕΒ: ογ. 7. Αισαΐζε, Ο ξιοογα͵, οἴο. ον 
[βαγα] δὴ οὐἱἹὶ ἰδ δίῃ ἤθη ἰξ σου μὰ (4}} ἑοτεῖ τὰ 
5.101 δρδίηδι (οὐ 5 ΟὟ σΟδα14] δηα νὰ} ]-ὑθ]ονοά 
δοῃ! ΚΥΝ ἀθαιὰ οὐ Οἰηγῖϑὲ ννγῶβ τὴ6 πάϊςοΐΔ] 568- 
ἴθηοα οὗ ἀοὰ εραϊπδὶ βίη, 16 δπάμγδπος οὗ ἴδ8 
ῬΘΠΑΙ οΥ̓́ΌΠ6 ἴανν, δηὰ {πογοίοσε, δι Υ νυἱοδεὶ- 
οὐδ δηὴ ργορίτἰδίουγ. Νὼὸ δυγῆδη τηογίϊ οδη στηϊδ- 
Δὰ υνὶ τ 1η6 ἱπβηΐῦθ πηογὶξ οὗ 16 ποῖκ οὗ ΟἸγίδξ, 

ΤῈ 8016 οδγιὴ ἰδ 1Ἀ80 [μογά 5, δηὼ 4} ἰος Η6 ἱσοὰ {π|6 ί ῃθ- ῬΓγοδδ δ οῃθ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΙΨ. 

ἙΑΤΙΡΗ ἘΠΒΚΙΧΕ: «Ατσαζο, Ο ξιοοτά, οἷο. ΤΠΪ8 
ἴοχῖ, δβῖγβ, ἰ8 Ὁ ὙΘΥῪ ΝΟΠἀΟΥΓΪ] ΟΠ6, ἃ8 ἜΥ̓ΘΥ ἃ ῬΟΟΓ, 
ἸΏΟΤ3] τηλη ῬγοδΟΠοα ἀροη. ΕῸΓ ἴῃ ἰδ {Π6ΓῈ 18 ἃ 
εἰουΐ, ἃ Ὠίαςοϊς οἰοια, 84, εἰοπᾶ οὗὨἩ ἀϊνῖηθ ψγϑῖῖ δπὰ 
νοηροδηοο, ἴδ οἰουα οἵ ΟἸγίβι᾽ δ Ὀ]ΪοΟΟΥ ραββίοη 
ὙΠΟ Δ ἀγα ἴὸ ΟΟ]ουγαϊο [Π6 τηϑιοσαὶβ οὗ τ}8 
ἀδΥ; Ὀυὺ Κα {π6 οἱοιιά τ1π8ὺ Ἰοὰ Βγϑ6] ἰῃ τὴ6 ψἱ]- 
ἀοιηοθδβ, ᾿πουρ ἢ 1 δὰ ἃ ὈΪΔΟΙΚ 5'ά6 τονγαγὰ (γῖβιῖ, 

107 

δηὰ 106 ΟἾΔ δῖὸ οσδεῖ ἰηΐο ἴποὸ ἦτο, αι τνῖδουῦϊ 
ΔΎ ὈΟποΗ͂ϊ, [ῸΓ ΤΠΟΥ͂ ἅτ ὙἘΟΠΥ σοπδιιπιοᾶ, Βαϊ 
ΏΘη ρσο]ὰ δηὰ 5|ν γ ἃτὸ ρὰξ ἰη [86 ἤγο, 10 [8 τὲ 
ΒΥΟΒΙΟΥ ΡΌΣΕΥ ΏΔΥῪ 6 ρῬτοαἀπορά, δπὰ Ὑηδὲ 15. ὑ͵ΓῸ- 
εἴοιιθ Ὀ6 π)λά6 ΤΟΤΕ ΔΡραγοης. Ὧο ΠΥ δ8Κ ὙΠΟΙΠΟΥ 
Οοα εδη ὃν [8 ϑρί τις δίοπμθ ἄγαν ἴΠ6 οἰδαΐ ἴο Γθ- 
᾿ϊρίοπ, δπὰ ἰἴβο, ἢν τ} 18 ἢταβ οἵ δ] οοη ᾽8 ΠΘΟ68- 
βΒαιΥ ἃ ΤῊ ΔΉΒΘΓ 18, {πᾶ [Π6 ῬτΤοΟΡἤΘΣ ΒΡΘΒΚΒ ποὶ 
οἵ ψηδὶ αοα σδη ἀο Ὀαπὶ οὗ ψδὶ Ηδ ψ}}}}] ἀο, δηὰ 
Ὑ6 Οὔρῇὶ ποῖ ἴο ἀϊθραῦο οὐ ἴπ6 δυῦ)οος Ὀα Ὀ6Ὸ δϑὺ- 
ἰϑῆεὰ ἢ ναὶ Ηδ Πα5 δρροϊπιθᾶ. ῬὙΠουρῇ οἢ68- 

ζὸ τ 88 ἃ Ὀτριῦ δηὰ ἸΙρῃϊ βἰάς ον αγὰ 4}} [Π6 
Γ86] οὗὁἩ αοὐ ; ἴον (5 οἰουὰ οἵ Ὀϊοοά ἀϊς1}}}8 ἰπ ἃ 

ΒΨ ΘΟ ΒΠΟΥΟΥ Οὗ Ὀ]οΒδίη 8 110 ΡΟΟΥ δἰ ΠΠΘΓΒ; [Π6ΤῸ 
8 ἃ ἰσίιῦ ἰπ (η16 οἸοα Υ Βογοίῃ ννθ τηΔῪ 866 ἀοὰ ἰῃ] εἰβοηοης 15 Βαγὰ ν ἢ }|6 τὰ ἀγα πηδογροίηρ ἴδ, γαῖ 
ΟἸὨτδὲ τϑοοῃοῖηρ τ1ῃ6 νοῦ] αηίο Ηἱἰπηβο ἢ, νὰ Βῃοιυ]ὰ οϑπηδῖθ ἱϊ δύλω ΤΟ], ἴῃ6 ῬΘ680680]0 
Ολυνν: ἩῺ τορῆπα ἰλέπι, οἷς. ὙΠῸ βιυθθ]ο ἥπιτβ οὗἩ σἱρῃύθουβποββ (Η6Ὁ. χὶΐ. 11). 

δ. ΕἾΝΑΙ, ΟΟΝΕΙΙΟΊΤ ΑΝῸ ΤΕΙΌΜΡΗ ΟΕ 6ΟΡ᾽5 ΚΙΝΟΌΟΜ. 

ΟΗΑΡΤ ΚΕ ΧΙΥ. 

ἰδλε Ηοίὶψ Οὐΐν (νετβ. 1,3). Β. 7ῆὟεπ Οοα πηϊνασα- 
νε8 α ἤηπαὶ απα σίοτίοιια [εἰϊθεν- 
γ618. 8-1]). ὕ. Τὴε Ἐπεπεῖδε 

αὶ (νοσβ. 16-19).. Ἐς, ἕν 

Α. ΑΑ σνεαὶ απὰ αἱ γδὲ ευοοεβε Αϑεαυϊ ἐς πιαάς α 
ἐομδὶῳ ἱπίενροεοβ, σταπίβ ἔἔβδοαρε, απαὶ αῇἴετ α πιϊηφίοα (Ὁπαϊ οι ο Ἀϊπρϑ 
απο (νοῖ8. 8-7). Ο. 4 ϑδίσεαπι ὁ ϑαίυαίϊον ρου οὐον ἐδ ἤαπ 
ατε ολαφίϊϑεά (νοτϑ. 132-15). Ε. 71λε Πεπιιαπὶ ὁ Τλεπι ἑωγπ ἰο (λα 
ϑαίονι δεοοπιέβ ἰλοτοισὴίψ Ποΐψ (ν6γ5. 20, 21). 

1. Βε6}ο]ᾶ, ἃ ἀφ  οοτπϑίῃ ἰο Φϑβονδῃ,} 
Απμὸᾶ [ΠΥ Βρο0]]} 15 ἀϊνἀ6α ἴῃ {Π6 τιϊαβὲ οὗ ἰ{968. 

2 ΑΠάὰ] ν1}1 σαίμοῦ 411 ὑπ0 πδίίοῃβ ἰο Ψεγαβαί θη ἰο δα[]9 ; 
Ἀπᾶ (86 οἰὐγ 51.411} Ρ6 ἰδίκθῃ δπὰ {π6 ἢουβϑβἦ γἱῆρα, 
Ἀπᾶ {π6 νγοϊηθῃ 888}} θ6 γανίβῃβα ; ὃ 
᾿Απᾶ Π4]} {86 Οἰτγ 58}}4}} ρῸ ἔογιἢ ἰπΐο σαρ νιν, 
Απά {πὸ τγϑϑίἀυθ οὗ [86 ρθορ]θ 814}} ποῖ 6 ουΐ ΟἿ ἔτοτα [86 αἰΐγ. 

8 Απά Φομονδὶ 8}}8}} σὸ ἔογι ἢ δὰ ρει ἀραϊπβὺ {Ππο86 πϑίϊοῃβ, 
ἈΒ ἴῃ ὁ δΪ8 Ἃ(ΔΥ οὗὨἨ Ὀδ[|16, ἱπ [ἢ6 ἀδγ οὗὨ οοῃβίοι. 

4 Απὰὰ ΠἢΪ8 ἔδοὺ 8881} βίαπα ἰπ (πδὺ ἀδὺ ὑροὴ ὑμ6 Μουῃηίὶ οὗ ΟἸῖνοβ 
ὙΥΏΙΟἢ 18 Ὀοίοσο 6 88] θὰ οὐ {Π6 δαβὶ ; - 
Απὰ {π6 Μουπὶ οὗ ΟἸ]ἶνο8β 8.4}} Ὀ6 βρ}1 ἴῃ {π6 σθηΐγθ 
Ἐαδύνγατα ἀπὰ τϑϑυναγα, ἃ ΥΘΙῪ φτοδὶ νδ]]ογ," 
Αμα ἢ] οὗ [Π6 πιουπίδϊη 588]} γθοθάθ ἰοσχαγάβ (Π6 ποῦ, 
Αμπά [108 (οὐ Βογὴ) μδ] ἰοταγα {Π6 βου. 

ὅ Αμπὰ γὁ 88}8}} ἢθο ὅ (ο {86 νδ]]6γῪ οὗ τὰν τπουπίρϊηβ,ἷ 
ΕῸΓ (86 νΔ]]16 0 οὗ ὑῃ6 τηουῃίδ᾽ 8 8}.84]1] γϑϑοῖ υπίο Α:8ὶ, 
᾿Ἀμὰ γο 8}8]] ἢδθ 88 γα 64 Ὀοέοτο (6 δαγίμαυδκο, 
Τῃ {π6 ἀδγβ οὗ [7}2218ἢ} (6 Κίηρ οὗ Φυάδβ ; 
᾿Απὰ Φοβονδὴ ΤΥ Οοα 5}8]] ΘΟμη6, 
ΑΙ] {86 8β6ϊηΐ8 τ] 0Π66 ὃ 

Ὁ Απὰ ἴῦ 588}} οοῦιθ ἕο ρᾷ88 1ῃ ἰ(δδὺ ἀδΔΥ, 
70 ψ1}} μού Ὀ6 σὺ, (80 ρ]ογίουβ ὃ νν1}}} νυ ιπάγανν ὑμϑιλβοῖνθβ. 

1 Απὰ [ἢ 44Υ 881} Ὀ6 016, 
1 584}} 6 πόση ἰο Φεθβονυδῆ, 
Νοῦ ἀΔΥ δπᾶ ποΐ πΙρῃ, 
Ἀπὰ αὐ δνθῃΐηρ ἔπιθ {πθγ8 8841} 6 Ἰρλὶ. 

8 Απᾶ ἰὑ 584}} Ὀ6 ἰπ (δαύ ἀδγ, 
Τλνὶηρ ψαίθγβ 8}8}} σὸ ουἱ ἔγοτα “9Θγαβαίθσι, 
ΗΔ] οὗ ἰμϑιὰ ἴο {86 δαβύθγῃ 19 βρ8, 
᾿Απᾷ 41} οὗἁἩ ἰδϑῖὰ ἕο 86 ᾿ϑβίθσῃ 868, 
Τῃ ΒΌΠΙΠΙΘΙ 8Πη4 ἴῃ ὙΠΕΡ 8}8]] 1ὲ 6. 

9 Απὰ ϑοδονδῆ 8881} Ὀ6 ἰεΐῃρ οὐῸῪ 41} ἐπ Ἰδπὰ ; 
1η τῃδὐ ἄν Φθθονδὴ β8.14}} θ6 ομϑ ἢ δῃὰ δὶβ πβϑ1η6 ΟΏΘ. 
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10 ΑἹΙ 6 Ἰδῃηὰ 8}8}} Ὀ6 σπαηρϑα [1|κὸ [6 ρΡ] ἴῃ 

11 

12 

18 

14 

1ὅ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Ετοῦλ αοῦᾶ ἰο Εἰησοοπ βου οὗ ΦΨογυβδ θαι, 
Αμπᾶ 886 8114}} Ὀ6 Ὠὶρὶ), 2 δηὰ ἂν 6}} ἰῃ Ποὺ ρ]ωοθ 
Ετοῖη ΒΘ) δα η᾿ 8 ρϑθ ἰο [δ ρ]δοθ οὗ [πο ἤγβί ψαίθ, 
Τὸ [Π6 ΘΟΥΠΘΓ ρσαίθ, . 
Αμπά ἔγοιῃ {π6 ἴοννον οὗ Ηδῃδηθαὶ ἰο (86 Κἰηρ᾽Β ὙΠΏΘΡΓΟΒ568, 
Απά {ΠΥ 588}}8}} ἀὐγ6}} ἱπ Πθῦ, 
Απά {Πϑγὸ 8ῃ8}} θ6 ὩῸ ΏΟΓΘ ουγϑο,}Σ 
Απαᾶ ΦΔεγυβδίθση 88|8}} 81} βϑουγο. 
Απά μδι158 5}}81}} Ὀθ (Π6 ρΙαριθ 
1} πο ἢ Φοθονυϑῃ ψν}}} βιχῖῦθ 4}} [π6 ῥϑορὶϑβ " 
ΒΟ ἢδᾶνο ἔουριῦ ἀραϊηϑὲ 96 ΓΌΒΔ] θ τὰ ; 
Η]8 5 6 8}} 8}}4}} σοῃβιπιθ ΔΊΎΔΥ 8116 ἢ6 βίδῃδβ Ὡροὶ ἷβ ἔϑοϊ, 
Απά ἢΪ8 Θγϑδ8 8}}8]} ΘΟὨΒΒΏΌΣΩΘ ΔΎΔΥ ἴῃ {ΠΡ} βοοϊκοίδ, 
Αμπᾶ ἢΐβ ᾿οῃρτθ 8ἢ.8}} ΘΟ ΒΌΠη6 ΔΎΔΥ ἴῃ (μον πλοῦ. 
Απά ἰὺ 5841} Ὀ6 ἴῃ ὑμαῖ ἀΑΥ {Πα 
ΤΠΟΓΟ 5}18}} θ6 διμοηρ ἔμοῖι ἃ τοδὶ σοηδιβίοη 17 ἔγοπα δθ μονῇ, 
Απα {Π6Υ 58}}8}] 861Ζ6 ϑδοῦ ἢΐ8 πὶ ρ ΟΣ Β μδηα, 
Απά [18 Παῃᾷ 5}8]] Γῖβθ ἊΡ δραϊηβδὺ ἴπθ6 πδῃὰ οὗ μἷβ ποίου : 
Αμά Δυάδῃ 4180 884}} βρῆ δἱ 5 Φθυυβα]θια, 
Ἀπᾷά [86 τὶς 68 οὗὨ 811 (6 πδίΐοῃβ δγουῃᾷ 8}8}1} 06 σαι πογοᾶ, 
(ὐο]ά δηά βἰϊνοῦ πὰ Ἄρρβδγεὶ ἰῃ στοαὶ δρυπάδῃοθ. 
Απὰ 80 ᾿3 6})4}} θ6 1Π6 ΡῥΙαρὰο οὗὨ (16 ΠΟΙΒ6, 
ΟΥ̓ ιὴ6 πιυ]ο, οὗἩ [Π6 οϑΔπιοὶ, δπὰ οὗὁἨ {Π6 888, 
Ἀπᾶ οὗὨ 4]} (6 σαι116 (μαὺ 884}} ὈΘ ἱῃ {8680 ΟἈΙΏΡΒ, 
Εν 88 [Π|8 ρ]αρ!θ. 
Αμπὰ [0 5}|81}} θ6 (δαὶ 
ΑΙ] ἐμαὺ ἰβ Ἰοδ οὗἩ 1806 παίοπβ τ ἢ σλτὴθ δραϊηδί Φογυβαίοση 
5}4}} Ὁ ρὸ ὍΡ ἔγοτῃ Ἶ Ὑϑᾶγ ἴο γὙϑ8 
Τὸ ψουβεὶρ {π6 Κίηρ, “οβονδὴ οὐ Ἡοβίβ, 
Αμᾶ ἴο Καορ ἔπ ἔδαβί οὐὗἁἩἍ [Δ ΌΘΓΠΔ6168. 
Αμπὰ ἰὺ 984}} Ὀ6 (παι τβοϑοὸ οὗ ὑπὸ Ἐ ἔλγ111168 οὗ (6 θα 
5.Π4}} ποῦ δΡῸ ὉΡ ἴο Φογυββ θη 
Το ποσβὮρ {π6 Κίηρ, ϑϑδονδῃ οὗ Ἠοβίβ, 
ὕροπ ὑπϑῖὰ πο γ6 81}14}} θ6 πο τϑίῃ. 
Αμὰ 1 [6 ἴΆΤΩΙΥ οὗἩ Εργρὶ ρὸ ποί ὉΡ δπὰ δογηθ ἠοῖ, 
ὕροη 5. τποὰ (μ6γὸ 88}41}} "6 ἤΟῃΘ, 
[Ὁροι {μοπὶ] 884}} Ὀ6 πθ ρίασιυθ 
Ὑ1} πο ἢ Φ6]ονδῇ 8841} ρίαριθ {Π6 πδιϊοῦϑ 
ὙΥΒΙΟ ρῸ ποῖ ὑρ ἴο ΚΘΘΡ [86 ἔδαβί οὗ ἱβΌΘΓΠΔΟ]68. 
ΤΙἶδ8 8Π4}} θ6 {π6 δίῃ ἢ" οὗ Ἐργρὶ, 
Αμπὰ [86 βἷῃ οὗ ἃ}} (86 παίϊοῃβ 
ΒΟ ρὸ ποὺ ὑρ ἴο ΚΘοορ ἐ}6 δαϑί οὗ ἰβΌΘΓΏ80168. 
Ιῃ ἐμαὺ ἀΔΥ ὑπο γθ 8881} Ὀ6 οὰ {πὸ 06}18 5 οὗἨ [πὸ Βογβθδ, 
ΠΟΙ 688 ἴο Φεομονδῇ, 
Αμᾶ {86 ροίβ ἴῃ ἴ(ῃ0 Βοι86 οὗ Φοῃουδῇ ᾿ 
5.411 Ὀ6 88 [16 θον]8 ὈΘίοτθ [Π6 Δ} ΔΓ. 
Απά ΘΥ ΣῪ ρΡοΐ ἴῃ Φογυβαίθηι δηα ἴῃ δ ἢ 
541} "6 Πο]π688 ἴο φϑῃονδῇ οἵ Ἠοβίβ. 
Αμπὰ 4}1 γγμο δδουϊῆοθ 8}8]] σοιὴθ 
Αμὰ ἰδἶζο οὗ ἰἤθῃλ δηὰ βδογί ῆοϑ ἐποσϑίῃ, 
Απᾶ {μογο 814}} πὸ τότ 09 ἃ Οδῃδϑδηϊΐίο ἢ 
Τη (86 μοι οὗ Φοβονδὰ οὗ Ηοϑίβ ἴῃ ἐπὶ ἄγ. 

ἘΚΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΔΤΊΟΑΙ, 

1 Μετ. 1..-- ΤΙΝ) οι το δο οσππιοοινὰ πῆθὰ [0] -- δοδιοναμν ἄμγ. ϑοο χοξ. δά ΟἹ. 
8 Ψαι. 3. -- ὉΣΆΣΠ. 1μο Μυσοοῦ διδρὰδ μθεθ ἴα μίδου οἵ Μοίδος, ἰο πον ἰδὲ 2 γονοὶ [6 Ἰοαᾷ. 
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ἃ Υετ. 2. -- ἈΡΊΚΡΕ ΧΩΝ Το Κοεὶ ᾿ϑαδοξϊδαξοο ἴον [ἷα ποτὰ, Ὠοτφ 8 δἰδουθοσο (ὈθΏς. ΧΧΥΪ!. 80, οἷο.), 86 ποτὰ 

9 Φ -α 8 γον ποράϊοαδ δα ρΡὨθηίπτα. 

4 ον 83. -- ὩΥ͂2. ΤΏΟ ῥτοροοϊἴου 15 ἴο Ὁ6 ΒΡ] 16 ἔγοπι ἐμό ποχὲ οἶἴδυδα. 

δ ον. 4. --- ΝᾺ ἰκ ποῖ αὶ ἐαξ. οοπείγμς. οἵὗὅἉ δὰ (Εν )ὰ, ἀσεϑη), Ὀυϊ δὰ δδοϊυΐθ ἕοσι οὗ [}6 δαιίβ!δ ποῦ (τε). 

6 ον. δ. --- [ὰ ρίδοι οὗ ὩΣΙΦ3 βονογαὶ Μ83. σοδὰ ὩΪ323, νοι ἐδ (86 τϑαδϊορς ζοϊοσοὰ ὈΥ ΧΧ. Δ4., Άὅγτα.» 
Ταγξ., ταῦ. ἰ.6 ἤγδβιὶ οὗ σπὩΪΟὮ τοΏοΥ ἐμφραχθήσεται, 8ὁλα δὲ φδἰορρεά ωρ. Τπία ἰδ δἀορίοὐ ὈΥ ΕἸ ύζχαο, Ῥαίδο, ΒΙΔΥΏΘΥ, 

᾿ 80 Βοοιδιογά ; Ὀαὲ 9 θ0Ώ86 δ δ0 ἰπορὺ ἐμδὶ ϑοσιο τηούθγ οτἰἰἰςα γί 1.86 οὐαὶ ἴοὸ Ὠοίΐοο ἐξ. 

7 γον. ὅ. -- ὙΠ δ ποῖ 8 δἴσηρ!ο Ρ' υταὶ, Ὀὰὲ 85 ἴμο βυβῆχ οὗ ἰδο ἤτεὶ Ῥοσβοῦ. 

8 Ψετ. ὅ. --- Τηβίοδὰ οὗὁἩ ΟΝ ταϑὴγ Μ38. διὰ δὶ] ἐμ οἱά νϑγωίοῃδ σοδὰ ἯΥ, Ὀπὶ ἔδο ἴοτωλον 18 ἕο 6 Ὀτοίοττοὰ, θοῦ 
82 ἴμ6 πιοτὸ ἀἰδῆου!ἐ τορι δῃὰ 88 ποῦθ Υἱνϊὰ δηὰ ὀχργοβεί γα. 

9 εν. 8. --- Ηϑοάθσβοιυ οἷδίτλδ ἃ ὑσοροῃάοσδηοο οἵ Ν38. δυϊδογὶιν ἴον ἔμο Κοεὶ ! 5} οτος ἴθ Κοιμο ἢ 59, δυὰ (80 

δοοίϊοηξ γογαίοησ 8}} ἕνον ἰΐ, γοῦ οχδζϑίίοδὶ Ὡδοϑϑαί Ὑ σοῦ ρο 18 οαα6 ἴ0 δορὶ τὨ9 Ἰδέϊοῦ. 80 Π᾿Θ χα ΌΟΓΩ, Ποϊπιιληα, ΚιϊΙοῖ- 
οι, Κόδ]ον, Καὶ, Ρσθβδοὶ, Ὦγ. ὕδη γος ἰῺ ΠΟῪ Ανγαὐ. Ῥίδια, Εάτοὶ ἴῃ 8 ὨΘῪ ἀϑτγιηδῃ Ὑ Υδίοα, οἷο. 

19 ἐγ. 8. - ἸΏ. ΤΏο Β. Υ. “ΤΟγιηοῦ " ἷξ τοϊβοδαΐησ. Τὰα αϑηονδὴ ρίνοα “" οδϑὶ" ὙὩϊοὴ 18 οοττοοῖ. Τδ0 

οῦτονν ἀοιοττηϊϑὰ ἔο Ῥοΐηῖϊβ οὗ [δ 6 σοιρδδε ΟΥ̓ Ἰοοκίηρ ἴο [Π6 682ι, δῃὰ μὸ τμδὶ γδϑ Ὀοίοσο ἨΒΘΙῺ ὙῪΠῚ ἴῃ0 οοὐδὶ͵ δᾶ 

σὐδὲ τ ἸΔῈ τα θομϊηά, τὸ ποδί. 
11 ον. 9. -- Ποπάδγρου οὔὐϑοῖδ ἔο ἴδ6 τϑηἀοτίης "" σΘΟΥΔῺ 58}}8}} Ὀ6 ΟὨΘ.,,) ἐδδὲ ἰδ τη ίκοα " ἔΠ6 Ῥδλδαρὸ ὑδδοῦ οἰξῃον ἔμδὺ 

Φαθονδὴ ν͵2δ2ϑ ποῖ οὔθ Ὀαίοτο, οὐ ᾿Ώδι᾽, πῷ Υἱ}} πὸ ἰουροῦ Ὀ6 ἔτοο ΟΣ ἐγίυ:6 ; ̓, δπὰ ἢθ του άοτγα τ 9 ΟΥ̓Δ 8Δ'οὴ9 598}8}} Ὀ6.᾽} 
Βυῖ Πὲδ6 Βογυρ]οδ τὸ ἰἀϊθ. ὙΓΠΔὲ ἐδ πιϑδὴῖ 5 (Ὠ6 αὐλῦόγδδὶ τοοοχζοϊτίος οὗ ἴ80 ἀϊνίηθ ἀπ δοὰ δβο] -οτἰδίοηοο, δὰ [6 19 
οὈϊλϊηδὰ δὶ δα νοὶ! ὈΥ ὑἐδ6 ΟΥ̓ ΏΔΥΥ τοη ον ς 88 ὉΥ ἴη6 Οη6 ἰἰο δυρῃβοδία (οἷ. θυαε. τἱ. 4). 

12 οσ. 10. --- Τα [6 9 ΟὨΪΥ ῬΪδοθ ἩΠΟτΟ (86 ἴοτηη ἘΝ ΟοσΌχ; ἴῃ 81] οἷος οδϑοθ ὅν} 8 Ὡδοὰ. Ττυθ, ὨΟΙῸ 

Ῥάγας ἴαϊκοα ΤΩ Σ Ἃ ἴον 8 ῬΓΌΡΟΣ Ὠοθη, δηὰ τοράσγδ, Κα ἐδ 6 ρα οὗἨἩ Φογάβιι δ}81} Ζοσιυβδίοση δυὰ Βδιηδῃ ὑ6 ΤΓῸΪ Ἶ] 

δοὰ ἰπθδοϊθι " ([χ. τμὸ. στυο5.}, Ὀυιῖ [15 ἩΒΟΙΥ ἀϊδγεκαγὰς ἴῃ δεοθηΐδ, δΔοὰ Ὠιγη δῆ Ω0 οαυϊναϊοηξ, δίησο ἴπ6 τηϑη 08 
οἵ δυο δὺ οὔδουτο ρίδοο ψουὰ Ὁ6 ππιοδηϊηρ. Ηο Ὠϊηδοϊ ἢ ἰθ Βἷ5 πὸν Θογιηδὴ νογείου γοϊγηδ ἰο τἴ86 οἱὰ ἑηἰοτρτοίαϊί οι 

18 νες. 11. -- ΟΣ, Τὸ ΕΟ Ὺ. “(οἰΐον ἀολιγ οἴ], ΠΔΡΪῪ ΦΧΡτοδθοδ ἴπο ἴοσοϑ οἵ ἐδ ἷδ ποσὶ, γ]ολ τρθδῶδ δύο! 

ἀοαϊσυςου οδυδοὰ Ὁγ δ ἀϊνίηθ ἀθοτοθ πα οὕτεθ (ΑἹ. ἵν. δ). 

14 Υον. 11. -- ΓΘ Ἵ τῶν, Βοτο, ἴλο δίείοϊ σοηοτίυκ 2.4 δόοωγε, 18 ταοτο Υυἱνἱὰ ἰδ ἴῃ Ε. Υ΄., φαγεῖν ἱπλαδὲιεά. 

16 εν. 12. -- ΣῊΝ -α Ρεορίοδ, οἵ. οὐ γῇ!}. 22. 

16 αν. 12. --- Ηἰς ἤόβῆ, οἴοσ. Το δυ δῆ χοβ δῖ Δ1}1} εἰυκυϊος ὁχοορὲ ἴω ἐδ ολ8ὸ οὗ ἐδ 1δδὲ Ὡοῦ, ἐλσὶν νιον. ΟΥ̓ ΘΟΌΣΩΘ 
Ὧ τηρδοΐπς 18 “ἴ ΘΟ ἢ Οὔ 8 ᾽" Π65Ὦ, οἷο. 

117 Υες. 12. -- ἘΤΌταΟΣς "" ἄοοδ Ὡοὶ οχρτοδο ἔδο ἴα]Ϊ δοῖιδο οἵ ΤΟΥ͂Σ τα 8 ῬΘιιΐο ἰοσῖοσ οὐ οοηὔαδίου (1 8δ6ηι. χ]ν, 20} 

18 ον. 14. -- 3. Το ἰοχὶ οὗὈ ἴδμο ΕΒ. Υ͂. [6 τἰξοξ, δοὰ πο τιδσείηδὶ τοαάϊης ἀσαΐκεὲ ἴο Ὀ6 τὠροϊοα. 8.6 Εχοῦ. διὰ 

στῖι. 

19 Ὑαγ. 1. --- ἸΞ. Βοτθ Ῥγθοϑάδβ [88 φουτϑδ εἴ γ9 Ὁ; οἰφοτμοτο ἔδο οτατ 8 ἡπεὶ [ἢ9 τονοσο. 

40 ον. 16. --- Το οοπδίσαοίοι 8 Δ: βοοϊ]ου τ ο : Ἰδο δβιυῦοοι δίδοάϊης δυδοϊυἱοὶγ δὲ 9 Ὀορχίπηΐηκ, τ͵Ὦ116 ἰδ9 ρεϑάϊοδ 

(9 ἀρρουδεά νι τ ταῦ ἐσπῦεγ. ἩνΝ. 

41 νον. 16. -- 

Ῥιθροεϊείου (οἷ. 14. [χ. 28). 

ὙΤ ἰδ Βίογα!!γ “οσι ἐλ6 διιβέοίεπον ὁ γεοδν ἴο γϑδσ," ὈῸΪ ὌΧρσθδθαθ ὩΟΙΟΪῺΣ τοοτὸ (88 ἴδο εἰπιρὶο 

42) ον. 17. --- ΤΏ6 “" 811 " δΌρΡΙ] οα ὈΥ ἐπα Ἐ. Υ͂. ἰ9 αυϊο δυροτῆπου. 

45 οι. 18. -- ὈΣῸ Ἐ) ἰοἰσοάυοοδ ἰδ6 δροίσεαίϑ, δοὰ Κ,ΞΕΙΑΙ 6 ἰο Ὀ6 δυρρὶἰοὰ ἤγοτι ἔπ ᾿τϑοϑάϊῃα Υοσϑο. 

Ἢ Υοεν. 19. -- ΠἸΝΙΘΣΓΤ αΧΧ.: 

Ῥιδϊπρΐ. 
θυ ΒΙ016 Ὧπδ, ἀε τομάς; πίθον, δώμας. 

26 ον. 20. -- 

ἁμαρτιά, ΙΕ. : Ῥεεεαῖμι) βου] ΒΌΓΤΟΙΥ 06 τοηδοτϑά δίπ. ποπονυεῦ ἰδ ΤΩΔΥ ὃθ ΦΧ- 

τ. ὕαδαῃ Ὄγςοκ, ἴἢ ἴὴ9 πον Αὐδοϊο ΒΙ]0]ς6, οορίογαιϑ ἰο ἐδ Ἐ. Υ͂., 86 ἀοϑβ Βισεὶ ἰὼ ἰδ Οογσδη γοζαίου. Το 

Σ Ὁ. ΧΧ, : χαλίνον ; Υαἱκ.,. ἥαπερι; ᾿αῖονς, Κὠείμηρ ; θὺΣ ἔπο πιρδηίωκ ἰὰ ΒΕ. Υ΄, ἘΠῚ [ΠἼ 
ὯΟΝ δαί! 8 μοὰ. Ὧτ. Εἰκσε εἰτοθ δὶ Τοσὰγ Ῥδυδρίισαδο, ἐἐπλιήίπε ὁγίαϊα ονπαγπδηίϑ. 

46 Υοτ. 2]. --- 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ 8 οοποϊαάίηρς οπαρῖον οὗ [Ππὸ Ῥτορἢ δὲ 88 Ὀ66η 
ΥΕΓΥ͂ ὙΔΙΙΟΙ ΒΥ ἱπίεγρτγοιεά. (αἰ νίπ, ατοῖδιβ, ἀπά 
ΟΥμοῦβ δα ρροβοὰ ἰΐ τὸ τείον ᾽ο {{|6 {{π|65 οἵ ἴΠ6 Μαο- 
σϑῦσθοβ, ὙνὨϊοἢ ΤῸΓ ἃ ὙΔΙΙΘΙΥ͂ ΟΥὨ ΓΟΆΒΟΠΒ 18 8οϑτοαὶ 
Ῥοβϑῖδ]θ. Μαγοκίυ9, [0] νη ΟΥΤ] δὰ Τηθοά- 
οτεῖ, εἰ ὐψὶ [18 Οροηΐηρ νοῦβοβ ἴο ἴΠπ6 οοηαυθϑϊ οὗ 
δεγαβαίθπι ὃν ΤίταΒ, ἀπὰ υῖτ Ηἷπὶ ἀρτθθ ΓΝ, 
Αἀδπὶ ΟἸατκο, δπὰ Ἠδπάδγβοη ; δαὶ ἔπ οἰγοῦτη- 
δἴδηοοθδ ἤοτὰ δίδίθα ἀο ποὶ οοττοβροπὰ τ 186 
ἴλεϊ5 οὗὨ Βίβίοσυ, ποὺ ἱΐ {Π6Ὺ ἀϊά, οου]ὰ {πὸ ἐοτπλοῦ 
Ῥαχὶ οὗ [86 σμδρίον 6 Υἱο θη} Υ ̓δαπἀοτοὰ πόσω ἰϊν 

22. ΧΧ, ἰτδηεῆν ἰλ9 ποτὰ. ὙΌΪΕ. ἐγβοδιδιοῦ, --- πγοαίον ; τοὶ Ἀνάπιεν. 

δίῃ οοηποοιίοι τνῖτἢ το Ἰδείογ ρα. ὙΠ “Ἰδοῦ 
ογἰεἰείδια " (Ηἰἱ εχ, Ἐποῦεῖ, Μαιγοῦ, Ἐινα] ὰ, Βου- 
ἴΠοδα, οἴς.), γεῖου 1Π6 Ῥϑβϑϑῆρα ἴο 18 μοτιοά ἰτηπιοάϊ- 
δίθὶν ῥτθοθάϊηρ 1π6 Βαῦγ]ο ἰδ Θχἢ]6 ἀπὰ ἴῃς Οαἴ88- 
ἴΟΡἢ 6 τπθη ΓὨτοδίθηΐηρ ΦογυβΆ]6 πὶ; απ ἤθη Γο- 
τυϊπἀοὰ οἵ 116 οσοηίγασὶ Ὀεΐνγεοη [ἢ 6 Ῥγοαϊοιίοπ διά 
ἐο ἔκοῖβ, ρΡΡ68] ἴο {π6 οἰ ἰσα] δἷπὶ απ ὰ οοπαϊοπαὶ 
πϑξιτο οὗ ΤΟΡΠΘΟΥ͂ δ ΠΙΠῪ δοοουπεπρ [Ὁ τῃϊ8. 
Βαϊ ὄνδῃ δατηϊἰπρ' {Ππδὶγ ργιποῖρ᾽α, ἦς 4068 ποῖ 8 
ΡΥ Βατθ, ἴον ει}8 σπαρῖον α8 ποιΠῖπρ, τῸ ΒΑΥ οὗ δ᾽ 
δηᾶ Ππάσπισπι, οἵ τεροπίδποθ δπὰ οοηνογβίοη οἵ 
186 Ῥϑγὶ οἵ 10 οσγοπδηϊ ροομὶο, θὲ ΟὨΪγ οὔ {ποΐτ 
ἀτοδλάδιϊ γ8}]5 δἀπὰ ρμ]ουίουβ ἀοἰνογαποθ. ὅδϑυοῦ ἃ 
Ῥγοάϊοιίοι, δι ἀτεδδοὰ ἰο πάλι ἰῃ ὑπὸ 1451 ἀδοθῃ» 



110 ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ. 

πίυπι Ὀοίοτα {Π6 οχίΐο, σου αν οχογίθα ἢῸ 
ΒοΘΙ ΕΠ] ἱπδυθηςοθ, δά Του] ἴπ6 ρ]ονίης 
δἰδιοτηθηῖδβ οὗ [Π6 ἰδίῦοῦ ραγὶ οὗ 1 πάνθ πὸ οοπηΐοτῦ- 
ΑΓ ἴῃ ΔΗ͂ ΒΕΒΈΠΕΙΣΕ οἵ (δς τοϑιογοα ρεορίβ. 1ὶ 
ΟἿΪΥ τοιηϑι8 (ἤδη ΟἰΠοΓ ἢ Τ᾽ ογάβυοτι ἢ, Β]Δγ- 
ΠΟΥ, Νούοομῃε, Μοογο, σον ]68, οἴο., ἴο γοίδὺ 10 ἴὸ ἃ 
Ῥοποά γαῖ {πτιγθ, οὐ 1 ΗΘηρβίθηθεγρ, εἰ], οἷς. 
ἴο δῦρροβδ ἴπδὲ 11 ἀθβογ 68 ἴῃ ρΌΠΟΓΑΪ (ΟΥΠῚ8 [ἢ 6 
σοῖο ἀονοϊοριηθηὶ οἵ τπα ΟΠ υτοὺ οἵ αοἀ ἔτοπι [ἢ6 
σομητηδηοοτησιὶ οὗ τἢ6 Μοβδίδηϊς οὐὰ [0 118 α]086. 
Τη οἰτποῦ σα86 τῃ6 σμΔΡΙΟΥ τη8ῖ 6 ἰΔΙΚΘ 86 ἤσηγα- 
εἶνα δηἀ ποῖ [ἰΐοσαὶ. “ΓΟ οἰδανίηρ οὗ τὰ6 Μουπίὶ 
οὗ ΟἸένοβ 'π ἔνγο 0. [6 ρΈΓΡΟΒβ6 οἵ αῇοτγαϊΐηρ δϑοδρα 
ἴο σι ονοβ ἔγοπη 16 βα τ ; τ ον ίηρ οὗἁὨ ἴννο 
Ῥογροῖθα) δβιγθδιηβ ἴγοπι 1ῃ6 ΠΟΙΥ ΕἸ ἴπ ορροβὶϊε 
αἰγοοιίοηβ ; 1Π6 ον ! πρ οἵ [Π6 Μῆο]ς ἰδηὰ ἰῃ οΥγάοΥ 
ἴο ὁχα]ν τΠ6 ὈρτηΡ]6-ἰηοπ ἢ αίῃ ; [Π6 Ὑδατὶ Ρἰ στ πι- 

οὗἨ 4] παιίοηῃϑβ οὗ 116 ϑασιῆ ἴο Ζογιβδίθῃ : διὰ 
1ῆ6 ΓαΠΕΨΑ] οὗ τ οἹ βδογὶ ἔοθβ οὗ τπ6 δίοϑαϊς γὶῖ- 
π4] ; [0696 ΔΓ ἈΪΑΙΉΪΥ δΎτη θ0}}0 4] δίδιοηθηΐϊδ, δὰ 
ποῖ {πογοίογα Ὁ. ΔΠΥ ΤΠΘΒΠΒ ΠΗΙΊΘΔΉΣΠΡ ΟΥ̓ 0}56]658. 
ΤῊ οπδρίεγ ἀοδ8 ποῖ βίδηἀ δοῃβ ἴπ {16 δου ρ ΓΕΒ. 
ῬάΑγΆ 1619 τὸ τὸ Ὀ6 Τοππὰ ἰη βδαϊδῃ (ἴχν., ᾿χνἱ.), 
Ἐποκῖοὶ (χχχνυῖ!., χχχὶχ.), δηὰ [.δηΐοὶ (χἰ!.), ἃ8 
Ψν6}} δ5 ἰπ 1Π:6 οἰοβίπρ ὈΟΟΚ οὗὁὨ [Π6 Νον Τοϑιίδιῃοηῖ. 

ΤΏς Ῥτορδοῖ θορῖη8 τ ἢ (Π6 δοοοιιπὶ οὗ 8Δπ αδἷ- 
ἴδοκ πιδάθ Ἰροη ἴΠ6 ΠΟΙΥ ΟἾἿΥ ὈΥ 411 ὨΔΌΏΟΠ8, ὙΠΟ, 
ἰηδιοαὰ οὗ Ὀοΐηρ ἀεδιτογοῦ (Ἰκ6 αορς δηὰ Μαροὸσ 
πῃ Ἐζοκὶθ})} Ὀοίοτα μοιηρ ρΡοβϑοβϑίοη οὗ [56 ΠΟΙΥῪ 
οἷΌ, βοῖζα δῃηὰ θ᾽ πδυ ἰξ δηα ΟΔΙΤῪ ΔΎΔΥ ΠΑ] ἰτ8 

υἱδιίοη, Ἐ}} 1Ππ6ἢ δῖ6 τηοῦ δηὰ {πνατίοα Ὁ 
δε νεῖν ὙΠῸ ΡΓΟΥΪ68 Θβοδρα (ὉΓ ἢΪ8 ροορὶθ. Τ]ν8 
θδίατο οὗ ἐδοαρε ᾿πο]π68 ΟὯΘ ἴο σεραγὰ ἴΠ6 Ρ88- 
ΒΡῈ ἃΞ5 Δῃ ἐμάν ἰοίατα οὗὨ 411 ἐμ σοηθίςϊθ οὗἉἨ 16 
ΟΒατ ἢ 118. (068. 

(4.) Νετβ. 1,2. Τῇῆὴε Αἰίαεῖ. Μετ. 1. ΒεΒοϊά, ἃ 
ἄδγΥ οοσαϑίμ, εἴς. Α ἄδυ ἴο ψ. βου δῇ ΞξΞ οηβ Ὀθ]οπρ- 
ἱπᾳ ἴο Ηΐηι, δρροϊηιδά ον ἐπ τηδηϊ βϑιδτίοη οὗ ἢ]8 
ῬοΟνΟΣ δηὰ ρίοτυ (εἶ. 18. ᾿). 12). ΤΠ πΔ] τοβυὶὶ 
τρδῖκοδ {π|8 δου λπι ρῥἰδίη. ΤΥ 8βΡοῖ], οἷς. 
Τὸ Ῥτοόρῆοῖ δἀάγοββοβ [π6 οἷ Υ ἀπὰ 88 γ8 ἴἢδὲ ΠΟΥ 
Ὀοοΐγ, ποῖ (48 Τ. Υ, Μοοτο, [Ὁ] ον ίης ἴΠ6 Ταῦ- 

, ΒΙΓΒΏΡΕΙΥ ἱπηδρίη68) (παῖ ΜΏ]ΟἾ 8ῃὴ6 (Δ ΚΘΒ, 
δ ἐδει ὙΠ ΠΊΘΙ 18 Ἰδοη ἰτοπὶ ΠΟΙ, 8 ἸοΙ ΒΌΓΣΟΙΥ ἀϊ- 
νἱάοὰ δπιοηρ τΠπ6 ΘΟπῳΌΘΓΟΥΒ ἴῃ ἴΠ6 πιάϑι οἱ [ῃ6 
αἴγ. ΤΆ ἀοι4}}5 ἱπιρ] 16 ἴῃ {185 σοποσαὶ Δ ΠΟΌΠΟΘ- 
ΤΩΘηϊ ΔΙῸ δἰδιοα ἰῃ ΓΠΘΡΠοΧῦ ν ῦβο. 

γεν. 2. ΔΑϑὰ Σ Ὑἱ]} καῖμος... σαν δῃϑά. 
ϑομουδῖι οοἰϑοϊοὰ {688 παιίοπδ ι8ὲ 85 δ τουδβοὰ 
ῬΒΔΥΘΟΝ ἴὸ Ρυγβιιθ 186γ86] (ἔχ. χὶν. 4), ἰπ [Π6 8816 
ἭΔΥ 8η4 νὰ (Π6 886Ππὶ60 τοβα. Τῆα ἀϊνὶπθ ρυτ- 
ῬΟΒΘ ῥγοβίθ5. Οὐ 411 ἢυπλαη ται δηὰ νι ὶοοα- 
ΔΕΒ, Βπὰ ραὶπϑ ἰΐδ δῃηβ, ποῖ ΟὨ]Υ͂ ἰῃ βρὶϊθ, Ὀαὶ 
οἴϊοη ὉΥ τηοϑη8, οὗ πο. Τἢο τἰβίης οὗὨἨ [6 ουβο8 
δηὰ αἰδηοποηηρ οὗ [9 ΜΌΟΠΊΘΠ ἃγῸ ΟΧΡΓΘΒΒ ΟΠ 8 
ἴλκοη ΠΌΤ, 15. χιϊ!. 16, γθογο {ΠῸῪ ΓΘ υϑοὰ ἴῃ Γοί- 
ὄγθποθ ἴο Βαῦνίοθῃ. αΑμπὰ δ] οὗὨ [8}6 οἱΐν, οἷο. 
ΟἾΪΥ ἃ γναγὶ οὗ [Π6 ἱπηῃδοϊδηιβ δὲ ἴο Ὅο ἀτγίνθῃ 
ἰηῖο οχΐϊα, ἴῃ γτοϑὲ τοιηαΐη. [ἐ νδ9 αἰδογοηΐ δἱ 
1π6 ΟΠαϊάϑϑη οοπαποθδὶ οὗ Φογαδαίθμ,, ἴου {πο π Π16 
ξιοδίογ ρογίοη ᾿γογθ σδυγθὰ ΘΎΔΥ, δηά δἴογνυγασιὶβ 
Θνθῇ “ ἴπο τοιπηδοὶ εἰπἰαὶ τῶδ ἰοἴ" (2 Κίηχδ χχυ. 
11). Το νϑῦβὸ οδῃποὶ {ποσοίοτο γεΐου ἴο πὶ διὉ- 
)υχδιίοη. Νοῦ οδῃ ἰδ ὃὉ6 ἰοὰ το [6 ΟΥ̓ΘΓΓΠΤΟΥ 
οὗ 1Ππ6 ΠΟΙΥ οἷἷγ ὉΥ Τίτα8, νῆο ποῖον δὰ 411 π8- 
μα πη ἀ6Γ ἷ8 ὈΔΉΠΟΥ, ποῦ ἰοῖς ἃ ἢ ΔΙ οὗὨ [ἢ ρορ- 
Ό]αιίοη ἴῃ Ῥοββοβϑίοη οὐ ῃπεὶγ ὨΟΠΊΘΘ. 

(Ὁ.) Ψγ8. 83-.7. 7Τλε }οἰϊξεταποε. τ. 8. 568ο-. 
ψδῖ αοοίὰ ζοσῖ... , Ὀδίθ. Αοἀ Η᾿ π186}} μο68 
ἐοτι αμαϊπϑὺ {Π688 ἴ068, πὰ ἢρἢ5 (ῸΥ Πἷ5 ῬΘΟΡ]6 
88 Ηθ ᾿δ δοοσυβίοπιοα ἰ0 ἀο ἰῃ ἃ ἀΔΥ οἵ ὈΔι016. Ἧμὸ 
Ἰδίιοῦ οἰδῦϑθθ ἀοθα οὶ 566ΠῚ ἴο γϑοίδῦ ραγιϊο αν] ἴὸ 
1Π6 οοπῆϊοι αὐ τς Ηοὰ ὅεα (Φαοπιο, Ἠδηρείθη- 
ὈδγΩ), θὰ γαῖμοῦ ἴὸ ἴὴ6 Το 8 ζόπογαὶ ΘοΌΣΣΟ, 88 

ΒΙΟΥΤ ἴῃ ΠΊΔΗΥ ἴΟΥΤΩΟΥ ἰπδίαποο (Κεῖ, ΚΟΠ]ετ), 
δοβῇ. χ. [4-42; χχίϊ. 8; Φυᾶρ. ἱν. 15; 2 ΟΒτοη. 
Χχ. 15. , 

γεν. 4. Ηΐδ ζοοῖ εἰδιὰ . ... βου. ΤΠ 
βἰτπδιΐοπ οὗ ἴα Μοαῦηῖ οὗὨ ΟἸἶναΒ --- ΤΟ Ὦ 8 6- 
ἵΌΣΘ ΦΟΥΊΒ8Ι16Γ.Ὶ --- ἰ8 οὶ βἀἀοα 88 ἃ ΡΟΟρΡΤΑΡίοΑΙ 
ἀοδίρσηδιίοη, ν]ποΐ βαγοὶν που] ὰ θ6 ποραΐδβε, δαὶ 
ἴο ἱπαϊςαῖο 118. δα Ὀ ΘΠ 655 ΤῸ τῆ ροδίτοπ οὗὨ οπς 
Ψ}0 ἱπιοηάοα ἴὸ τγοϊϊενα [6 ΠΟΙ͂Υ εἶῖΣ. Ηἰΐπ ἔδει 
τους ἢ ἐΐ, απὰ [πὰ οβθος ἰβ τῆδι οὗ δὴ δατβαῦδΚε 
(5. Ἰχνὴϊ. 8; Νδἢ. 1. 5. ὙΠ 6 πιουπίαϊπ ἰς δρ ἢ 
του ρἢ ἴΠ6 πιὰ α]6 Ἰατταά πα} }Ὺ, 8ὸ παῖ τη 6 ὕπο 
παῖνοβ ὅ1]}] θδοῖκ ἔγοπι σδοῦ οἵἶοῦ, οπα ἰοπαγὰ [ἢ 
πουῖ, 106 οἵπον ἰονυγαγὰ τῆ6 δουῦῖῆ. 16 ΘΟ 86- 
4φιθηςθ νοῦ ὰ Ὅθ6 [Π6 ἰοττηδιείοη οὗ ἃ ν συ ὥτοαὶ 
ΨΘΊΙΘΥ Γυπηΐϊηρ δα80 δηὰ ποθ. ΤῸ οὔς ἤροϊηρ 
ἼΔΕ ἔτοι Ψογιβαῖοπι, (ἢ6 Μοιηῖ οὗἩ ΟἸν85 ῥγε- 
Βεηοα δῇ ΟὈδβίδοϊβ οὗ Ὧ0 5Γ8}} ἱπῃρογίΆπος, 85 ἴῖ 
ἀϊὰ το αν ἃ οποο (2 ὅπ). χυ. 230) ; δπὰ ἢςποῦδ ἴΐ8 
Ῥτγον 5οη ΠοΓα τηδάδ [ὉΓ γοπιουϊηρ ἴδὸ αἰ ΟΌ]ΕΥ. 
γεγ. 5. Αμπὰ γοὸ 884}} 8οο.... δυάδι. Τἢ6 

ῬΘΟρΙΪΘ νι} [66 ἱπῖο 6 γδ.19γΥ οἵὗἉ σὴγ τηουι δίῃ, 
ποῖ (ἢ86 ΤὙτορΟοη (Ψοτοπα, εἴο.), δι: ᾿πῖο το γδ]- 
ἸΘῪ Ῥγοάιιοοα ὈΥ͂ ἴ[Π6 ἴνο Ὠαῖνγοβ οἵ ΟἾἶνοε, πο ἢ 
ἈΓῸ ΡῬΓΟΡΟΥΙΥ 9416 ὈΥ͂ Φοῃμονδῃ ἀίϑ, β'ποα Ηδ δδά 
δῖ ρσίνοη (Πθπὶ {Π οἷν βορδγδαῖθ Ὄχι ϑίθηοα (50 ΠΟΔΥΪΥ 
8}} οΥ105).. ΤῊ τϑαϑοῦ ὙΠΥῪ ἴπ6 {πρτοῖνο5 δῃου ά 
ἤδα τ ΠῈΓ 8 τηδὲ τΠ8 ἰονοὶ οροηΐηρ δχιθπάβ ἴὸ 
ΞΔ], ὙΠΠΙΟῊ ὉΥ Δἰπιοδῖ 4}} οχροδθίϊοτβ, δηοΐθης δηὰ 
τηοάσγη, 18 Θοηβ᾽ ἀογοὰ 8. ῬΓΌΡΟΣ πᾶπὶὸ ἀσποιίηρ δ 
Ὀἶδοθ ποϑὺ Φογυβδὶθπι, θὰ "0 ἸΓΒΟΘ ΟὗὨἨ ΔΏΥ δῇςἢ 
Ῥίδοθ ΠΟῪ οχίβίβι Ηοηρβίθηθοῦς ἰἀδηϊεδ τὲ τὴ 
1π6 ““Β.1}}- Ε)26]᾽ οὗ ΜΊοδΕ ἱ. 11, ἀπὰ εἐχρίδῖηβ ἷϊ 
ΤΩΘΑΠΙ ΠΡ 88 ΞΞΞ ““ βιδηθΐηρ 5}}}},᾽" “ σοδδίπρ,᾽ 80 ἐπιδὶ 
ὙΠδὺ 15. ργοϊηϊδοα 8 [δὲ 16 ΥὙΔ]]ΟΥ 588} Ἔχίθηὰ ἴὸ 
ἃ. ΡΙδοθ ψῃϊς ἴπ δοοογάδηοε τ 118 ἤλπλα π|]] 
αῇοτὰ ἴο τπ6 ἢ Ἐν 6 5 ἃ οεδϑαίϊοη οἵ ἀδῆμον. ΚΌΒ- 
ἰοῦ ΤΟ] ονν8 ϑ'υτηπ). δηὰ “ογοτηθ ἴῃ τεῃἀετίηρ δι αά 

πταπι, ὙΠΠΟὮ ἢθ᾽ ΤΟΠΘΥΞ ““ ἴο ΨΘΟΤΥ ΠΘΑΓ,᾽ ὦ. «., 
ἴο ἴπὸ ρΡοΐπὶ ὙΠογα ἴΠπΠ6 ζαυρίεῖνος δοίι δ} Υ ἀσο. [᾿ 
866 ΠῚΒ Β᾽ ΠΊΡΙΟΥ ἴ0 ΒΈΡΡΟΒα {πδὶ 106 (ΟΥΤῚ ΓοΙου ἴὸ 8 

Ἶἴδοθ οαϑὲ οἵ ΟἸϊνοί, νχ8}}] Κηονπ ἰῇ ἴπ6 ῬΙΌΡΒοΙ Ἐ 
ΔΎ, ὙΠΙΟΝ ὈΥ ἰϊ8 ροβὶ τοι σου] 5ΠΟΥ [ἰἸ6 γ] }ΕΥ 

ἴο Ὅο Ἰοῃρ ποῖ ἴ0 ἤιγηΐβἢ 41} ποϑα ἢ] 5 ἷτον 
ἀπ Θβοδρ (ῸΥ ἴΠ6 βοοϊηρ' μεορ]θ. Τῆ6 βυγίξιηοβ5 
οἔ 1π6 ἢϊρίις 18. ἐχρ ᾿ ΠΟΙ ΑΓ ΞΟ ἴο ἴδδὶ 
οοοαϑίοηθα ὈΥ̓ ἴἢ8 9 δαυίδαυδκο ἴῃ ἰμ6 ἄδγα οἵ 
ὕὐυσσξίδῃη, νοῦ 8 τοίδγγοα τὸ ἰῇ Απγοϑ 1.1, ὕπὶ οἵ 
ὙΠἰοἢ 6 αν ΠΟ οἵποῦ ἱηἰοττηδιίοη. ὅϑόσμα (πη Κ 
τλδὶ (ἢ Βοοίηρ᾽ Ατίϑ65 ἴγοῦῃ ἔδυ οὔ Ὀοϊηρ 5.8] ουγοὰ 
πΡ Ἶ ἢ. ἘΠ ῖγ ἴθ65 ὈΥ 1η6 δασίῃαυδκο (Ηδηρείδη- 
θ6λ, 1611); ὈὰσΣ ἴς 18. ποτο ΠΔΙΏΓΑΙ [0 τοῖδσ ἰΐ ἴὸ 
ἴδασ οὗ Ποῦ οποηιῖθβ. Τη6 δὐαρὶ οἴδηϑο, δα 
ΦοΒονδ ἢ ΤΥ Οοα ΟοοΙ68, οἰς., χίὶἢ ἔἢ6 δι θὴχ οὗ 
ἴΠ0 ἰαδὲ στογὰ ἰῇ ἴἢ6 δοοοῦὰ ρογϑοῃ, ἱπάϊοδιθς τὸ 
᾿ΐνοϊγ' ἸοΥ̓ τῖἢ προ τῃ6 Ῥτορμοῖ διαῖ5 ἔθ δρ- 
ῬΘΆΓΔΉΟΘ οὗ ᾿ὶΒ ἀοά, 80 [δὶ 85 ἢθ 8668 ἰῃ νἱβίοῃ 
1η6 Βϊηΐηρ τοῦπυο οἵ μὶ8 βαὶπίβ, 6 βΡ88868 ΤῸ". 
ἰηάϊΐτοοι ἴο ἀΐγοοὶ δ άγοβθ, δπὰ Ἵχοϊδϊβ, Δ] ἐμ6 
βαϊτηῖα τὶ (869! Τθο βαϊῃ 5 ἤδγα, δοοογάϊηρ ἴο 
1Π6 ΘηΔΙΟΡῪ οὗ οἴποῦ ραββαροβ (δι. χχχῆϊ. 2, 8 ; 
θ δη. νἱῖ. 9,10; Μαῖϊ. χχυ. 81] ; ον. χίχ. 14), δὲ 
ἴΠ6 ΠΟΙΥ͂ αηροΐὶκ, δηά ποὶ (τ ηρᾺ) ὈΟΓῺᾺ ΠΟΙΪΥ δη- 
5618 δῃὰ ΠΟΙ τηρῃ. 

ψετ. 6. Απὰ ἐξ 588}1] "6, οἷς. Τῇ ἰοττηοῦ ρματίὶ 
ΟΥ̓ {815 νΟΓΒΘ 8 ὙΟΥΥ͂ ρῥἰδίη, θὰ: τΠ6 ᾿88ὲ ἔνο τνοσὰβ 
ᾶτὸ Οὔβουγο. ΤΠ Κοτὶ σεργοβθηῖβ δὴ ΘΑΥΪΥ διϊδιηρέ 
ἴο 6808 ρ6 16 ἀἰ βσι ΠΥ ὈΥ͂ δἰ τογίηρ τ. τεχῖ, χίνίην 

ΥἹΌΣ ἰηβιοδα οἵ ἸΝἾΒ)), ΤῊ 6 τᾶϑ δἀοριεὰ ΒΥ 
[πὸ οἱὰ νοιβίοῃβ, Ὑμἰςῖ, θοβίἀ 65, εἰι μοῦ δδουτοϑῖ 

τις ΣΥΝ ττᾶβ δγποηγιθοῦβ σῖτὰ ΓΙ, οοἱά, 

οΥ πιαϊπιδϊποᾶ ἐμαὶ ἐμ6 ἔσο τοδάϊως νος ΓΤ]. 



ΟΒΑΡΤΕᾺΗ ΣΙΨΤ. 

ΤΒοη, τοπάογίπα [ἢ6 ΤΓΟΥΤΩΘΓ που οδ, ὑπῸῪ ροῖ [6 
8686, “τ ν}}} ποῖ ὕὉ6 Ἰ᾿ίσῃς, Ὀχὲ (ἸΠγα ψι}} 6) 
οοἰὰ δπὰ ἰςθ ᾿" (Γαγρυπι, Ῥεβῃὶῖο, 8. π|π).ν [{4]8, 
δη δἐὸ [ἴΠπ6Ὁ]. δόιηθ ἰδῖον ογ ἶςβ δἀορίίπρ [ἢ6 
ΒΔη6 ἰοχί οοὐτάϊηδῖο ἴΠ6 τῆγοα ὨουΠ 8, δη ἃ Ὀτηρ 
τὨσπὶ 41} ππύοῦ {ΠῸ πομακίοῃ, ἢ, “ ΤΉ ΘΓ Μ1}} ποῖ 
Ὀ6 ᾿ς δηὰ οοἹὰ δηὰ ἰοβ, ἱ. 6., πὸ δἰϊοσῃδιίοη 
οἵ τὶ (Ενσα]ὰ, Βαηβοη, Ὀπαῦτγο). Βαι τἢ}8 15 
ἃ ΥΟΓΥ ΡΟΟΣ 86η86, πηδαβίαϊ ρα ΟΥ̓ ΔΗ ΔΏΔΙΟΟΥ ἴῃ 
δογίρίυτο, αηὰ νἰτποπὶ ἕοτοθ ἰη ἴΠ6 οοπποοιίοη. [0 
5 ἴΔγ Ὀοϊῖον ἴὸ δάθοσγαο τὸ {π6 ΟΒοι Ὁ, ἴῃ νηΐ [ἢ 6 
ΟἿΪΥ φυϑιμτ δ 1108) ΑἸ ΒΊΟΥ ἷ8 {π6 οοτι ἰπϑιίοη οὗ 
8 ἴοιηηΐη 6 ποῦ ἰἢ 8. γογὉ Πανΐηρ 8 ΤΩΆΒΟΌΪ ΠΟ 
βι ἶχ, τ ἢ ἢ ΘΌΤΟΪΥ 18 πο ἱῃΒΌρΡΟΓΔΌΪΘ ἴῃ ΗΘΌΤΟΥ. 

ΓΥΥΣ ΤΏΘΔΠ8 ΠΕΙῸ 88 6ἰϑονῃογο ργεοίοι ἰλίπρα, 
σι ἢ τΠ6 δἀαϊτἰοπαὶ ἰάθα οὗἩ 53ρ]εηάον οὐ ὉΠ] δ ΠΟΥ, 
88 ἴῃ ΨοὉ χχχὶ. 26, ὙΠοσο [86 τηοοῃ ἐδ 881 ἰο τα ῖϊκ 

Ἵ Ξξ ἱπ Ὀγ ἴη688. οὐἩ τηαρη!βοοπηγ. ὉΠ πγοη- 
τίου οἵ αῦ 7υδὲ ὑοίογθ βυρρεδίβ ἴπ6 Ὑπουρδι οὗ 
ἴπ δῖδγβ οὐ ὨθανΘἢΪΥ ὈΟάΐ68 1 ζΘΏΘΓΑΙ, 88 Ῥηδί 8 
ἱπιοπάοὰ Ὁγ ἢ86 αἸογίουδ τἰηρθ. ὙΤΠ6 νοῦὺ ἴπδη 
ἷ ἴκϑὴ ἰπ ἰἰ8 ὈΥΪΠΊΔΥΥ 86Π86, ἰο δὲ οοπίγαοίεα (ἢ. 
ἴο οὐτάϊο, ἢ ΟΠ 5641), ΓΘ τι τυ ΣῊ Ὠοσα- 
βοῖνοβθ. ΤΊ νν 016 νεῦβα τμ6η ἱπαϊςαῖθ8 ἃ ἀαῪ οὗ 
ἀδυκπςβ. Το Πἰρἢτ8 οὗὨ [6 ΘἈτ ἢ νν1}} 4}} ἀϊ5α 

τ. Ὑμαδῖ [86 ἴουτηοῦ οἶδυβο δίδίθϑ ἰῃ μ]αϊη 
ῬτΟθ6, ἴΠ|6 Ἰ ΓΙΟΥ͂ ΘΧΡΓΌΒ568 ΤΟ͵6 ἢραγαὨνε]γ. 

Μεγ. 7. Απὰ τ1᾽Ἀ8}6 ὅδ ν᾽ 881} Ὀ6 ΘΟ, εἰο. ΤῊ 
γοῦθ6 ΘΟΠΙ 065 {0 ἀσβοτίρίίοη οὐὗἨὨ [6 ϑοιτόνἕι} 
Ὁπι6 ἦτι8ῖ πηοητΙοπεὰ. 716 ἀκγ 5}}4}} ὃὉ6 ὁπ ἰῃ [Π6 
86Ώ86 οὗ 50] 1 γΥ, πηΐααθ, ροοα ΔΓ. 8.66 (6 1,οχί- 
Θ0Π8. [ 5 ΚΟΥ ἴο ϑθονδῃ, δπὰ ὉΥ ἱπιρὶ ἰςα- 
κίοῃ ἴο πο ΟοπΠὸ εἶδα, ἴῃ 118 γι παίατο. Νοῦ ὅδ 
δοᾶ ποῦ πἰκῆηΐξ ᾿Ξ πος δὴ δαχϊχίατο οὗ Ὀοιῆ, Ὀὰϊ 
ποΐτπον, ποῖ ἃ νυχϑήμερον δὲ ἃ}}, Ὀδοδ86 ἴΠ6 Πρ 18 
οὗ ποανϑῇ Ὀεΐηρ ρΡᾷξ οὐ, [ΠΟΙ 816 ΠΟ 688 Οὗ 
ἀδιογπιϊπἰηρ παῖ ἰδ ἀδὺ δηὰ τῆδῖ πίρῃι. ΤῊ 
ὙὙΠ0]6 ΟΥΟΟΥ οἵ Πδίιγθ 18 ΤηἸΓΘΟΙΪΟΌΒΙΥ τουογβοα. 
ΓΏΘ οχργοβείοῃ δὺ ϑυθῃέης ἐΐσηθ, οἷο. 5 (ἢ6 δη- 
αἰ οεὶς οὗ πὰ ἀφοϊαγδείοη ἰὴ ΑἸμοδ Υἱΐ!. 9, “1 τὶ }} 
σΑΌ86 {Π6 δῖιη ἴο ΡῸ ἀονῃ δὲ ποοῃ, δηά 1 νυν]! Ὀὑγηςς 
ἀδυϊπθδ8 ἸΡΟΠ 186 ἰδηά ἰῃ εἰοδῦ ἀαγ." Αἱ {πὸ 1π|6 
ΜὮΘη ϑοΤρογαΐηρ ἢ ὑπὸ Ὡδίυγα] οοῦγβθ οΟὗὁὨ δυδηῖβ 
ἀαγκποδα βου ἃ δοὲ ἱῃ, 4 Ὀτίσμι ᾿ἰχῆς ἀδιηβ. 
ϑ8οη)6 δχροβίϊογθ σοϊραῖο ὙΠ (ἢΪ5 γν6γ86 ον. 
χχί. 283-25, Ὀυῦ ([Π6 ν02ὸο ραββᾶροβ 8ΓῸ γϑάϊοα! νυ Αἰ 
ἴδγθης. ἢ ἰδ ἵτπιὸ ποῖ ΟὨΪγ δι {Π6 ἐπα οἵ 41} ἰὨΐη δ, 
δυϊ δὲ ΠΙΔΗΥ͂ 8 ῥγονίοιιβ ρεγίοα ἴπ {μ6 Ὠἰϑίουν οἵ 
18 ΟΒυτοῖ, ἰμαὶ δὲ ἀνθηΐϊηρ {ἶπι6 ᾽ξ θΟσΟπιθ68 Πρ ἢϊ. 
ϑοπι οὐ εἷος ψίνα [Π6 56Π86 ἴΠ118 δἰαίθα ὈὉγ Ῥ͵ΤΟΙ͂580Σ 
Οον]οδ, “ ΤΊ ογο 18 ἃ σγαδαικίοη Γπγου ἢ τῆγοα ἀἷ8- 
εἶἰποῖ βίαροβ: ἢγδιὶ, αὐτοῦ ἀδγίκμοϑβ [δ η, 8 ἀϊπὴ 
ἐπι Πἰχῆς, Κα {πὲ οὗ δῇ δα] ΐρδθο ; τμ6η, αἵ [6 6]0686, 
ψ ἘΠ ΘΠ γοῖ ταὶ ἢ Ἔχρθοὶ ἀδυκ 688 ΒΟΟῸΠ ἴῸ ΟΥ̓ Υ {16 
ον, ἰο, ἴπ6 οἤ]ροποο οἵ [ι}} δὰ χογίουβ ἀδγ"" 
(ΜΙ. Ῥ., 874). 

(ς.) ͵ετδ. 8-11. ΒΙ]οβδίησϑ ἔσγοῦλ “ΨΦογαβα] θη αἰΐ- 
ἔαδο {μου Β6 1 68 ΟΥ̓ΘΥ [ῃ6 ΤΟ]6 ἰδπὰ. 
εν. 8. Τὐνίπς τναῦθσβ δ584}1, εἴο.0 Α Ἰἵνεοὶγ 

ἱ οὗ [56 αὐυπάδηοορ δπὰ ρῥγοοίουβηθβ8 οὗ δρὶτ- 
ἱταδὶ Ὀ] δβίη 8, 85 8 ουϊάθηϊ ἔγοιη δπαίοροι ϑ υίρ- 
ἴπτθ8 δηὰ ἤἴοπι ἴΠπ6 ἔβοϊ ἰπαὲὶ ἤοτο ἴὴ6 ΟΣ ἤρου 8 
πῃ ἔγο ορροβίϊε ἀἰγθοιΐοπβ δὲ οῆςθ, δηὰ τῃδϊὶ 1ξ ΓᾺΠ5 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴον, Ὀὰ1 ἐπὶ σΌΤΩΤΟΘΣ, ὙΠ6Π ΒΏΔΙῪ 
ἴῃ Ῥδ)εβεῖπα 106 8: ΓΘΔΠῚ8 ἀγα δ᾽ ἸΟροῖΠ6Γ ἀγγ. ΤΉ 86 
ἬΒΓΟΓΒ ΘΟΙη 6 ὨΟϊ ἴΓῸΠι| Οσοβδίομ αὶ γα πίδ}}5, ὈυΣ ἀγῸ 
Ἡνίηκς, ἱ. 4., ρῥΡτοοθϑὰ ἔγοπη ρϑύθῃηΐδὶ θυ δίῃ 8, δηὰ 
80 ΟΟΥ̓́ΣΓ ἴ06 ψΠΟΪῸ Ἰαπὰ ἴτοπι ἴῃς Ὠεδά θα ἴο τῃ6 
Μοάϊιογγαπθη ὙΠῊ (ΓΟ δηὰ Ὀοδαγ. ΤἼΟΥ 
ἰδδιῃ! ας ἥγοσα ϑοσιδδίοσω, 16 ΘΠ ΊΓΑΙ ρῥοὶπὶ οὗ εἶθ 
κίηράοπ οἴ αοἷ πράοῦ 1μ6 ΟἹά Τοβίδιηθηι, δηὰ 
δοτὸ 1ΠοΓοΌσς ΒρΡργοργίδθο! Υ διδηαΐϊηρ ίοσ [Π6 ΟἸτὶ9- 
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εἰαη ΟΒυτοῖῦ, το 8 ἐμαὶ οοηῖτο πηάοῦ 6 Νονν 
Τεβιδιηθηΐ, 

γοτ. 9. Απὰ σοδονδῇὴ 584}} Ρ6 κίῃκ, εἴς. Μοεὶ 
ΘΧροβίίογδ ΤΌ ΠΘΓ “ ονοῦ 41} {π6 φαγίλ,᾽ Ὀαὶ ἴῃ οοῃ- 
Ὠροῦοῃ ὑθίοτε δηὰ δϊεσ γί γβ ΟΥΑΙ ΪΥ ἴο Ῥδ]68- 
τἰης, δηἃ {ΠΕ6ΓῸ ΒΘΟΙῺ8 ὨῸ ΓΟΆΒΟΙ [ὉΓ ἀδραγεηρ ἴγοῖα 
16 δὲ τοπάοτίηρ, δηὰ τἢ6 ἰθ68, ἱῃΑϑΓ Ὁ ΟὮ 85 Ὁ6- 
ϑῶ ἄουδι δπαδη Πογὰ βίδπαβ ἃ8 ἃ ἴνρε οὗ [ἢ 6 
ἱπσάοιῃ οὗ (οα ἴῃ 118 [Ὁ11681 οχύθης ἴῃ τ} }8 που]. 

Οὐ οουγβο [Ὧ6 πηοληΐπρ' ᾽86 ἴμδὶ Ης νδ] Ὀ6 Κίπρ οὶ 
ΟἾΪΥ Ῥοίοπίΐα ΟΥ̓αδ 7ωγο, Ὀὰδ αείι εἰ αὁ ααίο. ἴῃ 
{π|56 δοηβ Ηδ 584}} 6 ΟἹ, ἱ. ἐ6., τοοοχηΐζοα ἃ8 
βοῇ, δηἀ ἴῃ6 881η0 848 ἴο [1153 Ὡδῖη6 -Ξ-- οΟυὔναγα 
τηϑη ἰ δϑίδτ θη οὗ 8 πδῖυγο. Νοῖ ΟΥ̓ Ὑ}} στοβδ 

γι εἶ8πὶ ΘΟ ἴο δῃ ἐπὰ, θὰ δἷδο τῃδὶ ΤΏΟΓΘ ΓΘ- 
ποὰ βυβῖοπι ὙΒίοἢ τορδγάδ 4}} (ὉσΥπΒ οὗ πΟΥΒὨΪΡ 

8 αἰ ἤδγαπὶ Ὀαδ ΘΟΌΔΙΥ Ἰορίπλδῖθ πλοάθ8 οἵὨ γγοῦ- 
Βἰρρίηρ ἴΠ6 οηο Ὠὶνίπο Βεϊηρ. 
ον. 10. ΑΙ! [89 Ἰδεπὰ .... τίμο-τϑθδοα. 
ΤΌΘ 80] ἰαπὰ 8 ἴο ὃὈ6 Ἰονοϊ θα ἰο ἃ ρίαϊη 'π Ὁγάοῦ 
{παῖ Φεγ  ΒΆ Ομ ταῦ ὃθ οἰοναιοί, δηὰ τθη ἴΠ.6 ΠΟΙΥν 
ΟἷΌΥ 16 ἴο ὃ6 τοβίογθα ἰο 1.18 όγηθν σγβηάθαγσ. ΤῊΘ 
ΔΙΟΪ 15 ΘΙ Ρ δεῖς ἴῃ ᾽Ὅ86 Ῥ]δίνι, νυῃϊο ἢ ἐπ Ηοῦτον 
ΑΙ 8 ἀσποίθθ {Π6 Αὐδθδὰ οὐ αποῦ, ἴπ6 Ἰαγροδὶ 
Δηα τηοϑὲ οοἰυγαιοα οὗ 4}} 16 ῥ]αΐπδ οἵ δαάθα, 
1Ππ6 στοδῖ υ] Ὁ οχιοηάϊηρ ἤγοη ϑυδηοη ἴὸ {Π6 
δύ Π6Γ δίά6 οἵ ([ῃ6 1) εδὰ . 68 νγὰ8 οὔ ἴΠῸ 
ΠΟΡΙΠΟΓ ΟΠ ΙΟΓ οὗ πάλ (εἴ, 2 Κἰηρ8 χΧΙΪ. 8). 
ϊτότοουι, αἰδιϊηρσ οι 5ῃ6α ἴγοῖὴ ἴτννο οἴμον ΕἸΠΙ ΠΙΟἢ 9 
ου [6 ποῖ (Φοβ.. χίχ. 18; Φυᾶσ. χχ. 46), ὈΥ͂ [0 
δἀάεὰ εἶδιβε δου οὗἁἨ Φοσυδβδίοσι, 788 8 οἷἵγ ὁπ 
{πὸ Ὀοτάος οὗ Εάοῃμι, σίνοθ ἂρ ὈΥ Φυάδῃ τὸ τὴ 
δΙΙΣΘΟΙ 65 (ΨΦοΞἢ. χν. 82. χιχ. 7). [Ι͂ἢ οοηβο- 
αθρηςο οὗὨ [π|8 ἀδργεβϑίοη οὗ 4} {π6 βυττουπάϊη 
ΘΟΙΠΊΓΥ, ΦεΓΆΒΑ] Θὰ Ὀϑοοτηε8 Βίβα. ὙΠ ἀρίεἷ 
βοϑίθα οἡ ΒΟΓ 118 8 ϊη 68 σΟΠΒρί οι. 88 [6 ΟἿ]Υ 
εἰεναϊίοη ἰῃ 8 ΥΘΥΥ σιὰα τορίοη. ΟΥ̓́ σουγβο [Π6 
Ἠγϑ86 1) οἰονδίίομ [ἢ 118 τα τας ΟἹ 15} σϑιιϑοα ἰ5 ΟὨΪΥ͂ 
γαῖνο οὗ Φθγβα 6 }1ι᾽ 8 ΒΡῚΥ111|8] χα! Δίοη. Αη 

ΘΟΧϑοῖ ΡΔΓΆ]16] ἰδ Ἰοππ ἃ ̓ῃ [6 τοροαῖοὰ ἀπά Γεπιδγκ- 
8ΔὉ]6 ΠΕ ΚΈΘΕ οὗ Ἰ5δῖδἢ (11. 2) πὰ ΜίςἼδῃ (ἰν. 1), 
ἴπη νγὨϊο],, μούνου, μ0 Ἰονο ηρ ἴδ κοδ ρῥίδοθ, θαϊ 
186 τΟΠΊΡ]6- πιο αὶ 18 δ0. εἰοναῖθὰ τπδὺ ἰΐ ονοσ- 
ἴο0Ρ8 81} (Π6 τηουπίδίηβ οὗἩ ΤΠ6 ολτῖῃ. ῬΓΟδβδου 
Οον]εβ οοηπθοῖβ ἐΐφ μέαϊπ οἰ οΒΕῖν τὴ τὴ6 ὕπο {0]- 
Ἰονίῃς ΟΓᾺ8 80 88 ἴ0 ρεῖ [ἢ6 56Π86 “᾿ἶκο [Π6 ρ] ἴῃ 
ἔτοτα δδα ἴο Εἰπιλοι :᾽ πὶ {ΠΟΥ ννὰ8 πὸ δςῃ 
Ἰαΐη, -- τὴ Ὑγ 016 ἸΘΥΤΊΟΥΥ Ὀεΐνγοθη [686 ΡΟΪΠ 18 
ἴῃς ἈΠΕ ἰπ 16 οχίτοῃθ. ὙΠθ οχδίταιτίοπ οὗ 

9 τ βίο 8 [Ὁ] ονγοά ΟΥ̓ 8 σοπηρίοῦθ ΤΠΟΥΡΙΥ ἔτοπὶ 
τη6 τη Ὀγοῦρἢξ πρΡΟΩ 11 ὉΥ ἴδ6 σαρίαγο δπὰ ρἰπη- 
ἀογ τηθητοπαοὰ ἴῃ γογβ. 1,2. ΤῊΘ οἰτγ 5884}} ἀνγο}} 

ΚΓ τ σὴ 118 δηείοπι εἰνο (οὗ, χὶϊ. 6), δῃὰ αν 
6 οἰὰ θουπάδτίοβ. “ΓὮθ.6, 85 [ΠΟΥ 8ΓῸ ψίνοη ὨΟΙΘ, 
ἐδηηοῦ ὃὉ6 ἀοιογηίηοὰ Μῖιἢ οοτίδίπῖγ. ὙΤΠ6 Ἰδϑῖ 

οἴδυβο, Εοστα ἐμ ἔονγου.... ὙΠΏΘ.Ῥσϑδδϑο (Ὁ 

νοΐπα δαρριίοά Ὀοίοτο 2122), ἰδ ξεΠογδὶ Υ ἀπάθτ- 
βἰοοά ἴὸ ρῖὶνο [πὸ οχῖθδς ποῦῖὴ δηὰ ϑοῦῖι, [Π6 ΟὟΤΟΣ 
οἵ Ηδηαπιϑοὶ Ὀεϊηρ δὲ τ πουίποδϑὶ ΟΟΥ̓ΠΟΣ οὗ 186 
εἰν (Νοῖν. 1.}..1 ; χὶϊ. 839), πὰ ἴἢ86 ψχίσιο- 
πη 16 ΤΟΥΔῚ] 68 δὶ ἴΠ6 δου δἰαο (Ν6 ἢ. 1]. 
1δ). ΑΒ ἴο ἴδ ἴουτηογ οἰδιθ68, [Π6 δἰδιιρ-ροίηὶ 
'9 Βοιυλῤουλίσ 5 αϑίθ, 6 Π06 ΒΟΠῚΘ ΒΌρρονο ἰδὲ 116 
1ΐπθ γϑη θαδιννδγὰ ἰο [89 σεῦ καδίϑ, ε. 4ᾳ., οἱὰ ρμαῖβϑ, 
(Νεὴ. "ἢ. 6), δῃηὰ νοοϊννδγὰ τὸ ἢ): ΘΟΣΏΘΣ δῖθ (2 
Κίηχε χὶν. 18), ---ἰιο χαῖο οὗ Βεη)δηλίη Ὀθίηρ ΟΠ 
τη 8 διιρροδοπ ἴῃ [6 πιά ]6 οἵ τὴ6 πογίποιτι τ᾽):8}} 
(Ηδηρδιοπθεῦω, Καὶ). Οἰδοῖν τεῖτἢ 1658 ῥοῦ δ! }- 
ἮΥ πιᾶῖκο Γ6 ΟΟΓΠΘΓ ζδῖθ Βἰ ΠῚΡῚΥ 8. ΤΏΟΓΘ ὈΓΘΟΙθΘ 
ἀοδηίείοη οὗ [}6 ρ]δοῦ οὐ [86 ἥτβι χαίὸ (Π|ισίς, 
ΚΙϊοίοιΒ). [ε ἷν ἴοὸ θ6 δοροὰ ἐἰπδὲὶ τ[Π6 ἱορορταρἢ- 
ἐσ4] ὀἀχρὶογαῖουϑ δὲ ρτοδϑοῦϊ ἰῃ ργοζγοδθ οἱ (δ 516 
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οὗ Ψεγυβαίοπι ΜὉ}}1} δῃ6ἃ κυςὴ ΠΡῸΣ ὑροὴ τΠπ6 τ ποΐα 
δ Ὁ] οὶ Δ.5 νν}}} πχδίτο ρ]αίπ δῖ πον ἐδη ὕὉ6 ΟΠΪΥ 
ΘΟ] ΘΟ γα Πγ ἀσιοττηϊ πο. ὅ8:1}}}, τ παῖονοῦ ΠΠΔῪ ὃς 
[Π6 Ῥγοςῖβα (Όγοθ οὗ (ϑὐτὴβ8 ἤοτὸ υϑοὰ, [16 σϑηθγαὶ 
πος ἷ5 οεἰφαῦγ. ὍΠ6 Οἱ 8118}} ανα 118 [Ογτλοῦ {1π|- 
[8. 
Μοῦ. 11. Απᾶ [ΠΟΥ 8588}} ἀττο]] . ... δϑαυσο. 

Ἰπεϊοδά οἱ ροίηρ οὐ αἰΠ6Ρ 85 σαρῖϊνοβ οὐ ἔισίτἶνο8, 
πὸ ἐπ δὈϊτ πη 89. 641} ἀν 6 }} βοοιγεὶν ἀπά δᾶνο πὸ 
ΤΟΆβΟη ἴο ἀγόμδα ἔπσγῖμογ ἢοϑια διῖδοῖκβ (138. ἶχν. 
19). ΤΠ στουπαὶ οὗ ἢ }8 βυσα ΓΙ 8 τΠ6 Ἔχ οπιριίοη 
ἔγοτὰ ἴΠ6 ουγδο, ἴπ6 ἀγολα ι]} ὅαη ὙΠ ἢ ΑἸ ΤΥ 5 [0]- 
Ἰοτγβ δὶπ ("7 08ῇ. νἱ. 18) ; δπὰ τῇς οαββαιίοη οἵ τΠ}ξ 
ἱτπα ρ] 165 {παῖ {ΠπΠῸ ρϑορὶβ ἅτε ἃ ποὶν πδιίοη. Τἢΐβ 
οἴδυβα ἰ5 α864 (ἴζεν. χχίϊ. 8) ἰπ τῆς ἀοοστρμιίοη οἵ 
[86 ΠΟΙΥ εἶν, τ 5 ΠΕῪ «“6γηβδ] πηι. 

(4.) γετ5. 12-15. ΤΉς ἀσοιγαυςίίζοη οὗ τ 6 ΠΟΒΈ1]6 
πειίοπβ. ὍΤηδ Ῥγορἢοὶ ΠοΓΘ ρδιιδεβ ἴῃ εἶδ δοσουῃὶ 
οὗ τς ὑ]οπδίηρα ἀουπποὰ ἴον τ86 ρΡαυγιβοά ΟΠ αγοῖι, 
ἴο δεῖ ἕογι τηοτὰ [Π}Ὺ τῆ μι ἰβῃταθηΐ οὗ [Π6 πη- 

Υ. 
ον. 12. Τμΐϊδ Ψ{1 Ὅ6 1526 Ρΐαστιο..... ΣΟ ἢ. 

ΤΓΙΊΒΞΒ δοοοτάϊπρ ἴὸ υϑᾶρθ δἰ νυδγβ ἀδποῖοβ δὴ ἰη- 
Βἰοιίοη τοι πὸ παπὰ οἵ Οοά. ὙὍἢΠθ δἴγοϊκζο ἤογοὸ 
δ (6 πιοβῖ ἰΘΥΓΙΌΪ6 πᾶὲὶ Δ ὃ6 οοπορίτνροα, --α [Π6 
ὙΠ0]6 ἴγαιπθ τοῦ ἶπρ ΔΥΔΥ ονθη ὙΠ1]6 ἴ86 τηϑδῇ 
ἰδ ἂβ ὌΡΟΣ ἷ5 ζοϑοῦ, ἱ. 6., 15 ΔΙ'ῖνθ. ΤῸ δπιρἢδ- 
δἷΖ6 51}}} τηοτο ἴῃ οοπαϊτίοη οὗὨ ἴΠπο056 ᾽ν πο ΘΟΓΡΘ68, 
πὸ Ῥγορμοὶ δαἀὰβ τΠ6 τοιίηρ οὗἉἩ [Π6 ΘΥγθβ νν Ὠϊοῖὶ 
διδά βρ!οεἱ οὐἱ ἴΠ6 πακοίπουϑ οἵ ἴπ6 εἶγ οὗἩ αοά, 
πα οἵ τπ0 ἴοαχοο ποῖ πδὰ περ ποπιοα αοὰ δηὰ 
ἷβ ροορίςβ. ΤΠ βίπρυϊαῦ δα  χοβ τὸ οὗ σΟΌΓ56 ἴο 
06 τ Κοη ἀἰπιυ! δατίνοῖγ. 

γεν. 13. Α πτοϑῦ οοῃδιδίου ἴσοτῃα σοΒ ον. 
Ἀποῖδοῦ τηθλπβ οἵ ἀοβιγυσιίοη 18 εἰὰϊ ἀϊβθοοχά. 
Τῆς Αἰ] υδίοη ΔρΡΡΟΑΓΒ ἴοὸ ὃὉ6 ἴ0 ἃ ΡΑΠὶς ΤΟΓΓΟΥ 08118- 
ἱπρ δυςὶι οοπβιδίοη πὲ ὁδοὶ ἔα ΓΠ8 ἢἷ8 παπὰ ἀροῃ 
εἶν οἵεγ, [ηβίϑηοαϑ οὁσσιγ ἴῃ 15γο  ἐτἰ8} ἢ ἰΒΙΟΓΥ, 
Δυάρ. νἱῖ. 22;}1 ὅαπι. χὶν. 30 («πὰ ὈοΠοΪά, ἀν ῦν 
τὰ 8} διυύογὰ δραϊηβι ἢἷβ πο ΚΟΥ, δηὰ ΤΏ ΘΓ νγὰ5 8 

ΥΟΥῪ στοαὶ ΓΙ ΓΤΙΝ τς ςοηαβΐοη), 2 Οἴγοη. χχ. 
23. Βοίξο [80 Ὠδῃ ἀδσποίῖοβ ἃ ἢοβ:}16 ζτϑβῃ, δπὰ 
ἴδια ποχὶ οἶδδο σγαρἢ 4}}Υ ἀορίςῖ5 (π6 οἤοτι οὗ [6 
Δδϑι 1] Δη ἴ0 ρσίνα ἃ Ὠοπια τὨγιυδῖ. 

Ψψεν. 14. Απὰ συάδῃ 8180 88}4}} 'χῃὸὺ δἱ σοσυ- 
βϑϊοσω, εἴς. Απ οἷά δπὰ νυ οἱ δοοεριοα νυἱοῦν ΓΔ ἢ 9- 
Ἰδῖθϑ τ1πη6 ἤπ4] υγογὰβ οἵ {1:6 ἢγβε εἴδβα, ““ ασαϊπηδὶ 
Φοτγυβαίοπι ᾿"᾿ (Τ άγραπι, Φογοπιο, ΚΕ ποι, [ὙΠ 6 Γ, 
Οαϊνίη, Οοσσοῖιϑ, ἀπά πιοσὶ οὐἩἨ 6 πιοάογη8). Βιιΐ 
(Ηἷϑ 8. 5ὸ θ|δ|!}} διταἰηδὲ (Π6 οοηϊαχῖ, {παι ᾿ξ ταδὶ δ6 

τεὐοοῖοα, δναπ τμουρὰ ἰξ 06 βάπιϊενοὰ ἐπαῦ  αἴχον 
ὈΓΙ) ὉδΌΔΙ|1Υ μοΐπῖδ ουἱ [ἢ οὐ͵δος οὗ διίδοκ. [ῖπ 
ΟἿΘ οπ56 δὲ ἰδδαῦ (ἔχ. χυῖϊ. 8), ([π6 ρτοροβιτίοη [8 
8 ἰἴοςδὶ βοῆδο, πὰ 8 ἰ8 ἴτπ6 8150 οἵ 8. χχχ. 82, 
δοοογάϊΐπηρ ἴοὸ Εν ἀ᾽ 5 ὀχ ρ  δηδιίοπ οὗ τὴς Κοιῃ ἰπ 
{πὲ Ῥάβδασο. 6 τπογοΐοσα τπἰὸπάἀουϑιαπα [Π6 οἶδιι86 
85 ἰδεδοπίησ ἴἢδι Φυά δῇ τοὶ (8 γῃοα σονοπαπὶ Ρ60- 
ἴθ, Ὑ1}} ταῖκο μασι πὶ 16 σοπῆδϊος ἀπά ΘΑΥΤῪ 1 οἡ αἱ 
ϑγακαίοπὶ (ΧΧ., Μαγκὶας, Ἠδηρβίοηθετρ, ΚΊε- 

ἔοτι, Καὶαὶ!, ΚΟΙ αν). Τα σοπϑοαθοποα οὔ ΤΠ 15 τνῖ}} ὃ8 
16 ΟΥογ ΠΟῪ οὗ τΠ6 ἴοαβ ἀπὰ [Π6 οἀρίατο οἵἉ 8]} 
(Πποὶν σοβεῖν ροββοβϑίοῃυδ, ΑΡῬϑγοὶ. Α5 [Ἀ3ηῖοῃβ ἱπ 
16 Επεὶ αἰὰ ποῖ δπὰ ἀο ποῖ ἀδοι οὲ 85 106} ἀο 
πὶι πδ, ΚΑΓΙΔΘΠΙΒ Οὗ Αἰ] Καὰθ ογα Καρὶ ἴῃ στοαὶ 
πυπ θοῦ, δηὰ οοπδι πε 8 Ἰατρε μάτι οὗ οΠθηϊαὶ 
ψο ] ἢ (οὐ χχνῖ. 16, Μαει. νἱ. 19, 88. νυ. 2). 

εν. 15. Απὰ εο.. .. [6 ρνἷδχιϑ οὗὉὨ 186 
ΠΟΥΒΟ, εἴς. ΤῊΪ8 νΈγβα δι ες (Π6 στη δηὰ 
ὈπηἰὨπηοπῦ, κἴποθ τ δῆονν ἴπὸ μα οὗ ἘΠη686 ἴσο 
ἴὸ νὰ βαζὶν τπιἴ ἀνοῃ τΠαῖν ροβδαββίοπϑ ἃτθ Ουθγίδ οι 
υγ τπὲ ἀἰϊνίπθ οὔτεθ. Τ6 οδϑο ἱβ {{Ππ|όίγαιθαὰ ὈΥ [86 

ΖΕΟΒΑΒΙΑΗ. 

ΟΧΑΠΊρΡΙο οὗ Αοἤδη, ὙΏΟ86 οχοῆ δηΐά βῆθερ πὰ 
45565 ὝΘΓΟ ὈθΓηΘ, ΔΙΟῺ ΜΓ ἢἰ τη. }  δηὰ μὲ9 6}}}- 
ἄτοη (Φοβῃ. νἱῖ. 34). 

(6.) Ψετβ. 16-19. ΤῊ τουληδης οἵ (6 μοδιὴ 
8}8}} Ὀ6 σοπτοτγῖοδά. : 

γοεῦ. 16. ΑΙ ἐμδὺ ἰω Ἰοῦς... ΤΌ ΣΏΔΟΙΘΒ. 
ὙΠ Ριορδοῖ βίαιος, τὶ ἢ δὴ ονυϊάσης δἰ] υδίοη ἴο 18. 
ἰχνὶ. 28, τῆλι τἴῃοκα οἵ ἴα Παδῖθοη Ὑὴῆο 8τὰὸ ποῖ 
(ἀεδβιγογοα ν}}}} 4}} 5οὸ ᾧὉ ΥὙΘΆΓΙΥ τὸ τῆ6 Βαποῖθαγυ οὗ 
Φοδονδὴ ἴὸ οὔϑεγνο οπο οὗ πὸ γστοδὶ ἴδαβίβ. Ἅἷ5, 
οἵ οοιιβ6, 8 ἥραγαιῖνα, 85 [ἢ9 τηοϑὶ ᾿πιγορὶα Ἰἴτοτ- 
ΑΙΪδὲ Ὑν}}} ΘΟΆΓΟΟΙΥ τηδἰ πίδίη τπαὶ 4}} πδιΐοῃβ εου]ὰ 
ὈΥ ΔΗΥ͂ ῬοΟΒδ᾽ ὉΠ ΠΥ δοσοτ} } 8) 800} 8 ἴται. Ηδση- 
ἀδύβοη βθοῖβ ἴὸ δυοϊὰ τς αἰ" ΠΠ Ό Ὑ Ὁ. δυρροπίης 
παῖ ΠΟΥ νεῖ} γῸ ἂρ ἵπ ἴῃ ρϑγβοπ οἵ τδοῖγ τὸ 
δοῃίδίῖνοθ. Βαϊ ανθὴ [ἢΠὶ5 Ἱπρεηΐουβ ἀδνῖος ἔμ} 
ἴο πιροὶ ἶ6 ἰδεῖ υϑοὰ ὉΥ [δδϊδὴ, ἰ. ο., πεμοσα 8]} 
βοβἢ 8 βαϊά ἴο φΟπ|6 δυθσῪ ϑαρΌδι πὰ μοϑα ΠΕ 
πιοοῃ. ΤΊ ΥογϑῸ 18 δ ΓΊΡΙΥ 8 δισὶ Κὶπν πιειποά οἵ 
ἀορίοιίης εἰ δηΐγαησοο οὐ ἴἋῖἢ9 ᾿Ιοδι θη ἰπῖο ιἰθ 

ἸΚίησάοηι οὗ Οοά,. ὙῊΥ ἰδ 6 ζϑαδι οὗὁἨ ἰδῦου- 
ὭΔΟΪΘα Ββρεςϊβοεά 2 Νοϊ δδόδυϑο ἰδ οοσιιττοὰ ἴῃ 
δυϊαπιη, ἡ ΠΟ ἰδ [Π6 Ὀ68ὲ βεδϑοῦ οὗὨ {Π6 γοδὺ (ὉΓ 
{ταν ἕν (Τ βοοάογοι, Οτοιία9, Ἐοϑοηπι 67) ; ποῖ 
Ὀδοδῦϑα 1[[}18 ἔδαβιὶ 'γὰ5 ἴῃς Πο] 681 δηὰ πιοβὶ Ἰογίαὶ 
(Κορκίογ, Ν. Οτδηθυῦ, ῬΓθ556})}; ποῖ Ὀθοδυβα οὗ 
115 τοϊδιίοη ἴο ἴμ6 ἡπγαιμογίηρ οὗὨ τη παγνοδὲ (ΚΟἢ- 
ἰ6Γ) ; ποῦ Ὀθόδιδθ ϑ60ἢ ἃ ἔδβῖϊνδὶ σου δ6 οὐϑογνοᾶ 
το ΔΎ ΠΟΠΙΡΓΟΠιΐ88 οὗ τ86 ῥγίηςΐ μ]65 οὗ 6 Νὸ 
Πἰκρεηβαιίίοη (Ηδηδοτβοη) ; Ὀπι ΓΑΓΟΡ πὶ υἱὸν οὗ 
[8 ᾿ητοΓοδιης ἰἰβιοτγίςαϊ ταϊδιίοης (δοῖα, Ο. Β. 
Μιίοϊιδο) 8, ΗἩδηροίδηθογρ). [1 νῊϑϑ8 ἃ δαβὶ οὗ {πδη Κθ- 
ρ᾽νίης ἴον ἴῃ ργδοίουια υγοϊθοιίοη δῆογι θα Ὀγ [9 
ἱμοτὰ ἀατίηρ τΠ6 ρἱ]ρτπχαρχο οὗ ἢἷ8 ρθορὶθ τπγουρὰ 
1Π6 ἀσβογῖ, δηὰ ἴον τΠποὶνγ ἰηιγοὰποιίοη ἰῃτο ἔἰι6 Ὁ]688- 
ἰῃρ8 οὗὁἨ ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗ Οὐπλδῆ. [π᾿ τ δηπΕΥ {118 
ὨΔΙΟΏΒ ΥΝ}}} οοἰθῦγαῖο [6 φσοοάπθ85 νι ο ἢ [89 
Ὀγουσῖις τΠ6πὶ τπτουρὴ {πεῖν ἰεἀΐουβ δηὰ ροτιϊοῦδ 
πὐπήνπαμς ἴη εἰνῖ5 11 τὸ {Π6 ἴγὰθ δηὰ ὀνυθυ δδιηρ 
κίηράοιι ὀΐ Ρδβοδ δηῃὰ τοδϑῖ. Οἰυτυηρ οἷν 1}}15 ἢρ- 
υτγϑιῖνο ΓοργΓοβοπιδύοῃ, {πΠ6 ργορδδὶ δα ἀν ἃ ΡΟΏ ΔΙ 
ἴο θ6 ἰηἤϊοῖϊοα Ὀροπ 4}} δυϑδῃῦθϑδ. 

γεν. 17. Βοδο οὗἩ [86 ἔβη θα. ... ΠΟ σδίῃ, 
Ἰλαῖ δθοπιβ ἴο Ὁ6 τηοπιϊοηθά 85 οης οὗ 1π6 ῥτίηοῖραὶ 
Ὀϊο88ἰηω8 οἵ αοά, παὲ ὉῪῚ τ οι τὴ6 {Γἰτίυ] 1685 δ 
ἀὐραοΣ νὨΐςο ἢ οσσιδίοιϑ [86 ει οὗἩ τὴ8 Ὠαγγαβῖ. 
ὑ τποτοίογο Δρργορτίδιθιυ βίβπὰ8 ἤθγο ἴ0 τϑργοβθῃὶ 

τῆ6 π΄ ἢ]016 οἶ485 οἱ ριον! ἀθητδὶ ἴαυογσθ.Ό Οὐ 
ἴΠ6 ποῖδ8 οὔ χ. 1. [τ 5888}} Ὀ6 τ ἢ 86}. ἔγοτῃ ἐἢ 090 
ὙΠῸ (Αἰ τὸ {618}} {ποῖ ἀυτίεα το Ηἶπι. ὅοο δ εἰπ- 
ἰϊαν τγοδι, προ [δγαεὶ, ἰη ᾿)ευϊ, χὶ. 16,17. Ῥγοβϑεὶ 
6815 αἰιοπιίοη τὸ ἴπΠ6 ἣἥπο 0.86 οἵ ἴῃς τννογὰ Μαπεῳ 
ἴῃ {18 νοῦβα ἰη σοηηδοιίοη ψἱ} ϑελοναὴλ ας Κίπο, 
ἰηαϊςδεῖπς ταὶ τῃοπ (6 νδγίουυϑδ παῖς οἵ τἢθ 
ΘΑΤΙ δβ.}}}} Ὀ6 σοπδίἀοτοα 88 80 ΤΩΒΏΥ [Πι} } 165 οὗ {9 
οὔ Ροορὶθ οὗ ἀοά. 

γον. 18. Αῃᾶ γῇ ὑδ9 ἕδτοὶγ οὗ Ἐχυνὲ δὸ ὃοὲ 
Ρ, εἰς. ΠΟ πηρηλος οὗ [Π6 ργοοο Ὡς ΥΟΓΕΞΘ ἰ8 ΓῸ- 

δἴοὰ υγ ἢ ἀβρϑοίδὶ δρρ! δου ἰο ἔςγρ.Ό Μδηγ 
ΑΥΘ δου ρὴξ [Π6 τϑδϑοὴ οὗἉ 1ΐ8 ρατγιίσυ δὺ δροςοὶβοδ- 

εἴοη ἱπ τἴπ6 πδίυγδὶ ρϑου τὶ εἶο8 οὗ τ, ποῦ, 
Ὀοῖπρ ᾿ἰηἀοοιοα ἴον [18 (δ ἘΠ ΓΥ ὯοΣ ἴο ταὶ δα ἴο ἴΠπ8 
ΝΊΪΟ, πιϊχῖνε δϑαῖὰ ἴο Ὀ6 Θχαπιρὶ ἔγοτα [Ππ᾿ τ γοδιοπο 
ἀγούσης. Βυΐ δαγοϊυ, δρατὶ ἴγτοπὶ οἵδε οοπϑίἀεγα. 
ιἰοπ8, [Πϊ8 88 πο ἔογοβ ποὺ δρρίϊοδιίοπ, ὑγποη ἰξ 8 
τοι θογοὰ [πδὶ ὄνεη τῃ0 ΝΘ 58 ἀδοροπάδηςξ ροῦ 
ΓΑΪΠ8Β δἵ ἐϊδ᾽ δοῦγοθ. ἴτ 5 [δ΄ πιοτὸ πδῖαι αἱ ἴο δι. 
αἱ (Π6 πηϑητίοη οἵ ἘΦΎΡΙ ἴὸ 115 Ὠἰδιοτγίςαὶ γοὶ δι θη3 
ἴο Ιογϑϑὶ δ5 τῃοῖγ ΠουθδΥῪ 06. 1ιὁὸ οἷά ΘΠΘΠΙ͂ 
οὔ 106 ΟΕ ἢ 8881} εἰτδοῦ Ἰοἷπ 6 ὑτοοοβείοη Ζίομ- 
ὙγδΓὰ, ΟΥ 686 ἴδαΐ τ86 τοιγὶ ὑπ ἶγ6 συ Γ86. 

Ψον. 19. ΤΏΐδ 5)8}} Ὅ6 {86 κἷη οὗ Ἐδαγρὶ. 
“ΤῊ ϊ8,᾽ πδιροῖγ, (δὲ Ὧο τοῖῃ [α]}9 ΟἹ ἴδοσα, 



ΟΗΑΡΤΈΕΈΕ ΧΙ. 

Ηξδποθ ΤΉΔΗΥ δάορι [ῃ6 νοτείοη οἵ ΤΙΝ ΘΓῚ ἱῃ ἐΠ0 
ἘΠΡ 58} ΒΊΌ]ς, ρισιϊδλπιεπὲ (Τ ἀγβαπι, Οδὶ νη, σθη- 
ἀαΣβοη), πα ἀρρθ8] ἴο 1,8. 111. 88, ἵν. 6, 15. χ]). 2. 
Βαυὶ ἰι 15 δἱ ἰοδβὲ ἀοιυ δ] ἱἢ [6 νγογὰ θυοΣ ἢ85 1 ΐ8 
δ6η86 (566 οἢ [,6π|. ἶν. 6), Δῃ Δεςογαϊηρ]Υ ἔπ (ἰΗ͂Ι- 
συ ΠΥ 5 ανοϊἀοα ὃγ ταὶ ηρ ἱξ τε βίη, ἱποϊαΐηρ ἐκ 
ςοπϑοηιθηςο8 (ΗΠ η βιεη ον, οὶ], ΚΟἢ]ογ). Ὑ]6 
᾿πδορΡΆγΑ 6 σοπποοιίοη νοῖγ θῃ δὶπ δα ρα 8 πηθηϊ 
ἷδ ὙΧ611 ὀχ ργοβϑθιὶ ἰὼ Νυ. χχχὶὶ. 28, 16 (ὑτοροὶης 
Ρϑϑοᾶρο ἀἄοδδ ποῖ ΓΘαΙΪΓΘ 8 ἴοὸ Ὀε ον τηδὲ δὲ {Π0 
ρΡετοά βροκθη οὔ {ΠογῸ γ01}} 51}}} 06 σοι 1688 πθαῖῃ θη 
 ὯΟ Ταΐα86 [0 Βοκηον]οίμε δηὰ νου ΐρ Φοπονδῇ. 
ἴν τῇδυ ὃ δἰ ρὶν 8 τ δίου 8] δη ογοθτηθῆξ οὗἉὨ {10 
τδουχὰς [δὲ 8}} σοι! 6858. ΜΠ] τΠπο ΘὨΓΟΙΥ 
66886. 
() γογ8. 30,21. Φογυδβαίθη Ὀδοοτα68 τΒβοτου  ὮΪΥ 

ΒΟ 
ψιι. 20. Ἐ μεσ βμδὶὶ θ6 σὰ ἐμ 6118... 

αἰῖαν. ΓΞ, γαυίοι ΒΥ τοηδογοῖ ὈΥ δηοίθηϊ δυ- 

«Βογίεἰε5, 5 πον δο πον ]εασοα το πηοδη δεί 8, τυ Ὠίοὴ 
ὙΘΓΘ 81.5ρ6Πἀ θα ἔγοτη ΠΟΓ568 Δηα τηι}68 ἴῸΓ ἴΠ6 58Κ6 
οΥὗὁἨ ογπαπηθῖ. Τὴ6 ῥὮΏγαξο ἰοῦ θα πΡΟῺ {Π686, 
Ἡο]ίτιϑαβ ἴο ϑ βου, ἰ8 (δὶ ν]] ἢ 88 Θηρτανοα 
προι τΠ6 αἰδάςπι οὗ ἴπὸ πἰρὶι ῥτίοβὲ (ἔχ. χχυ ὶ, 
86). ΤΙν8 ἀοε8 ποῖ πιοδῃ ἴπδῖ [686 Ὀ6118 βῃουϊὰ 
06 οἰ ρ᾽ογοα ἴον τοὶ ρίοιιβ Του ρ, ΟΥ υδοὰ ἴ0 τηδκθ 
δδοτοα υοεβοὶϑ (ον δἢ ΟὐἸςβ, ΟΥΤΊ], Οτοια8) ; ΠΟΥ 
ται [Π6 ΠοΥ5605 πα Ο Ποῦ Τγ68Π8 ΟὗἨ ΔΓΙΆΓΘ δῃοι]ὰ 
δὼ σοηδοσταίοα ἴο {1π6 ἴοτγὰὶ ((ὐ. Β. ΜΙςοἢδο118, Ηἰι- 
εἰν, Εν, Μδαγοῦ) ; ας (πὶ [Πα ἀϊΞιϊποιίοη δ6- 
ΘΟ βροΙοα ἀπα Ργοίδπα δ[1οι}] ἃ οβαβ6 (ὉΟα)νίη, 
Ἡδεηρβίοηθεγρ, Καὶ], οἰς.). Ενοη {Π6 8:4]]681 ου- 
νατὰ {πἰπ|ρ5, Β ἢ 88 πᾶνο ΠῸ σοῃποοιίοη 1 γοῦ- 
διἷρ, νν }}} ὍὈ6 88 ΠΟΙΥ 88 (086 ᾿ΠΙΘΝ ΓΟΥΠΊΘΥΙΥ͂ ΤΟ ΓΘ 
ἀοδικαιοα ΌΥ 8 5Ρ6ς}8] ςοηβοογαιίοη ἰὸ Ψεῃονδῆ. 
Οὗ οουγϑα 1Π|8 ἱθνοΐνθθ [116 οοϑϑϑιίοῃ οἵ ἴπ6 [ονὶτ- 
ἰοϑὶ Εσοποιγ. Δ'η δάνδηοθ ὕροη {{||8 ποῦ ἣϊ ἰ8 
σοπιαϊηοα ἴῃ ἴδ6 δεοοπὰ οἶδι86. ΝΟΣ ΟὨΪΥ 5}4]] 
οΥουυ τ ηρ ῥγοΐδηθ ὈΘοοτηΘ ΠΟΪΥ, Ὀπὲ τἰ16 αἸδγοηὶ 
ἄορστγοοβ οὗ ΠΟΙ 688 53}.4}} 6856. 76 γοῦδ υβ04 [ὉΓ 
Ὀο ηρ [16 Βδογῆςα! ἤδβἢ 81.841} ὈῸ 7.81 858 ΠΟΙ 88 
ἴπ6 βαοτεὰ Ὅοννδβ ὙΠΙσἢ τοςοϊνοά [Π6 Ὀϊοοα οὗὨ [ἢ 
Ρίδουϊαν υἱοιίπηϑ. ὙΠῸ ἴννο Κίη8 οὗὁἨ πτ6η51}8 διοοὰ 
δὶ Ορροεῖίθ ροίη!δ ΟΥ̓ τῇ6 86 4]6 Οὗ Βα ΠΟΙ ; ἴὸ ρὲ 
[6 πὶ οὐ τἴ)6 881Π6 ἰδ ν6] γγ88 ἴ0 54 Ὁ {Ππδϊ 81}} νου Ἱά 
ποῦ ΟΠΙΥ 6 ΒοΟΙγ, Ῥαϊ αἰ κ πον. Οαὶνίῃ οπ (ἢ}}8 
Ῥδδϑαρο οἶτο8 ἢ τἀ ΐοι] [π6 ορπίοῃ οὗ Τμοοὰ- 
οτοῖ, τπαὶ τΠς (ΟΥΤΕΓ ΡΑτὶ οὔ {ΠῸ να ῦ86 νγ88 δ ΠΠΠσὰ 
ψοπ Ηε]επα, τπ6 τηοῖπον οὗὨἨ Οοπϑίδη πο, δάση οὰ 
(δε ἱγαρρίηρβ οὔ ἃ ἤοῦβα ὙΠ ἃ ΠΑἱ]} οὗἨὨ [Π6 σΙῸΒ8 ] 
ϑυςῖ οὐ ηρ ν88 ἴοο πο ἢ ονοη ἴοσ ΦοΓΟΠΊΘ. 

ον. 21]. Αμπὰ ονοσν νοῦ... ἴῃ ἰδμδὶ ἄδγυ. 
Ηστα τἰὸ τπουιρῆν 18 σατο γοὶ τίποτ. Νοῖ ΟἾΪῪ 
8} 4}} 1Π6 τοι ρί6- Ροὶ8 6 ΘαπΑ] ἴο βαογίεῖαὶ ὈΟν 8, 
δ ΘΥΟΤΥ͂ οοπίπιοι Ροΐ ἴῃ 1Π6 ΟἸ ΤΥ δηὰ τῃτουρπουῦϊῖ 
(6 ἰδληὰ, νν}}} Ὀσοοπιο 85 δδογοὰὶ 848 1ὴ6 Ὁ{6Π5}}9 οὗ 
τα τοι ρὶ6, δηὰ ὃὈ6 ἔγθοϊ υ υϑοά ΟΥ̓ 41} [ὉΓ βδογι οὶδὶ 
Ῥυγρυβοβ. ὙὍΤἢο βυθδίδποα οὗ ἴἢ6 τῃουρῆς 8. 1ῃ6 
Βδῖηοδ, ΟΠΙΥ͂ τπηοτα ΘΠ ρη δὶς. ΤῊΐβ ποὺν ἰ8 τοροδιθὰ 
ἰῃ [δός οἰοκίηρ, νοτάβ, --- ὯῸ ΙΏΟΣΘ 8 Οδηδδηΐίο ἐῃ 

180 Βουδο οὗ ὕοβονῃ. 3 5). 9 ἀοεβ ποὶ τοέδῃ ἃ 
τιαγολαηῖ, 85 ἰῃ Φοῦ χὶ]. 6, τον. χχχὶ. 34 (Τγρᾷπι, 
Αια, Φογοπιςο, Οατοιΐα8, Βαηδθη, Ηἰ ἰχὶμ), ἴον το τὸ 
ΓΘ ὯΟ0 ἰπαϊςδιίοηβ ἴμδὲ ἰγσαάθγ ἰῃ ΟἹὰ Τοδβιδιηθης 
εἰσηο ἐγοασυδηϊδὰ τπὺ ὨΟΪΥ ΤΟΌΓΙΒ [ὉΓΣ {Υ8ῆϊο ; ΠΟΥ 
Ιἴλοταὶ Οδπϑδηΐθδ Ὀγ ὈϊΓι᾿, δυο} ἃ8 αἱ δεοη το8 δηὰ 
Νοιίπῖπι, Ψ ἢῸ ὙΘΓΘ ἐπιροΥοὰ ἴῃ 10 ἰοῖνον ἔμῃο- 
κἰοῃβ οὔ τθ ἰειαρὶο βοσνοα (Ὠτγιυδῖυ, Υ. Ηοβιηδη, 
ΚΙὶϊείο,Ὦ), ἴον ἐμ656 οἰαβδεβ ἰοβὲ ἤοης οὗ ἐδποῖν ΌΤΓΤΩΟΣ 
δαδῖϑοπι δίϊες ἐπ 6 τοδιοζαίίοη ; Ὀπὲὶ τ. ἴδγπι 5 υϑοὰ 
8Δ8 δῃ οῃἱοπιδῖς ἀεδὶ  ηϑιίοη οὗἨ χοά 688 τϑιηυογϑ 
οὗ εἰἰὸ οονθηδηὶ μδιίοη. ὐδπδδη ν᾽85 συχθθ διροςς 
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Νρδδ᾿ 8 οἰ]! το, δηὰ ἷ8 ἀθεοοπάδη 18 Ὑγ6]Ὸ ὑπάθῦ 
τη6 Ὀδη (Πθυῖ. νἱ]. 2, χχ. 16,17). Το 8840 δὶ 
[Π686 δῃοπ)ἀ η0 τηοτθ Ὀ6 ἰοππᾷ ἰπ 1Π6 [μοΓ᾿᾽ 5 Ὠουϑό, 
18 ΒΙΤΏΡΙΥ ἴο ΒΆᾺΥ {πᾶ} 4}} 119 γοαιθη τοῦ 5ῃοι ἃ ὑ6 
τη τοουϑ ἀπά Ποῖγ. ὑγοίρβεου ον 68 88 γ8, “ (δ- 
ὨΔΆΠΙΪΟ γ88 1Π6 σοἸπηοη Ποῦτεν τἩνογὰ [ῸΥ ἐγ βῆ ο Κ- 
ΘΓ, ΠιοΙ ἢδηϊ, --- ἃ δ. Β᾽ ἢ 685 ἱη Ὀβα τεραϊα δηοηρ [ἢ 
Ηεῦτγοινυϑ Ὀδοδιδθ 50 τηῦοῖ δϑδοοίδιοα τυῖἢ ἔδυ 
δἀπιὶ ἀοεοῖς. ὅοο Ηοβ. χὶ!. 7, 8. 1 δπὶ απὸ υἢ- 
ὙΠἶπρς ἴο Ὀε αν ἴΠπδὶ [Π6 νοΐοϑ οὗ ἐπδρίγδιίοη μὰ 
ΒΌΟΝ ἃ δι πηϑ ρου ἃ ΠΘΟΒΒΒΆΤΥ δηἀ ΒΟΠΟγΔθ]Θ οο- 
σαρδιίοη ἃ5. (8 Ἔχρδηδιίίοπ ἱπιρ 8. Βεβι 69, ἴὸ 
ΒΑΥ͂ ἴῃδιὶ ΠῸ ἰονα οὗ ΗΠ] ΠΥ ἰυσΓ6 58}4}} ΠΟ τῆοτα ροΪ]- 
Ἰαῖθ 1Π0 βαῃοίματΥ, ἰ8 τ 1688 ᾿πΠ8ῃ ἴο ΒΑΥ {Ππ|41 ΠῸ 
ἴοτηὶ οὗ δῖη οὗ νυ πδίδνον κἰη ἃ 88}4}} 06 ΤΟ π πὰ {ΠΕΓῸ. 
ΕΌγΙΠΟΥ, δυο ἢ ἃ νἱον ἷ. Θχοϊαὐεαὰ Ὁγ τΠ6 οὐ νίουβ 
ΔΗΒΙΟΡῪ ὑοίννοθη {Π686 ἴὑ)2|ὸὰ“ῤΛ ]οϑί ἢ γοτδθ8 οὗ Ζϑοῖ- 
αλδὴ δηὰ τἢθ βίαιθπιθηὶβ ἴῃ ἴΠ6 σοπο]ιάϊηρ Ρ88- 

8 Οἵ ἴ6 ΑΡΟΟΔΪγρδα, ἩΠεῖο ἰΐ ἰ5. ρμ]αίη τμαὶ 
ὉΏΙνΟΓΒΑΙΪ ΠΟΙ Π688 ᾽ν ὈΤΟΠ δε 88 τ[ἢ6 ΟΠδγδοιογί [16 
(δϑῖυτο οὗ ἴ[Π6 Κη χάοπι οὗ αοἀ ἰπῃ ἰ18 ἤηδ)] οομϑυπλ- 
τη Δ Ο;. 

ΤΗΞΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ, 

1. ΑΒ {π|8 σπδρῖου 18 ὈΥ͂ τηοϑὲ δου! πα ἐπ ογργθίοσθ 
Δαπι το το ὈΘ ΘΙΕΒΟΣ 88 γαὶ ν᾽ ΠΟΥ αὐ] 8] 16, οΥ 
6156 8ῃ ἰά681 βκοίςἢ οἵ [Π6 ΘΧρογίθηςββ οὗ σδπίυ το 
ὀχιθμαϊηρ ἤοσλ ἴ86 Ὀοχίηπίηρ ἰο 16 οπὰ οὗ (9 
Ομ διίδη ἀἰθροηβδιίοη, {πο γὸ 18, οὔὁἨ οοῦγβο, ΘΟ 51ἀ- 
ΘΓΑΌΪΘ ναριιθη688 ἴῃ [6 Υἱοῦ δ κοη οὗἁὨ 119. ἀ6181]5. 
ΤΠ ΐ8, ΠΟΎΘΥΘΓ, 15 Ὠ0 γδ]]ὰ οὐ)οοιϊίοη ἴο 118 ρίδος ἴῃ 
6 σδῆοῃ. ῬΧΟΡΠΘΟΥ͂ ΜγὙὰ8 ὨΘΥΟΥ ἱπιοηἀοα ἴοῸ ὃθ 
δἰπα ΡΣ Ὠἰϑίοῦν ὙΓΘα ἴῃ δάνδηοθ. Ηδὰ ἰξ ὕθθῃ 
δυο, [16 ΟὟ οπἀ8 νου] πδνθ ὕδθη ἀείραιοα. [8 
ΟὐὈΒΟΌΤΙΥ ργίου ἰὸ {] Ε}Ππιοὴς 18. Δ βᾶτο ουϊάθηοο οὗ 
ἰι5 σοπιυῖπθηθδ. Βαϊ ἴΠ6 Ὀτοδά οὐ] 68 Ἡί ἢ ἀο 
ἰἰτο 8] χα ῥ᾽ δ διίοῃ, γεῖ βεῦνθ ἴο ἰηάϊσαῖο στοαὶ ργῃ- 
οἾΡ]65, ἴο ἀἰϊϑείοβο {Π|6 βργίημβ οὔ Οοα᾽ 8 τηογᾺ] ζονυ- 
ΘΓ Θηῖ, δΔηα ἴο ἐσ ΓΠ 8}: 86] ΐη18 ἴον τἢ6 ρσυϊὰ- 
δηο0 οὗ ἰδ ροορίθ, γαγηΐηρ ΤὨθῖ αραίηϑὲ ὑπάμ8 
δχρεοϊδιοῦϑ δηὰ γοῖ {Γηδηϊης 8. δυΓο ὕ8815 [Ὁ ἃ 
ΓΟΔΒΟΠΔΌ]9 8η6 ΠΟΙΪΥ πορο. Ρίοϊατου οὗὨ δἰορθ, 88- 
88}1, σδρίατο, οἰ υπάοτ, δηὰ δχὶϊθ, 88 ΒΓ [0 ΟΟΟῸΣ 
ἴῃ τ|ι6 ἰἀτατο, ἑοΥ Ια τΠ6 1688} ἰη 16) ] ἔσθ ἢ ΓΔ οΥ ΤΤΟῚᾺ 
(ογχοιτίηρ τδὲ 6 θεϊοηρϑ ἴο τ[ῃ6 (ατοὶ ΜΙ τδηϊ, 
ΟΥ̓ το οχροοιϊίηρ, ἃ 081π|, δίοδα γ, ρεδοοίαϊ, θΘαπδιὶθ 
δάνδηοθ οὗ Ζίοῃ ἴἰο ἰ18 ἀθϑιἐηδαὰ ργονδ]θηςο οὐοῦ [ἢ 9 
εαῦῖ. Οη ἴδ ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἔΠῸΥ δον τπαὶ {γἰ8}8 οὗ 
ἴδ) δηα ραιίθηοθ τηῦβὲ Ὀ6 δποουηίογοα; μὲ δὲ 
εἰπιο8 [6 Ὑ8ΟΪ6 Οὐ] οο Κ Ὑν}}} Ὀ0 ἀδτς δηὰ ἀΐδοοιτ- 
ἴῃς ; ἴπ8ι δείδῃ, {πὸ ἷ5 δηρο8 οἵ ο]ἀ ἴῃ τ6 6450 

οἵ (πὸ ἀθπιοῃ 8085, νν}}} ἔβγα} } γ οοπνυ}80 ἀπὰ τοηά 
τ) 9 ὈΟΔῪ ἔγοπι νυν ἢ ἰσἢ [6 8 ἀοοιηθρά το ὃ ἀτίνοη ουξ. 
ϑθΟἢ δυρ ρεπιίοηδ, ἱπογοίογα, Ὠοννανοῦ γα ΟΙΥ {ΠῸΥ 
ΠΙΔΥ Ὁ6 ΘΧργαδϑοά, ἔιΓη δ ἢ ἴ0 ὈΘΙ αν ΓΒ ΓΘΔ] δι ρροσι 
ἴῃ τὴ9 ϑοδβδοὴ θη [π6 Θῃθπλἶο8 οὗ 111ὸ τγα [ἢ δοθῖ 
ἴο ὑγατρἢ, ὉΥ τοιιϊηἀΐηρ ἰΠοπὶ τΠδὲ 1051 ε}}}8 6ἢ- 
ἰογοὶ ἱπῖο Οοά δ ῥτονίἀδη κί] ραγροῦθ. Οπ {9 
ΟἾΠΟΡ πδηά, [ἴθ 88Ππ16 ὑσορἤθου 8. ον 8 {116 δῖ νοῦ 
᾿ἰπς οἵ τ1Π6 εἰουά, βιιονν8 δι τ6 σἤθοῖκ οὔ ἢ ἔγὰθ 
σϑιι89 ἰδ ΟὨΪΥ ΘΙ ΡΟΓΑΙΥ. 116 ὈγΠΠ|8ην τοργθϑθη δ» 
οῃ οἵ τα γο δηὰ ἢπ 8] ἰσίυ πρὶ ςσοη580]0 ἀπὰ ὑρ- 
Βοὶ]ά ἴῃ ἴἢΠ0 ργτϑαῖοβὶ “ ζῆι οὗἉ Δ)  οτἸ0η.8." Απῇὰ ὑ6- 
᾿ονο 8 (811 θδοὶς ἀροῦ ἰδ δ5ϑιιγαηοθ οὗ ἐΐ6 Ῥβδ]ην 
δῖ, “δα [Π6 Μιοκοα ϑργίης 88 {Π|0ὸ ζτδθ δηὰ δὶ] 
1.6 πόγκοῦδ οὗ ἱπία ΠΥ ἀο ΠουγίϑὮ, ἰδ 18. (μδδὲ ΤΠΘΥ͂ 
8.}8}} Ὀ0 ἀοδίτογοα ἰογονοῦ " (χοὶϊ. 7). 

3. Αἱ ενεπὶπρ {ἶπι6 ἰ(λδγ6 δὐλαίΐ δ6 ἰἰσάϊ. “ΓΦ Ὧδ8 
ΘΟΙη9 ἴο ὃ6 ἃ Ὑδιο ποτὰ οὗ [86 ΟὨυτοῦ. ΤὨθ οοΥ- 
τεδβροπάϊηρ ρῥγονογὺ οὔβιμο πογὶ ἃ, “" τἢ6 ἀδικοϑὶ 
βου ἰ8 ἦυδῖ Ὀοίοτα ἀδγ,᾽ π88 θόθῃ αι οηθά, δοιὰ 
ἷπ ἰὼ ᾿ἢ γα] δπὰ ᾿ϑιῆραγαινο δοροοιϑ, δηὰ ρογμαρῷ 
ιιϑι]γ. Βυῖ τθοτὸ ἐδ ἢὨο αποδίίοι οὗὨ [6 ἰγυτ οἵ 



11: ΖΕΟΒΑΒΙΑΗ. 

ΖΕΟΠΑΥΙΔ ἢ Β αββογοπ. [1 ἴἰβ σὰ Β ὝΑΥ ἰο ἴοδὲ {πὸ} ρουγεᾶ οπὶ ΠῸπιὶ ὁπ δΒίρῃ, θυϊ Ὑδπαπ [μς εβτιϑῖοη 
ἴδε πα ραίίοποο οὗ ἢΐ8 ρθορὶϑ, ἴο βαττουπὰ ἘΠ τη 
τ ἢ αἰ σα 168, τὸ ποάρϑ ΠΡ Εἰ Ἰοὶγ ἩΔΎ ΟἹ ΘΥΟΓῪ 
Βδπά τη] (ΠΟΥ 866 δινὰ ἴδε] τῃοῖγ οσστὶ 6] Ρ]655}685 
δηὰ ἀερεοηάδηςο, πὰ {Ποπ δ ἱπίογροϑαοα ἰπ ἃ βίσπαὶ 
ΤΏΔΠΠΟΥ. 1π [ἢ στοδῦ ἐγ] οὐ Αγϑηαπι, θη ο4]16ὰ 
ἴο ΟΥ̓͂Σ Ιβῆδο ἴου ἃ θυγητ-οἤγίπρ, [Π6 ῬγΟρΑ ΓΑ ΓΟ 8 

- δά τοβοδδὰ τῃ6 |δβὲ μοϊπῦ, δηὰ τῆ6 ῥδίγαγς ἢ ̓5 ἈΓΤᾺ 
Ὑγ88 ὈΡ] Πρ ἴο δι γἶ κα τ[η6 δῖα] Ὠ]ονν, θη [Π6 γοὶοα 
ἔτοτῃ ἤρανεη βίαγεα ἢἷβ παπᾶ, δηὰ [6 ὈδΙΐοΥΟΣ 
ταί} γ ὀχοϊαὶτηρα, “ Φομονδὴ Ἅ᾽γοὴ ται ΤΏ [τὰ 
Ὑ}} ργου 6." 116 ὀχρογίθηςθ οὗ ΑὈτβ μα 8 ἀθ- 
Βοοπαβπῖδ ἱῃ Εργρὶ ἰδα ἴο {π᾿ ργονθγ 41 βαυὶην 
π σὴ [ἢ ἘΔΌΌΙΠΒ8 πανθ ργοδβογνυεὰ [ὉΓ υ8 “" Βθὴ 
τῆς βῖγαν [α118, [Ώ6 ἢ σοτλ68 Μοβοβ,᾽ ΟΥ̓ 88 ἴΠπὸ τηοά- 
ΘΓ ῬὮΓΆΒΘ 8, “ Μη Β ἜΧΊΓΟΙΝΥ ἰ8 ἀοα 8 ορροσῖιι- 
πῖῖγ." ὙΠ οη 1Αζϑυιβ γ88 δἰεἷς ον 1ογὰ τνὰ8 ἰπ- 
υγπιοᾶ οὗἁ 6 ἔπεϊ ἰῇ δπλρ[6 {ἰπ|6 ἰ0 Ῥγοςθθᾶ ἴο ἢΐ8 
Ὀοάρί46 αηὰ δἰτοβὺ ἴῃς ἀΐδο886, 35 Ηθ δαά οἴϊεη ἀοηθ 
ἴῃ ΟΥΠΘΓ οκ8658, θὰῖ Ηδ ἀε]ἰ θοτδίου τοπλαϊπθὰ ΔΎΑΥ 
ΟἹ ἴΠ6 ΟἴοΥ 5146 οἵ Φογάδῃ, δηὰ οδῖηθ ἴο ΒοιἤδηΥ 
οἶγ πο {Π6 στάνο παὰ Π6]4 ἰϊ8 υἱςτπὶ [ῸΓ ἀδγ8. 
ΤΙΙ5 88 ποῖ ζῃτοῸρ ἢ οΟ᾽ ἀΠπ688 ΟΥ̓ ΞΔ ΓΟ] 6580 6585, Ὀαϊ, 
88 Ηο 5αϊά, ον 1π6 ρίοτυ οἵ αοὰ (Φοδη χὶ. 4, 40), 
ἱπ ογάον τδῖὲ 8 πιΐγβοϊς 8ο 1γαηβοοπάθηϊ πιὶρἢ  οοη- 
ἔτγπη (16 ἔμ οὐ Ὠἷ5 ἀϊπεῖρ]68 ἀπὰ ἰπυθη ΒΥ γαοὶ 
ΏΟΣΘ {πὸ ἰονα δηὰ ον οὔ {Π|6 ββίθγβ ἰπ ἘΠΕ6ΙΣ ὈΓΟΙΠΟΣ 
ὙΠῸΠΔ ἴΠπον τοοοῖνοα ὕδεῖ ἤγοπὶ {π6 το. Απὰ δὸ 
ἷῃ 411 ςα565, ὙΠοΙΠοΥ οὗὨ ἱπαϊνί 815 ΟΥ σοΙμτηπηϊ- 
168, ΔῊ 18 διαί ρα ὈΥ̓͂ [Π6 ἀΕϑΌΓΒΠΟΘ παῖ ἃ ἀΑΥ͂ 
οὗ εἰοιβ διὰ ρ᾽οοιῃ ἐδηῃοί ᾿αϑὺ (Ὄγούογ, πὰ 8 
σἤδηρο Ὑ}1 οσσυν π8ὲ 80 ΒΟΟΙ 88 ἴῃ ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ 
11|ὸ νἱβίϊατοῦ 86 δοσοιῃρ θηῃοᾶ, δηὰ τπδὴ ἰδ ν}}} 
δοπῆς ᾿α8ὲ ΠΘΉ, δοοογάϊπρ ἴὸ τΠ᾿6 πδῖΌΓΆ] ΘΟΌΓΒ6 
οἵ τπΐηρβ, ἃ δία τ] οβθ πρὶ 19 αδους ἴο 8εῖ ἰη. Ἐδδγη- 
Θδὲ ῬΥΆΥΘΓ τ᾽ 88 τιλά6 ὈΥ ἴΠ6 ΟΠ ΤΟΝ ἴὉΓ 1Π6 ἸπηρτίΒ- 
οπορὰ Ῥεῦοσ (Αοῖἴδ χὶϊ. 5), Ὀὰ0 ἰδ 88 ποῖ π01} τ116 
ΤΟΥ ηἰσῃῖ Ὀοίογο {πὸ ΑΔΥ δρροϊηϊοά [ῸΓ Πἷδ Ἔἐχϑοῦ- 
ἴοη τ δὲ τΠ6 ΔΏΡΈΙ] οἵ ἐ.6 [τὰ ἀρὶἰνογθά Ὠΐπὶ ἔτο τ. 
᾿ἷδ σιιαγὰβ δηὰ {δι6Γ8. 

8. Νδϊεν 18. 8 ἢδίυγαὶ ἰπηδρθ οὗἁ Βρί γίϊζτι8] Ὁ]ε88- 
ἴηρ8, δΔηὰ οδρροίδ! }ν οὗἨ ἴπὸ οἠϊοίοϑε οἱ {Π6 πὰ 481], --- 
ἴμὸ ἱπβποσηςοβ οὗ {πΠ6ὸ ΗοΪγ ϑρίγίι. ὙὍΠ6 Ῥεδὶ ἷδὶ 
δρΡΟΔΚ5 οὗ ἃ Γἶν ον νυ 086 8ίγεδ Π18 ΤΏ Δ Κο μία [Π6 οεἷϊ 
οἵ αυά (χὶνὶ. 4); 9061] ἀφο]αγοϑ ἃ ἰϑυπίδίη 8114] 
οοπι6 ἑοττῇ οὗὨ [Π6 Βοτι86 οὗ 1Π6 Ἰωογὰ δῃὰ 8}}8}} δίδου 
τῃ6 νυ δι ον οἵ διιεπι ({ἰϊ. 18) ; Ιβαίδῇἢ ῥτομίβοβ, “1 
ψ}}} ἔν βοοάς ὑροη [Π6 ἀτγ στουπᾶ : ἔ ν}}} ροῦν 
ΤᾺΥ δρίγίς ἀροπ ΤΠΥ βεθὰ, ἀπ τὴν Ὀ]οβδίπρ' προη 
τῆι ΟΡ ηρ " (χίιν. 8); δὰ: Εὐχοκίο] (χ]ν]}. 1--12) 
[Γηἰ8Π|68. ἃ. τηοβὲ βυνῖ Κίηρς ράγ}] 6] ἰο Ζϑοβαγίδῃ᾽ 5 
Ριταϊςἤοη. Ηθ βδνν ναῖε ἰϑϑαὶπρ᾽ ἔγοσῃ ππάοτ [ἢ 6 
ΒΆΠΟΙΌΔΓΥ, 80 ΟΥΟΓ Ὑ]ἀοπίηρ, ἩΦΟΡΕΠΙΠΕ ΒΙΓΘΑΠΙ, 
τ Ποῖ δυνορῦ τγοῦρὶ [Π6 ἀδδογῖ Ὀοατὶηρ ΘΓΕ ΠΥ ἐπ 
18 σουγεο, ὑπ} ᾿ς Τοδοηθα ἴῃς 868 οὗὨ ΟΠ], ἴδ 
βἰλῃάϊηρ βυυῦοὶ οὔ ἀφϑβοϊαἴίΐοῃ δηὰ ἀθαῖῃ, δηὰ 
μοα] θά ἐδ δια ηδηϊ Ὑδίογρ, ἢ Πρ ΤΠ πὶ τὴ ἢ ΔΗ τη δ] 
᾿ϊ δ δηᾷ Ἵοονογίηρ ἰἴ8 ὈΔη 8 τνῖτ ἢ ΟΥΘΟΒ ΠΟ566 ἔγι 
Ὑ88 Ἰοοὰ ἀπὰ {πεῖν ἰθᾶνοβ πηϑάϊοὶποθ. Οὐγ ῥγορμεῖ 
5068 ᾿ἰνίπρ᾽ δίΓΟΔΙΩΙΒ ὙΠΙΟΘὮ ἰϑδ0 1ῃ αἰ δυθηὶ ἀἸγθο- 
τίοπβ ἔοτῃ “θγυβαίοῃ, δηὰ το ὴ ἴο οἴτῃοῦ 868, δδδὶ 
δηά νοεῖ; δῃά δβ8 ἴον ἴον νἱτπουϊ ᾿ἰπ ογτη ἰδϑίοιι, 
ὙΪΠΙΟΓ δηὰ δυπιπΊοῦ, (ΠΟΥ πλαῖκο (ἴ6 ἰἸαπὰ ἃ [ογγοδ- 
114] Ῥαηγδαΐβο νιῖνη υὑπάνιηρ νεγάπιγο ἀπὰ ρογρϑίτδὶ 
δυυπάδηοθ. ΝῸ οῃ6 οὗ (686 ἤρυγαιίνα ἀοβοτ ρεοη8, 
ΠΟΎΘΝΟΙ ἰαῦρο δηὰ νατίθα, ἰ8 ονογπτοιρῆς ΟΥ 6χ- 
ἰγαναρδηῖ. ΓΉΘΥ ΓΑῖΒοΥ (Δ}} δῃοτγὶ οἵ [Π6 ΤΑ] ν. 
ΤΊ ὈΪοδθοὰ ϑρίγι ᾿8 6 ΔυῖΟΥ οὗἁὨ 4}} ἴῃ ΠΟ] 688 
ἴῃ ἴῃς που. Ης ᾿πάθοα τι865 πηθδηβ. ΤΏ ΡΙῸΡἢ- 
οεἶεδ ρᾷϊ Ηΐπι ἴῃ 6]οβα οοπῃεοιϊίοη τ} γα 84] 6 πὶ 
αηὰ τπ6 Τερῖθ. Βυΐῖ ἴδ6 τιθᾶπδ ἀδρεπὰ ὑροῃ 
Πὶπι, ἡπδὶ 65 [86 Ὀοβ8ὶ Δρροΐῃ θα 8} Πα ΚΘ8 ἢῸ ἢ 
τεδ8 ὙἱΒοῦῦ ἃ ὕγοοσο. ΤῈ ΑΡροβιίϊδθ "νεῦα ποῖ δ]- 
Ἰονοὰ ἴ᾽0 θῆραρο ἴῃ ἐμοῖς ΟΥγΚ ὑπῈ} [Π6 Βρὶτὴῖ τῶϑ 

Ὑ88 [6], [πΠ6 [6οὈ]οδὲ οὗ {Π6 πὶ 5ρᾶκε 85 ἢ δ 
ἰοπραθ οἵ ἤγο. ΤΠ6 ργαπά ἔδαϊατο οὗ [η6 Ἰδοῦ ἀδΥ 
18 ςορίου5 δηα σοῃτ ποῦ Εἰ 5]0Π8 οὗἩἨ βαςἢ γτϑςα, 
-τ ο ἰοηροῦ πιο 6 Πῖ, ΟΥ ΒΟΔΠΙΥ͂, ΟΥ ΟΥ̓ 51π14]] 
οχίθηϊ, Ὀπὶ γδαϊδιὶηρ ἰη 411} ἀἰγθοιοηβ αἵ Οἤ 6, ρΡδτ- 
ΤΩΔΉΘΠΙΥ ΑἸ] πρ ουεῦν σΠΔΠ ΠΟΙ, δη ἃ {᾿π||οὰ ΟἸΪΥ ὉΥ 
1ὴ6 ψαΠπίβ οὗ [Π6 τας, ὙΠΟΓΟΤΟΥ τΠ656 ΠἸν] 
ΒΊΓΘΑΙΩΒ γοδοῖ, ἴῃς ὈδιΎοη 501} ΟΥὗἨ παίυγο 18 [ὉΣῈ]- 
ἱζοὰ δπὰ ἴπὸ ἀδδὰ ᾿ἷνε ἀραὶπ. Οὐἱοκὶν Ὀτπὲ βατοὶν, 
ἢ [Π6 β8Ππ|6 ὨΟΐ861655 ΘΠΟΤΡῪ τὶς ἩΠΙΟἢ (ἢ 
δτεδὶ ῥγονϊάθη τα] ἴογοοβ ουκ, ἴπ6δ56 δρὶ τ ἴπ4] ἀροη- 
οἶ68. Ῥογίοστῃ {ποὶσ οὔἕοθ οὗὨ γτοοοῃβίγυςπρ Βυπηδη 
να: δηᾶὰ σπδηρίηρ ἴμ6 ἴδοδ οὗὁἨ τπ6 νχου]ά. 

4, 'ΓΠΠα ςοηϑθαι 6 η08 Οὗ Β86}} ΒίΤΕΔΙΏ8 οὗ Ὀ]6ββίηρ 
8 8 ἄορτοῦ οὗὨ σΟμΒΘΟΓΔΙΙΟΏ ΠΟΥ͂ΟΓ δεὲπ Ὀεΐοτο. ΤῊς 
ἴοττῃ ἐπ συ ἢ [ἢ 6 ἀπ ΟΓΒ4] ργθνδίθησα ΟΥ̓ ΠΟΙ 688 
8 ΘΧΡΓΙΓΘδδΘα, ἰβΒ Ὠοϊο ΤΥ. Μοη ἅγὸ ποῖ ἴο Ὀ6- 
ΠΟΠῚ6 ΤΊΟη ΚΒ ΟΥ̓ πο οΥ 65, ἴδ6 ΟΥΪΏΑΤΥ σοΠαΣ ΟΠ 8 
οὗ παμηδῃ ᾿ἰἴδ ἀγα ποῖ ἴο Ὀ6 τονογϑο  θυΐϊ οὐ ἴδε 
ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴδ ἰηἰιδίοη οὗ στδοο νν}}} Ὀ6 80 ἰαῦζο δηὰ 
ΘΠΘΓΑΙ ἰῃδὲ ΘΥΟΥΥ ΓΑΠΚ δηὰ οΪ885 Ὑν}}} ἔδ6] τἴ, δῃὰ 

118 οὔοοια Μ}}} Ὀ6 δ66η ἰῃ 41} 16 τοϊδιίοπβ οἵ Ἰπἴ, 
Ρυτγίγίηρ δηὰ εἰθναιίπρ υῖμβοῦς ἀριατγηΐπρ οσ ἀθ- 
βίγογίπρ. [Ι͂ηἡ οὈυδίηοβδθ, ἴῃ τοοσοδιίοη, ἰῃ ΡΟ] 165, 
πη δεῖ, ἴπ ᾿ἰξοσαίατο, ἸῺ ϑοςίδὶ 18, ἰῃ τἢ6 ἀοχηαδεὶς 
εἶγοϊο, πο γ6 Μ1Π|1 Ὀ6 ἃ ἀϊδίϊπος δηα οογαϊδὶ τεοορ- 
πἰοη οἵ 1Πς οἸλίτηβ οὐ αοἀ δηά οἵ [πε ΒΌ ΡΓΘΙ ΒΟΥ 
οὗ δΐ8 ἰαν. Τθοτο ΜΠῚ Ὀ06 πὸ ἀΐνογοθ ΒΥ ΠΘΓΘ 
Ὀεῖνθθη το χζίου πὰ τόσα]! γ, πὸ ἀοτηδηᾶ δαὶ 
ΔΗΥ͂ ἀορατγίπιοηϊ οὗ Βιιηδῃ δον" Υ 5}}4}} ὑ6 ἀδοπιοὰ 
δογοπά {δ ἀοτχαίῃ οὗὁἨ οοηδβείθηος. Ἦ πθη ὄνϑὴ δα 
Ὀ6119 οἡ 16 ὨΟΥΒ65 Ὀ6ΑΓ [6 88Πη6 δδογοὶ ΠΟ ΓΙ ΡΟΏ 
ΜὨΪοἢ οὔςα βαβῃϑὰ ἤόοτὰ τΠ6 ἀϊδάσπι οὗὁὨ ἴἢῃ6 ἯΙΣΗ 
Ῥχγίοβι, ποιῃίηρ οδη ὃ6 ἕοππὰ ἴσο δι4}} οὗ ἰοοὸ ἴα- 
τ Ϊ αν τὸ Ὀ6 σοηδοογαῖοα ἴὸ 106 Γοτὰ. ΤΠ τοϊϊ σίου 
Βρὶ γί θν ἢ}} ργονδὶ! Θνουυ ν μογθ, δβεουγίηρ )π8ιϊ66, 
τγαιῃ, κἰπά 688, απ σουγίοβΥ δθοηρ πιο ; ἀοἴπς 
ΔΆΔΥ ὙΠ ὙγΆ ΓΒ, ΘΟΠ ΘΓ ΙΟΉΒ, 68] ουϑἰ68, Δη ἃ οοτὰ- 
Ροιϊοηβ ; ΒΑ] ον ηρ ἰγϑὰθβ δηἃ Βδπαϊοσαβ; ϑοῖ- 
οηἷηρ ἴδ6 ἱπαν 816 σοηῖγαβίβ οὗ γϑηῖκα, σἰ 5, πὰ 
οοπά!ιίοηδβ; Ὀἱπαάΐηρ, πιθῆ ἴὸ 06 δηοίμου ΟΥ̓ ΤΠΟΙΓ 
ἀανοιΐοη ἴο ἃ δοπιπιοη τ δ ϑὲοῦ ἴῃ ἤθᾶνοῃ ; δῃὰ 1Π08 
ἰηἰτοαποείηρ 1π6 ἴγὰθ οὐτγ οὗἩ αοἄ οἱ οϑυι ἴον τ πὶ ἢ 
811 βαἰπἴ8 Ἰοὴρ ἢ τ δὴ ΟΥ̓ Σ ἱποτοδϑίηρ ἀσοῖτε. ΤῊ 
ἰάδα οἵ βςἢῃ! ἃ σοπιῃοηνοδ ἢ οὔ χιπδιοὰ ἱπ [Π6 
δουρίπτοθ, πὰ 18 οδὴ Ὁδ γϑλ] σϑὰ ΟἿΪΥ ἰῃ [Π6 ῬΔΥ 
{πον ρμοΐπὶ ουἵ, Α1} βοῆθηιοβ οὗἩ μοὶ ςα], δοςῖαὶ, οΥ 
ανϑῇ πιογαὶ γοίοττηῃ, δρατγὶ ἔγοηλ ἴΠ6 ΓΟ  Ρ]68 οὗἁ ἰδ ς 
Ὑγοιὰ, δα 16 τηογεϑὶ Ομ θαθ. ΓΉΟΥ 8ΓῈ τὰ ὅδ 
β' 016 οὔ δοςοῃιρὶ επηηθηῦ, δὰ 1 δοςοιῃρ) ἰβῃθα, 
νοῦ] ἀϊδαρροίπν τποῖς ῥγογθοίοσβ. Τταο τοϊρίοπ, 
τοδιογίηρ ἴῃς ογὰ ἴο δ᾽5 τε] μ͵δοα ἰπ ἢ πιδῃ 
(πουρῆν δηὰ δοτίοη, δόμα {χη ἑβ 68 ἴπ6 βδῃοξοῃ, 
16 δυτποῦ νυ, δηαὰ (6 ρόνγαῦ Ὁ. ΒΘ Ὦ το ὈΘΟΟΏ6 
δῖ (ΠΟΥ οὐ ἢῦ τὸ ὃὉ6 ἴο {Π6ΠΊ5ΕΪν 68, ἴ0 Θδοὺ οἴου, 
δἀπὰ τὸ ἴ6 οοπιπηαπΐῖγ. ὙΠῸ ἰάδὲ (δπαδηϊῖα π||}} 
Ρουδ οτὰλ 1π6 οαγιῃ, πα [6 ρεορὶθ 8}4}} Ὀ8 4}} 
τροουβ, ἤδη τῃ6 ΘΑ ἰδ ἤΠ1Θ τ Ἐμ6 Κπον]- 
οὖρα οὗἩ 186 ρίοτυ οὗἉ ἴπὸ υοτὰ, 88 [Π6 υγϑίουβ σου Ὲσ 
[Π6 568. 

ἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΒΔΟΥΤΊΟΑΙ. 

ΒΒΑΡΙΓΕΥ: οῖβ. 6, 7. 1. Μιχοὰ Ἄσοηῃάϊθου οὗ 
ἐΠ6 τἱρῃίοουβ ἴῃ 8 ποι]ὰ ; ἷπ τοβρϑεῖ ἰὸ ποὶγ 
Κπον!θάρο, ἐποὶγ οαςναγὰ οἰγουτηδίδηςοθ, [πεῖν ἴη- . 
παγὰ οοπηοτγίδ, ἐποῖτ νδυογίηρ ΠΟ] ποκα. 11. Οοά δ 
πἰβάοια π᾿ διονίης ἰ; ἰο βαδάμο {πεῖς οοΙταΡ- 
(ἴοῃΒ, ἴο Θχογοῖδθ {Ππ|6ῖῦ . ἴὸ Ὀτέπρν ἴδοι Ὁ ἀ6- 

ἄοποο οἡ Ηἰπιθοῖ. 111. Οὐν οοπδοϊδιίοη ππάοσ 
τι; Οοὰ ποιίοεβ ἐξ, [π6 τηϊχοὰ ἐνοπὶδ τότ τοροῖθος 
ἴογ , 0 ΒΟΘΏΘ ἴδ δῃογῖί. Κ΄. ΤῊΘ ΠΔΡΡΥ͂ ἤδπαῖ- 
πδίΐζοη οἵ 81} ; ἰπ ἃ βίδιδ οὗ υπιιϊριοὰ χοοσά, ἴῃ 85 
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ξξέξειξεε:ξ - τς ττε---- τ - τ τοὺ τ τς τς πξεξει ούξειιι 
πποχροοιεὰ μουτ. ΕἼΏΔΙΪΥ, ΑΥὸ τὸ 86 ρθορὶθ οὐη- 3 ὈΑΥ͂ΒΟΝ: Υογβ. 90, 31. 1. 411 οοτωπιοη ἀαἴδδ 
οοτγιοὰ ἰη ἰἰξ Μ111 θ6 ρασγίογπιθα δ8 δου οὐ] Υ 88 βοϊδιῃη ΜΟΓΘ Ρ. 
ΗΕΝΟΒΤΈΝΒΕΕΟ: ὙὍ615. 1]. Οὐγεε. ΑΙ] [86] Π. Ἐνεγγ Ὀυϊάϊπρ Μὶ}} 06 4 πουβο οὗ Οοὰ. 11]. 

ἀγεδα δι] ἐπ ηχβ {πδὶ οδη Το ᾿ποῦρς οὗ ΔΓ [ΕΥΘΟΓΥ ἀδγ Μ|}} Ὀ6 κΚὸ α βϑδῦνδι. ΙΥ͂. ΤῊΣ 
ἱπεοϊπάοὰ πῃ 118 οης νογά. τθα] νν}}} Ὀ6 ψπαὶ τ [ογὰ Β ϑΌρρον '8 Ὡον. Υ͂. 

Ολυνιν : οι. 12. ΤῊ Βαδὶαϊίου οὗὨ [π6 ροάϊγ [Ὑ8ι1 τ86 ἀϊδεϊποιίοπδ τς πονν ρτουαὶὶ γγ}}} ὃ ο"- 
ἷβ βθειγο, ποῖ θοοδῦδθα ΠΟΥ ἀγοβὰ πὸ δἰΐδοκβ οἵ ἰβογυθρά. ὙἹΙ. ΤΙ μοτγο νγὴ}]} 06 ὯὨ0 ᾿ηβίποοτο ουΒἷρ- 
ἴοεβ, Ὀὰϊ Ὀεςδαδ6 ἐΠ6Ὺ ἤγταγ Ὀεϊίονο αἱ ΠΟΥ ψΜ{}}}  ρογβ. Γπίϑγ (1.) ον πτϑιοπεα!γ γγὸ ΠΟῪ ᾿ἶνο. ι: 
6 ργαεβεσνθὰ Ὁγ ἃ ῬΟΎΤΟΣ ἔγσοπι δῦονϑ, ουϑῃ βου ἢ νὰ ὙΘΙΠΟΥ γγὙὸ ΠΆΥΘ ΔΩΥ τοὶϊρίοη ΟΥ ἢοϊ. (Ἃ8. 
16 ἀονὶϊ ἀχολθοϑ [26 ὑϑορὶβδ ΟἹ 81} εἰάθδβ ἴο οοῃίσινο το «δὲ Ρυγβυΐϊιδ δηὰ ρ᾽ΘΑβΌΓοδ 8.Ὸ ρἰθδαιηρ [0 
τηοὶν τυΐῃ. 





ΤΗΝ 

ΒΟΟΚ ΟΝ ΜΑΙ,ΑΟΘΗΙ. 

ἘΧΡΟΌΝΘΌΕΟΣ 

ΒΥ 

ΤΟΘΕΡΗ ΡΑΟΚΑΈΡ, Ὁ. Ὁ. 
ΒΡΕΟΨΈΒΒΟΝ ΟΥ̓ ΒΙΒΙΤΙΟΔΙ, ὩἸἘΔΈΝΙΝΟ ΙΝ ΤῊΕΞ ΤΗἨΕΟΙΟΟΩΊΙΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΒΥ ΟΥ̓ ΤῊ ΡΗΕΟΤΕΒΈΑΛΝΕΥ ἘΡΊΒΟΟΡΑΣ, 

ΟΘΟΗΌΞΟΗ ΑἹ ΑἸΒΧΑΝΌΒΙΑ, ΥἹΒΟΙΝΙΑ. ' 

ΝΕΝ ΥΟΒΚ: 

ΒΟΒΙΒΝΕΗ, ΑΕΜΘΤΕΟΝΟ, ἃ ΟΟ., 6δὅἪ ΒΒΕΟΑΌΨΤΑΥ. 

1814. 



Ἑμιιοτοὰ δοοογάϊηρ ἴο Λοὶ οὗ Οοστοδβα, ἰῃ (6 γοῦν 1874, Ὁ 

ΒΟΒΙΒΝΕΕ, ΑἘΜΒΊΎΠΟΚΝΟ, ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΧΥ, 

ἰῃ ἴδ Οἴδοο οὗ (6 [ἐδτατγίδη οὗ Οοηρτολα, δἱ Ἦ δδιἱηκίου. 

ΒΙΝΕΈΒΙΌΞ, ΟΑἸἘΒΒΕΙ͂ΡΠΟΝ: 

ΘΙ ΕΠΕΟΤΥΡΕΏ ΑΝ ῬΕΙΝΊΤΒΌ ΒΤ 

21. Ο. ΠΟΠΘΉΗΤΟΝ ΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥΤ. 



ΜΑΤΑΟΘΗΙ: 

ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΊΟΝ. 

81. Τὴε Ῥγορλεὶ Μαϊαολὶ, 

ΤῊΕΞ Ρτορμοῖ Μαίδομίὶ ἰβ [86 Ἰδϑβὶ οὐ [Π|6 56 ῖ8β οὗ ρτορμῃβίβ, ψγῇῆο, ἐμπγουρἢ βυσοθββῖνθ ρθη- 
ογδιϊοπβ, [Ὁ 8 ἱπουβδδῃ γρᾶγϑ, “ μβδὰ 8)ονθαὰ Ὀθίοσο οἵ {Π|ὸ οοιρίησ οὗ ἴπ6 Δυδῦ ομθ." Νοί 
οὨἶγ δά {μὲὶ8 τοιμ ΓΚ Ό]6 ογάθυ οὗὨ ἱπβρίγθα τθη ρῥγθαϊοιθα [86 οοπιίίησ Μοβδίδ, Ὀὰὺῦ {Π6Ὺ 
᾿Πρά ἃρ {μποὶτ νοῖΐοο, ἰκα 8 ἰσυιηρθῖ, ὑο βου (ἀοά᾿ Β ρῬΡθορὶθ ὑμεὶν ὑγϑηβστοϑβϑβίου, δῃὰ {8 βοιδα 
οὗἨ Φασοῦ {ποεῖν εἰἴηβ' ὙΏΟΥ ΜΟΥΘ [86 ὑθδοθοσϑ 8πα ΡῬγθδοθθγβ οὗ 86 ρϑηθγδαίϊοηϑ πῃ ψ Β]Οἢ 
ΠΟΥ τοβρθοιίνοὶυ ᾿ἱνοά, δπα ψογο 8 [86 ῥγοίοίγ ρα8 οὗὨ τηϊπίβίοσβ οὐ (06 Οο5ρεὶ. 

10 Βα8 θθθὴ ἃ βυδ]οοὺ οὗὨἨ ἀουδί, ἔγοιμῃ ἃ ΨὙΘΥῪ ΘΑΓΪΥ ροτὶοα, τ βοῦμου Δίδ δοΐ τγὰ8 {Π6 Τ68] 
παηια οἵ [86 Ῥτγορῃοῦ, ΟΥ 8ῃ οἶα] 116. Τλιδ ϑορίυδσιην ὑτϑηβ᾽αῖθβ Μ4]186}}} “ ἷ8. δησο].᾽" 
Το Τάγριπ τοσαγὰβ ΕΖτα ἃ8 [86 ΔΌΓΠΟΥ ΟὗὁὨ [Π6 ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ, δηα 18 [Ὁ] ονγθὰ πῃ [Π18 ορίπἴομ, [ἢ 
ΤΠΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 οομἤοηοθ, ὈΥ ότομιθ, Οδὶνίη, Ἠθηρβίθηθοτς, δηὰ Τιῦτοῖῖ. “1 δ) ἀϊβροβθὰ ἴο 
στϑμί," β8γ8 Οἀϊνίη, “ παᾶ0 [6 δυῖδμου 88 Εζγα, δῃὰ [ῃηδὺ Μδδοβὶ ψὰ8 ᾿ἷ8. βυσηδηιθ, ἕοσ αοά 
ιδὰ οα]16α Ὠΐτα ἴο ἀο στοαὶ δπὰ γϑιιαγδῦ016 (πϊησε." “ΑΘ. 5}}8}} ποῖ βυσοθοα," βᾶγ8 Εὐνγϑ]ὰ, 
“ἢ Βπάϊης ἴμ6 γ6 8] ἤὕδηθ οὗ (π6 τσιῖον." Νὸο ομϑ ἢ88 80 βίῃ Ου 5] Ορροβϑα ἴΠ6 σομπητηοη 
ορίπίοη, ἰμᾶὺ Μαϊδοδὶ τγᾶ8 [06 σϑδὶ Ὡϑηιθ οὗ ἴ6 Ῥγορμοῖ, 8Δ8 ΗΠ θησβίθη θοῦ, πὶ μῖ8. Ολγισίοίον 
οΥ (δε Ο. Τ΄ (34 οαἀϊιίοη ΜαγιϊηΒ ἰγδηβ᾽ δϊοη), γο]. ἷἰν. 1δ6--161. Ηδ Ἰδθογβ ἴο θϑίδ Ὁ] 15} ἃ σοη- 
μροϊΐοη Ὀούνθθῃ 86 ἤϑιη6 οὗἩὨ {π6 Ῥτγορβμοῖ, δῃηα {6 βδη6 ψογὰ 88 ὁσουγτίπο ἴῃ 105 ΟΠΊΟΪ8] βἰο- 
εἰβοδίϊοη, “' τὶν πι6586Ή ΟΥ̓, ἴὰ ΟὮ. ἢ. 1, Ἠδ παδϊηπἰδίηβ, ἰμδὺ 1[Π6 Τοτιηδίίου οὗἩἨ [Π6 τνογὰ, δῃὰ 
1π6 δῦβθηοθ οὗ 810 σϑίθσοηοο [0 18 ἔδίμον, οὐ [86 ρἴδοθ οὗ δῖβ Ὀἰστίῃ, ροὸ ἴο βῆον {Πιαὺ 1 τῶ 
ποῦ ἃ ῬΓΌΡΟΙ ἤδη. Βαῖ, ου [Π6 οἴδμοῦ ἢδῃά, γα ἢν πὸ δεσουηΐ οὗ {π6 ΡΘ ΒΟ. ἃ] στρ] αὐϊοὴβ 

οὗ Ἡδσσαὶ, ἩΔΌΔΚΚυκ, δὰ Οὐδαΐδῃ. ΤὉΤηθ ἰογτιηδίϊοη οὐ (86 ψογὰ, ἃ8 ἃ ῬΥΌΡΘΥ Ὠ8Π16, 8 ποῖ 
Ὑϊπουϊ ργθοράφηϊ, ἃ8. ἷἰπ ΝΑΡΒΙΔΙ, ΖΙΟΜτΙ. Ιὲ που]ϊὰ Ὅ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἰμ6 δηδίορυ οὗ (ἢ 
Ῥτορ θιῖοαὶ ὈρΟΚΒ, ἰῦ ψουϊὰ θα ῖκοη [6 ἔΌγοο οὗ [10 Ῥγόορῇθου, δηα οδβὲ βοιηθ βυβρίοϊοη ἀΡΟὴ 
ἐς, ΕΓ 6 σοραγ θα ἰ0 858 δηοηγμουβ. 6 σου βίον 1 (θη 1 Ηἰ ιν, ἃ8 ἃ ῬΥΟΡΟΥ Ὠδη16, 
δηὰ 88 δὴ Δρτονίδιίου οὗ Μαίδοβίλῃ, ϑογυαπί οὗ «υελοναλ. 
ΤΟ εἐΐπιθ, ἰὴ τ 10} ΜΑΙ ΔοΒὶ Ῥγορμθβὶθα, 88 αἰδὸ Ὀθθὴ {Π6 βυ)θοεὶ οὗὨ βοπιὸ αἰ Βὅγθησθ οὗἨἁ 

ορἰηΐοη. ΑΚ} ἃγὸ δοτοϑά, ἴγοπι [86 ἰηύθσῃδὶ δυϊάθησθ, ἐπαὺ Ὁ ψγ8 δῇ {16 Ἂχ ΐθ, τ] ἢ 18 
Ὠοῦ τηρηἰϊοηθα ἴῃ {π6 ὈοοΟΚ. Τῆθ ὑθηρ]6 γ͵ϑ σου, 118. Βογνῖοθ, ὑοσοῦθ ον ΜῈ ἢ [86 δον ῆςσθ8, 
δηα ἴδαβῖβ 8η6 ἴδβίβ, γοϑίοσοὶ. ὅϑοῖῃὴθ 8ᾶγὰ αἰβροβϑθὰ ἴο ρυῦ [μ6 ἂρὸ οἵ Μαϊδοιὶ αὖ ἃ τηυοἢ ἰδίου 
ἀδίθ ἰμδῃ οἰμθῦβ. Ὁζγ. δ. (. Μυτρὴγ (δι γθαῖση᾿ 8 “πηρογὶαὶ Πϊοιἰοπαγν, τὶ. λ7αἰ.} τλαϊπ δίῃ 8. 
1δὺ 6 τηδὺ μᾶνθ ᾿ἰνοὰ {1}} ὑπ6 τ1π|86 οὗ ΑἸοχδηάοῦ [86 τοδί, 381 Β. 5σ. ΗἰΖὶσ ((Ὁπῖηι. οἡ 
δίπουν Ῥτορλθοίβ) οσοπη)δοίαγθα, ἰμαῦ 116 ῬΥΟΡμοδθα δροὺῦ 858 Β. σὅ. Βυὺῦ ἃ8 τὸ πα Μαϊδολὶ 
οομάοτηπίηρ 1.8 ΨΘΓῪ β8δῖηθ ΔΌυ568, ὙιΐοΒ ΝΕΠοιδ ἢ ἰουπὰ οχίϑιϊμσ ἴῃ 18 βθοοπᾷ υἱβὶῦ ἴὸ 
δογυβδίθι, 76 ΤΊΔΥ ΓΟΘΒΟΠΔΌΪΥ σοποϊαάθ, [δὺ ΠΟΥ ΟΓΘ σΟὨ ΘΙ ΡΟΓΆΓΪ 68, δα βιιϑίδ᾽η [Π6 88Π16 
τ ἰδίίοηϑ ἴο δοθῇ οἴθοῦ, (δᾶὺ Ηαςραὶ δηὰ Ζεϑομδγίδι ἀἰὰ ἰοὸ Ζογυδδθοὶ, δὰ (μαὺ Μαϊδοβὶ 

ΡΓορ μ ϑίϑα ἔγοπι 440-410 Β. Ο. 
Τὸ υπάογβίδηα (86 ΡΥΌΡΏΘΟΥ, γγὁ πιυϑ ρἼδηοο δ [86 οἰγομηιδίαποοβ οὗ ἴπ6 δεν, ἰῃ ἢΪ8 {ἰϊπ|θ. 

ΤἬΘΥ δὰ τούιγηθα ἔγοηι [86 6χὶ]θ, 88 τὸ ἰθᾶστῃ ποσὰ ΝΟΠοι δ, ἱπ ὁ στολῦ δῇή]οίίοη δηὰ α15- 
ἰγθβ8." ὙὍὙΠῸ ρογίοά οὗ [86 οχὶΐϊθ βδὰ Ὀθθὴ ἃ Ῥδίπῆ}} δηὰ Βαπ ἢ] διϊησ οη6. ΤΏοΥ δὰ Ὀδθῃ 
ἴῃ ἴ86 ἴὭχηδος οὗ αἰδίοιίοη. ΕἼοιῺ (86 Ὀτορ]ιθοῖοβ οὗ 1βδδῃ, δῃηὰ οἴου ργορμοῖθ, [Π6Ὺ μδὰ 
δχρθοῖθα δύῃ τηοῦθ ἴδῃ [ῃ6 γϑϑιογδίίοη οὗ ἐμοῖς ἔόγιμθν Ὀϊθβδίησβ, θὰΐ ἱπδιθδα οὗ [μδὲ, [πο 
ὝΘΙΘ ὑπᾶοσ Ῥεγβίδη ΘΌΥΘΥΠΟΣΒ, “ ῈῸ δὰ ἀοιμϊηΐοι οὐορ ὑμοῖὶς Ὀοάΐθβ." Νον, ψ 1116 (6 

11 δνθ ὈΘΘΏ Γηο9 Ὀχίαῖ [ἢ 6 Ρτοΐνοο ἴο 81Δδοδϊ, ἴδῃ 1 ἀραϊγοᾶ, ὅῸπι ἐδ Ὀείοῦ δρδοῦ δἰ οἐίθα σῃθ. --- ὦ. Ρ. 



4 ; ἹἸΜΑΤΙΑΟΘΗ͂Ι. 

6ΧΙ]Ὲ τγὰβ ἃ ὑτοαὺ ὈΪοβεῖησ (0 ἐμόπὶ ἰπ ππδὴν τοβραοίβ, 88 16 οσυτοὰ ἰΠοπὶ οὗὨ ἰ4οἸ ΔΕ ΣΎ, δηὰ ργο- 
ἀποοὰ κόπο οαϊναγά τορεηίδηςο αὖ ᾿ολδί, 85 [86 θα γ8, ἩΠΠΙΟὮ (ΠΟΥ Βη6α δὶ ΕΖγα᾿β ὀχσροβιείοκ 
οὗ τἰῖὸ Ἰανν, ἐοβιϊποι, γοΐ ἔγοπι {Π|ὸ ἀϊεαρροϊπίιμοηῦ οὗ τμοῖγ ἰοπᾶ μορὸβ, εἰν 1011 ἰηῖο 8ἅπ ὑπ- 
σταυθία!, τηυσπ τίη, ἐο εὐ Ἰσσοῦ βρίγὶς, σοπιρ αἰ πῖηρ οὗ αοά᾽Β ἰη]υβίῖςα ἴο {π6π|, 48 ᾿ῃοῦ σῇ 
{πὸ γ δὰ οἸδίμιβ ἅροη Ηΐπι, ἃπ4 ργονοκίης δ ἀἰνὶπθ τηδ) δὶ Ὀγ ἃ ἀσηΐ8) οὗἉ 118. }πβιἴςο, δηὰ 
Ρτον  ἠοπιῖα] σονογηιηθηῖ. γε βεα ἴῃ [π6 βίδίῳ αὐ τοϊπὰ δηὰ ]ιθατγὶ οἵ 4{|6 ρθορῖθ, 6 σογπιϑ 
οὗ {ἰναν ΡΙαιβαίξαη δὶ Βα άποορίβη), ψ ἰς ἢ πογα 11}|-Ὀϊονσῃ ἴῃ {6 {ἰπ]6 ΟΥὮ ΟὟΓ ϑανίοαι. 
ΤΊΙΟν 84 τοϊαρβε, ἰοο, ἰπῖο {μοῖρ οἷα βἰπ8 οὗὨ ᾿Ἱπαυυγίπσ Βθαίμοη τυῖνοβ, ἩΒςἢ ΕΣτα πδὰ 
δίογἶγ ῥτοβ  Ὀ106 4, αηὰ Ἰαθογοα ἴο Γοίύγηι. 

ΒΙ5οΡ ᾿οσ Πόγα τοιηατκα, “ (Παῦ ΜΆΪΆΓΒΙ 18 το ἴῃ ἃ πυρά ΐοοτο βίν]θ, τ} ἢ) ἘΘΘῺ 
ἴο ἱπήϊςαίς (αὺ {Π Ηοὕγον μοοίγυ, ἴγοῦλ {Π6 ({π|6 οὗὨἨ {86 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΒἢ σἀρίϊνιῖν, μὰ ἴῃ ἃ ἀ6- 
οἸϊπίησ βίαιθ, απὰ Ὀοθίησ ραεῦ 118 ργίπιθ δηὰ νίσου, ψγἂ8β ἤδη [80 νογσίησ ἰοναγὰβ {πὸ ἀοὈΠ Πγ 
οἵ το.  Αδερηΐαβ οἰδββοβ ᾿γϊη}] 4150 ἴῃ [86 δέυοῦ ἂρ οὗἨ {πὸ ΗδΌτγον Ἰδησυᾶσο, δη {}πὶ8 ἀὁ- 
εἰ θα γ ἱπέίογίον ἴο {Ππ6 θαυ] ον τσίϊοσβ Οὐ {πὸ ςοπίγαγυ, Επτα], τ 8Ὸ 18. 4 οομηρειοπῖ, πὰ 
σοί Π]ν ἀπ ίαβο αάρα, Ῥγομοῦηςοβ 18 βίγὶα ἃ8 ἠοῦ ἰδοκίπυ ἱπ Βπιοοϊ Ώσβε δπὰ οἱόσημοθ; 
δὴ ΚΟ Ποῦ γοσαγὰβ 0 ἃ5. Ἰογοϊ ᾽ς δὰ γτοπιάγκαῦΥ ρυγα, ἴογ {016 ὕπο, ἴῃ 118 αἰςιίοη δά 
δυῃίαχ, δηἀ ]}18 Γθδβοηΐηρ 88 οοποῖβο δπηὰ οοσθηῦ, ΗΪβ8 ἀοβογὶ ρίϊοηβ οὗ (1{᾿8 οὐἱσίη! τγγρὲ οἵ 
1}6 ρῥγιθειμοοά, 18 ΑΎΝ οἱ 116 δ οὗ τὶ σοῦ βη6 858, οὗἁὨ {6 Απροὶ οὗἩἉ (πὸ (ονοηδαί, 
δηὰ οἵ {Π|Ὸ στοαῦ απὰ ἰογτί α ἀὰγ οἵ υάοπιθηῖ, 16 ρίονίησ δηὰ ᾿υυνά. Ἑνα]ὰ με ΤΟ: 
τΩΔΥΚκοα ἀροῦ ἃ ροου] ἰαΥΥ οἵ 1}}8 Β. 1 ---- ἴῃ ἷ8 ἤγϑὺ Ἰαγίησς ἄονη ποτα] Ἀπὰ το] σίου ἀχίομηβ, 
8ἃ8 ἃ ἰουππιαἰοη, ἀπι} {Πὸπ γϑαξοπίηρ ἤγουν (Δοιη, ἀπὰ γοίατησ ἴῃ (116 ἴὌγπι οὗ ἃ ἀϊδίοσιδ ΔΗ 
Οὐ)εοιοπ8 ἢ παΐσς ὕ6 θιουσὮν ἃσαϊπϑῦ (Βο. 7]|}ιὸ ῬΓΟΡἮΘΟΥ οἵ Μαϊδομὶ μι858 ὕδθπ αἷ- 
ἭΔΥΒ ΓΟσΆΓοἃ 88. ὁπ οὗ σιοδὺ ᾿πηρογτίαδηςο. ῬΤμὸ (υγο ἢ} οἵ Βοιηο, ἰ 18. μὰ }} Κπονπ, Β85 
ἰουπὰ ἴῃ 16 “ μυγὸ οβενγίησ," οἵ ΔΔΙΆΟΙΣ 1. 11, 118. ῥσίηςῖραὶ ργοοίξιοχε οὐὗἨ {π6 ἀοςίτίηο οὗ (6 
Μλ.3. 
ΤΏ οοπίθηῖβ οὗἁ {Π|6 Ῥγορἤ οῦ 8ΓΘ ᾿ΥΪΠΟΙΡΆΪΠΥ οὗ ἃ {πγοαϊοπίηρς ομαγδοίοσ, Αὐονῦ δὴ ἰπίτο- 

ἀποιίοη, ἴῃ 10} τὰὸ Ῥγορθοῦ ρτονθ8 (μα Ἰονα οὗ ἀοά ἴο {Π|| ροομθ, 45 τ6 (μι νἠδιΐοι ΟΥ̓ ΤΠ 6 
[(υ]]οννίησ σου κὸβ δηἢ Οχ)ογίδιίοηβ, 6. ἴαγηξ, ἔσλὶ οὗ 4}} ἴ΄ο {Π|0 ρῥχϊοβίβ, ἀπ {προδλίοπ 8. τΠεπὶ 
Ὑ 11} ΒΟ ΤΟ μα» ηπηθηῦ [0 {Ποῖ γΓ ὀρ σοπίοπρὺ οὗ (86 αν, δηὰ ὑΠπ6 0 ἀίλἐΠΠ] 658 ἴῃ ἰμοἷγ 
οἤοο. 
ΤΠ ποχὶ τοῦικα 18 δαιηϊ ηἰδίογοα ἰο ἴΠοβ6 γῆὸ μαά ἀϊνοτοοά {ποῖν δον δι ῖνθ8, ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ 

[0 «οπίγαοῦ πιλγγίασοθ ὙΠ}. θα οα ὶνοβ. ΗΠ τοῦυκοϑ (116 ἱγτο σίοη οὐ {Ππ6 ΡΘΟρ]ς, ἐμ οὶγ 
ἀοηΐαὶ οὗὐἨ (ὐοά᾿ Β }ικιίςο, απὰ {Ποῖν ΠΟ] ἀϊησ {68 δθὰ οἤογιησθ. ὙΤ]ΠῈὰ Ῥγορμοῦ ἀββυγοβ 
{οι {Ππᾶ0 [Π6. ἀν ΓὉ] ἀδγ οὐὁἨ ἀἰνίῃθ Ἰυάσπιοπι, ἰπ ν ΐοι Θά νὴ] τοσδτὰ (86 τσ ῃΐθοιβ δηὰ 
Ραμ. ἢ16 νοκοα, μἢ}} Βα ΕΪΥ οοιμ6, ἀπὰ μὴ (ἀοά σπουϊὰ στδοϊουβὶΥ βομα ὙΝ ὨΘΕΒΟΏΡῈΓ 
ΕἸ δὰ πὸ Ῥτγορμοῦ, Ὀοίογο [18 οοιπΐησ. 

ΤΙ ἰαδῦ πογάβ οὗ {[π6 Ο]ὰἁ Ταοβίαπηθηὶ, “ ΤΊια Αὔσοὶ οὗ (μα Οονοηδηΐ, --- Ε]1)}84}} 186 
Ῥτορ)ιοῖ," παν Βαγ ]γ αἰοὰ ἀροη 6 οἂγ, πθοη Φόμη τὸ Βαρι δῦ, διαπαησ δὲ (16 1Ὠγοβμο]ὰ 
ΟΥ̓ (πὸ Νὸ ν Τοβίβπιοηΐ, θυ οο5 τη6 νοΐοο οὐ δίδ 0}, δῃὰ ογῖθ5 οὐδ ἴῃ τμ6 τ ]]άθγησβα, “1 8Πὶ 
186 νοῖςο οὗἁὨ οἱ οὔγίην ἰπ {Ππ| ψΠ]ΔόΓπο 55, ἃ8 ἰῦ 15 γι τθη ἴῃ Π6 Ῥτορηοὶ, ΒΘΒο]ά, 1 βομὰ τὰΥ 
ἸΆΘΒΒΟΏΚΟΥ, Ὀοίοσο ὑπ }7. ἴδοα, πη ἢ 8114}} ργθραγο [ΠΥ τὺ Ὀοίογα ιμ6.᾿» 

ἢ 2, Απαϊψεὶδ ο7 ἰλε Βοοξ. 

Μοκὶ Οοιηπιοηίδίογβ, [Ὁ] ονίησ δα ἴῃ ἢἷ8 Ηοῦγον ΒΙΌ]6, δὰ Ἰηϊτοάιιοϊίοη ἰο πὸ ΟἸά 
Τυειαπιοηῖ, ἀν 140 (Π6 ΡτΟΡ]ΊΘΟΥ ἱπίο σἐς ἐθοιοηβ. 

1. Ομαρ. ἰ. 1-6. ΪΙπιτοάυςσιίοη. ἘΕχροκιυϊδιίου οὗ Φόμονδῃ πῖ Ιεγδο]. Ηδ ργονὸςξ }ιῖ5 
ἀκτῖσι θ  εἶπσ Ἰονο ΌΥ ὀοιηραγὶπο [Ποἷγ οοπαἸοη τὴ (Παὶ οὗἨ Εάοιι, δπὰ ἴπ5 γείυϊθ5 (Ἰνεὶγ 
Ἄοοπιμίαἰπί, [πὰς πὸ μ48 ποὺ ἰονθα [θη]. 

3. ΟΒδρϑβ. ἱ. 6-ἰϊ. 10. Βόῦυκα οὗ ἴἰΒ6 Ῥυϊαβίβ, ἴοῦ μοῖρ οβδγίησ ὑπ] να] βδογιἤσος, δηὰ 
18 ργοϊιπίησ ἀοά᾿ Β ογάϊπαδιοθα, [0 {ποῖτ ρογνουβίοη οὐ [86 Ια. Ῥγόρῆθον οὗ ἴῃς ρυγὸ δά 
δρ᾽ γα} ὑγόγβ 0 ΟἿ δ  οναὴ διποὴρσ {πὸ Ὠοαίῃ θη. 

8. Ομλρ. ἰϊ.10-16. δ ΌυΚα οὗ ἀπ] 6858 ἴῃ [86 πηλττίασο τοϊδύοη Ὀγ πιαγτυνΐησ ποδί μει 
ψνοβ, απὦ αἀἰνογείησ 5ΓΔΟ] {15} τγῖνοβ. 

4. ΤἼας βοπάϊησ οὗ Φοονα]ι᾿β τ ββο σοῦ ἴο ΡΓΘΡΘΓΟ {16 ὙΔΥ ἰὼ [86 ἀποχροοϊεοα οομΐησ οὗ 
6 Μωκείδῃ, ἴοὸ υάσα, Ὀὰῦ ποῦ υἱνοῦὶγ ἴο ἀδδίτουΥ 1δγδϑὶ (οῃ8ρ8. 1. 177-11. 7). 

δ. σθυκο οὗἩ [86 ρμθορ]θ ἴογ σι οϊάϊης (6 ἰοραὶ 0168 δηὰ οἰδγίηρσβ, δὰ ἱμὰς ἀείγδυι- 
ἰηρς αοὰ (οδδρ. ἰἰϊ. 7-.18). 



ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΊΟΝ. δ 

6. Ῥγεἀϊοιίοη οὗ {πὸ ἀοβύηγ οὗ {16 τἰριιϊθουβ δηὰ (86 νἱοκοὰ. ἙἘχβογίδοα ἴο οΌβοσνθ 
{1 Ιᾶν. Αποῖμοῦ ΕΠ) 4} ἰο σοῖο. ΤὨγολίθπίησβ, ἢ [86 Υ ἀο ποὶ τορθὺὶ δηὰ 66 ἔγουι [δ 6 
ὙΓᾺ 1} [0 οοιηο, οὗ ἃ οὐγξα οὗἨ υἱΐον ἀδείισυοίίου προπ ἰδ6 ᾿δηά. 

88. ὕπυευαί Ἡγογας απὰ ότηι ἐπ λίαϊαολὶ. 

ΟΙιᾶρ. ἰ. 8. ΣΩΞΙΙ, ὃς Θ3ΙΠ. Ὑο νϑτρ, ΣῚΣ, ᾿. 4. Ὑα οοπιθἰπαίίοη οὗ ὈΡΌ, σὰ μὴ 

ϊ. δ. Ὑπὸ ῃπρδηΐῃρ οὗἉ ΤΥ Ἴ23, 1. 10,.11-18 1.18; 1. 4. ὝΠ6 ποσὰ ὩΣ, 1. 12. ὙΠ γϑτὺ 

53), ϊ. 14: 186 ἴυγῃι ΠΟ; ἱ,14. ὙΠ ἀπυβυδὶ τηϑμίης οὗ ΤῚ ΒΞ, 1.. 1. Ὑὰ υ86 οἵ 

Νὰ ν.) ἰϊ. 1; 1.1. ΤῈΘ Θχργεεβίοῃ Ἵ29 ὈΜΊΏΞ, ἰϊ., 11. ὙΝ6 ῥγονοῦῦ ΓΙ ῸῚ πὶ ἢ᾿ν 12; 

(π6 ὀχργθββίοη, ΤΥ ΣΙ πδ, ἴϊ. 15. Ὑὴὸ ἰοσγπι οὐὗὁἩ [1186 ραγιλεΐρὶο, ΝΣ, ἰϊ. 16; 186 418 

ΓΞ ἘΠ Σ 111. ι; ἴμ6 σογὰ ὨΥΊΞ, ἢν 2; 186 οουϑίγαροίίοι ἴῃ ἰϊϊ. δ, ΣΦ ΓΟ. ΤῊΘ 

νον Ὁ Ὁ ἢ), ἰἴἰ. 8 ; [86 ῥγονθῦὺ τ Ξ Ἴν, 1}. 10; [86 ποτὰ ΓΘ ΤΌ, τρϑη. ὉΔῚ ἴπ ἰἰϊ. 14; 

[86 μγονογὺ Ῥ2ΞῚ Ὁ, Ὧ1.. 19. {πὸ νοῦ ὍΘ, 11. 21. 

8 4. Ζἰιεγαίαγο. 

Ψαγοπιθ, ΟὍπιπηι. ἐπ Δ1αἱ.. ἴῃ ᾿ιϊ8 Οροτα, νοὶ. νἱ., Μίσπο᾽ Β δἀϊτίοη, Ῥατία, 1846; 4“. Οα]νίη οὐ (ἢ 6 
λίπον Ῥγορὶιοὶς (Επρ. ὑγδηβιδτίοα Ὀγ Οὐ θη), ΒαϊπΌ. 1849 ; αν Ομγίταυβ, Εαρίϊο. ΔΙαίαολὶ, 
οβι., 1668 ; ́. 9. ἀγγπαυβ, Πῳυρονιποπιαία ἱπ λίαϊ!., ἀσηονβ, 1582; ὅδηι. Βομ]υβ, Μααϊαοσλίαξ, 
Ἰλοβι., 1637; δοίδίους ὁπ λ]αϊαολὶ, Ἰοπάοη, 1650; Φ. Η. ὕτειηϊ, (οπιπιεηί. ἐπ Δαϊαεῆ., Ετοῦ,, 
1652. δίοοκ ὧπ δίιαϊαολ᾽, Ἰιοπάοη, 1641 ; ῬοΪ!, διυπορεῖς, Ἰοηάοη, 1678; Ματοκ οὐ [86 
Μεέπον Ῥγορλοίκ, Απιβί,, 1101; 84]. νοὴ ΤΊ, λ7]αϊαολ. 1{πιπιταίωδ, 1101; 4. Ο. Ηεθδηβίγοϊς, 

71.165». Μαίαοίιίςα, 1181. ὅ. Ἡ. ΜΙς86115, Βιδίϊα Πεδναΐςσα, Ηλ116, 1170 ; ὅοξ. ΔΓ 6856] 15, 2Ζαἱ- 

αρλΐακ, Ἰῦοο.,. 1729; Ε.. Ῥοσοοκ Οη Μααϊίαολὶ, Ἰ,οπάοη, 1740 ; Ο. Ε΄, ΒαΒνάς, Οοπιηι. ἐπ λΊαϊαοῆ., 

1168, 4“. Με ΕλΌον, Οὐγηηι. ἐπ Δ]αὶ., 119; Ὑτίηρα, 1)ὲ ΜἜαίασι. Οὐκοτιαποποι, 1115. ΠΠ.Ψ 

γοποιηα, ΟὈπιηι. α(ἰ. ΔΙαὶ., Ἰαου, 1159; 4. δαλη, Ῥαιϊοϊνϊα 46 λίφιδία, Μιοπηδ, 1818; Ρ, ΚΕ' 
Αςἰκονδπη, γορῆσία ΔΙίποτεβ, 1880; Ὑ. Νονόοοπια, λἠ]έμοτ Ῥγορλείς, Ἰοπάοῃ, 1886; Ἐ,. Ἐ᾿ 
ΓΟ. Βοβοηῃλ! ον, δολοίϊα, 1λρϑι8, 1886; (Σ. Β. Νονοβ, δίειο Τ απείαίϊον οΥ ἰδ Ῥρορλεία, Βοβ- 

ἴοῃ, 1887; Εἰ. 1.0. Ὁ. Μαυγον, Οοπιπι., [ρ5.α:, 1887; Ε. Ηδηάοτγεοη, δΖίπον δυορλείς, 1,οη- 
ἄοῃ, 1845; [,.. Κείηκε (Β. Ο.), δὲν Ῥγυορλεὶ Μιαϊαολὶ, ἰδεβοη, 1852; Το Κ᾽. Μοοτγο, Ῥγορλεία 

ΟΓ ἰλο 1ἰοειοταιίοη, Νεαν ὙὝοτκ, 1856; Ε.. Υ. Ἡφποβίρηθενρ, Ολγίδίοίοσν οὗ ἰλὲ Ο. Τ΄, 34 οα. 
νοΐ. ἷν. ΡὈ. 150-258 (ἰγδη8]. ὈγΥ Δίου ογ), ΕαΪΏ υτσ)ι, 1858; Ἐ', Ηἰιχίσ, Επορσοιίδολες Ἠαπαδιιοὶ, 
Τ,εἶρζ., 1866; Α. Κομῖον, δὲ. Ναολοχι δοῆεη Ῥτορλείοη, Ἐτίδησθη, 1865; Η. Ενα]ὰ, ἰδ 
“ιησφαίον Ῥτορίιείοη, ὐιιίηρ., 1868 ; Κι 61]. οπ ἴμ6 πον Ῥγορλείς (Εα]. ἰγδη8ὶ. ὉνῪ Μαγιΐη), 
ἘΜ. 1868; ΥΥ. Ῥναββεὶ, (ὐοιππιεπίατ χὰ ἀθη παολεχι ἰϑολδη ῬΥορλιείοη, αἀοῖμα, 1870 (οτὶφὶ- 
ὨΔΠ}γ ἱπιοηἀοᾶ ἴον [δὴ σθ᾽ 8 Βιδείισοτ, Ὀὰὶ ρα] 56 ἃ ἱπάοροηάθηιγ) ; Ο. ογάβπογί, Οπιπι. 
οι ἰλε Ο. Τ. (νο]. νἱ. Ἂ οοηίδίπίησ απο ἀπά ἰδ Αἰτπον Ῥτορλεῖβ, Τομάοη, 1873. 





Ο ΤῊΒ ΡΒΕΟΡΗΕῚ ΜΑΙΔΟΗΙ. 

΄ ΘΕΟΤΙΟΝ 1. . 

ΟΠΑΡΤΕΕ [. 1-ὅ. 

σοας ρεοιιζίαν ἤουε ἰο ]θγαεῖ αδουε άοηι. 

1.2 ΤΒο θαυτάθηἷ οὗ [Π6 πψογὰ οὗ {86 Τωογὰ ἴο 18γ86] ὈὉγῪ Μαϊϑδοιῖ!. 1 μανθ Ἰονϑᾶ 3 γου, 
βϑῖ1ἢ (Π6 Ιοτά. Ὑοὺ γε βαὺ, ἡ πουοῖη δαβί ὑμοὰ Ἰονθὰ ἃ82 δαξδ ποὺ Εβαιι δοοῦΒ 

8 ὈγοΟΐποΓ ἢ δαὶ {πΠ6 Ἰμοτ : γοῖ 1 Ἰονϑα “8000, Απᾶ 1 δαίθα Εδβϑυ, δπᾶ ]δϊ]α ἢἷβ τηουη- 
4 (αἷπβ ἀπ ἢἷ8 πογϊίασα τνδδίθ [0 [868 ἀγᾷροῃΒβ ὅ [746 Κ4]8] οὗ {86 τ] άθγπθϑ8. Ὁ ΒΘΓΘΔΒ 

Ἑάοπι βαϊίῃ, Υο ἃγθ παρουθγβῃθα ὁ [τΪη64, θα νγγα ν}}}} τούαγη [ἀραῖη} δηα Ὀ0}]ἃ 
(86 ἀοβοϊδίθ ρίδοθϑ ; (δἢιι5 δαῖτ {Π6 Τωοτὰ οὗ Ηοβίβ, ΤΏΘΥ 58}4}} θα }1α, Ὀὰῦ 1 ψΜν}}} ΓΠΓΟΥ 
ἄονγῃ ; δῃᾷ [Β6Υ 58}18}] 68}} ἔθ, ΤῊΘ Ὀογάθυ οὗ τψ]οκθάπθββ, δηᾶ, ΤἼΘ ρϑθορ]θ δραϊῃηβί 

ὅ σῃοῖὰ τΠ6 Ιοσὰ δίῃ ἱπαϊρπδίίοη [ῸΓ ΘΥΘΓ. Ἀμπάᾶ γοὰ ΘΥ68 8}18}} 866, 8πα γθ 5}}4}} 
Β80, Το Τωογὰ σψ1]} Ὀ6 τπιᾶρπίῆθα ὅ [ρτοϑδῦ 18 Ψϑῃουδῇ ] ἔγοπι ἢ (86 Ὀογάθν οὗ 1βγβϑβὶ. 

ἸΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

(Α Ὁοῦ ὑγβηδίδεου ΜΠῚ Ὀθ σίγθῃ δὲ ἔδο δῃά οὗἩὨ ἐδ Οομπ ΘΠ ΔΓΥ.) 

1 Μόοτ. 1. -- Ἐ»μ! ΝΡ Ὸ, οαηᾶἃ ΟὨΪΥ ἱοροίδον ἴῃ 7ϑοῖ. 

᾿ϑεοα ἴἰο ἔδο οἰήοοὶ. ἢ 

'χ. 1, χῇ, 1, Τ0]οποὰ ὉΥ 92, ὌΡ. ὯΝ, ἴο ἀοὐοττηΐηο {8 ΓΘ" 

4 Υοτ. 1. --- πο ΟΧΧ. πδνὸ ἰωροτίοα, Ὀοίοητο 1 Βδγὸ Ἰονοὰ ": [ΔΥ ἴο δοδτῖ, Οἵ, σοηδίδοσ, δ ἰ Ηδρμαὶ 1. 7, ᾿1. 1δ. 

8 ον. ὃ. --- ΓΥἸΒΓῚ, αὶ δι. ρὶ. του ὩΣ ΠῚ (Ὁ Ἐπναιὰ, Βοίηκθ) ἴτοπι ἢ, ΜΙΟΔΆ 1. 8; 18. χη, 22, 

4 ον. 4. - ὌΦΨ, Ρυδὶ οἵ δ Σ, ἴο Ὁ0 δεδίτογεά, ποὶ ὕτοῦ ἰ9 5, 6ϑ οἿν γοσαΐου πηδῖκϑα ἰϊ. 
δ ον. ὅ. --- ατοδὲ Ὀ0 Φομουδὰ ! ῥσαϊδοὰ δ (τοαὶ δηὰ μίοτίουσβ. 866 Ρβ. χχχυύ. 27, χὶ. 17, ποτ ἐδ ϑδπιθ ρέγαλο 

ΘΟ. 

6 αν. 6. -- ΨΩ, ονασ, βθονϑ, Νϑὶ. 15. 28; Ἐο. ν᾿ 7, ποῖ ὀσψοπά ἔ86 Ὀογάοτ, δ ἰδῃὰ οἵ Ιδτβεὶ. 

ΒΧΕΟΘΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ψον. 1. ΤῸ Ὀυγάθαῃ οὗ [89 νοσὰ οὗ [86 1,οτἅ. 
Θοτὴθ οὗἉ ἴΠ6 τϑοοὴς ἀογιῆδη ΟὈΟΙΙ Θη ΔΙΌΤΙ, ζ0]- 

ἰοσίης ιτίπρα, ἀπάοτθίαπά ὈΥ δατάοι (δ 99) 
ποί(πίηρ; ποῖ ἔπη ἃ ἀϊνίη δρεεοΐ, ρὑγορῆεου, οὐ υἱ- 
ἰεγάποο, 80 ἴπδὲ ἱξ σουἹὰ πηθαπ, “τ6 δρθϑοῦ οὔ 
Βαῦγίοη, Παπημαβοῦθ, Εγρι, ΜοδΡ,᾽ ἱπδιεδὰ οὗ [80 
Ὀυτάθπ ροπ ἴπ686 σΟΠΏΓΙ68. Φθγοπηθ τϑηδγΚβ : 
“Τὴ6 νογὰ πιαδϑα ἷβδ ΠΟΥΘΡ μῥἰδοθὰ ἰῇ [16 {{|6, 
δδΥὸ ὙΠΘΠη ἴδ Υἱδίοη 8 ΠΟδΥΥ δηὰ [Ὁ]}] οὗ Ὀυσγάθη 
δηά ιοἱ].᾽ [Ιπ {5 ἱπιογργοῖδι οι ἢ6 ἢ85 Ὀδ6Π [0]- 
Ἰονγοὰ Ὀγ Ηδηρϑιθηθοῦς, ἘῸ πα8 (}}Υ αἀἰβουβδοα 
[86 δυθ᾽οοῖ, ἀπά Ὀγ ΟὮΪ]ΕΓ δπὰ οὶ]. Ηθηάθγβοη 
.)ι88 ὑγδῃβιδίθα 1 δεπίεσποθ. Τἢθ οοπηθοϊίοη ἴῃ [6 
ἢγδβι νοῦϑο "1 τοογά 8Π0 8 1πΠ8ὲ ἰδ Τηθ8 8 ΒΟΠΙΘ- 
τΐημ πιοῖο, οὐ ᾽ς σοῦυ]Ἱὰ πᾶν Ὀθδηὴ δυρεγβυοι. 
ΕΠονθη τἰπὴθ8 ἴῃ 5αδὴ (χὶϊ. 1; χῖν. 398; χυ. 1; 
χνὶϊ. 1; χίὶχ. 1 ; χχὶ. 1,11, 13; χχὶϊ. 1), ἰῃ Εὐκοῖς- 

161] χὶΐ, 10; Ηδϑ. 1. 1; Ζοεῖ. ἰχ. 1 ; χὶϊ 1, ἰε 189 
[Ο]]ονγοὰ ΟΥ̓ ἃ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ 8 (μτοϑδιθηίηρ ὩδίμΓα. 
τῷ πθλβλα λον ΧΧΙΙ. 88, χχχῖν. 86, [ἢ πτοληῖς 
πτάσθῃ, ΠΘΑΥΥ͂ ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂ 18 γλδο α ϑμομι Πα Ρθο- 

ΡΙ6, Ἡ επονῸΓ ΠΥ ποῖ ἴΠ6 ργορποῖβ, δϑικθὰ βοῆς 
Ἰηρὶγ, ἱΥ τῇον δα γϑοοϊνοὰ ΔΩΥ͂ πεῖν πιϑββᾶ, ΟΥ 
Ὀατάθη. ““ τ ἰ8 τ106 θαγάθη οὗ ἴπΠ6 [οτὰ 1 ποῖ 
Ὀα]ϊονὶπς [πᾶὶ τπ6 ργοάϊοιϊοα 6ν]} γου]ὰ οοπιθ. Α58 4 
Ραμ Βητηοηῖ [ῸΓ ἐποἷγ ὈΪΔΒΡΉΘΠΥ Οοα ἀφο] Γα8 (νογ, 
89) “1 ν}} δωγάεη γου." 8.66 [ῆρο οὐ Φογοιη ἢ 
χχὶϊ!, 838-40; ΑἸοχϑηάον οἡ ᾿βαϊδῃ ΧΙ Ἰ. 

ΤῸ Τεγθο], ποῖ οὐποογῆϊησ 15τβοὶ, Ὀιυ ἰο, 88 κι 

ΒΟΥ8. ΒΥ [βδγϑθ] 8 τηϑδηὶ ἤθγο ποί ἴΠε Κἰ πρίοπι 
ΟΥ̓͂ ῖϑγδοὶ 88 αἰβείηςϊ ἔγοπι τπ8ῖ οὗ Φυάδῃ, Ὀπῖ τπὸ 
8Π18}} ΟΟΟΠΥ͂ ΘΟΠπηροϑοά οὗὨ 84}1] (ἰι6 τί δο8 το διὰ 
τοῖιτηδὰ ἴο Φπά δρᾶ αἴθ π6 ΟΔΡΌνΙΥ, ἀπὰ {Πι|8 Ὀθ- 
σβια [86 σοὨΓΓᾺ] ροΐηῦ οὗὨ 6 αἰνὶπθ ὑγΟΠ118565 δη ἃ 
τηγοδιίθηίηρθ. ΤΠοδο γΠ0 ἀἰὰ ποί τοίατη ᾿ἰοδί [ῃ6 
Πδηιθ οὗὨ ἴβγδοὶ, τῇ 116 ἴπο86 ῇο ἀϊὰ τψγόγο οδ] ]ϑὰ 
16γ86] ὈΥ ὙΔΥ οἵὁἨ οπιΐηοηοθ, ἃ9. ἴΠ086 (0 ὙΏΟΙΩ [80 
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ῬΓΟΠΙΪ 568 νΟΓῸ πηλάς. ΝΟ ΠοΠΔἢ ἀπὰ ἘΖΓᾺ πι86 106 
νγογὰ [σγδ0] ἴῃ τΠ6 β81η6 ννΆΎ. 
ΒΥ Μαϊδοῃὶ, {ἀγοιιψὰ Μαίαςῆ,. ὙΠῸ Ηοῦτον ἴ5, 

ὃν (δὲ μαπά οἵ Μαϊδοῖ. χόἢ]ον, Εν αἱ, δηὰ 1)6- 
᾿ῖζθε ἢ πανο εἐϊπειικβοα {Π|ὸ αιιοπίίοπ, θοῦ τῆς 
ῬΙΟΡΙΙΟΟΥ͂, 85. ἰδ ΠΟῪ ἰδ, γν48 ἀοἸ νεγοα σγαίῳ ἴο {Πὸ 
ῬΟΟΒΙς, ἀπ πανὸ ἐοπεὶπαρα τη8ῖ νγὰ ἤανο ΟἿΪΥ {{|Ὸ 
δι θοῖαπος οὗ 116 τηοτὸ οορίοιβ ΟΥ̓] δἀάτοκβοβ οὐ [Π 6 
Ργογρδεῖ, αὐ ἀἰδγοης {ἰπι68, ὈγοῦσΙς τορμοῖῃοῦ ἡπῖο 
Οἠὸ δ'πηρ]8 ῬΓΟΡ ΚΟΥ: 1)ιε ϑερίυαρίπῦ, Δ5 γα Πᾶνα 
αἰγοιν τον κοα ἴῃ ἢ Ιπιτοάιςτίοπ, ᾿45 ΓΔ ἢ 5- 
ἐβ[ο ἷϊ, ἐν χειρὶ ἀγγέλον αὐτοῦ, ὃν {λ6 δαπὰ ὁ Πὲς 
απηοί. 

ΕΓ. 2. Σ Βδνθ Ἰονοᾶ γοῦ, βαϊϊ Φοδονδῃ. 
ΓΟ σι ἤο]6. ῬΓΟΡΙΟΟΥ ΤΟρΓΟΒΟ 8. [Π6 τοϊατίοπβ οἵ 
Φοιονϑὴ το ἰνἶ5 μοορὶα, ἤγξῖ, ἂθ τπογ ΕΔΙΠΟΓ δπὰ 
1οτά, βοςοπά)ν, 45 {Ποῖ ον Οοά, δηὰ ἤπαὶ 5 π4:-6. 
Το Ῥγορίιοῦ ἱπίτοάιοοβ Φοπονδῇ 85 ἀθοϊασῖπν 

Ἦΐ8 ἴονα ἴο {ποπιὶ,φαβ πὸ (ουπάκιϊοη οὗἩ ἴῃ6 Γαῦι ΚΟ, 
τὨτοδι πίη χθ, ὀΧμογίδιοηθ, ἀηἃ ρτγογηΐβοβθ, ᾿ς ἢ 
ἔοἸονν. ῬΤΠ|9 ἴονς οὔ Φοβουδῇὴ ἴὸ τπὸπὶ ἰαἰὰ ἢ πὰ 
ππύογ Οὐ] κατίοη ἴοὸ ἴον Ηἰπὶ ἴῃ τοῖιγη, ἀηὰ ἴοὸ 
Κοὸρ ᾿ἴ8 σοιππιαηαπηοηῖβ. [1 18. θοοδιιθο Ηὸ ἰονβὰ 
ἴπς γοορὶα δαὶ Π6 τοῦ Κοα δηὰ οἢδπιοη θα τΠ6Π|. 

Ιὴ τ ρὶν ἴὸ τπΠ6 γεορὶς, ΜῆῈΟ δοκ ἴῸΓ ῥσοοῦβ οἵ 
Φεπονη ἢ Ιονο, πὰ σοηιἰοβοθηκβ το Δρρδαὶ ἴο βεοῖ5 
πη τ|ιοἷγ Ὠἰσίογυ, ἀπὰ ἰῇ 5 ἀραὶ] ηρθ ΠῚ ἘΠΟΠΙ. 
{πᾶ| ΟἸΘΑΓΙΥ ὑόν (5 ον. ὙὍὙὰλβ ποῦ Εἶβδ 8 
ὍσοῖΒοσ οἵ ὅδοοῦ᾽ κ᾽ βαὶΐ Φο ΒΟΥ, γοὺ 1 Ἰονοά 
Φδοοῦ, διὰ μαϊεὰ Ἐδδαὰ. Τὴ. απορίοη ἰ8 μας ἴῃ 
118 ὙΦΑΥ͂, πὰ {Π|6 ΠΆΠ168 ΟΥ̓ ὐδλουῦ Δηα Εξαιι πιεη- 
(ἰοποά, γαῖποῦ τὴ τπο86 οΥ̓́ἁ 1526] δαπὰ Ἑάομ, ἴο 
68}} διιοπιίοπ τὸ ἴπῸ ἰδεῖ, τπδῖ, [που ρ ἢ ΠΟΥ τνοτς 
Ὀγοῖ δ᾽, δα φυβίαἰποά ἘΠ6 κάτῃα το] το ἴο 6 Π0- 
νΔἢ, 50 τις 11 τσ ἤν Ὀύδη ὀχρεοιοὰ, ἴῃ ΗΘ 
σνοιυ]ὰ αν ἀδα]ῖ ννὲτ ὕοῈ ἢ ΑἸ Κα, γος ἢδ δι ποῖ 
ἄοπο 80, ποῖτθοῦ ἱπ 1Ποἷγ οὐ ΡΟΓΞΟῺ 5. ΠΟΥ ἰῃ {Ποἱτ 
Ροβῖεγίυ), 50 τηδῦ ἡπαμίῃς ἔγοιῃ {Π6 τοβᾺ 18 τὴῖθ πιὶσἢι 
τεραγὰ 1Π6 9Π6 ἈΝ Ιονεα δημ ἴῃ6 οἱδοῦ 85 μδιθα. 

Γμδὺ τἰς νοτά λαίε ἰβΒ ποῖ ιἰδοὰ ποῖα ἴῃ 118 
διτοηροδὶ κοηϑ0, 18. ΟἾΘΑΓ ΕΓῸΠῚ ΒΟΥΟΓΆΙ ῬΆ 5840 68 Οὗ 
δογίρίανα, ΔΒ ὙΠ 6 Δ ἢ ΞΘΥ8 παῖ 8116 ψγ85 παῖοα 
γ Φεςοῦ (ἀεη. χχίχ. 838), δῃά ἴῃ Ἰ)ουῖ. χχὶ, 15, 
ΜΠοι6 1Π6 ολ86 8 Ρυΐϊ οἵ ἃ πιαπ᾿ 8 πανΐηρ ἴνο οἷν ε5, 
οπ6 θοϊ]ονεά απά (πο οὐἶοῦ παῖοᾶ, ἀπά ἰπ [πο χνὶ. 
18, Ὑν πογο ἰς 15 βαῖ οὗ ἃ βογνδηῦ ἢ [νῸ ΠηλδΊΟΥΒ, 
τας ἢ6 ΜΠ δῖ (6 οὐ6 8δη41 Ἰονὸ ἴδσ ΟἴΠΟΓ, δηά 
{,κὸ χὶν. 26, οοπηιραιοὰ ἢ Μαῖθον χ. 37, Πογε [ἢ 
τὸ Ὠαιΐηρ, ομεἾΒ ΠΔΌΠ6Γ 8πὰ πιο. 18. ᾿π ογργοῖρα 
ὈΥ ἰονΐηρ ἰ655. δὲ. Ραμα], ἰπ Ἰΐοηι. χ. 11, γοΐοτΒ τὸ 
ψδοοῦ δα ᾿ὐξαιι ἃ8. {Ππ|5|Υ ὉΠ 08 οὗὨἨ [Π6 ριγροβα οἵ 
οι, ἀδοοοταΐηρ ἴο οἰεειοη. ἍΠοὶγ βίο ἀν} ὴῆοα 
ἀπά οονάϊοηφαὰ τῃαὶ οὗἁἨ 1Ποἷν ροβιογιν. 

νον. 38. Απὰ δμὲδ ἱῃπογίϊδηοθ ΤῸΣ [26 18Δ01Κ4}5 
οὗ ἰς ἀοδοσῖ. ᾿᾽ε αγὸ ποῖ ἱπίοιτηϑα νοι απὰ 
ὈΥ ψῃοπὶ (Π]8 ατῖον ἀοοοϊπτίοη οὗ ἔἰο πὶ ἴΟῸΚ ῥ]δςθ. 
δμη δηὰ ΗϊΖΙΣ δβουῦῖνο ἴτ τὸ ἴη6 ἢ ογδίβη 5, 850 αἶκὸ 
Κύπιον ; Κοὶϊ δπὰ οἵἱοτα τὸ τη (Ἰια! ἀδδη5, }}}- 

ἱππ (ππ8 τ ῬγΟΡΙ ΙοοῖοΒ οὐ Απιοβ, Ὁ ρδαΐίδ, ᾿παῖ ἢ, 
ΨΦοτοταίδἢ, δηιὶ ἘχοκΊεΙ. 

ΤῸ ψογὰ ἱγαπδιαῖοὰ ἴῃ ἴῃ Α. Ν΄ ἀγαηοπα 
δοιὰ 6 γαῖμα τραποϊαιοῖ, ἡαοζαίν, ν τἢ 186 ὅενν- 
ἰδῇ Οοτπηπιοηταΐονθ, απ Ἰδνναϊὰ, ὐμϊογ, Ὀπιθτεῖϊ, 
Ἐροίπκο, διίον, Ῥγεβεθὶ. Οἷἱγ νογβίοη (Ὁ]] ον 8. .16- 
τοπιο, [μιῖποῦ, (ἰαἸνίη, Βοοϊιαγῖ, Οοςςοίιβ, “. Η. 

Μὶοδδο ε, ἢὸ τρβπαϊδῖο τ δργροηίδ, οὐ ἀγαφονξ. 
Τῆς Ξαριαλχίητ. τριμϑϊαῖοβ τ, δώματα ἐρήμου, 
αἰοϑοτὶ αἰϊσοὶ ἦπη.5, ἀπ ΝΥ ἈΪῸῚ {ΠΟΥ ατὸ [0] οννοὰ Ὁγ 1)ς 
Ὅ ει (  δἧπιωιηρη), Οὐβοπλν, Μαπγοῦ, Ἰζοβοπ: 
᾿ηὐ]εν, ᾿ἰϑαϊμον, Εὔνκι, ΕΠ σπάσγκοπ, πὰ Νονοδβ. 

Τῆς νον ἴθ {Π|πὍγὰ ἰξ στ πα ΟΗ]γ μετ. 6 
τοραγὰ ἰεὸ αἰ ΚΟ]ήιγ, Κο], ἀπά οἴδοῦβ, 88. (ἢ 6 

[ὑπιϊπίπο ρ]υτγαὶ οἵ ᾿3. ὙΠῸ πιδδου] πα ῥ᾽ αταὶ ἰ8 
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ΜΑΤΙΔΑΟΗ͂Ι. 

(ουπᾷ, 15. χ]ῖν. 50 .; ἰχὶ. 10 : [6. χὶϊ!. 22 ; χχχὶίγ. 
ι8; χχχν. 7: χἱ!. 20; Ἅ0γ. ἰχ. 1] ; χ. 32 : χὶϊχ. 
33; 1}. 87; Ι͂μᾶτὰ, ἷν. 8. (ὙὙΠΟΤΟ 10 8. ΚΙΓΆΠΤΟΙΝν 
ἰτδηϑίαιοα δοὰ πιοπδίργβ) δηα 185 τγαηδίδίοὶ ἴῃ 
ΟἿΓ νογοίοη αἀγαήοπβ.0 ἴη ᾿βαίδῃ χίδ. 22, ΜΙ- 
οδἢ ἷ. 8, {ΠῸΥ δ΄6 γοργοβοη το 88 ογψέπο ἀηὰ σαι - 
ἴης, 80 ἴδον οουἹά ἢοῖ ᾶνο ὑὕύδη ἀγαροπϑ, ΟΥ̓ 561- 
ΡΕηῖ8. 

γον. 4. ὕΒοσοαα Εδοχῃ δβδιῖ, ΟΥ ΤΑΙ ΠΟΥ, αἱ- 
ἐλοισῆ Μάοπι δλοιία δαψ, ιτῦὲ αγε τιυιϊπεα, δ τοῦ τοἱἱΐ 
ἀαφαῖϊη τεὺὐμι αἰ δε τιΐιδ, ΤΆῸΒ δαὶ Φομονδῃ οὗ 
Ἡοεδίβ, οὐ Φθβονδὴ οὗ βαρβοίῃ. ΗἩσοηρβιεηθοῦς 
8 ἰαδογοὰ ἴο βοῦν, ἱῃ ΟΡΡοβιτίοπ ἴο (εεεοηΐυδ, 
τι ϑαῦδοι ἰβ ἴῃ ρροβίποη πῃ Φοιονδη, δπὰ 
ἴο "6 βοραγηῖοῖ δοπι 1 ὉΡ ἃ ΘΟΠΊΠΊΆ, 88 ἃ βροείαὶ 
ΔΡΡΕ]]ατίοη οἵ αοά. [{ ἴδ ἐγαηβ᾽ ατεὰ ὃν τΠ δαρίθε- 
σθνν, παντοκράτωρ (ΑἸπιρ ΒΥ), τποπτν ΤΟΥ τἰπιθδ 
ἰη Μαϊδοπὶ, απ ρᾶδβδοθ οὐοῦ ἱπίο τ Ναὸν Τοβιδ- 
ἴθης ἰπῃ 2 (ον. νἱ. 18, 1λε δοταὰ Αἱνΐηλιν ; ἐλ Αἰ- 
ηιϊσίίῳ, ἴῃ ἴδον. 1. 8; Ζοτάὰ Οοα «Αἰνιίψώψ, Ἐλον. ἵν. 
8, Δι [ΓΘα ΘΙ ΟΠΤΙΥ, 
ΓΗ 5ΥΔΟΙ 58 του Δἴ ηρ 118 ται η 5, 411 τῃ6 δἵ- 

ἰοπηρί5 οἵ ζάοπι ἴο γοραῖγ [158 ἀδβοϊδιϊοηδ Μ0}}} ρτονα 
δὺυοττῖγνο, 

ΤᾺΘ Ὀογὰθῃ οἵ στ οκθάσιθδθ. Ἐν ἴῃ νεογὰ ὅονγ- 
ον ἰθ τηραπὶ μοτα ἴῃς ἰαπά, πὶΐτῇ 115. ἱπμαθιιδη 8. 
ΛΥμοη Βάοχ [Ἀ1]58 ἴο Γδοονοῦ 118 [ΟΥ̓ΤΩΟΥ ῬΓΟΞΡΟΓ 
41} πιοη τηιι81 ΒΟ ΚΠΟν]ΟαρῸ τὺ ἴτ᾽ 18. ἃ ρογρεΐαδὶ 
τποπυτησῃΐ οὗ αοα᾽ Β ψιϑιἢ. ς 

γον, 5. Οσϑαῦ ἐα σοβονδ ΟΥΟΣ [86 Ἰδιιὰ οὗ 
Ιδσϑθὶ, Ηρ, Μδυγογ, Εν αἱὰ, πιδτοῖς, Βδίηϊκο, 
Νογο5, Ῥγοθβοὶ, ἈΠαΟΓΡΙΘΠ εἰ}5. οἴααξα ἴῸ πηθδῃ, 
τἰιαῦ ἔγουν 1Π6 ἀοοτὴ οὗ Εάοπῃ ἴβταοὶ τ ἢ] δα ἰογτοοὰ 
ἴο Ἑςοηῃΐςθ8 {πὶ Φομονδὴ ἰβ ποῖ οπ]ν στοδῖ ἰῃ ἰϑ9γδλοί, 
δπς ὑοψοπε ᾽ῖ8 Ὀογάοτβ. Ἡοπάεγβομ, [Ὁ] οννίηρ Α θοα 
Ἰόζγα, οοπηδεῖδ, ἥγοπι ἐδα δοτείεν οἵ δτὰοὶ] τὶ τη τὴς 
ψὲ οἵ 16 ρτγεοραϊΐης οἴλι86, γε ὕγοι ἐλ δοτάεν οὗ 
Ποταρί. Ἰδιῖ, ἃ5 δεγοηα 8 ἃ) ππρτοοδαοηϊοα τηθδη- 

ἱηρ οἵ ἌΡ 85 15γδεὶ ἢλὰ πὸ ἰουδὲ [δὲ δεπονδὰ 
τυϊοὰ ὑοσγοηά τῆς Ὀογάογβ οὐ ἰπγδοὶ, γὸ δὰ ὑδεϊογ 
ἀπἀογκίαμα 1 [Ὸ πιοδη, {παῖ 15γδοῖ, ὈὉΥ σοηττσπς 
ἴϊ8 σοπάϊτίοη ν ἢ παι οὗ Εὐοῃι, Μ1] Ὀ6 τοτὲ 
ἀσορὶΣ οοηνϊποοῦ τηᾶς Φο ον ἢ 8 σονογπηιοπι οὗ 
"18. Ρόομ)ο ϑγϑϑὶ νγὰξ ἃ σγασίουϑ ὁ"6. Α.5 τὸ ἴα- 
ἴαγα Ῥγοσοοβ τΠ6 δι} θοῦ ἰς λα Ὀοῖῖοτ θ6 ἴΓΔ}5- 
Ἰαιοὰ, βαγβ8 ΚΌΠΟΥ, 48 ἅτ ορίπτῖνο, Μὰ Φεμονδὴ ὃθ 
ταϊδοα αν ἦς ἰδ ΠΊΟΤΕ ΠΟΙ ΤΙΟΙΒ ἴοὸ ἴῃ6 σομΐοχὲ 

ἴ0 ἰταηϑίαῖο ἰς, ατοδὶ 18 Φοπονδὴ οΥὐοῦ ἴΠ6 θογάοτγϑ 
ΟΥ̓ ᾿βγβα! 88 ἴῃ 8. χχχν. 27, σἴογα ἴ ἰβ ἴο ὃθ 
ἰΓδπβαιοα, Οτοδὶ ἰ5 Φοϊνονδῃ 1 ὅ66 ΑἸοχδαπάογ δηὰ 
1}6 1} 125ο οὐ τῆ 851ἢ δα] πὶ, δ'δὸ οὐ 58. χὶ. 17, 
ΜΠ Πογα ἴΠ6 8816 ογά8 ΟΟΟΌΓ, 

ὈΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΒΟΜΙΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ἿἾΝ. Ρπκεββει,:  ε οβδπηοὶ ΠΟΘ ΓΟΥΓΘΟΙΪΥ δηὰ 
[ΠΥ ΧΡ γοβ5 [Π6 πηθϑηΐηρ οὗὨ {Π656 ρτόορβοεῖῖς νογάβ, 
τπδη τἴπ6 ΑΡροβι]α Ραϑι}] 88 ἀοπθ ἰῃ ἵἔνγὸ ὑδδβδροβ ἰΏ 
Ἔλομη. ἰχ. 7,11 : “ΝεῖῖποΓ Ὀδσδιιθα τον τὰ ἴ86 βοοὰ 
οἵ Αθτγλθαιπ αγΓΘ [ΠῸΡ 411 οὨϊάτεη ; ἢ δηὰ, “Νοι 
οὔ ψόογκβ, Ὀαῖ οὗἉἨ Πἴπι τπαϊ σα]]61ἢ : ἢ (ον τ6 Αροδ- 
116 85 νγὸ}} 48 τὴ Ῥτορδοῖ Γοοορη 208 1 δ ὸ τεἰϊδιίοη 
οὔὗὁἩ ἔξαι απὰ Φδοοῦ, δῃὰ οἵ (6 ἀσδοδυάδη! οὗ 
Ὀοῖ᾿, ἃ βιεγἰ κί Ἔχαπῖρῖα, ἴπδὶ ἀθβοοπῖς ῸΠπι ΟΠ6 
δηὰ (Πς βῖπο ρεαιγίαγο! ἰδ ποῖ [6 στουπὰ οὗ οπ6 
πὰ τῃ6 βαπιο οἰοςτίοη οἡ πὸ ραγὶ οἵ οὐ, δαῖ τπδὶ 
ἰς ἰ8 ἢἷδ ἔγθα ρύϑᾶςς, ψ]ιοῖ. 865 6 85 ΔῺ ἰῃβίσι- 
πιεηξ ἴογ ἴῆ6 Κίηράοπι οἵ ἀοι, ἀπιὶ ἴπε ΟΙΒΟΥ ποῖ, 
αηὶ δοορογάΐης ἴὸ ψ ηϊοἢ [ἢ ὁπ6 ἀο065 ποῖ ππιδίγϑὺθ 
1η6 δανὶπῷ ῬΡύτροεκο οὗ Οαοά, ᾿πγουρ ἢ ̓ἶδ τύδῖ οἵ 
δαὶ ἢ μ688, απ τπ6 οὐδογ, ἰῃ δρὶϊε οὗὨ 4}} διΐδ οἷ- 
ἴοτιδ, ἀοδδ οὶ οδίδίη βαϊνδιίου ἰοῦ μἰτοβοὶῦ. Απὰ 
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γοί, ἰῃ ἴΓ16 ψογάβ οἵ {Ππ|Ὸ ργορῇοῖ, 848 ν16}} 88 οὗ ἴ}6 
ΑΡροϑβι!θ, [πὸ οἰοδα οοηπϑοιϊίοη οὗ ρα] οπ ἴΠ6 ρᾶτι 
οὔ τ1π6 ᾿παϊνίά πα}, χ 1} [Π6 τοὐθοτοη οἡ {Π6 ρᾶτγὶ οὗ 
ἀοά, ἰ5 αἷδο ἱπτὶιπαϊοὰ. 45 πη 85 ἰη ἴῃς ΟΙὰ 
Οονεπαπῖ τη οἶτοϊο οὗ τονοϊδυίοη τν88 1ἰηλΐ σα, ἀπά 
ΠΟΟΟΡΒΑΓΙΎ 80, ἴο ἴδ0 ΡῬεοΟρίο οὗ ϑγδϑὶ, 8ο σίοἷϊ 8 
τ 5 γονοϊατίοη, ᾿ονγον θυ, ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ ὈΥ τ 6 Ρρτορ ἢ Θῖδ 
ἴῃ ἰιϊπτ8 ἴτας ἐἢ6 ἄρογθο πὰ ροῦν οὗ “οίιονδῃ 
8Βῃοι!α οχίοηα Ὀεγοηὰ τἢ6 [ἰπιὶϊτ8 ΟΥ̓ [5Γδ6], 16 ὄνοῃ 
δὲ ἔγχος ΟἿΪΥ πῃ [6 οχϑουτίοη οὗὨ }}}8 λυ σπιθηῖ8, 
ἢ ΥΟΙΘ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ [0 μΓΟΡΑΓΘ {Π|6 ὙΥΔΥ ΔΙΏΟΏΉΡ; 
180 Βαδίῃοη [ῸΓ (Π6 νἱδτὐοη οὗἁ ρταςθ. 

ἘΒΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΗἸΝΤΒ. 

ψεν. 3. ΑΒ ἴδποτγο 1168 ἴῃ 16 δ ἄγ689 οὗ Φε που ἢ 
(6 ΚΟΥ τὸ [6 πηἀογβίδηϊηρ οὗἩἨ τῆς Βἰϑύουυ οἵ ΟἹΓ 
ἸΠ, 580 τογα 1168. ἰη 100 ΤΟΡΙΥ οΟΥὉὨ [βΥδο1 [Π6 ΚΟΥ ἴο 
τῃ6 υπαογδίδπαϊπσ οἵ Οὐγ ἤθετ5. πὸ Πἰβίουυ οἵ 
οὐ ἢ ἈΡρΘΔΓΒ, δοοογαϊῃρ ἴὸ ἴζ, 88 ἃ ΒΒίουυ οὗ 
ἴον, ν]ιοτοίη τὴ6 δ᾽ ΕΌΘΥ 45 νγὸ}} ἃ5 [ἢ6 β'νϑοῖ ἤδλνο 
ΟἿΪΥ Οὐι ροοά ἴον [Πεΐγ πᾶ, δῃὰ ἃ8 ἃ ἀβοῦθὸ οὗ 
Ἰονο, ἀςοομί ηρ τὸ ν᾿ πο ποιπίηρ 18. δοοϊἀοΠ8), θὰ 
411 ογἀπίποα ἰτῸπὶ οἴη. Οὐτ ἤσαγὶ Δρροδιβ ἰῃ 
ἷς ἴῃ 118. 01 1πά 653, δίηοα Γποιιρἢ 1[Π6 Ῥτοοῖ οἵ αοα 8 
Ἰονο ἅσγθ νοῦν μἰδίῃη γοὶ νγὸ πὶ ΐ τὸ ππαογβίδηα ΓΠ6Πὶ, 
δηΐ ἰη ἰϊ5 ᾿Ἰηνταῖιθαθ, απὰ αἰϑίγιιδε τῃ6 δοῦτοα οὗ 
τα ὈΠΗ ἀπ 658; ΟΥ̓ [Π6 ἈἰΒΙΟΓΥ οἵ οἷν 16 σου ἤτπι8 
ἴο 8 ψὴδὲ (Π6 Πογά ποῖ ᾿ο8:}ἔ{ 68, δη ἃ ΟἿΓ Ῥουν 80 
δηὰ ἀσεροηπαϊΐηρ Ὠοδτὶ δὲ ἰθαϑὲ ἐλίπκδ Ὑπδὶ 1886] 
ογα οὐ]θοῖβ. 

Οη νοῦ. 8. Μαγὶξ ὃ6 ἀσΕΡΙΥ ἱπιργθββοα ΠΡΟῊ ΤΩΥ͂ 
βοατὶ αῦ δ Ὠαρρίποϑθθ ἰδ ἰ8 ἴ0 06 δ ΟΠ τβιίδῃ ! 
ἴοσ ον ἀο065 ἴῃς ἸΆΒΑΥΗΣ ὙΟΣΙ ΔΡΡΘΑΥ ἴο α8, Ὑ Π6Π 
ψ6 ἰοὺῖκ δ᾽ τι6 ὑ]οββίησϑ οἵ ΟΠυβιϊαηγ}} Τ]ιο 
Βοαι θη ἀτὸ ὈΥ δίαιτα οὐ ὈγΟΙΏΓΟΙ, 88 Ἐὰοπὶ γγὰ95 
16 ὈτΟΙ ΠΟΥ οΟἵὗἨ Ιδγ86], ἀπά γοῖ ννῃηδι! ἃ 'γαϑίθ δηά 
Κἰηράοχῃ οὗ ϑείδη 15 186 πολίῃθη ἡγουἹα 1 [ἢ ψ δὶ 
Πὰν ἀοα8 ΟἸ νυ 5 ΠἾ ΠΥ ἀρΡΘδΥ ἴ0 τ15, ἤθη τνὸ Ἰοοκ 
δὶ [Π6 σἴιγδα ΟΥὁὨἨ Βοαιϊποπίσιη ' Υ ας ἀο0 ννὰ ποΐ 6η- 
ΟΥ ἰπ ἴπὸ Κπον]οᾶρα οὗ {π6 Ἰονβ οὗ ἀοὰἂ ἴο ἃ ἴῃ 
6δι15 ΟἾ τῖδῖ, δηὰ ἴῃ οοιμτηππίου ἢ Ηΐπι, πα 

ἴῃ 41}1 τ[η6 Ὀϊοπβίηρβ ἢ πον Δη ἃ ποιι56, ἰὴ 106 Βοςΐα] 
δηὰ ἀοπιοδιὶς οἴτοϊο, ΠΟ ον ἴο τΧ8 {ΠΟΥΘίγοση, 
δηὰ γεῖ ἰοῦ {π||6 αν Μὲ ἀοδοινοα ἱξ, ἀμὰ ΠΟΥ 
{1π||᾿ 6 15. 6}1}8 δ᾽ βεὶηρ ΠΓΌΤΩ δί6 Ὁ ἴὸ ἜΡΡ ΟΣ ὍΟΓΚ' 

γεν. 4. Το νου] 5" ἀοῆδησα οἵ (Σοα} 8 ἄθεγοο : 
[ιϑτοακο ἀονη, ἢ νι} ἀν ὦν ; τ θυ} 48, Η6 ὈγΘΔΚ8 
ἀονη. 

ὁπ τῃς ΨἼΟ]6 δεοτίομ ἱ. 1-6. ὍΤμα στβοίουβ 6]60- 
ιἰἰνη οἵὕὁἠἨὁ ἀοἀ ἰδ τ6 ρνοϊάθη τπγοιὰ, ὙΠ] ἢ Γπιἢ8 
᾿Ὠγοῦσ ἢ ποῖ ΟὨΪΥ ἴ86 ὨΙδίοΟΥΥ οἵ 5γδ6], θυ: [τοι ἢ 

ἴΠ0 ψ0]6 Πἰβίουυ οὗ τῃ6 Κἰμράοια οἵ ἀοά προη 
δ ἢ; θα ἰξ 18 γοὺ ποῖτθογ δὶ “ οτάον οὗ πηεῖῖ "᾿ 
ἴον υϑ, ἴδ τδίθοῦ Ἀαταῦ]ο68 δηα (150 1011 Πη68, ἀπ ΞΡῸΓΒ 
08 ΟἹ ; ἰΐ ἰδ ΟὨΪΥῪ ἃ οογὰ οὔ]ονθ ὈΥ̓͂ ν" νος] τμς οτὰ 
ἀτγανβ 08, Ὑ 116 ἐξ Ὀγΐηρθ ἀοδιυιοῖοη τὸ 11:56 
{πκὸ τ6 σὨ!]άγοη οὗ Ἑάο. ἴον δηΐ ᾿ιατιοὰ ἴῃ 
1π6 ποαγὶ οἵ ἀοά! Ὑμαῖ ἄοοβ 116 Νονν Ἴ)᾽ οπίδ- 
ὨΘῺ ΒΑΥ ἴο [πὶ8 ργορῃοῖς δχριθθοίοπ  ΥΥ̓́ΠΔΣ 
ἄοθβ ἴπο Πἰβίουυ οὔ τπ6 Ομ τοὴ οἵ ΟΠγῖπὶ ΒΑΥ ἴῸ 
1 ὙΒδῖ ἀοδδ τὴ8 νυ ]τῆ688 οὗἩ ἴ6 Ηοὶγ αἸιοβῖ ἴῃ 
ΟἿΥ ὨΘΕΓΙΒ ΒΑΥ [0 {1 

γεν. 5. 7Τἦρη δἂπὰ ποι! ΤὝθη, τα ψογὰ οὗ 
λδρνα δοιιη θά, τοδὶ 185 ἴπὸ Γοτὰ μογοηᾶ τὴ 
ἴτη115 οὗὨἨἁ 520]  δηᾶ [6 Ρῥγοπιῖβα [πὰ 115 [016}- 
τηθῃΐ ἴῃ [6 ὨἰβίουΥ οὗὨ [Π6 τη ϊβϑίοι) ἴὸ τὴ6 (ἀβπι]65. 
Ννοισ, τ6 σογὰά οὗἉ ρμγοιηΐβα βου 8, αὐοας 18. {16 
Πονὰ δπιοηρ [5τγδο] ̓  ἀπ τὸ ῥτομπιξα ἢπ5. ἢ||κ6- 
τνΐθο 115. ( ΠΠΠπισης ἰπ [Π6 ᾿ἰδίογυ οὗἨ τς τι ϊϑοίοη 
ἴο {Π6 Δεν 8. 

Ἑ;. Ροσοσκ, Ργοίδββου οὗ Ηοῦτον ἴῃ Οχίουνα δηΐῇ 
Οδποη οὗ Ομπε (Ἰασοῆ : “1  οὐδα ἁαοοῦ,᾽" οἰο. 
ΓΘ Αροβίῖς δι. δα}, ἴθ ἴοπ). ἰχ. 11, παρ Όνοῖῇ 
(5 αὐραμπθηῖ ἔγοιῃ τῆδποο, {παι {}}15 ἴον τὸ τῃ8 
ΩΠ6 δπὰ μαεαϊγοά ἴὸ ἴΠ6 οἴΕΥ νγαὰ8 ἀθοϊαγο, ἤθη 
{Π056 ΟὨ]ἀγθη 6Γ6 ποῦ γαὶ ἤογη, δὸ ἴῃδι ἰξ οσοι!]ὰ 
Ὠοΐ ὃ6 8214 [δὴ ὁη6. Πα ἀδδογνοὰ Ὀθεῖοῦ τπΔῃ (ἢ 
ΟἴΒοΓ, 8πα (ποτγοίοσο ἢϊ5 ἰονα τὸ Οὴ6 δῦονϑ [ἢ οἴ ΠΟΓ 
τλυϑῖ ἢ6Οα 8 ΒΡΡΟΑΓΙ (0 ὃ6 οἱ 6. γύϑσοα δηὰ οἹιοῖος, 
εἰθεῖπρ ΟὨ6, ἀπά τοΪοοιῖην {16 ΟἱοΓ; τηά τῃ6 α18- 
υἱποιίοη ννὰ8 θοιἢ ἴῃ τοῖν Το ρογα] δηὰ βρίγτ8] 
βίδῖς. Βαΐ [86 116ΓᾺ] ἜΧΡΙ]Ἰοαιίοη οὗὨἨὨ 80 νγογ 8 Γο- 
αυΐγα8 ἨὨῸ Το [ἤδη ἴΠ8 ραγισἶαΣ οὔρεος οὐ Ηΐδ 
ἴον ἴο δαςοδ᾽ 8 ροϑβϑίθυ τυ δηὰ Παϊγοὶ τὸ ᾿δϑιι᾿ 8, 6 ΓῸ 
ἰηϑίδπορα ἴῃ [Π6 {6 7} ἀοβοϊδιίοη οὗ 1ζ5ιι᾽ 8 συμπ- 
ΕΥ̓͂, Δηα ἴΠ6 τοϑιιιτοη οΥὨ  15γ8 68, (Π6 Ρᾳ 5] πηθιῖ 
Ῥγονίηρ ἴο {Π6 οὐδ αἴἴογ ἀθϑίγιοιίοη, τὸ ἴπ6 ΟΥΠΟΓ 
ἃ ΓΛΊΠΟΥΙΥ ΘΠ ΔΒ 150 ΠΟ Ὴ [. 

[ΒΙΒΗΠ0Ρ ΥΟΒΡΒΝ ΟΕΤΉ, ΓΟργοβοη τη ΔΠΟΙΠΟΥ 
Β06Π00] ἰη τπὸ ΟΠ ατοῖὶ οἵ Επρ]δηά, ΓΟ ΚΒ ΟἹ νοΥβ. 
2, 8: Ὑπὸ ἀσοεοῖγίπο, ἰλσς ὉΥ 80. Ῥδὰ! ἴῃ Ἰΐοσι. 
ἶχ. 18, Ψ Π1ΟῚῖ ἢπ8. Ὀδοη το ΠλΙ ΒΓ ργοϑοηῖθα πὰ 
ἀἰξιογιθὰ ὈΥ κοπῆς Οὐ! ν πίϑιῖς το  οΓβ, ἸΏΔΥ Ὁα ἰΪ- 
Ἰυϑίγαῖοιὰ Ὀγ τῆς αἰνπθ τογάβ Ποιθ. 16 ἴονο οἴ 
ἀοά τον τὰ Φποοῦ, 88 δὲ, ΟΥτΥ]] ΓΟτ ΔΓ Κ5, νγὰ8 ΠΟΙ 
πἰτποῦξ ἔογοοζ ξ οὗ 4000 ̓8 (Δ {11} 658 ἀηἃ ῥἱοῖν 
ΔΒ ΠοΟΙΏΡαΓοὶ ΠῚ Εἔδδυ. ὍΤῃα Παϊγο οὗἩ ἀοά το- 
νγαγὰ Εδδϑι, κ' ἃ ΡΙΟΪΙΠΘ ῬΟΥΒΟΗ, τὸ ἀοβρίϑοά ἢ5 
τ  ρὮυ,᾿ νγὰ8. σοΓ( ΔΙ Π]ῚΥ͂ ΠῸ ΔΥΌ ΓΑΓΥ ΠΟΥ σαρΤ- 
αἷουβ ραβϑοῖοῃ. Απά!ῖ τἶἷ᾽ὰ Θχίεπα τἰ1686 γοτὰβ ἴῸ 
Εάοπι, σὸ ἢηά 10 Ὀγίησίηρς οὐ 8 ̓ιάρστηθηῖβ οἡ 
156} ὈΥ 108 ὈΠΙΏΘΓΟΙΙΙΪ δηΐ γενοηροία! 8010 ἴο- 
δὴ ον νὰ 8.60 ΙΒ. ΟΧΧΧΥΙΪ. 7; [5. Ἰχὶϊ. 1, ΟὟ. 8. 
-- Ρ. δ. . 

ΒΕΟΤΙΟΝ Τ1Ἱ|. 

ΟΠΑΡΤΒΕΒ [. 6-11. 10. 

Κεδιζε 9} ἐδ6 Ῥνίεείξδ. 

6 Α βοὴ Βομογϑίῃ: λὲβ ἐλύΠ συ, δῃὰ 8 βουνδηΐῦ ἢ18 τηδϑύογ : 10 [Πθη 1 δθ ἃ ἔδίμον [Ὀαὲ 
ἱ 1 δ} ΘΓ ἐξ ταῖϊμο ΠΟΠΟΡ ὃ δῃηᾶ ἱΥ 1 δδ ἃ. τηδϑίθυ, ὙΠΘΓΘ ἐξ ΓΑΥ͂ ἴδαν ἢ βαῖ ἢ (6 
Τιοστά οἵ Ηοβίβ απο γοὰ, Ο [γ68] ρῥγίθδίβ, ὑπαὶ ἀθβρῖβθ ΤῊΥ Ὠ8Π16. Απά γθ 887, 

7 ὙΒογοίη παν γ6 ἀοϑρίδοα (Πγ Ὠδπ|6 Υο οὔον ἦ [οἤδυίησ] ρο]]υῦθα Ὀγοδαὰ ἀροῃ 
ταΐηθ ἰίδν ; δπᾶ γ0 βαυ, Ἦ πογϑίῃ ἤδυθ γγχὸ ροϊ]υ θα ἴπ66 [π (μὲ γ9 βᾶγν, ΤὯΘ 80]6 



ΞΘ ᾽ΞτκτΕείΞ-εξὸ ποττντισαιοπστοτ- σαντο τιπτττοςσορρε αν: - απ αακαπενασεννμεκον. τ τττοἔοὍὁὍὁΘΕἔέιΨυντὦ... ὦ .............Ἑ----- --ς...........-.-..-.. 

8 οὗ {86 1,ογὰ ἐς σοηίοθιαρί 0 ]6. Απά 1 γα οὔδν (6 ὈΠΠπα ῸΡ βδογίῆσα, 71 ἐξ ποὺ 6υ]}]} 
ἈΑπὰ ἢ γε οῇδεσ {1:6 ἰδθ δηα βἷοῖκ, 7ὲ ἐξ ποὺ ον]. ΟΠ 10 πον υπίο (Δ ρονθγποῦ; 
1} ἢ δ6 μ]δαβθᾷ νἱ {Ππ66, ΟΥ δοοθρί {ΠΥ ρθγβοπ, βδὶ(ἢ (π6 1, ογτὰ οὗ Ποβίδ ἢ 

9 Απά ποῦ, 1 ΡΓΔΥ γοῦ, Ὀοβοθοῦ αοα ἐπαὺ Ηθ ν}1}} "6 σταοίουβ πίο 8: [8 δίῃ 
Ὀδθὴ ΟΥ̓ γΟῸΓ τη68}98  [Π8Π4]; Μ}}} π6 ΓοσΑ ΓΔ ὙΟῸΣ ῬΘΙΒΟΗΒ ἢ βϑαϊ(ἢ {πῸ Ἰωοτὰ οὗ 

10 Ηοβ. ἜγὙῆιο ἐδ ἐῤεγε ὁ ὄνβθὴ διἤοηρ γοὰ [00, (μᾶὺ {Π6ΓῸ σγογθ οὔδ διηοηρ γου 1] δπδὶ 
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ψου]ὰ βμυῦ {Π6 ἀοοΙβ. ογ πομφὴξῖΐ ΝΟΙΓΠΟΓ ἀο γα Κ[πα]6 γέ οὔ τὰϊ]η6 Δ|ΓΔΓ [ὉΓ 
πουρηῦ. 1 ἢᾶνθ πὸ ρ᾽θαϑυγα ἴῃ γοῦ, βαῖ ἢ (6 Τογὰ οὗ Ἡοβίβ, μ 6 Μ0}}} 1 δοσθρίὶ 
80 ΟΠἴδσίηρ δ γοὺγ Βᾶπα. ΕῸΓ ἴγομι {Π6 τἰβίησ οὗ {Π6 ϑὰπ δύθπ ὑπίο {ἴΠ6 σοϊηνσ 
ἄονῃ οὗὁὨ ἴΠ6 βαηθ ΓΩΥ ἤϑῖηθ δλαΐ, δὲ στοαὶ διῆοηρσ [86 ΟΘῃ6168; δηα ἴῃ ΘΥΘΤΥ͂ 
ὈΪδοα ἰπόθιιβα δ[ αἰ δε οὔἴδυθα πο τὴν Ὠάτηθ6, δηα [Ἰπἀοοὰ, Κοὶ! αὐὰ Κόβιεγ] ἃ ρΌΓΘ ΟΒΓ- 
ἴῃρ: [ὉΓ ΤΩΥ πᾶτηθ δλαϊί, δδ στοαῦ διηοῦρ [Π6 Ὠδθδίμθη, 881}0ἢ [6 Τωοτὰ οὗ Ηοβῶ. 
Βυΐ γα μᾶνθ ργοίμηρα ἰΐ, ἴθ ἰδαῖ γ8 βαυ, ΓΤ (8816 οὗ (μ6 [,οτὰ ἐδ ρο]]υ θᾶ ; ἀπά 
186 ἔγαϊ {πογϑοῦ, ἐύεπ ἢ 58 τηθαΐ, [118 [004] ἐξ οοῃϊοιαρο! 0]6. Υα 5δἰα αἷβο, Βϑβο]ά, 
Πα ἃ ὙΥΘΑΓΙΠ688 ἐξ {3 δῃ γα ᾶν6 βπυῇρα [ρυβδα ] δι 11, βα ἢ (6 Τιογὰ οὗ Ηοβία ; 
84 γε Ὀγουρῶὶ {πᾶι το τγα8 τογῃ [δύο], διὰ ὑπ6 ἰᾶπιθ, διὰ (Π6 β'κ; τἢπ|8 γὸ 
Ὀγουριῦ δὴ οδσυίηρ: βῃοιυ]ᾶ 1 δοοαρὶ {Π18 οὗὁἨἩὨ γοὺγ πδηά ἢ βαῖ (ῃἢ6 Τοτὰ. Βαϊ 
[Απὰ] ουγβοα δὲ {Π6 ἀθοθῖνογ, της ΠΑ ἴῃ 8 οοϊς 4 πι816, δπὰ νονϑί, διὰ 
ΒΔ ΣΙ βο ἢ ἀηΐο (Π6 Ἰωοτὰ ἃ οογταρί {πἰπρ 5 [ἀπ ἀπδυ 8 06 8ῃΪπ181] ; [ῸΓ 1 ἀπὶ 8 στοδὶ 
Κίηρ, βαῖ ἢ} {86 Ἰοτὰ οὗ Ηοϑίβ, δῃᾷ τὴν πϑιηθ ἐδ ἀγτθδα }] διηοηρ (1.6 ΠΟΑΙΠ ἢ. 

σπαρτεξκ Π. 

ἈΑπᾶ ποῦν, Ο γο ῥγίθδίβ, [18 οδοτῃπηδηαπιοηΐ ἢ [βϑηΐθηοθ, ἄθο6Γ66} ἐβ8 0 γοῦ. [1 το 
Μ1} ποῦ θϑγ, δῃὰ 1 γὸ Μ01}}} ποῖ 4. ἐξ ἴο πϑαγί, ἰο ρῖνθ βΊΟΥΥ ὑπο ΠῚΥ͂ ΠΆΠΊ6, βϑῖτῃ 
(86 Τ,ονὰ οὗἩ Πορίβ, 1 ν}}} ουθη βοπὰ ἃ σιγβθ ἀροὴ γου, δηα 1 νν1}] ουγβα γοῦν Ὁ]658- 
ἴηρβ: γθ8, 1 ἢδνα ουγβοα [Π6Π| αἰγεδάν, Ὀθοδυδθ γα 40 πού ᾿ΑΥ ἐΐ ἰο ῃἢθασί. Βθῇῃο]ά, 
1 11 οογγαρὺ 15 [τοῦ Κα, κδ ἴα οὰ. Μ. 11}. Ρβ, ονῇ. 9; 16. χτῇ. 18] ὙΟῸΓ 8664, Δηἃ βργοβὰ 
ἀπηρ ἀροῦ γΟῸΓ ἴλοοθβ, θυ ἴπΠ6 ἀπηρ ΟΥ̓ ΥΟῸΓ 80] 6 πη ἔδϑβίβ; δηὰ ο316 8}}4}} ἰδῖὸ 
γοὰ ΑὙΔΥ 1} 105 Απα γα 814}}] Κῆον (μαὺ 1 πᾶν βϑηΐ (18 σοιηπηδηθτηθπὶ 
ἀπῖο γοαὰ, πα΄ τὰν σονθηϑηῦ τηὶρηῦ θ6 τ 1,ονΐ, βαῖι ἢ (ἢ6 τὰ οὗ Ηοβθ. Μτν 
οονγθηδηῦ γγᾺ8 ὙΥ] 0} πὶ οὗἉ 116 δηα ρϑδοθ; δῃᾷ 1 σαν {πθπὶ ἰο ἢΐπὶ 707 ἴΠ6 Ζδδγ 
ΒΟΥ ἢ 6 ἔδαγθα τ6, Πα τῦδβ δἴγαϊα Ὀθίοσθ ΤΥ ἤδηθ. Τα ἰαῦν οὗἁὨ ἰγυιἢ τγδβ 
ἴῃ 8 που, ΔΠα πα  τγὰ8 ποὺ ουπα ἴῃ Πἰβ 1108: ἢ6 ναι Κορ σῖἢ} πη ἴῃ 
Δα Θαυν, ἀπ ἀἰὰ (ΓΗ ΠΙΘΏΥ ΑΥΤΔΥ ἔγοτῃ ἸθἸααἶ Ὑ. ΕῸΓ {1|6 ᾿ΓγΙθβίβ 1ρ8 βῃου]ά 
Κ66ρ.. Κπον]οᾶρο, δηα {Π6Υ βῃου!ᾶ βϑοὶς {Π6 ἰΔῪ δ [ἷ8 του: [ἴ0. 6 ἐξ {Π6 
ΤΘΕΒΘΉΡΘΙ Οὗ (Π6 1,ογὰ οἵ Ηοβίβ. Βυΐ γ86 ἃγθ ἀδθραγίβα ουί οὗἩὨ {Π6 ὙΑΥ ; γ6 πᾶνθ 
οϑυιβοα ἸΏΒΏΥ [0 βίμτῃ Ὁ]6 δ {Π6 ἰδ ; γ8 αν οογγυρίθᾳ ᾽5 [0Γ ταδῆθ νοἱἁ] [86 οουθ- 
πδηΐ οὗἩ ],ονϊ, Βα {πΠ6 1,οτὰ οὗ Ηοβίβ. ὙΠογοίουθ ἤδνθ 1 4180 πηδ46 γοὺ οοπίδπιρί- 
1016 ἀπά θαβ6 θδογο 411] (π6 ρθορ]ϑ, δοοογάϊηψ δ8 ὅ [Ὀθοβυ86} γ8 Βᾶνθ ποὶ Καορί μιν 
ὙΆγ8, Ὀυΐ ἢανθ Ὀ6θη ργῦϊα] ἴῃ [16 ]ΔΡ. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γεν. 6. -- ὙΞ 2. ἴδ ποῖ ἰο Ὀ6 ὑπάοτειοοά 88 ὁ υδεΐνο, ἰΏ ἰ.9 δ6Ώ 58 οἵὨ 8 ΒΟ δλομίά Βοποσ, Ὀπὲ α8 ἃ δαΐαγο οἵ οὔδβίσα 

οΥ 360. ΤῊ εὐδῖχ ἴΏ ὙΥΣΞ, ΤΩΥ͂ Ὠοῦοῦ, ἰδ οἰὐοοϊῖνα. 86 ἰὼ θθη. ἰχ. 2; Εχ. χχ. 17; Ῥϑ. σε. 1]. 

ἃ αν. 1. -- Το ἤτοι οἰδαφο 18 ἐβο δῆσπος (ο ἔῃ ἰαϑὲ οἰδίδο οἵ Ὑεγ. 8. ἸὩΔῺ ἰο προ ἴω Μδίδοῃι 11. 13, Η!. 8. αιὰ ἰῃ 

ἴεν. ᾿-. 8, Απηοδ υ. 26, οἵ οἤοτίᾳ. 1.2, υϑδοά ἴΏ υεγ. 8 : Οὔἶογ 1 ὨΟΥ͂ ἴο (ΠΥ ζΟΥΘΡΈΟΥ. 16 [16 πιοτὸ δοϊωτοῦ ποιὰ ἴος 

της. 
8 ες. 8. -- Νὸ ᾳυοδοη. ΤΏ6 βΥοδου ἸἩγϑαικθηϑ ἐδ ἴΌΓΟΘ. 

4 ον. 9. -- Μεδιδ (οῦτεν "Δ᾽ δὰ.) 

δ Υοσ. 10. -- ὉΣ Ὦ,, ποὲ ἐδῦδαι, Ὀὰὲ οι ριδεο, δενᾶ μασιν. 
6 ὕοτ. 10. --- Ὑ7πὸ 16 ἐδιατο, οἱο. ἴου : Ὁ, ἰδδὲ ἔδοτθ πετο" ΒἘοὸν ἔπ Βροῦτον ἰάϊσαι, ἀχργοαδίπα ἃ νιῖεδ,, δοὸ Ῥδ. ἱν. Τὶ 

2 “πὶ. χυ. 4, χχῇ!. 1δ᾽; δοῦ χίχ. 28. 

1 γεν. 10. -- ὩΣΠ, ἴο Ὧ0 ΡΌΣΡοδα, οὶ ατδείϑ. 

δ ον. 13. -- Ἶ, κἰοίφι, οἱ ἰοτΏ. 

9 γον. 18..-- ΓΊΝΩ μις ΤΙΝ ΓΥ ΤΊ, 



ΟΗΑΡΤΈΒΒ Ι. 6-1. 10. 11 

18 γον. 14. --- ΓΟ. Ἑοῖα. Ῥασί. Ηορῇδὶ. 8 οἹὰ γογαίοωσ, δῃ ἃ ΤΏΔῺΥ ταοάοτῃ οοπιπιοηΐδίοτδ, Ρπηοίυδίο ἰὲ τὴ 

ἃ ὅτ) Καχηοίδβ, 88 τῃ δδοῦ 06. [{ ὁδοῦ ἰὼ {Π[6 Ἰοστ ἴῃ ῬΙΟΥ͂. ΧχΥ. 36. Τὸ οοττεδρομὰδ ἰο Ἵν ταδὶο. 

1. 65. 2, νοσ. 1. -- ΣΤῚΣ Ὦ,, ϑεπίϑηοο. 

Φ 

12 Ψοσ. 8. -- Τ3. Τθΐα γυόγῦ, ἰγδιδίδιϑα “"ἴ οΣτορι,᾽) οὐοοΌγτο ἔπποῖγο ἐἰπιοα οἰϑοποτο, διὰ 16 ΔἸ ΔΥ8 ἰσαδδιδιοα : Γεθ. 

ῚΣ γεσ. 8. -- ἘΞ αιεῖνε οἵἩ ἀϊοοάνδηϊδρο. 

14 ας. 8. -- ̓ α εἱων ἴο πιδκο τοϊά. 

16 γα;. 9. -- ἝΞ, Ὀοοδίδο (06 Ἰγοίίο, ἀαγν) (Κόδιον, Φίσιδεῖ]). 

ἘΧΒΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΨοΥ. 6. Α δοὴ Βοβοσοίδ ἷβ ζδύμοσ. οἷς. 26- 
Βονδῇ δχροϑτ!αῖοβ 1 ([Π6 ῥγοϑ1ῖ8 [Ὁ0Υ ἴΠ6 τὴ πα; 
Ὠτγαΐη688 οὗἁἨ τοῖν ἀἰθϑοδοάίοηοθ. ὙΠΟΥ βιοοά ἷἰπ ἃ 
Ρεοα αν τοϊ οι ἴο Ηΐπι, γεγο Ὡπάςγ ρου ἴα Οἱ}]]- 
ξαιίουϑβ ἴο βδηςοτ ιν Ηΐὰ ἴῃ [Π6 Θγα8 οὗ {π6.μοορ]ὸ, 
δά γοῖ {1ΠῸΥ δά ρτοίβηθα ἢΐδ παπιθ, ἀπὰ τηδίο [8- 
γϑοὶ ἴο βὶ". Φοδβουδῃ Ὀορίη8 Ὁ} δὴ ἱπαάϊβμαίθὈ]6 
ΤΏΟΓΑΙ ῥτγὶηοὶρίθ. ΝῸ οπϑὸ ψου]Ἱὰ ἄεηγ ἴπδῖ ἃ δ0ῃ 
ψὸ8 Ὀοπηά ἴο ἰονο ἃπΠἃ ΟΌΘΥ ἃ λίπον, πα 8 βούνδῃηϊ 
ἴο ἔδρα δηἀ οὔδὺ ἢ 8 τηϑϑῖοσ. Βυΐ [Σ1 ἃ. ἃ δῦ οσ. 
Ης βροδκδ ἷἱπ ἃ Ἷοοπάϊιομδὶ ἰΌστα, τπουρῆ Ι5γδθὶ 
οουὰ ποῖ ἀδῃγ ἰδ, 48 Τπουρ Ηδ ψουἹὰ ᾿ἰθανο ἰν τὸ 
1βγϑδοὶ το δεκπον)οάρο Ηΐπὶ 88 βῦςῃ οὐ ποῖ. .68ο- 
γῇ νᾶβ ἴῃ Εδίμον οἵ ἰβγαϑὶ, αῃὰ ἘΕρἢγαίτη τνἃ8 
ἷ8 8ο0η. Ηδ ννὰβ8 ψ] ῃουϊ ἀἰδρυῦδ ΓΠΘΙΓ τ δ Γ. 

ΜῪΥ ὨΟΏΟΥ, ΤΥ ἴϑασ. ΤΠ δ χοῦ ὅτ 866 ΠΕΙῸ 
ἴῃ δὴ οὐ]θοιῖῖτο 86η86, [6 ΠΟΠΟΙ ἀτ16 πη6, ἴῃ 68 Γ 
οἵ πιΘ. 16 ρυίδβιβ, ἰηβϑίθβα οὐἩ δοηΐεβδϑίηρν (οὶ 
απΐϊ, τὰ Ὠγροοστ σα] 66] τὶ Ὠδουβηθβδ ἀθην {ἢ 6 
σἤδγρο οὗ ἀεςβρίβίηρ Φεονδἢ᾽ 5. πδη)6, δηὰ ἀοηλδηά 
(86 Ῥτοοῖβ οὔ {Π8 οἴδγρθ. Ὑϑῦ γ β8ύ, Ὁ Ββοσϑίῃ 
Ββανὸ ψὸ ἀδαρίβοαὰ [ὩΥ Ὡδιηθῖ Α πόνν 86ηΈ6Π06 
βου] ὰ Ὀοχίπ ὙΠῈ 1118 οἰδθα. . 

ΤΏ6 δυο ἴοὸ {Π|8 αιιοβίίοη 18 ἴο Ὀ6 ἴουπά ἴῃ 
το χει οἴδιιβο οἵ νοῦ. 7: Οδοσίχς ρο]]υὐϊθα Ὀχϑϑὰ. 
Το ψὸ τοραγά, ἢ ΜΑΏΌΓΟΓ 8πηα Εν], 85. δη 

ΒΏΞΟΙ ἴο {π6 αυοβίίοη ῥτοροβοά ἴῃ ἴ86 8481 οἸαῦδο 
οὗ ([Π6 ρῥγϑοβαϊηρ υόγβθ. ΒΒ. ὀγεαὰά 18 τηϑϑηΐϊ ἤδγο 
ποῖ [Π6 δήσιο ὀγεαά, ΜἘΠὶςἢ νγ88 ποῖ οἴ γεὰ τροη [Π6 
αἰΐαγ, Ὀὰὺ ΔΩΥ͂ β8  Ὑ ῇ 68, δα ἴπ6 πηρητίοη οὗ ἴῃ6 
ὈϊΪπά απὰ απο βῆονγβ. ϑϑδοῦ ἔἤςοϑ ἃγὰα οἴϊδῃ ς᾽ θα 
η ἴτ6 ἰατν, ἴῃ6 Ὀτοδα οΥἵ (οοὐ οὗ σοἂ ; ἴων. χχὶ. 
6, 8, 17, 21, 22 ; χχίϊ. 2565 Ναπῃ!. ΧΧΥΪ]. 2; ἴων. 
᾿11..11,16. Το Ὀτοδά 18 οδ)] θὰ ἱπιρῦγο, ΟΥ Ρο]] υἱοα, 
Ὀεσδαθο ἰΐ ἀοα8 ποῖ οοὐτεβροηὰ ἴο {Π6 αἰαὶ 8 οὗ 
Αοὰ δηὰ ἴο ἶ8 ἰανν, νυ ίοῃ ἑοσυδάθ ἴπ6 οδεγίηρ οὗ 
ἃ βδογ ἔσθ ἩΐΓ ΔΏΥ ὈΪΟΤη ἢ, δ οἢ 48 Ὁ] ἀη658, ΟΓ 
Ἰδηηθηθέβ, ΟΥ ΔΩΥ ΟΥ]}-νογ ἄΠ688; [κν. χχίὶϊ. 20, 
95, Ἰθοῦϊ. χν. 2]. Τὸ ρο]]υῖο Φεπονδῃ ἰδ τὸ οὔθυ 
Ροϊατεὰ βλοτιῆςο8. [ἢ ῥγοοῦ οὔ [η6 σπΑγρο δραηβῖ 
16 ῥγοβίβ, νυν ἷσἢ ἴΠον ἀεπίρα, δε ονδῃ σοίδσα ἴῸ 
ἩΠῚδὲ {ΠΟῪ δα 4 δπὰ αἰά. ὙΏΘΥ γαργεϑοηῦ ἴΠ6 8.08 
88 ςοπίοπιρῦία ὈΥ τΠοὶγ Ῥγαςοῖῖςς οὗ οβογίηρ βδοσί- 
ἤσοβ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ΤΟΥ ἰθῃ. 
Τὸ ψοτγάβ, 7 λόγε ἰξ πὸ ουϊ, αὐτὸ Ὠοῖ ἴο ὃ6 ἴΔΚοη 

85 8. αιοδδιίίου, (μ18 νου]ὰ ψγϑακοη ἰῃοὶγ ἴογος, 81 
δἵο υδοὰ ἰπ τῇδ δ6η860 οὗ ἴΠ6 ῥγίθδίβ, δῃᾶὰ ἰῃ ἐδ 
τοῦτ οὗ [Π6 ρῥγορμοὶ ἃτὸ Ὕογαβ οὗ δῆστν τοῦ Κο 
δηὰ ὈἰτῖδΥ ἰτοην. 

γοι. 8. Το ἘΡΡΝΕΙ ὨΟῪ 1.868 8η α͵όσιιπιεπίιπι 
αὐ λοπιέπειπ, ἴο βίον ταὶ [Π6Ὺ δά ᾿ἰτοδτοα Φοθονδῇ 
αἰτἢ 1655 τοβρθοῖ ἐμδη ΤΠΟΥ ψοι]Ἱά ἤᾶνο τγραιθα ΔΩΥ 
Βυϊδη μονούποῦ. ΟΣ ἰῦ πον ἴο [ὮΥ ΖΟΥΘΙΏΟΣ. 

ΤΗΣ πογὰ τγαπεἰδίεα, σουεέτηοῦ, ἰ6 (υυηὰ ἰπ 67. 
Ἰ:. 28: 1 Κίηρβ χ. ϑἕἥ5; Νεῆ. ἰϊ. 7; ν. 14, δηὰ 
ΤΠ Δ ἢ 8 ἃ πολι οη ΡΟΥΘΓΠΟΥ͂ Οὗ 8 ὑγονίποθ. Τὸ βό- 
οὐρῦ ἃ Ρείβοῃ, 18 ἴὸ Ὀ6 {ἈνΟγΌΪΥ ἀἰδροκοα ἰοπναγὰβ 
ΔΩΥ ΟΠ, ἴ0 6ϑροιιϑα ἢ18 (8886.. 

γερ. 9. Απᾶ ΠΟ 1 ΚΥΘΥ γου, ὈοβοϑοΒ Θοά, 
εἷς. ΤῊ Ῥτορδοῦ ργοοοθ 8 ἴο0 Ἰη8 Κ6 δὴ Δρρ]ῖςδ- 
ἴοη οὗἩ πὸ 11 διγατίοη ἰῃ νογ. 8. 1Γ [6 ρονοῦποῦ 
Ψ1 ποῖ γεσοῖνο ΜΟΥ 1688 ρΊ 18, ον τα οἢ 1688 Ὑ}]} 
Φεϊονδῇ ! 
ΤΙ Πα!) ῆσο τὸ ἴΠ6 ῥτίοθδῖβ (0 Ὀοβοοοῇ Οοὰ ἢ88 

Ὀδθὴ τοραγάθα ὃγ Φογοπιο, ὖ. Η. Μίςομδ6}15, ἀπὰ 
Ηρ, 88 δῇ ὀδγηεϑῦ 681} [0 Τοροηίδηςοο, δη ἃ ῬΓΑΥΟΥ 
ἴον (οὐ δ πιϑῖου. Βιιιῖ 85 [86 ρδγθπι 6818 (71. 
δδεη ὃν νουῦ ἀαπά 1) τοοϑὴ πδίθγα ΠΥ πιοδηβ, ϑυςἢ 
δἷἢ8 αν ὕδθη Τοπιπ τ θα ὈΥ γοα ! δῃά δβθϑῆιβ ἴο 
06 ἱπδογίβ τὸ τοϊιθι δ {Π6 οἴδγρθ, δηὰ βί!θποθ ΔΏΥ 
ΤΟΡΙΥ ; 88 ἴ6 αυοβίοη, Ἡὲ ἦε ἀσοερὶ ψοιΓ Ῥετδβοιιδ 
ἰητἰπηαῖοϑ τα αοἀ Ψ1}] ποὶ ἀο 80, νυ ϊο ἢ 15 ΠΟΎΣ 
1Π6 σ888 ΠΟΤ ΤΠ 6ΓῸ 18 Εἰ ΘΟΓΘ ῬΓΆΝΟΣ [ὉΓ Πΐ8 τηθγ- 
ΟΥ̓͂, Δηὰ 48 ἴΠ6 παχὺ ΥΘΓ86 ἜΧΡΓΘ5868 ἃ ᾿Υ18ῃ [81 116 
ἀοοτβ οὗ 1π6 ΓΘ πιρ]6 νγοῦθ 8] ΟρῸ ΠΟΥ ο]οΒ6ά, ἱξ ἴ8 
Ὀδτῖεῦ ἴο τοραγὰά τὸ ψ ἢ Οαἰνίη, Μδιτον, Εὐνγαὰ, 
κει], ΚΟΙΪοτ, δπὰ Ἡδπάργβοη, 88 σοηαϊοηδὶ, δηά 
ΥἑΓἢ δ Ββῃ δα οὗ σοῦ. δ: ῃου]ὰ γοῦ ἰηϊογοοὰθ πιῇ 
αοά, ν}}} Ηδ δοσορῦ δηγ Τῇ ϑορίπαρίηξ ρας 
ἦν ἴῃ 186 ἢγβι ρόγβοη : “δλαί 7 ασοερί οὗ γοιι ψοὺν 

Ῥεγβοηδ᾽᾽" Τμ ψοτὰ ὩΣ Ὁ ἰβ αηδογβίοοά Ὁγ Καὶ! 
δηὰ Κόμ]οῦ 88 πιθδηΐῃρ, ὁΝ. ΨΟΙΤ αἀοοοιπὶ, ὈὰΣ ἰξ 18 
Ὀδιογ τὸ τορασγὰ ἰτ, τὶν ἢ ΣΧ Χ, δηὰ Μαῦγογ, δ8 
Ρδγεεῖνο δηὰ οαρμβῖςο : ΝῸ ὁπό οὔ οι. ΤΊ ργορβοὲ 
848: Φυδ Βαϊ Φϑμονϑῃ Βδθδοίῃ, ὑπαὶ τηχὸ 
ΒΥ ποῖ ἰογρεῖ ἐμαὶ Ὑμαῦ Ὧ6 5ΆΥ8 νγ)ὰβ ἰηδρίγοά οὗ 
οὐ. ᾿ 
ογ. 10. ὍΏο ἐδ ὕμποσϑ βυωοτιρ γοῦ, οὗ ΓΑΙ ΠΟΥ, 

Ο, (μα΄ δοζῇθ ΟἿΘ διροῃδ γοὺ ψου]ὰ ονϑὲὶ δ 
[86 ἄοογα οὗ ἴδ ὑϑσῶρῖϑί ΓΠ Πγβὲ οἰααβο ἰδ ἴ0 
ὑο ἐχρ]αἰποὰ ἰπ δοοογάδπου ΨΠῈ 8. Μγ6}}-Κπόνγη Ηθ. 
ὈΓΘΟῪ Ἰάϊοπι 88 8 υνἱϑῖι, 2 ϑδπ). χύ. 4; χχίϊ. 15; 
Ῥπ. ἵν. 7; Φοῦ χίχ. 28. Ψψοβονδῖῷ 8 8ὸ ργονοκοὰ 
Ὀγ ταεῖν {Ποραὶ οὔδγίπρϑ, πὰ τΠ6 8ριὶ τίς νυ ἢ δοῖ- 
υδιοὰ τπ6πὶ, τι Ης πουἹὰ μάν 5866. [ὶθ τ Βοῖα 

ψΥβῃΐρ ἀἰδοοπιίπυο, ὯὩ3, τορι ρ]αοοα ἤγβῖ, Ὀ6- 
Ἰοῃρβ ἴο 16 ΨῈΟΪ6 δοηΐθηςθ, βηὰ 8 οι ρῃδιίς. ΒΥ 
1ῃ6 ἀοοΓδ αγὸ τηθδηΐ ἴπ6 [ο]άϊης ἀοοτβ, τννῆηϊοῖι Ἰοὰ 
ἔγοτῃ τῃ6 Οὐ Γ σουτῦ ἴὼ (δ σου οὗἩὨ [Π6 ῥτίοβίδ, 
γΠΟΥΟ ψγ͵δ8 ἴΠ6 ΑἸταγ ΟὗἨ θυγπὶ οἰδσίημγβθ. Τὴ τοϑ- 
Βοὴ ἴον τἰιἷ8 τνίδῃ 8. σίνθη, ἴπδὺ 6 μυγίθβῖθ ΤΠΔῪ 
ποῖ ᾿ίχἢν ἃ ἤγθ υ86] 0 5}, ἴὁ ὯῸ ρύγροβο, ἁροη Ψ6ἢο- 
ὙΠ 8 δἰίασ, ΤῈ ,ὺγ ποισὴϊΐ, ἴῃ τὸ ἤτδι οἰδπδα ἴῃ 
ΟἿ νογϑΐοῃ, 18 ΠΠΠΉΘΟΘΘΒΑΓΥ.. Φοῃονδῇ σἤδγδοῖοῦ- 
1265 1Π0ῚΓ δϑου ἤ ο8 88 ναΐῃ, Ὀοοδιθ6 {ΠπῸ Ὺ ἀἰὰ ποῖ 
ΔΟΟΘΟΙΏΡ ἰ5ἢὶ τποῖγ οπᾶ. ΦΔοτγοῖηθ, ατοῖυβ. ΗἩσηάοτγ- 
Β0Π, υπαογβίαπα Ὁγ ἰΐ ἐπ σαϊπ, σταίῖ5, νντῃου! ῬΑ γ- 
τιοηῖ, ἀπαὰ τοίου ἰἴ τὸ ἔπο ανδυϊοῖηι8 ἀἰϊδροπίτοι οἵ 
1π6 ῥγοϑῖδ; πὲ ἰξ ἰδ ὈΘΟΟΥ [0 σοηδί ον 11 ἴ0 πηεδῃ, 

ιοίϊλοιῖ απ οὐ͵εοί. ΑἸτὰ οὔοσίσιρ, (ΤἼΓ13}2).. Ὀγ 115. ͵8 
τηδδηὶ ποῖ [26 πη]οΟΟάΥ βδογῆςε οὗ ἤπα ᾿ῇοϑαῖ- 
βουτ, πιοηἰοποά ἰη [ών. ἰἰ. 1--15, θυ} 41} Κἰπάὰ οὗ 
ΒδοΓῆςθ, 86 ἴδ σοπίοχι βῆονγβ ὙΠΘΓΘ ΟΠΪγ δηΐπηαὶ 
νἱοτπι|8 ΔΓ βροίθη οὗ, δηᾶ ἴγοπι 18 ;)8δ6 ἴῃ τμὲβ 
6 Π86 1 Ὅἀδῃ. ἷν. 4, ὙΠΟΤῸ ΑΌΘΙΒ βαογίῆος οὗ 

Ἰδπιὺ 15 οδ]οὰ ΓΊΓΙΩ, 1 ὅδιηι. 11. 15; 1δαἰδῇ ἱ. 18 ; 
ΖΘΡἢ.. ἰἰΐ. 10. 



“- 

12 ΜΑΤΙΑΟΗ͂Ι. 

ΤΙ Ουτοῖ οὗ Εοπιθ Δρρϑδῖ]5 ΠΟΓΘ 88 δ βοῦοτο, ψοεγ. 11. ΒῸΣ ἔγοσῃ {89 σίδίῃκ οὔ [89 δ, οἷς. 
Ιπ ἐοπίγαθο {ἢ} τὰ δδοῦιῆος ἡ ἢ “οπονδῖν τὸ- 
76 ε18,. 6 ἀοοίαγοβ, (π8ὺ τη6 ΠΟΙΓ 8. σοπ Πρ ἤδη 
[6 γι }6 ννογβῃ! ρμοτβ, ποΐ ἰη 7 για] δῖ ΟἸΪΥ̓ τ ἰη 

Ρίδςο, Β.)}} οὔυ ἃ ριιγο, ἃ δίποοτο οἤουίηρ ἴῃ 
δρί γι δηὰ ὑγα 1, ἀπ ἃ Πἰνὴην κδογι σε οὗ τη οἷν 8088 
δΔηὰ Ὀο(Ϊ65 ἴο ἴπ6 πᾶπιῈ οὗ “εϊονδῇ, ν᾽ ο ἢ ΠᾺ8 
Ὀθοη ἀδερίβοα. Υ̓Πμδρ δὴ ἰηβίμεν ἰπτο 16 ποδὶ 
ἀϊκίαπτ ἔπτπγο ον πηῦςῖ 5 ἰηνοϊνοα ἰπ {Π||8 
Ρτόρπεον 8 ΤΠ Κιπρύοπι οὗ (σά τἀ κοη ΠῸπι ἴῃ 6 
Δὸν 8πι γίνοπ ἴο 186 (ὑφηι168, [ὴ6 ἀὈτοσαίοη οἵ 
1η6 οἱά ἐπρθηβδιοη τυ ογοῖπ τῇς γΟΥ5}}0 οὗἩὨ τῇς 
ΕΆΙΠΟΥ γὰϑ σοηἤποα τὸ οπα γΪδοθ (δου. ΧΙ. 13), 
τη 6 σοπῖης οὗ τῆια ΠΟῸΓ “ἤθη [Π6 ἔσθ ΜΌΥΒἢἢ}- 
ῬΟΓΒ 5}}4}} ΤΌΤ] Ρ 1πῸ ΕΑΊΠΟΓ ἴῃ δρίγις πὰ ἐγ ἢ : ᾿ 
1π6 ἀηϊνογ88) ϑργοδὰ οἵ (γί βιίδηῖγ. “ΓΙΙ5. ῬτΟρ]- 
ΘΟΥ͂ 8 Γομαγάθα ὈΥ βοιηᾶ οὗ [Π6 «6 νν]5ἢ ΟὈπιτηθητὰ- 
ἴοι 5, δα Ὀγ τ6 δομίπαρίη, αηὰ ὈὉγ ΗΖ, Εν δ]α, 
δυτον, {Ππιῦτοῖς, δὰ ΚΟ ]ΟΥ 85. ἃ (ἀσεϊαγαιοη οὗ 
ὙΠΠ|Δ1 ννὰ8 αἰγομάν ἴῃ βοῖ δηηοης [Π6 Προ ΤΠ 6 ἢ ̓ν ΠΟ 
πογϑηρροα ἱτπογδητν τΠ6 ππκπονῃ Φοπονδῖ, πη- 
(ον αἀἰπἴέγοπι ἡδῖθϑθ. [1 80, ἰξ που]ὰ διηουηῦ ἴο 
ἴ86 ᾿1ἴπ68 ἴῃ Ῥορε᾽ Β την ΥΒ8] ῬΓΆΥΟΓ: -τ 

ἘΔ οΥ οὗ 8}}  ἰἢ ΘΥΕΥΎ δρο, 
1π ἜΥ̓ΘΓΥ εἰΐμο δάογοα, 
Βγ καἰαῖ, ὮΥ δᾶνωξο, δηὰ ὈΥ δδᾷο, 
Φεῃογαῖ, Φογνο, οὐ [γα '"" 

1π ορροβίηρ {1:5 νΥἱθνν νὰ ἤγϑι ἀθηγ {ΠῸ ας. 80 
αν ἴγοιῃ [6 ἤδτπθ Οὗ Φο! ον δῇ Ὀοίπω μγσαῖ ΔΙ ΟΠ 
ἔθ Βοδι θη, ἅπι ἃ μρυγὸ νου ϑπὶρ οἴκγοιὶ Η πὶ, ΤΠῸῪ 
ὙΟΓῸ διπῖκ ἰπἴο (86 τηοϑὶ ΒΟΟΙΏ πα] δηᾶ ἰποχ- 
συ58 0]6 Ἰἀο]αῖτγ, [ΠΟΥ ὙγοΥ ἢ ρροὰ δὰ βογνο τὴθ 
ογϑαϊογο σαῖ ποῦ τη τῆ Οτοβίογ, πῸ ἰ5 (τοα ΟΥ̓ΟΡ 
8}1, ὈΪοσβοὰ ἴοιονοῦ ἢ 1 νψουϊὰ 6 ἴῃ ςοιῆϊοι (ἢ 
ΟΥΒΟΙ Ῥτορθοίον, [βαΐ ἢ χὶ. 10; Ζορῇ. ἢ1.}11.. Ζοιῇ. 
ἰχ. 10; [53. χνὶ. 90, δπὰ ἸΏΔΗΥ οἴποῦδβ, Ἡ Ὠ]ς}ν Ἔροᾶκ 
οὗ βιιοἢ ἃ ῬΟΥΒΗΙΡ ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 2,6. 

Ῥοοσοςκ, δρολκίηρ οἵὨ εἰ|8 ον 5} Ἰπ!ογργοϊμδιίοπ, 
δαορίοά ὃν ᾿ὑννα! ἃ δηὰ οἴδογβ, τ} 5ανβ, “ αι 
ἰδ 11 1658 τπαπ ὄνομ δῃ ὀχοιδα, ΟΥ αροίοσῳ ἴοτ, ἱ ποι 
ἃ οοπιπιεπααίίοι οἵ ἰἀοἰαίοτα, δηὰ ἰἀΟ] ΤΥ, ἃ58. ΠῸΠὶ 
1Π6 πιο οὗ ἀοἀ Μιἰπιδε! ἢ, ννἢο 4}1 δ᾽οῃρ βιον οὰ 
τποιη αηὰ εἰνεὶγ νΔΥ 8 τὸ ὕδ 4}} πηοϑί δοοχηαῦ]ο τὸ 
ἢἰπι." 

ΒΥ ἴποθῆϑ8 8 ΘΓ ΤηθΔΏϊ ὈΓΆΥΘΓ, οὗἩ ν᾿ ΙΓ ἢ ἰΐ 18 
ἃ ἴτϑαιθηῖ δυταῦο!. ὙΠ 8. δαἀπιτοἀ Ὀγ τη6 Πο- 
πη (ἰδιποὶὶς σοπχπιοηίδίοσ, Ἰζοίΐηκα, ννῃο οὔ- 
δόγνοβ. "ταὶ Μαδϊδοῆὶ σου] ποῦ τε ῖοσ ἴὸ ἢ 6 ΓᾺ] ἰἢ- 
οοπέο ἴβ οὐ ίθης ΠῸΠπὶ ὑπ ἕμος τπαξ τ16 οἤυιην οὗ 
ἰπούηϑο σου ἃ ΟἿΪΥ ἴδΚα ρίδος πῃ ἴθ τοι ρ16. [1 
τιν 8 ἔτ οὗἩ ᾿ἰποθῆβα, ΨῊΥ ἰ5 ᾽ς ποῖ ἵγιιο οὗ {Π|Ὸ 
οἰοτίηρ ἰπ ἴπ6 βάτο δοπίσηςο, αϑεοοϊδί θα πεῖ τ 
βοῖθ πὰ ἰπ τΠ6 ἰανν {(1ωον. 1. 15)}1 Υοι Ἰἐοηκθ 
τἱἰὰὴἀογβίδη δ τς ἢ τΠ6 ΟΠ τοῦ οἵ ἔοπιςο, 88 τγαίογ- 
τίηρ ἴο τ1η6 “ Ὀ]οηά 6855 βεοῦ ἔσο οὗ [6 Νενν 7, 6ϑ1λ- 
τὰοηῖ, {6 ΠΟΙΥ δαοιῆςο οὗ ἴ6 Μδ"β8."" [1118 ννῈ}} 
Κηονπ ἔμπας το ΟΠ ῖ οὗ Εοπλδ τη 68 υ86 οὗ 
{5 τἸοχὲ 85 118 ῥυἹηοῖμα! ὑτοοξιοχι ἴον τἢ6 ἀοοίγη6 
οὗἩ τ Μδε8. “ Τὴδιε ἰπ ἴΠ0 Μ488 ἰδ οἴετεα ἴὸ σοἀ 
ἃ ἴτυο, Ρτοροῦ, δηὰ ῥγορ ἰδίου διῇς ἴον [Π0 
᾿ἰνίς ἀπά ἐπ ἀοδὰ.᾽ [πὶ (6 (ἀποης οὐδε (Ὁμη- 
οἱ! ο᾽ Ἵ τεηὶ, ὅ.88. 22, νγὸ τοδὰ, “ἰδὲ (6 λίδεβ ἰ5 
ἐἰαὶ ρυ 9 δδογίῆοθ νηοῦ 186 [τὰ ρῥτοαϊειοα Ὁγ 
Μαϊδεϊιὶ δοιὰ ὃὈ6 οβεγοὰ ἴὸ ᾿)ΐϊ5 πᾶπιθ ἱπ ΘΥΘΓῪ 
ἴδε." 

᾿ Ὁ ἩΔΙΕΙΥ τοπιδυῖκβ οὗἁἩ δυο ἢ 8 π86 οὗἩ ὥ'ρίυΓγα ἴὸ 
ΒΌΡΡοΥΙ οογίδίῃ ῥγδοιΐοθδ, ὑπδι “λ6 πεϊδιηἰεγρτεία- 
(δον λας ἐργιπα ἥοπι ἰλε ἀοοίγίηε.᾽" ὍΤη6 ἀοςίΓῖπο 
δ5 ὐίβοη ἢτγβθι, δαπὰ τπθη ἰδ ᾿αχῖδ οἵ Ηοὶγ ᾿ τὶϊ 
δτὺ δϑδὶγηδα [0 Βυρροτί [1. 

7 γοϊ σίου, 
πὶ δεσοῦ, Ὀθ8} δοὴθ ϑοῦϑε ὈΓΟΝ 
111 Ὀϊωδα 'ἰὶ δὰ δρργοτο ἰὲ στ ὁ ἰοσὶ ἢ" 

ἴο 1ῃ6. Δἰπηοβῖ ππη ΠΟ Π8 ςοηϑοηϊ ΟΥ͂ ἴπ6 ΕἌΙΠΟΓΒ. 
Ὗγ ὁ ΤΥ βροπὰ ἃ {}π||Ὸ τἰπὶ6 ἰπ 5ῃονίην τπ6 πη (Ἀ]γ- 
658 Οἵ δι. ἢ} ἃπ ἈΡΡΕΔ], Ὁ υοῖης τπ6 ρῥτίποῖμαὶ 
ῬΑΘΒΆσΟΒ ἴῃ ὙΠ|ΟἾ ΤΠΘΥ τοῖον τὸ {15 νοῦβο. ΓΠΟΥ 
ὙΟΙῸ ρονογι θα ὕγ πο Πχοὰ γ]6 5 ἴπ ἘΠοὶγ ἰπίοΓΡΙο- 
ται οη ΟΥ̓ ϑογίρίιγο, απ ἃ νοῦ ἰὴ τἢ6 Ὠαθὶς οὗ δὸ- 
οοπιπη)οάληησ ονοῦν ἴοχὺ ΜὨΐοἢ σοηη6 ἴ0 ἰδη, ἴο 
86Γν6 ἴΠπΟΓ ρΡΌγροξθΘ. ΑἹ ἱπιροτίμηῖ αἰπτϊηςοιίοη 
βῃου ἃ ὕ6 πηδίο Ῥ»εΐνγοοῃ τποῖγ ἐπίσνυρμγοία ον πὰ 
αρρἰϊσαιίοη οὗ ἰεχῖ8. ΤΠΘΥ ννογο ρίνοπ ἴο ἃ Βοτγίὰ 
πὰ ογπᾶῖο βίγ]6, δηὰ {ΠΟῚΓ γλείογις ἣΔ5 οὕτοη ὕθοῃ 
σΤοηγειοα ἰηῖο ἰοσίς. ΚΟ ΠΟΥ ἢΔ8 νοῦν ᾿ΣἹΟΗ͂Υ 
Ὀγου σῆς τοσ οί Ποῦ 1Ππ6 το ρα] ρηβθαρος ἴγοπι {ἢ 
ἘΔΙΠΕΓΆ, ἃ ΒΥ Πορβὶβ οἵ Ὑ ἢ ἢ τὸ Πότ σῖγα. Φ6511π 
ΜΑΥῖγτ δροικα οὐἨ “τῆς Ποδιίποη οβεγίηρ ἴο (ὑοὐ, 
ἀοοοιἀϊησ ἴο Μαίδοϊ! ἰ. 11, 16 Ὀγοδὰ δπὰ σπρ οἵ 
ἐδ κονίην," ὕατ Πα μορον ἴο χρίαϊη ἰτ, δ8 
αϑοὰ ὃν πιεϊοηΎ αν ον 1116 ἴγὰθ δα ςθ οὗ ῬΓΆΥΟΥ 
Δη ρτα 186. 

[νοηδϑοιῖ8 ΑἰξῸ ΤΟΙΟΥΒ ΟἿΟ ΡΆΒΑΛΡῈ [0 [Π|6 6] ΘΙ ΘΠ 15 
οὗ τὴ6 [ρΥ 5 δυρμον, Ὀὰς οἷν ἰπ [Π6 56ῃδς, “ τηδὲ 
ΟὨ γιϑεθην ψηιδοίισαἱἷἱψ οἷον ὕτοβὰ δηὰ νῖπα ἴὸ 
Οὐά ἰη ρτυοί οὗὨ τπεῖγ (Ἰδη Κίυ] 655. αἀπὰ δἴτοσ 186 
οὔυίην ὑΓᾺῪ ἴἴο Ηοὶν αἸιοξὲ {πὲ ἢ6 ψου]ὰ τε 

ἄγ τιεπὶ τῃ6 ὑὕυοᾶν «ιαὰ δ]οοὰ οἵ ΟἸτῖδι, 8δο τπδὶ 
1086 ψ||οὸ τοοοϊνοα τῃσπὶ τηΐμκῆς οὐταὶη [Ογρίνθη 659 
οὗ εἰνοῖν δπβ διὰ οἴθιηαὶ 1}. Ιτοπϑὺβ τορι 
ἔλ ἢ, οὐδάϊοποθ, ργαῖσα, τὰ ἢ θουβη 688, Δ ἃ ῥγαγεῦ 
ἃ8 ἴ16 ἔγ ΒΒΟΥ  Ο8. 

Οτίζοη, οη ῬΓΑΥΟΥ, ῬΓΟΥ͂ΘΒ ἴγοτη ΟἿΓ ῥΘΒϑΑΡῈ, 
“1Πδῇ ΘΥΘΓΥ͂ ροἶλοσ '8 δἀδριοὶ ἴἢ0 Ὀταγοτ.ἢ" 
Τα Δροϑβίο!ς Οοποιατοπβ. γοψ αἶγα “ τα (Ἀ1ἢ- 

[Ὁ] ἴο Θόβο θη 0 ]6 ΤῸΓ Ῥγᾶγοῦ οὐ {πὸ [οὐ 8 ἀδΥ, ἱω 
ογάον παῖ, δοοογαϊην τὸ Μαδοῦὶ, ἰΠοῖγ βϑουῆοο 
ΠΙΔΥ 6 Δοσαρίι]6 το (οὐ. 

ϑπεουὶϊα8 δαπρλϊιι ςΞ068 ἱπ Μαϊδοιὶ ἱ. 11 8 
ῬτΟρἤθοΥ οὗἩ τῃ6 πρτοσαθοη οἵ τῆς εν 58 τῖτααὶ, 
Φγἢ1|6 ΟἸ δια νου ὰ ΟΥ̓ΕΓ τὸ αοά 1τη6 5δοτὶ- 
ἤσοσ οἵ ἰονϑ, ὑγιν εν, δὰ γειπεπιδγαπος οὗ [Π6 στοαὶ 
ϑλογος, ἡ μνήμη τοῦ μ ν θύματο-ς." 

Φογοιηο, πῃ 15 (οπηπιοηαγν, ἜΧρ αἰ 8 τ 5 Ρ895- 
ΒΑ )Ὸ 8.9, “ δρίγιαἰο8 υἱσίἑιπις δαποίογη οταίίομδε 
Δονπῖπο οἤεγεπαάι.᾽" 

Απρυδϑιῖηθ ὑπἀογβίδη 8 ̓ν οὗ “ψΟΥΚΒ οἵἉ ΣΟΓΟΥ͂ 
Οτῆοῦ ἴὸ οἴ γβοῖν 8 οὐ ἴοὸ οἱὐϊιοτϑ." “6 Οὕγποεῖτνοα 
ΔΙῸ το θὲ δηαὰ ΠΟὈ]οβὶ βδογῆςθ. Ηδ Ξρμοδῖϑ οἵ 
16 1ογα 8 ἜΡῚ 85 βιαθονίηρ ἔτ [26 δεῖ 
βδογιἶοθ οὐ πὸ (ἸΒυγοὶ ἴῸ [15 Ἰοτὰ. 

ΟἸγγδβοοίοιῃ αιοίθ8 [Π8 ραδϑαρα ἰῃ γτοοῖ, ἴδιδς 
(πΠ0 ννογβῃὶρ οὗ ἀοὰ ἰπ ερίτγις δηὰ {τὰ} δῃοιυ]ὰ 
ἴδκϑ ἴΠπῸ ρῥἶδος οὗ 116 Δεν 5 ἢ βογνυῖςθ. Ης οδ]]ς εἴθ 
[ροτά  ϑυρροῦ ΟἿ]Υ 50 [ἊΓ ἃ ββου σα, 88. ὈγΥ 16 ἰῃ- 
γοςσαιίοη ον το Ηοὶγ Οἰιοϑῖ, τὴ6 ὈΟΔΥ δηὰ Ὀϊοοά 
οὗ [86 Ἰωοτὰ αἴὸ ριθϑοηὶ ἴογ (ἰὸ Θη]ογτηδηὶ οὗἁὨ δα 
να] ανοῦϑ. 

Ογτὴ! ΑἸοχ., υπάογβίδη δε ὉΥ εἰνῖ5 τοχὶ ἴῃ ΜΑΙ ΔΟΝΣ 
“τῆ0 βΒδογι θοῦ οὐ ἔμ, ΠορΘ, ἰοτο, απ ὰ σοοῦ νέογίκϑ 
Ὑγ ἢ τῆθ Βοδ θη ἴῃ τ ἔπαΓο 5}}}}} οἷον. 

ΝΥ α τῆι.8 866 τυ τἢ νῆδὲ )υ5τῖοα, τη6 ΟἸ τοῦ οὗ 
Ἐοπιθ ἈΡρεθαὶβ ἴο ἴπ6 Εβι Ποῖ, δὰ μὰ εἰν8 οδθαὲ 
γγ6 ΠΔΥ ἡπάρο οἵ ΟἴΠΟΓΘ, αὖ μνὸ αἴδοα οὐιπεα. ΤΉΘΤΟ 
ἰδ ποῖ 1τ1Π6 58] 1». οβὺ γδύγαηϊ ἰὼ δΌΡΡΟΒΘ ΔῺΥ 8]}8- 
5'ίοῃ ἴὸ ἴπ6 ογὰ 8 Θαρρεῦ ἴῃ {Π18 ΕΓΒ ; ποιῃιίην 
ἷς ΠΟΤ ΘΟΙΏΟη (ἢδη ἴ0 50 5ϑου οἶα! [ΟΥτη 5 θοΓ- 
τονγοά ἔτοτῃ τ ΟἹά Τοεϊδπιθης τἰταα!, ἰῃ δ δρί τὶῖ- 
Δ] δ6η86, οὗ (ἢ6 βδογῆσοϑ οἵ ργαΐδα δῃὰ γροοὰ 
ὙΟΥΚ8, οὗ [ἢ 6 ΤΟΥᾺ] ῥγἹθϑι οοα ἴ0 ΟΠ Γ τπρ δρίτίτυαὶ 
δϑογίβοθυ βοοδρίδυὶο ἰο ἀοάὰ δΥ͂ Ψεβ5 ΟἾ τισὶ, δὰ 
οὗ τὸ Ὀοάϊεδ οὗ Ὀθ]έονογα 65 ᾿ἱνὶπν δδογιῆςθα. 

γεν. 12. Βυὺ γὃ9 Ῥσχούδλῃθ ἰζ. ὙΠῸ ῥτορδεῖ γε- 
Ὠδ8. ἴῃς ΟἴδΥχο οὗὁἨ ΥὙὰτ. 7 δρδίηδι [6 ῥτίεδίβ, ἴμδῖ 
ΠΟΥ ῥγοίδπο ἰ6 Πδιὴθ οὗ [6 οτὰ Ὀγ οδθετίηρ ἀθ- 
[φοιϊῖνο δῃ 415. 
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᾿Απὰ 86 ἔσυλῦ ἐμοσχϑοῦ, ονϑὰ ἐΐα Ἰοοᾶ. 75 ῥτο- ψουὰ πιοτὸ παιαγΑ ΠΥ ἤδνο Ὀδοη τηθητοποά, [{ ἰ8 
νυἱπίοη, (ἰαῦ 18, οὗ τΠ|ὸ Δ ΌΪ]6, ΟΥ δἰ, θνϑῇ 1. ἑροά. 

νεῖν. 13. Ὗἵο βὰὺ δ1δο, Βομο] ἃ δῖ τ ϑᾶσὶ- 
Ὧθ58' [πιοδὰ οὗ τεραγαϊηρ ΓΠοῖγ βούνίοο δ 1Π0 
ΔΙΙΔῚ 48. δὴ ΠΟΠΟΥΔΌΪ6 ρμγίν!οσο, {ΠΟῪ ἸΟΟΚ προῃ ᾿ἰ 
8ἃ3 Δ ορργθοβδῖνα ἀσιοῦγ. Ὑ9 ΒΩΜΗ͂ αὖ 1ΐ, γου 
βῆον ψιτπουϊ ΔῺΥ σοποιαἰ θη δα ῬαὈ] ΟΥ̓ γΟῸΓ 
σοοηἰοηιρῖ. 

Ὑοὸ Ὁσγίῃς ἰμβαὺ ψΒΙΟ τγὙδδ ὕοσῃμ, ΟΥ̓ τα ΠῸΓ 
Ῥιυηάοσοα. ἼἼγόοὸ ὑγϊπείηρσβ ἀγὸ ταοηϊὶοποά, τῃ6 
ἔνβιὺ ῬΥΘΡΆΓΑΙΟΥΥ [0 1Π6 βοοοηα, σῇσι (6 νἱοῖίιη 
γ88 Ῥτγοχοηῖτοα, ΤΟΔΟΥ [ῸὉΓ δϑοτγιῆσο. ΓΘ νϑῦβα 
οἰοβοβ ψἱτἢ δὴ ἀρΡΘΑΪ ἴο ἴΠ6 Ῥγ]οβῖ8, ἃ8 ἴΠ Ὑογ, 8, 88 
ἴο Φεπονδῃ᾿ Β δοςορίαηοο οὗὨ δβιιςἢ δι ἤο 68. 

Ψον,. 14. Αῃὰ ουχβοα ἈὈ6 ὑμο ἀδοοίνοσ, Τα 

 δοτα βῃοιυϊα ὑὕ6 ἰταηβἰ αι, Αῃᾶ οσυσβαοά, συγποα 
Ὅ6 Β6, ννῇῆο, ὙΏΘη 6 ἰατν ΓΕ 1 Γ65 8. πγ]Δ}6, ὈγῚ Πα 
Οη6 οἵ [6855 γ8]1.156. ὙΠῸ ᾿ὰνν μου δα ἀπα 6η]οἸ ποι 
9ΔΟΣ ςο5 οἵἁ 6 Π}8]6 81}1π|8}8 ἴῃ ΒΟΙ.6 ομπ68 ([ον. 11}. 
1; ἵν. 32; ν. 6). 

Ὗ ὁ ἢδΔα ὈοίΟΥ ὑπάἀογβίλπα σουγμρὶ ΟΥ Ὁ] ΘΓ, 3]166, 
(48 ἰπ [μον. χχὶϊ 25), πῇ Καὶ] πὰ ΚΟ ον, 85 
πιλϑου]ΐης, απ ποῖ 5 ἰδιηἰπἶηα, ἃ8 Εὐννα]ὰ, Μαιγογ, 
Ηϊιζὶν, πὰ τοσατὰ τπὸ συ Γ56 85 ῥγοποιιησθὰ ὉρΟΣ 
δὴν ὁπ Ὑῆ0 τοαἀδοιηδα [118 ΥΟΥ ὙΓΠΠῚ Δ ἱΠΙΘΓΙΟΥ 
Δ1}}14]. 
ΤΊ ἀγσασηοηῦ ΒΥ πο Ἐπ 18 γορο Κα 18 οηἰοτοοά 

5, τς Φοπονα 18. ἃ σηοδῦ Κίπρ, “ δες ἱγοπιέπαιε 
πια]͵οβίαιἰ5,, διὰ τηυδὺ τποτοΐοσο 6 εογνο ὑ1ἢ 
γτούοίθηος Δῃα μοί γ ἴδατ, 

Ομαρ. ἰΐ. 1. Απᾶ πον, Ο γὸ Ῥχίϑοίβ, ὑμι18 οοσω- 
ταϑηχηδυῦ 18 ΤῸ. γου. Τ6 τοῦυκθο ἴὸ 1[Π6 ΡὈΓίοδῖβ 
5. ΠΟΥ [ΟἸ]ονν δὰ ὈΥ 8 τΠγοδιϊοηΐηρ οὗ 1[Π6 ρΡαπίπἢ- 
τθης νυ ἰοἢ νου ὰ οπϑιθ, ἢ ΠΟῪ ἀἰἃ ποῖ τοροηῖ. 

Τιιο νογτὰ ΓΙ, οομηπλλπάπιεπι, ἰ8 τὸ Ὀ6 ὑπήοτ- 
βιοοά 848 ἰῆ Ναϊῃ ἱ. 14 ἴῃ τ Β6η56 ΟΥ̓ ἄδεῖεε, 
βϑι6π6έ. 

νεν. ἢ. ΓὙῚῚ συγδο γοὺχ Ὀ]δαδίσιχθ. Τ}15 Πα 5 
Ὀθοη ππαἀοτβίοοι Ὀγ 1)ὴ6 [»ῖου, Βοϑοη πὶ ὃν, Ηἰιζίρ, 
ἴπ ἴῃ βοηβ6 οὗ γεροημθβ. Καὶ! δηἀ Κοῆϊου ἰηϊοῦ- 
Ῥγεῖ ἴὸ οὐ [Π6 δ] 658: ηρβ ριοποιποοὰ ἀροῦ [Π6 
Ρθυρίο Ὁγ ἴπ6 ῥγίοβίβ; ἴ[ῃ6886 αοα 1} ἕαττι πο 
Ομτδοβ.; κὰκ 10 18. ΟΣ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἴ0 ἀδρατγὶ ἔγοπῃ (6 
ςοϊη πο 8π4 σϑηθγα] βοηξς οἵ 1ἴΠ6 ψοτὰ, Ὑ68Σ 
Ὡᾶνο συσδοά μόζῃ. 1 ὶβ ἰ8 ποῖ ἃ δἰ 0]6 οἴη- 
μας τορετ οη΄ οὗ τπ6 ῥγοσοοαϊηρ “1 νυ 1}} συ ΓΒ, 
8 16 υΧΧ, (Κατάρασομαί), τἴ6 Ταγσαμ, Κὰ!}- 
σάῖο, Ηἰχ, κιθτγοῖυ, δοίη κο, δὰ Ἡροηάρθγβοι 

πιαϊπιαΐπ, ὃν 5 6 ὩΔῚ τοππίγεβ, 18 ἴο 6 ππάοτ- 
βῖοοι οὗἩἨ ψ]δ΄ ὯΔ8 ΔΙΤΟΔΩΥ τά Κα οἴἶδοῖ, 1Π6 ΟἾΓ86 
᾿ὰ5. Ὀσση. δὸ να, 6}, ΚΟμοσ. “ΓΠ6 5[η- 
δαϊαγ 5. κ αὐίδο πο τὸ ὈΠ]εβοῖ πα ἰ8. ἀἰϑιγι θα εἶνο, 
τοίογυίην ἴ0 ΘΥΟΤῪ ὉΠ δίῃ. 

γον. 8. ΒΟΒΟΙΩ͂Ι τὶ] του κα γοῦν βδοοᾶ. Σὸν 
ψοιι ἰλε 8εθά, ἰς οἰ ρ δῖῖς. [ἢ σἤδρ. ἰἰϊ. 11 ννὸ πὰ 

εἶθ δθπ6 'νογὰ ὍΣ προὰ ἴῃ τῃ6 ῥγοπιϊβοά 0]688- 
ἴῃ. 71οἷἱ] γοδιιζε ἰδὲ ἀδυοιγεγ, οὐ τι 6 Ἰοσαβι. [Ιἢ 
“(1061 1. 18 τὴς Ῥυϊοδῖ5 ἃΤτὸ σ4}16 4 ἀροὸηῃ ἴο Ἰδηθπὶ [ὉΓ 
(6 πιοραι-οὔδ τιν Π Πο]άρη, νοσβο {ἢ βορᾶ ἰβ 
τοίϊοπ. [Ι͂η Ηδρμαὶ ἰἰ. 17 ψ ἤἥπα, “1 “ποῖα γοῖι 
τϊτ Ὀ]αβιηρ δπὰ ἡ] άον." ἘΠ6 ρϑόβαρο πη 06] 
δΟΥΒ, ἴτας ΤΠΟῸρΡἢ [Π6 ῥγίοδίβ ἀἰά ποῦ 11}} 1} 
υτουπάὰ, γοῖ ἴΠ6ν ὑγεσὲ ἀδροπάθηϊ (ῸΓ {πεῖν εἰ 65 
Ὄροη [86 Παγνεβϑῖ, δ0Ὸ ἱγ 1Π60 δεθὰ γγχὰ8 συγθοά (ἢΘΥ 
ποῦ] {ποιηϑοῖνοβ βυῆοτ. ΤῊΪ5 ΓΟ 6Γ5 ᾿ξ ἀπΠη0- 

ΟΟΘΒΑΡΥ ἴ0 σἤβηχΘ 116 ραποίπδιίοη οὔ )ῸϊΪ (βεεὰ) 

τὸ Ὁ (ἄτη), πίτῃ ἴθ ΤΧΧ.. Ψακαίο, Ἐπ αὶά, 
ἘΒοείηκο, Κοαὶ!, ΟΠ]ογ, Ῥτεββοὶ. ΚΟ]]οῦ ἢΔ8 ἃ ρ΄ 
αν νίονν, τππῖ ἰτ τοΐογβ τὸ (ἢ6. δὔ νυ ἰοῖ (ἢ 6 
Ρτίοπιθ ταϊβοά ἰὼ [1045 {6 ροορὶςδ, εξ τ Βαπὰᾶ 

πηἀεγειοοα ΕΥ̓͂ ΟἾΝΟΣ ΟΟἸΙΘὨϊΔίοΟτΒ τὸ ΤΟΥ ἴο 186 
Ῥογὰυ βιτο οὗ τῃ6 ργϊδβίθ -- ἴη6. δηομίάεν, ὈαΣ [Π6Υ 
Ὑ6 70 Θη {16 ποῖ ΟὨΪῪ ἴὸ ἴΠ6 Βῃουϊάον Ὀαΐϊ ἴο ΟΥΒΟΥ 
Ρᾶγίβ ([)6αῖ. χυῆΐ. 8; Ιν. υἱῖ. 32). 

5611 ΓαγΊ ΠΟΥ ἴὸ δον ἢονν ἀἰβρ᾽οαβίησ [ἢ6 60Π- 
ἀυςῖὶ οὗἩ τὴ9 ργίδδιβ νγὰ8 ἰη ἢἰ8 ογϑϑ, δ ῃονδῇ (ἢγϑαῖ- 
6Π5 ἴἢδι [πὸ ἀτπηνς οὗ τΠ6 νἱοιπη5, νυ ΙΟ ἢ νγ8. ἴὸ Ὁ6 
Ὀυγπεα ντῆουῦ (86 οσδὰρ (ἔχ. χχῖχ. 14; ἴων. 
ΧΥΙ. 27), βου ἃ θὲ δργθιᾶ οὐ τῇ οἷν ἔμουϑ. 
Δμὰ γ 8588}} Ὀ6 οαγτίθα ἴο Σὺ. ΤΤηϊ59 οἴδυβα 

[85 ὕθοπ αἰ ογ ΠΟΥ υπάουβίοοα, βοῖηθ τηλκίὶπρ [ἢ 6 
ἀυηρ τπ6 ποπιϊπδεῖνο, 85 τη6 ν αἰσαῖο, Τα τπὸν, (Δ]- 
νίη, να], Βδίηϊα, Βτηβοη ; οΟἴΠοΥβ, ζολονταῆ. Ιὶ 
ἰ8 ὈΘΙΓΟΡ ἴο τοραγὰ (Π6 8 0)6οῦ ἃ8. ᾿ηἀοῆηϊίο, [Π6Υ, 
8ΟΙΠ6 ΟἿ --- [Π6 ΡΟΟΡΪΘ, 88 ἰῃ Φοῆπ χν. 6. “7 λεν 
8}18}} ραῖποῦ το πὶ, πα σϑϑὲ [Π6πὶ ἐπἴο τῃ6 ἢτθ,᾽ ΟΥ̓, 
ἸΏΟΤῸ ἀοοογαϊην ἴο οὐὐ ἰαίοπι, ἰς ἰ8 τὸ Ὀ6 τηλη 8 αιοα 
6 «ἰμαίΐ δὲ ἰαζεπ ἀἰὐσαῃ σὴ, οΥ ἰο τ, νυίϊογο ἴτ ἰϑ 
ἀδροϑίῖθα, ἊΝ 81.811} "ὸῚ ἰγραϊοαὰ δ9 ἀυηρ, 3λ8 αοἀά 
βδὶ ἃ ἴο Φοτουῦοαπη (1 Εὶπρβ χὶν. 10).0 πο υχχ, 
᾿ανο, “1 ψ}}}} τᾷ Κα γοῖι ἴὸ {Π6 584π|6.᾿" 

γεν. 4. Ὑο δὲ κύον ὑμδὺ ἱ Βανὸ βαυῦ [κα 
δοῃΐθῃσο, οἴο. “6 ψοτγὰ οορπαπάινηδηξ 18 τὸ ὃ6 
υηἀογβίοοα 845 ἱπ [06 ἤγβι υθῦβο, 88 δοπίεποθ, αδοῦεα 
97 μιιπιϑληισηξ. 

Τμδὺ τὴν οονυδδηῦ ΤΏΔΥ οοἠ τη τὶϊ Τονὶ. 
Ὀἰδγοης ᾿πιουργθιλ 8 αν ὕθθη ραϊ ὑροπ τΐ8 
βϑθῃΐθηςο, Εν! ά, Βοίηκα, Ποηάογβοῃ, Εοπβοητῃῇ)}- 
ΙῈῦ ἐγαπϑίαϊο ἴ0, Ζεσαμδ τὴν σουοπαπὲ σα ιυἱὰ ιδυὶ, 
Ηἰιχὶς, Μδιγοσ, θς ὕειιε, Νογο8, 7 )λαὲ τὴν οουε- 
παπί πιϊσίι γοηιαΐπ τσιιὰ δευὶ. 
ΤῊ ΥἹΟΥ͂ ΠΊΟΤΘ σΌΠΕΓΑΙΥ αἀορίοα ππὰ δὐἀνοσεαιϊοα 

ὃν λιτὸν, ΟαἸνίη, ὑπιῦτοιι, χοἰ], ἸΚόΉ]ογ, Ῥγοββοὶ, 
ἴδ, [πδι γὴν σουσπαπὲ 15. 1π6 ργοαΐσαιο, πὰ τἢ αἱ 4116 
ἄθεγθο οὗ ρμυπιθῃηιθηῖ 18 10 6 ποποείουτἢῃ αοάα 8 
οονοπδηῖ, ἰΛαὲ δοσοσαΐϊηρ ἴὸ ἡ ΒΙΟΒ. Π6. 5110} ἀθα] 
ΜΠ Ιονΐ, ΟΥ̓ [Π6 Ρῥτίοπίβ ; τὸ ἀὐοῦρο οὗ μι ηἰδἢ- 
Ιηθηῖ 504}} ἴ Κ τΠ6 ρ]ασο οὐ τῆὴο ΘδΥΠὉΥ σονοηδηςξ 
γἱτἢ 1[Π6 ῥτίοβίθ. 6 ΟὈ]οοΙοΠ 5. ἴο τΠἷ5 ᾿ΠΊΟΓΡτο- 
[ϑιΐοη ἀγὸ, {πᾶὶ τ 8 ποῖ ρμ]αΐη δηὰ βἰπημ)ο ; τῆδὶ 8, 
ἀϊἴεγεης [γπὶ οὗἩ ἀχρτοβοίοι νου ὰ ἤλνο ὕθοη τηδάθ 
156 οἵ ᾿84 1159 ὑὕθθη [Π6 τηθαηΐῃρ, δ. ἢ ἃ8 --- ΜΥ 
ἄδογθα 58}8}} δ ἐπδίρα( ΟΥ τὴγ Οονόμαπε; ἔμπα οον- 
Θηδηϊ ἰ5 πο ίογ ἀὔοῦ ἀξοὰ ἴῃ [15 ΘΟΙΠΙΠΟῊ 
8086 ; δη( [δι [κΘ6.], ΟΥ̓ 0 ῥυιοβιβοοά, ἰ8 τοραγάθα 
83 ΟΠη6 τους που. 

Υῆς πᾶν υπάογϑίδηα ἴδ π5 δῇ 6] 1 ρ 0154] σοπβῖγαο- 
οπ. ΤΠΐβ ἄθοτθα 18 βθην [0 γοῦ, [81 ὈΥ γοῦγ 18 γ- 
ἵὴρ ἴξ ἴὸ ΠΟΆΓΙ ΠΙΥ͂ ΘΟν ΘΠ ΠΙ ἸΏΔῪ ὍΘ, ΠΙΔΥῪ οὐπίϊπια 
ἴο Ὀ6 ΜΠ [ουἱ, ἃ8 ἰς νὰ5 ἴῃ το θερίπηίην;, νυ ἢ ἢ 
ἴο βόοοβ Οἢ ἴ0 δροβκ οἵ; τἰαῖ γοὰ 1ηΔ} Ποῖ ἴπ8Κ8 
Ὠ1}1} ἀπὰ νοϊὰ τὸ σουθῆδῆν πιϑὰ 6 ἴῃ {6 δορί ππίηρ 
ψχ1} 1μονὶ, δπὰ νοῦ Φόβον του Ἱὰ πανὸ δοι- 
εἰηποῦ ἴπ ἰϑ ροβιίογίιγ. 

νον. 6. Μν οονϑηδηῦ ψ]Ὲ έτη τῦδ8 (οἵ ᾿ἐ7ὸ 
δΔιηα Ῥθδ8οθ, εἴθ. Φθῆονδ ΠΟΥ Βροακ8 οὗ ἴΠ6 ἢδ- 
ἴαγα οὗ [π6 οογθπαπὶ πηδὰθ ννἱτῇ Ἰονΐ, οὐ τΠ6 ῥγίαϑι- 
ποοά, ἱπ ογάογ ἴὸ Ἴοοηΐγαβθὺ 106 οὔδγασῖοσ οὗ τῃ6 
ΡΥοϑῖ9 ψ ] ἢ τ δὲ οὗ {πεῖν ρου ργθάβθοθββουϑ. 
Ὺ οονοπδιῦ τυ Βὲτὴ τῦῶβ 11 δηῃηᾶ Ῥϑβοϑ. 

ΓΊ686 που δ’ὰ ποῖ ἴῃ 16 ροηϊτῖνα, 88 τῇς δερίυ- 
ρίηι, να] καῖ, δπὰ ἴπὸ ΕπεΙ πἢ Ὑογδίοπ τ Κα 
1Ππ6 πὶ, Ὀι1 Δ΄ τῃ6 ποπιϊηδινο οὗὁἩ [Π6 ὑῬγοάϊοδίο. [ξ 
ἷδ ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΡΓΥ ἴο οοπῆηο [8 ἀοδογίριίοη ἴοὸ 
ΡῬπΘῆΔΒ, 85 Ηοπάθγβοη ἄοθβ, ᾿πουρἢ ἴῃ ΝΌτα. 
ΧχΥ. 12 ΠΟΥ ΘΓΘ ΒΡΟΟΙΔ}Ὺ δα ἀγοββοα τὸ Ὠΐπι. 
ΑΣΑΙ αν ἰμόσῃ ἴο Ὠἰτ [ὉΣ ἔϑδασ. ΤΠ6 ἀ6- 

βἴστι οὗ [πὸ Οονεηδῃὶ γγ88 τὸ ἱπβρίγθ ᾿ἶπὶ τυῖ τῇ ΠΟΙ 
ἴξατ δὴ τονογοηοθ. δῸγ ἥξαγ, ρᾷϊ ὃν ᾿ποΙΟΠΥΤῚΥ 
ἴον {π6 οδοι οὐ ἔβαν ; δῃὰ τὴ οτίσίηα! ῥγοστῃοοῦ 
τοιτοδροησθὰ τὸ τἷν αἰνίηο ἱπιοπιίοη ; Απᾶ Β6 
ῬΘνΘΣ ΘΙ ΟΘα ΤΩΥ̓ ὭΔΙΏΘ, 

γον. 6. Τὴ) 1ὰν οὗ ἐσ νγδα ἢ ἰδ του ξῃ, 
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οἰς. Ηἰβ ἐχροβίξοη οὐ π6 ἰὰνγ νγὰ8 δοοογάϊηρν τὸ 
ἴγα ἢ, [05 ἔστι παίυτο, αηα [Π6ΓῸ 88 Τουπὰ ἰπ ἢΐπὶ 
ΠῸ ῬΘΥΥΘΓΒΘΠ658, ΠῸ βο (βθο ΚΊρ, ΠΟΙ ΡΑΓΕΔΙΥ. 
ΤΒῖΒ ΠΟ ναὶ Κοὰ ἴῃ τπηοϑὲ πε πιδῖο δπὰ οηδοασίηρς 
σΟΙΏΠΠΠ͵ΙΟη τῇ 6 Πονδῇ, 45 ἀἰὰ Νοβὴ δηὰ ΕποΟἢ, 
ἴῃ ἱπιορτη οὗἩ ΠοαΓὶ ἀπά 116, ἀηὰ ὮὈΥ ᾿ΐβ ἐα τ [Ὁ] 
ἱπβίγυοοηβ δηα γαγηΐηρβ ὰγποά ΠΊΔΗΥ ἴο τὶ ρἢο- 
Οὔβηεβδ. ΤΉι5 πο [Ὁ] ΠΠΠ|6ὰ [Π6 ἀσεοίσπ οὗ 1Π6 ρυἹϑϑῖ- 
ποοά, πο νὰ ἴοὸ ἐχρουπᾶὰ ἃπά ΔΡΡΙΥῪ ἴὸ ΟΥΘΣΥ͂ 
(486 [6 Μ|}} οὗὁἨ (σοά, 88 δχ ργεβϑοὰ ἰῃ τ Ἰανγ, ἀπὰ 
ἴο Ὁ6 ΔΙ ΑΥΒ τοδαν (0 ἰηδίγας: τῃ6 ρ6ορ]6. [τ νἃ8 
ἴον 18 δῃμαὰ (πὸ ργίθβι ποοὰ νὰβ δρροϊμπιοἀ οὗἩἨ αοά. 

γεν. 7. ΤΏ ῥτήοϑὺ β Δἢ δηροὶ, ΟΥ πη ββθηροῦ οὗ 
Φομονδὴ τὸ ποροιίαία τπῸ σγαηαὰ σΟηςΟΓΠΒ οἵ λπᾶρ- 
τηοηῦ δηὰ οὗ Τποῦογ. 18 18. 106 ΟΠΪΥ͂ Ῥαβ8δ γε, 
ὙΠ} 1η6 Ἔχοορίίοη οὗἩἨ Ηδρρὴὶϊ ἱ. 14, νἤδτα 11 18 δρ- 
Ῥ᾽]ϑά τὸ {Π6 Ῥτορῃοῖ, ῇθγο γ τησοὶ πὶ ἢ δ ἢ Δη 
ΔρρΙοδοα. ἘἸβοννἤογα ἰτ 15 ἄρρια ἴο [πΠ6 ΑἸμοὶ 
οὗ τς 1,οτάὰ, {πὸ Αημ6] οὗὁἩ 6 Ῥγόβοηςο, τὴ Αηροὶ 
οὗ εἶἰἰὸ Οονοπδηῖ, ἰπ ποτὰ Οοἀ γονοαϊθὰὶ ΗἸ ΠηΒ6] , 
δά τπγουσὴ νῆοπὶ Ηδ ἰγδηδβαοίθὰ Μ 1} τηδη ἔγοτα 
6 ὈορΊπηΐης. 

γον. 8. Βαϊ γϑ δνοὸ ἀοραγίθα ὕγοχῃ [8 τὰν. 
Φο πονῇ ΠΟῪ τοι πᾶ β ἴΠ6 ᾿τίοβὶβ ΠΟῪ νλΝ αἰβέτσ- 
οηζ {ΠΟΥ τνοῦα ἤοπι Π6]Γ Ρΐοι8 ΔΊ μοτθ. ὙΠΟΥ δά 
Τοβροοῖ οὗ ῬΟΙΒΟΠΑ; ἴπον δὰ ἱδυρῆηῦ [ῸΓ ἢἶτα 
(Μιοδὴ ἰϊ1,.11). ΒΥ τΠ6}Γ Ἔχ ρ]6 δηά [μ͵β6 δχ- 
Ῥοβίτοη8 οὐ (Π6 Ἰανγ {ΠΟΥ δὰ τηϊδὶοὰ τῆληγ, δπὰ 
Ιυαπροά τΠ6πὶ ἰΠΐ0 8.1), στἰ]ῦ, δπὰ ρογαϊίοη. ΤΒΘΥ 

[δὰ τιδάθ τ6 ἰανν 1156}, ἰπβίοδα οὗ δθοίηρ δ ᾿ἰρῆς. 
δηὰ ἰδιρ ἴο ἴῃ6 ΡΕΟρ]Ϊθ, 8 βέιτη ἢ ρ- ὈΪοοῖ. ΑΒ.84 
8ῖ τοιτ θυκτίοη ἴογ τῆοὶΓ διη, δα] ον νν1}} αθδηάοῃ 
ἴδηι ἰο [86 σοπτοπιρί οὗ 8]1] ἴβγϑοὶ. Ἅσοογάϊηρ, ἴῃ 
ΟἿΓ γοσβίοῃ, βῃοια Ὁ Τα ον, δόσαιιβ6. 

ΡΟΟΤΆΙΪΝΑΙ, ΑΝΡ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ,. 

ΜΑΥΤΗΕῪ ΗΈΚΕΥ: “Νοιπίηρ ρῥτοΐβηθβ τἢ6 
δὴ οὗ ἀοἀ πιοτὸ [8 ἐπ6 πιϊἰδοοπάποϊ οὗ ἰῃοδβ6 
ὙΟΒ6 Ὀυιδίη688 ἰῦ 18 ἴ0 ἀ0 ΠοΟΠΟΥ ἴο 11.᾿ 

ΟἸδΡ. 1. 7 (1). Ὑ͵ηδι ἰ8 Ὅὴη6 ἀπ ΟΥ̓ τη Ἰβί6γ8 1 
ΤῊΘ ῥγίοβιβ᾽ 108 βου] Κορ Κπον]εᾶρε, ποῖ Κορ 
ἴς βοπι Ὠἷδ ῬΡθορὶς, θαῦ Κοορ ἴὸ “τὼν τπ6π|. Μ|]1ηΐδ8- 
ἴ6Υ8 σλπδὺὴ Ὀ6 πιοη οΥ ἐποιοίδαισε, ἴοΥ ΠΟῪ δὲ ἴδμδν 
ΔΌΪΘ ἴο ἰΘδοῦ οἴποῦθ [86 {πῆρα οὗ αοἂ ΨΠΟ δῖ 
1ΠοτΆΒοῖνο5. ὠπαοσημαίϊηϊεαί τὶ {|686 ΤΠ ΡΒ, ΟΥ̓ τ1η- 
τοδαν ἰπ ἴμοπι 8 ΤΟΥ πηυβὺ ζθερ ἐποιοίεαε, ταυϑβῖ 
ἔπι ΓΠ! 58} ὑποπηθοῖνοβ 1 ἴξ, ἀπά τοιδίη παῖ τΠὸν 
Ὦδνο μοῖ, ἴπαὶ ΠΟῪ ἯΥ θ6 Κα τῇο σοοα ἦοιιδε- 
λοίαάεν, 10 ὀγίπφα οἰ οΥ ἢὲδ ἐγθαβιγῳ ἰλίποε πε ἀπὰ 
οἰά. Νοῖῦ οηἷγ {πεῖν λφαάβ, Ὀπὶ {Ποὲγ ἐΐρα τηυϑὶ 
Κορ κποιοίεασε;: ἸΔΟΥ͂ πιαδὶ Ποὺ ΟἸΪΥ ἤᾶνα ἰδ ὃυϊ 
1Π6Υ τὺ ἤδΥθ ἰΐ γεααψ, ταῦδὲ ἴανο ἰΐ αἱ λαπά, 
τησϑί πᾶν ἰἴ, 88 ἯὙΘ ΒΥ, δὶ τῃοὶγ τοηριιο8᾽ 6ηά, το 
Ὀδ6 σοτητμτιηϊσδίοα ἴο ΟἸΠΟΓΒ, 88 [ΠΟΥ ἰ5. ΟΟσΑΒΙΟΗ. 

(2.) μιαι ἰ8 ἴτ116 ἀμ οὗ ἴΠὸ ρθορὶε 1 77λεν 
δὐλουα «εεἰ (δε ἰαιῦ αἱ ᾿ϊΐδ πιοιμΐ ; τΏΟΥ δου] οοη- 
810 (ἢ 6 Ῥγοδίβ, δπὰ ποῖ ΟἸ]Υ ΠΘΘΓ 1Π6 πιοββαζο, θαῖ 
δϑὶς απ 6 8{1008 ὩρΟη ἰΐ, [Πα ΓΠΘΥ ΤΩΔΥῪ [16 ὈδΓ6Γ υη- 
ἀογβίδηἀ ἴ{. 6 τηπδῖ ποῦ ΟὨΪΥ σΟη δι. τῃ6 νυτὶῦ- 
τοη Υοτὰ, Ὀπὶ πχπδὶ ἤαΥθ γϑοοιτδο ἴο οὐ 8 Πγ68- 
ΒΟΏΡΟΓΒ Θηὰ ἀσδίτο ἱπβίγυσοη δηὰ δάνίοθ ἤΌΙΩ 
(ΠἸ6 πὶ ἴῃ ἰμ6 αῇδὶτβ οὔ οἷν δου δ, 85 τὸ ἀ0 ἴγοιλ 
ΡΒ βοἰδηθ δηἃ ἸδΎΥΟΓΒ ΘΟΠΟΟΤη ἢ Ον Ὀοαΐ68 ἀπά 
οδϑ᾽δῖθβ. 

γεν. 8. Τῆὸ ἐδο]ΐπρ' οὗἁ ΡΤΌΡΟΥ τονογθηοο ἴῸΓ αοάὰ 
δηὰ 1τῃ6 βοΙν 068 ΟὗὁὨ ᾿ΐδ ΔΙΔΓ νου] πα ορα 8]0Ππ6 
δανς ἀϊοιαῖοά πδὶ νΠδὲ 88 οὔδιθὰ ἴῸ Ὠἷπὶ δῃου ἃ 
Ὀ6 τῆς Ὀεβὲ δηὰ πηοβί ροτίδοι οἵ ἰ5 Κἰπὰ. Ἐνϑη 
ἴπ6 Ποδίῃοπ ὙΟΓΘ Βοηβὶ Ὁ]. οὗ {π|8 ὑγορτγίοῖυ, δπὰ 
νοΐ σοί] τμΠδὲ ποεῖν νἱοτ πα τοῦθ τὶτποιῖϊ Ὀ]6πι- 
ἰ8}} οΥ ἱπιροτγίδοιίοη. δι, Ηοπιονῦ ἰπ [6 1 ἰαα, 
ἱ. 66, πιδῖίκοβ ΑΘἢ 1168 ΡΓΟΡΟΘ6 ἴο ΘΟΠΒΌΪ Ὁ ΒΟΙΊ6 ῥγίθϑί, 

ΜΑΤΑΟΗ͂Ι. 

!ΡΙΌΡΠοῖ, ΟΥ̓ ἱπίογρσοίου οὗ ἀἄγθβϑβ ἴο Κποῦν ὙΒοΙδεΥ 
1ῃ6 ΔΠΡΤΥ ΑΡο]Ϊο τοῖσι ποῖ Ρ6, “ Βοοιποᾶ νιτὴ 
ϑίεατῃ οὗ ᾿δπι δ ΟΥ ΡΟδΔ[8 πὴ Ὁ] πι8ῃ 6. Οονροῖ᾿ 
Τταπηεί.) 
ΜΑΙΜΟΝΙΡΕΒ 5ΒΑΥ8: “ΤΠΘΓΘ ΟΓΘ ὯῸ 1688 18 Δη 

ΠΔῪ Ὀ]ΘΠλ 568, μα πηογαῖοά Ὁγ δία, ὙΠοῆ χοη- 
αἰβν ΔῊ ΔΠ1Π8] πὴ ἰο ΡῈ οξδγεὰ οῃῃ τδὸ 1,ογὰ 8 
Δ] Αγ," 
ὙΥΟΚΟΒΜΥΟΒΤΗ: Οἱ τοῦ. 7. 7 ε ργίρει᾽ ε ἰΐρε 

ιοἰϑάρο, δι ΠλΘΙΠΟΓΘΔΌΪΘ δ δ θη θηξ. 
ΤΙ οἤεγίηρ οὗὨἨ ββογιῆσοβ νγὰβ ἱπάθοὰ δὴ 6βϑϑη τα] 
Ῥατίὶ οἵ τπ6 ῥυι βϑ} Υ οὔἶετο; Ὀυϊ Μαίδοῆΐ ἀθοῖδγοβ 
παῖ 4}1 ΒΟ ΓΟἿΆ] βδογ ἤοθ8 δὰ οὗ πὸ ἀνδὶ] Ὑυ]1ἢ- 
οὖν τεϊϊρίοιβ Κποπ]εάσθ, βουπὰ ἰδϑγηΐηρ, δηὰ 
ὙΥ ΒΟΪΘδοῖη 6 ἰοδο λίην. πο ἔγχει ἀπ οὗἉ τμ6 ονΐν- 
ἰς8} Ῥυιοβῖν, το δηἃ ΒΟῪ τυ οἢ πιοτὸ οὗἩ ἴμα ΟἩγχίδ- 
(ἴδῃ 1--τ γ88 ἴ0 ΚΘΘΡ, οὐ ῥγϑβεγνα πον]θάρα ; [86 
Κπον]οάρα οὗἩὨ αοἀ 88 τουθα]οὰ ἰπ ἢἷ8 μοὶγ ͵ οτά, 
δηὰ 50 ἴ0 αἰβοθαγρ {ποεῖν βδοσοᾶ οβῖςο, [Ββδι, δὸ- 
οοτάϊηρ ἴο πὸ χοτα οὗ Οοἀά, [πΠ6 ρδορὶε Ξῃουϊὰ 
ΓΟΒΟΥῚ ἴ0 ἔπ 6 πὶ [ὉΓ ἱπβίγασιοη 'π Ποῖὶγν ἰὨΐπρδ, δπὰ 
ποῖ γεβοῦῖ ἰῃ νϑίη, δῃἀ πη]688 (ἢ15 γ88 ἄοπθ ὉΥ 
186 πὶ 81} τηλοῦ ΟβΈτηρ8 δπὰ ββογ ἔσεβ γοτα πυρ- 
ΤΟΤΥ͂, πὰ ἀοἀ νου]ά “ βρτεδὰ ἀπηρ οἡ (παὶγ [Ἀςο5,᾽" 
ἴῃ ΤΟΚΘα οὗ ἷ8 αἴβρίθαϑυσο. Ησγο 18 ἃ βοϊοπηῃ 
ΔΓ ηρ ἴο (ἢ ΟΠ τϑιδη ο]6 1 βς ἢ νεδβ [06 
ἀπιγ οὗ ἴπ6 ᾿μονὶὕςΔ] ργθβιῃοοά, δηα διιςἢ 16 ρϑῃ- 
ΔΙΌ οὗἩἨἁ ποῦ ρεγίοστηϊπρ ἰζ δυίρῦ, ΠΟῪ πη ἢ ΤΆΟΓΟ 
ἱπηρογδιΐνα ἰδ τῇ 6 μον Ἰράμνο οὔ τ86 ΟἸγβευίδη Ῥγίοϑς 
ἴ0 “Κεερ Κπον]εάρα, δηά ἴο ἰηβίσπου [16 ῬΘΟΒ]α 
ἴῃ βουπά ἀοοιγίηθ; ΟΥ, 88 81. ΔῈ] ΟΧΡΓΟΞΘΟΒ ἵΐ, 
“τὸ ρῖνθ δἰτομἄϑηςθ ἴο γοδαϊΐηρ, ἰο ἐχβογιδιίοη, ἴὸ 
ἀοςίγηθ, ἴὸ πιράϊταϊδ οὰ ἴπ686 τῆΐϊηρβ, δηὰ σῖνο 
Εἰ πη 861 ὙΠΟ] Υ το {πο πι,᾽ τὸ 5 16 τ 8 Ἐν ἰοὴ 
Ὀδοοπῖα δβουαηα ἀοοιγπο, τὸ Πο]ὰ ἔββε ἴδ (αἰτῆξαὶ 
ΜγΟΓ, 80 [δῦ ἢ6 ΤΠΔΥῪ 6 80]6 ὈΥ βοιιηὰ ἀοοιτίηθ τὸ 
οοηνίπορ [Π6 ραϊπδαυθσβ.Ό Απὰ ἸΟῪ τΠΟἢ ΒΌΓΟΓ 
ΥΨ1}1 Ὅ6 118 Ρυ πῃ πγοηῖ ἱ ὯΘ [8118 τὸ ἀϊβοιιατρα ἰς} 
ἴν ἰδ τὸ Ὀ6 ἴδατοά τπδὺ (Π|8 νβγπίηρ 15 σΊΘΘΙΥ 
πορἀρὰ δὲ ἴΠ6 ρζδδθηῦ ἄδγ. ΤΠὸ ΟἸεΓρῪ οὗ [ἰς 
Εδρίοσῃη ΟἾἸ ΓΟ, Θβρθεΐδ! ῦ ἰὼ Αδἰα ἀπ ὰ Οτϑοςο, 
ἴᾶνθ ὕδθη ἀομτγδαρα ἴο 8 ἰοὺν οοῃάϊ του νὴ} τορδγὰ 
ἴο ΓΟ] σίου δηὰ βροῦν Κπον]οάρμο. Οοἰοργαιαὶ 
Βοπῆδη Οδίμο] ς τυτίϊοσβ ἀθρίοσα τΠ6 ἱρηογδηρα οὗ 
ἃ βτοδῦ ρατῖ οἵἉἨἁ τμεῖγ ΟἸεγργ, σοῃβίβιίην οὗὨἨ τῆθΓα ἢ]- 
᾿ποταῖθ Μαϑβ8- Ρυίδίβ. 8606 Ὁζγ. Ῥο ] ησοτβ Τὴδ 
Ολωτοὶ απα ἰλε Ολιιγοΐεε. 
1 Ῥτγοιοβίβπι (ΓΙ [Ὧ6 {ΠΘΟΪορῖς8] οἰαῖγε 

οὗ τῆ πηϊνογβι 68 τὰ Π]]οὰ ὈΥ (ἢο86 ῇο αν π0 
ΡΒΙΌΓΑΙ οχρογίθηοα ἱπ ἴπ6 συγα οὗ δβοιυϊβ, δὰ δυο 
Ὠοη6 οὗ τπδὲ ννϊβάοπι ψ] σι 18 ἔουπὰ δὲ (πθ βἰὰδ 
οὗἉ βίοκ θεὰβ δπᾷ ἀθδι -θοάβ, ἀπὰ ἰπ σἢατοι-γαγὰϑ 
Αἱ ἴΠο γτᾶνο, ἀπά δῦ ὯῸ τηΐβδίοῃ ἤγζοτῃ Ογίβι, 
δηἀ πὸ υποιΐοη τοι (π6 ΗΟΪΥ Οοβὲ ; δῃηὰ πιδὴγ 
διθοης ἴμθηὶ ἴγοας [6 ΗΟΙΪΥ δειριογος 85 ἱγ ἘΠΟΥ 
ΘΓ ἃ ΙΠΘΓΤῸ ΘΟΙΠΙΠΟἢ ὈΟΟΚ. Ηδηοθ [86 τῃθοΐϊος- 
104] ἰοδοξιίηρ οὗ ἴῃ6 ϑ'.βοο]5 μ85 Ὀεθῃ ἀϊγογορὰ ἔτγοσῃ 
1η6 Ομνϑιίδη ῬηοδιΠοοί.᾽} 

ΝΥ. ῬΒΕΒΒΕΙ,: ΤῈ τοαυϊβίοπ οὗ ἴδ6 ΟἹὰ Οοτε- 
Ὡδηῖ ἴπδι [Π6 Βδογιῆςο8 οὗδγοὰ 5ῃου ἃ Ὀ6 ΠΏ Ὁ]6πι- 
ἰβηοὰ δ) ροσίοςϊ, δηὰ (πδὺ ΟΥ̓ ἃ ἀοίδθοιδνο βδογίδοα 
106 ΔΙ18Γ οἵ αοα πὰ (ἢ ΟΠἾΈΓΟΥ ὨΙτΏ 861 ἬΕΓΟ Ρο]- 
Ιυϊδὰ, στον οὔϊ οὗ [Ππ6 τυ ἢ τ μΐοῖ ΜΔ] δοδὶ ἔπε 
ἴῃ πηοβὺ σου ποίηρ Ἰδωρπδρθ ΤΕρΓΈΒΘ; 5. ἴὸ {86 
Ῥγίαβίβ, {ἰδὲ ἀοίρολςινο οἰδτίηρβ ὈδΊΤΑΥ ἃ ἀοίδοξινο 
αἰδροβίοπ, 8 ἈΠ ΟὗἩὨ ΤΟΥΘΥΘΏΘΘ [0Γ ἴπθ Ηοὶγ 
Οοα. [πη ἐδὸ Νονν Οονθηδηῖ, ν᾿ ΠΟΓο 8}} βδδογί δεὶδὶ 
ΜΟΓΒΙΣΡ ᾽848 Θηαοά, {186 τοῦυ Κ ΔΡΡ] 65 ἴὸ 8}} αΐ- 
νἰἀθα δβογνῖοα αἵ σοά, ἴο 4}} μα! ΟἸγ δ ηγ, δπὰ 
ἴο 41} ἐθοβο ΟἸ γι βϑίθηβ, 80, ποῖ ἰηῆυδηςοᾶ ΒΥ 
τούθῦθηοο οὗ ἴΠ6 ΗΟΪγ Ομ6, δηὰ ΌΥ ΘΑγποϑίποδε ἰἢ 
δεοῃοιβεδίοη, (ἐπ κ ἰὸ ἀἰθοπατρε {πεῖς ΟἸ γίδτϊδη 
ἀπ ὈΥ οογιδῖῃ ΘοΓο πιο ἶθ8 ΟΥ χζοοὰ πογκ5. ῬἩΒΟΙῸ 
(ῖ8 18. [86 ο866 Ὑῖ τ τηϊηΐβίοσβ οὗἨ [86 Οὐδροὶ ἰμ6ῖθ 
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ἷ8, ἃ8 ἴῃ [6 6836 οὗἩ 16 Ῥγίοβῖ5, ἀοθῦϊο ρα], ρΡδγί- 
Ἰγ Ὀεσλι8θ ΠΟΥ ῥγθδοῖ πδὲὶ ΓὨΘΥ ἘΒΘΙΏ 56 γ 68 ἀ0 
τοὺ ῥγϑοιίοθ, δὰ ῬδγΠΥ, Ὀθόϑαδθ ΠΥ τΠΘΓΘΌΥ͂ 
ςἕι86 ἃ δροοίαὶ δοδη44]. Ὅμὸ πηοῖῖνοϑ οΟὗὨ ΌΠ6 1π18)- 
ΟΒΙΥ οἵἩ ἀοά, τ6 Ἔχϑπηρὶθ οὗὨ [6 ἤγβι ῥγίββίβ, δηὰ 
(τὸ ἀἰμηῖγ οὗἉἨ τποῖῦ οΔΙ Πρ ἴὸ Ὀ6. ἃ πιοβδοΏΡΟοΥ οὗ 
Φοδόνβῃ, ἈΡΡΙΥ ὙΠ πο 1688 ἴογοθ ἴο ἴποϑα ἀπά Γ 
ιἢ6 Νοὸν Οονθηδηῖ. ὙΏ656 ΔΓρῸΠΊΘη18 Μ01}} ανθ 
Ῥ1π||6 οβδοῖ, θα γα Ῥούβοη αὶ] εἶδε κί π688 τὸ αοὰ 
ἴον δΐ8 στοδῦὺ ἰουϑ [0 υϑ πῃ ΟΠ τίσι, δῃα σΟΠΟΘΓ [οτ 
ΟἿΥ Βα νδιίου (Ὠγοιρὴ Ηἰἶπὶ ἀγὸ νης, θαὉ ν Β6Γα 
ΠΟΥ δηϊπηδῖο ΤΠ βίου οὗ [6 μὸν ἀϑν ΠΟΥ͂ πηυϑὶ 
Ὄγρα πο τὸ {164}} ἸηοΓῈ ΤΓΌΪΥ δηὰ δοάνεϊγ τποὶτ 
Βίχἢ οδ) ἶηρ. 

δηα ΟὟΘΥ ἴΠ6 Ἰουτι σοτητηδηατϊηθηΐ, πὰ ἢ6 ΟἩΪΥ, 
ὙΠῸ ΚηονΒ ἢ δῖ 8 ΘαΥΠΥ Γοτὰ δπὰ ΕδιΠοῦ πηυδὶ 
γοααῖΐγο οὗἁὨ ἢἰ8 οὐγῆ, ν0111] [06] ᾿ἰπι56} ἱπιρο} 16 ἴὸ 
ΟὟΘΥ ἴῃ τϑε οοϊμτηδηάμηθηῖ. Ι͂ῃ πλδῖ ὙΑΥ σἂπ 
Ἅ6 ΠΟΥ͂ Ρο]]αῖα [6 τα ]6 οὗ ἴῃ9 Ιοτὰ ὁ (1.) 1 τ16 
,ϑασγατηεπέ, ΟῚ 6 ΟὈΓΒΟΙΪνῸ8. ραγίδ κα οὗἁ ἰς υῃ- 
ψο ΒΥ, ΟΥ ἀο οὶ ΘΟ Ρ ἢ ΔΓΟΊ86 [Π6 σΟΠΒοΐθῃΠ 068 
οὗ οἔδεσβ. (2.) 75 ἐϊὲ, δ 6 δον ἱπ ΟΌΓΒΟΙν 68 
οὗ ἰῇ οἴποῦβ οοπιηιίτοὰ ἴο 18, ἃ παὶ νυ ἀονοιοί:- 
Π6δ8 ἴο τπ6 [μοτὰ. 
Ηον [ἂν ἀοϑθβ {πὸ βου ἢ ὙΘΓΒΟ ΔΡΡΙΥ ἴἰο ἃ τα ΐῃ- 

ἰβίοῦ οὔ τη6 αἀοΞρεὶ 8 Ηο ͵ἰ8 51}1}1} ἃ Ῥγίοδῖ, 80 ἌΓ ἃ5 
6 βῃουϊὰ ρμοΐπι ἴο τ βδογιἴοθ οὐ Οο]ροῦμδ, δηά 
8Βῃου]ὰ ὃέδὺ ἷ5 ΟΠ ΓΟ ἢ προπ 8 Ἰηϊογοράϊηρ πθατῖ, 
πὰ 5ῃου ὰ 1688 τῃθτὰ ἴῃ [ἢ 6 πϑιὴθ οἵ 6888 ΟἸὨγὶβῦ. 
Ης ἰ8 81}}} ἃ πηι οββοῆρογ οἵ αοἀ ἴο ἴο56 σοπιπιῖί- 
το τὸ Ὠἰπι, ἀπά βδοιϊά ῥγόβοῦνο 8  οσγὰ ἴῃ τ 6 
ΟΠ τοῦ, βου ]ά ἐοδοἢ νουπρ ἀπά οἹὰ οὔ οἵ ἱξ, ἀπά 

Το εἰοβθ οοῃποοιίοῃ οὗἨ 6 τοὶ απᾶὰ ἴουτί βου! το8} Υ ΠΠΑΓΙ6Β5}Ὺ δηὰ ἔδι}}γ παι [86 
᾿σομλ Δ Πἀπιθηῖϑ. ΗΘ ΟὨΪΥ, 0 ἢ68 δ ᾿ἶνο}]Υ 8686] ψογὰ Ὀἰὰδ Ὠΐτη (6517. 
οὗ [μ6 ργθβθηςθ οὗ ἷ8 αοα δῃὰ ΕΔΊΏΘΓ, Μ01}} ΠΟΙῸΣ 

ΒΟΜΙΙΠΚΝΤΊΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΗ ΒΥ ΡΒΕΘΑΚΕΙ, 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΙ|. 

ΑΑφαϊηεδὲ εἰπϊαιοζεϊ Πίνογοο, απά Μαγτίασες υἱέ Ηδαίλοη, Ἰξέυθ8. 

ΟμάΑρσε 1]. 10-10. 

10 Ἠδανο νγὸ ποῖ 411] οὔθ ἔδίΠον ὃ πδί ποῖ οπθ ἀοἂ ογϑαιθα 8 ψγ ἄο γγὸ 68] 
ἰΓΟΔΟΠΘΓΟΙΒΙΥ ΘΙΘΓΥ τδῃ δραϊηδὺ ἢ8 ὈΓΟΐΠΟΣ, ὈΥ ῥγοΐαπίηρ [Π6 οονθηδηΐ οὗὨ ΟἿΓ 

11 ἴδλίμονβ ̓  Ψυάδῃ δαί ἀθα]ὺ ὑγθδομβογουβΥ, δα δὴ δου πϑύϊοη 18 σοτητη θα 1 15- 
ΤΆΘ] δπὰ ἴῃ 9 ΓΒΑ] 6 πὶ; Ὁ θυάδῃ Βα ῥγοίΐβηθα (86 [ΒΟ]ΥῪ ῬΟΟΡΙ ΩΣ {6 1ωογα, 
νΙΟἢ Π6 Ἰονθβ, 8πα μα τηδττϊθα (Π6 ἀΔΌΡΓΟΓ οὗ 8 βίγδῃηρθ ροά. 6 ],οτὰ Μ1]}]} 
οαὐ ο΄ {πΠ6 τὴϑηῃ ἴδμαῦ ἀοσίβ {{||8, (Π6 γιαβίογ απα ἐλ δολοίαν [ἐἠ6 τσαζόν ἀπά ἐΐλα απ- 
δισογ6 7}, οαὖ οὗ {86 ἈΌΘΓΠΔΟ]68 οὗἉ Φδοοῦ, διὰ Πΐτῃ αὐ οβδγο δΔῃ οῆδείπρ ἀηΐο 1ῃ6 
Τοτὰ οὗ Ηοβίβ. Απὰ {18 αν γθ ἀὁ0π6 ασαΐν [αϑ α βθοοπά ἰλῖπ], οονουίηρ (86 4118. 
ΟΥ̓ 186 Ιμοτὰ ΜΙ ἴθϑγδ, ἢ τ ΘΘΡΙὩρ, 8πΠα τ ἢ ογγίηρ οαὖῦ, ἡπβοπηθοῖ {Παὺ ἢ6 γορϑαρά- 
Θ(ἢ ποί {Π16 ΟἸἼΓΙΠΡ᾽ ΔΗΥ͂ ΤΏΟΓΘ, ΟΥ ΓΘοοῖν θῇ ἐξ ἢ ροοα ᾿ν}}] αὖ γοῦν μαπά. Ὑεΐ γ6 
880, ὟΝ Βογοίοτο [ἀοίλ δ ποί ἀαοσορ] 7 Βδοδαβο (μ6 Ἰογὰ μα Ὀ6θὴ ψ]ΐηθβ8 Ὀθύν θη 
(166 δηά {Π6 ν]ῖῖ6 οὗ ὑῃγ γοιυΐῃ, αραϊηδῦ τόσα ἴμοῦ ἢδβὺ ἀθδ] ἰγοΔΟΘΓΟΙΒΙΥ ; γοῖ ἐξ 
8:6 {ΠΥ σοτμρδηίοῃ, δηα {π6 τὶ ῖΐθ οὐἨ ΨΥ σονθηδηί. Απά ἀϊά ποὺ ἢθ τ3βδῖθ οῃ6 
["Π6ε}} Ὑοὺ μαᾶα ΒΘ (Π| τεβίάιθ οὗὨ (πθ βρὶστῖ. Απα ψβθγοίοσο οὔθ Τμδὶ ἢθ 
τη ἱρἢ 866 1 ἃ ρΌΑΪΥ 8β6θα. ῬἜμογοίοσο ἰδ πθθα ἰὸ γοῦν βρίγὶῦ, δὰ Ἰοὺ ἤοῃθ ἀραὶ 
ἰΓΘΘΟΠΘΓΟΌΒΙΥ δραϊηδί (Π6 νυ] οὗ "8 γουΐῃ. ΕῸΓ (Π6 Ιμοτὰ, (6 οὐ οὔ [5Γ86], 
Βα ὶ 1} {π80 6 Βαίθιἢῃ [1 Παῖθ ἀΐνογοθ] ρῥυϊπρ' ΑΤΑΥ ; [ὉΓ οη6 σονθγϑίἢ νἱοϊθῆοθ 1} 
8 σατιηθηύ [Θονϑγβ 18 ΡΆΓΠΙΘηὗ Ὑ{1Ὲ ΟΥΌΘΙ]ΓΥ 1, 8810} (ῃ6 Ἰυοτὰ οὗ [1] οβὲβ.: {βδυϑίουθ 
ἰΔκ6 μοϑὰ ἴο γοὺγ βρί γῖϊ, [μδὺ γϑ θα] ποῖ ὑγθϑο θγοι 5} γ. 

12 

18 

14 

1δ 

10 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Μασ. 10. - ἽΞ ἰο 661 ἐσοδοβογοῦϑῖγ, ἴο Ὀ6 ἀμ δον], 16 τιϑοὰ ἴῃ τογ. 11, 14, 16, 16. 

4 Υεῖ. 11. -- ΓΞ [5 υροὰ μοτο, 86 οἤδῃ, ἴῃ (δ) θθΌΦ9 οὐ ΝΟΓΒΆΪΡΡΟΣ, οἵ δοσυδηΐ. Ὁ Ἷ τοοαῦο Βασθ, Βοὶγ βοϑᾶ, ποῖ 
ΒΟΙΙΏΘαΙ, ἃ5 δητσυ, βοοίξ. ᾿ 

8 Μόν. 12. -- ΓΝ ιδοεῖίνο ἴοσω. Τὴθ ταλδῖοῦ δηὰ ἔδο δομβοϊδύ. 80 Υυϊζοῖθ. Α ῥτουδεὺ ||Κ: ΜΟ.4 δλμέ ΝῸῈ ον 

ἰϑ (θοῦς. χχχί!. 36); ἐλ ἀεοεῖεεν απὰ (ἦε ἀεεείυεα (Ποῦ χἰἱ!. 16; “200 χνί!!. 19); 205 πον περλεῖσ, ἴὸ ὀχργοδδ (οί δεν ὮΥ 
ορροδίίοα. ὐὀυΐ οὗ ἰδ ἰδ, 15 [0 Ὁθ οοηποοϊοα πτἢ “ οὐὖϊλ οἵ," 

4 γον. 16. --- Το ροτύοοϊ πίξὰ γῶν οοῦ. τευδῖ ὮΘΙῸ ὈῸ ἰσαηδἰδῖϑα δ ᾿προγϑιΐνθ, 86 ἰῃ 1 Κίηρε 1}. 6. 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἧε ανὸ ἴσο ἃ ΠΟῪ δυῦ͵οοι τί πουδ δὴν σοη- 
ποοίΐοη ἢ ΠΑ ῥτοσοάοα. Το Ῥτορμοῖ, ἰπ τῆς 
Ὠδπιὸ οὗ Φομονδῃ, τοῦθ καθ (Πεοὶγ Ἰπαττίροϑ ΠῚ 
[ογτοϊρηοῦβ, δηα ἰπποῖγ ἀΐνοτοο οὐὗἁἩ ποεῖν αν πῖνοβ. 
Α8 ἰδ ΠΊΔΠΠΟΙ 5. 6 ἤγπῦ Ἰὰγ 8 ἀοόνγῃ δῃ ἐπέ ἰϑριτ8- 
ὉΪς αχΐοπι α8 [πὸ "4515 οὗ 8 ΤΌ ΡτοΟίβ. 

ψογ. 10. Ηανο νγ τοῦ 8}} οσὐἱ Β'δίμοσ ὃ “οῖ- 
οπις, (αἰνίη, δὰ οἴποῦα ὑπαογοίβπα ὈΥ ὁπ ἔλτΠΟΥ 
Πογο, Αὔγαμαπι : Ῥοζοςκ, ὅσοις, δηὰ Ηρητγυ, Ἅκ- 
ςοῦ. Ἴ7)ις οὔνίουβ οἱ ἠθοιῖίοη τὼ {Π]}8 Υἱονν 'ἴ5 τῇδι 
Αὐτά λπὶ κνὰ8 τῆς ΤΆΤΠΟΥ ποῖ οὗἩἨ (Π6 96)ν}8 ον, Ὀπι 
οὔ εἰ Κι 6 1168 αηα ΕἀοπκὶῖοΒ. ΤΠ δ6βῖ τυσοηῖ 
Οὐοπιπιοπίδῖοῦβ ππαοιβίαπὰ ὈΥ ἰζ Φαποναῖ. “Γΐδ 
ΤΆ ΚοΣ 10 ῬΆΓΆΠ]6ὶ νυν ἢ} οἰαρ. ἱ. 6, Πότ Φομονδῇ 
δῖ γ 65 ᾿υἰτηβο! τῇς ΕΊμοΥ οἱ 15γ86]. 

Ὠίνόγοο 15. 8 υἱοϊατίοη οὗ τπ6 τοϊατίοη βυβίαϊ ποὰ 
ἴο εποναῇ, 88 ἃ ΘΟΤΏΠΊΟΠ ἔλίποῦ, δια 1 ἰ8 ἀοα]ηρ 
(ΓΟΔΟΠΟΓΟΊΒΙΥ 11 Οὐ [δ᾽ ’ον σγοα ΤῸ, Οη6 ἀγα ϊηκῖ 
ΔΏΟΙΠΟΥ (ΠΟΥ, ἃ τηλῃ ἀρδίηβι ἢΪ5 ὈγοῖΠ 1} ; ἴξ 
ἷ8 ΓΌΣΓΠΟΥ ἃ ῥγοίαηβιίοη οἵ ἴΠ6 σονοπαπὶ ψἢΐσἢ 
ΔΦοδοναὶ δά νυ τἢ 1.18 ΟΠ Οβθη ροΟρ]ο, οαἱ οὗ ψ ΠΙοἢ 
στο στὸν βροοῆς ἀυ68 δηὰ Οὔ] ΔΙ Οἢ 8. ἠοῖ ἴο 
ΤΉΔΓΥν ἰἀ οἰ ββ65, ΟΓΥἴπ6 ἀδιι ἢ 68 ΟΥ̓ ἃ βίγδηρο 
ἀοά. Το Ῥγορίνος οἴβ5βε5 ἨΠ Π]501 τ ἢ 1Π6 οἵ- 
ἔθ πα θγβ, 85 ἰΐ ννα8 ἃ Πλ(ΙΟΠα] εἷπ, ΤῊς δοριυπρίηϊ 
85 σῃδησει [ἢ6 βυ Ἶἶχοβ ποτα, “ Ηλϑ ποῖ οπὲ οι 
ὁγοαῖοά γουῦ ΥὙΥ̓ΉΥ Πᾶνα ΥῈ ἰουβάκοη,᾽" οἷα. 

ΤΗς ἰὰανν οὗ ἁ Μοβος ῥγο 168 Δ}} τηλΥγίϑσ 5 ἢ 
16 ποαίμοη, ἰθ8ὲ 16 ΒΥ Ή 6} 1164 5Ππου ἃ Ὀ6 δα Σηῖο 
ἰάοϊαῖγν (ἔχ. χχχῖν. 1 ; Ἰλ ει, νἱὶ. 1-}. 

νεῖ. 1]. Ψυάᾶδῃ Βα ἀθαὶῦ ὑσΘΘΟΒΘΓΟΏΒΙΨΥ. 
Ηδ πονν ργυςθοιΐ5 [0 500. "ν {Ποῖ} βίη 5. δια, [5- 
ΤΆΘ], δα “6Γι5α]οῖὴ. ἃγὰ ποτα ο͵γ ἀἰβογοηΐς ἀδ65]υ- 
Ὠδιϊο8 Οὗ τῆς 51 Π|6 ΠΟΥΞΟΠ 5. «ΦθΓιβα οι 18. ῥτοὺ- 
ΔΌΪΥ πιοῃτοποί, ἴὸ δῆον παῖ {πὸ κ'η ννῶβ ἀρρτγα- 
γαῖρα ὃν ὑὈοΐπω σοτηπιὶ το ἴῃ {Ππ6 ΠΟΙΥ οἰτγ. 

Τῆς Ῥνοριιοῖ δαί πιλτιζοθ {Π οἷ γ ἀν ΓᾺ] ἀΐνογοθ 
Δ5 δὴ αὐογιϊπαίίοπ, πὰ 885 δον ἴ0 δ6 (Δ 8564 ν7ῖτὶ 
ἰάο]αῖσν, ὙΠ γαῖ, Ἀπὰ δαάα!ογγ. [πὶ τῆς ἰκᾳβὶ 
οἸδῦδο 6 σπατγαςῖουΖοθ τοὶ ΤητοΥΙ τί σοβ τυ τῇ 
Ἢὸ ἀμ] ΤΟΥ. Οὗ 4. βιίίδηρο ροὰ (οΥ ΜΟΤΒΠρΡαΓΕ, 
ὈΥ 4 νν ὸ ]-Κποινη Πδῦνειν ἰἀ ΟΠ), ἃ8 ἃ Ὀγοίιπειτοη 
οὔ τὸ Βοὶν δορί (Εζτα ἴχ. 2), Ὁ [Βγδ6] νγὰ8 ἢ0]]- 
Ὧ685 ἴο {Ππ6Ὸ Τωοτά (Φ6Γ, ἰΪ. 4). 

γεγ. 12. Φοβονδὰ Μ1ὶι ουὐ οὔ, εἰς. ΤΊιο 
Ῥτορὶιοεῖ ἀσποιιηοθδ 1||8ὸ ἡπάρτησηιν οἵ Φεποναῖ ἀροη 
ΘνΟΓΥῪ ΟἿ6 Οιἱὖ οὗἩ (ΠΟ ἰοπ|8 οὗὁὨ Ψάςοῦ, ᾿νΠῸ σοπητη 8 
118 βίη. γε πιιβῦ οοηποοῖ “οι ΟΥ̓ {Π6 (615 οὗ 
Φαοοῦ "ἢ νπ οαν ΟΥ̓ 

Τιο ἀροσοματοὰ ἴοτπὶ οὗ [Π6 ἔπΓΠΓΟ ΟΧΡΓΘΒ868 ἃ 
δῃ (Ὠδιὶ δἢ ΠΊΔΥ ὕ6 1η6 οα86, ΤῸ ΘΧΡΓΟΒΒ [Π16 
ἘΠΙνΟΓΒΑΠΓΥ οὗἁὨ {Π|8 Ἰασριθηῦ τπΔὺ πὸ ὁη6 Βῃοι 
Θέσϑρ6, ποῖ ὄνοῃ ἴῃ {ΠοἷγΓ μοβίθυ τυ, Μνὸ να ἃ ῥτὸ- 
γογΌ41] ρῆταβο, ὙΠΟ 88. 601) ΥΔΓΪΟΌΒΙΥ ἱπτοτ- 
τοίοά. Οὖυζτ νογβϑίοπ 88 ἰγαηβίδιοα ὑτ, ἐλα πιακίοῦ 

απα ἰδε ξΞεἠοίαγ, ἃ8 ἴῇ6. αϊσαῖο, πιασιίείταπι οἱ αἷ- 
δείριίμπι. “5 ἴοο 18. 186 Βαυυϊπίοαι Ἔχρ  πδτίοῃ 
[ο]] να Ὁγ Γιτπογ, Ῥοςοοςκ, Ησητγ, ὅσοις. Οοδοι- 
'ῃ8, Ἐοξοητη! εν, Μδιυτον, οίηκο, [χὼ}}, Νογαβ, 
Ἠεπάοτβοῃ,. 1)6 εἴα, . Ὁ. Μ|Ιο 6118, ἰγδηβϑἰδῖα 
ἵϊ, δὲ ϑαίεεν απα ἰδὲ απδιυονοῦ. Οαἰνὶπ ἀπάοτ- 
δἰδπᾶβ ἰΐ οὗἩ εἴ πιαβίεγ απαὶ ξετυαπὶ : “" ΝΘΓΥ ΟΝ 
Ψ ΠΟ ψ͵88 ἴῃ ρονγοῦ, δηὰ οοι]ὰ σοτητηδηὰ οΟἴἤοΥβ,,᾽ 
δηὰ ὈΥ {1ιὸ ἀπϑισετεῦ, “ τὴ δογυβηῖ, Ὑῆο0 γεοοϊνοα 
διὰ οὐδογοὰ οτάοτγβ." Το Τάγρυπι, ὅγτίας, νγα]ὰ, 
ϑοπ δά σγαπάβοη. Εδγεῖ, Μιηδβίογ, Ηἰζὶρ, Ὠ]16- 
ἐτίς ἢ, ἐλ οαἰίον' απαὶ ἰδ ἀπδιθοτεν. 

ψογ. 13. Απὰᾶ ὑμὶβ γε ἄο 88 ἃ βοοοῃὰ ὑμίησ. 
ἩἨδπάογβοπ τππαογείδ 48 {{15 οὗ ἐΐπιδ, ὑπαὶ τη 6 Ρ6ο- 
Ια δὰ στο αρβοα ἰηῖο τΠοἰὶν οἱ β'η8 ἴῃ τα τἰπια οὗ 
2.8, Ὀὰῖ ἰ0 16. ὈοΘΊΊΘΓ ἴ0 απάογδίθηα ἴδ οὗἩ 6 δεοοπα 

ΜΑΤΙΑΟΗ͂Ι. 

δίη, ἷπ δα ἴοπ ἴὸ πηαττυΐηρ μοδίῃθη πῖνε, οὗ ἦν 
νοσοίηρ τποὶγ δον ἢ ῖνοβ. ὙΠῸ Βερίπεαριπι τολᾶβ 
ἦτ, 7 λαϊ!οα, αἀπιὶ ταϊβίοοῖκ ἴ[η6 τνοτἅ. 

ΤΠ6 στοδίποββ οὗ τῃοὶγ βἷη 5. δηϊασροὰ προὸῦ 
ΤΊεῖν ἀϊνοτοσὶ ϑνῈ 8. τοραὶτ ἴὸ τῃ6. ΑἸΤΆΓ οὗὨἨ δεδο- 
νϑῖ, ἴπόγα τὸ ροὺγ οὔ τοῦ Πααγῖβ. Ὀοίοτε Ηΐπι, 
πὰ ἴο οοπιρίδίη οὗὨ τον Ἔσο ἰγοδιιηθηῖ, δπὰ ἰοὸ 
Β60Κ 5 πε]ρ. Τδδ ἰαβὺ οἴδυθϑε οὗἁ νοῦ. 18 βδῆον"ϑ 
τῆδῦ Φε!Π}οναῖ νι }}} ποὶ βοσαρὲ ἴπ 6 ἘϑοΓ ἤσδ, ΠΟΙ Ὁ]658 
1Πη6 ὙΡΟΤΒΠΙΡΡΟΥ 

αν. 14. Ὑοὺ γὸ 5.7, ψΒοσοΐοσο Τἢδὶ ἱδ, 
Μ]οΓοίοστο ἀοτῃ Ηδ ποῖ δοςορῖ 

ΤῊ6 γοορὶς αἀάτγοβεοα το[ιβίηρ ἴοὸ Ὀ6 Βδἢδιηρά, 
Δηα ἴο ξςοηΐδ55 [Ποῖν σα}, ΕΑ] 655} 85}. ἴΠ6 Γοδ- 
80 οὔ τιεῖγ τὠοοοη, ΤῊ Ῥτγορποὶ ἢονν δά τοββος 
ΘΓ ἢ ΟἿ 6 ῬΟΥΒΟΏΔΙΪγ, Φομονδ 8845 Ὀ66Ὲ 8 τνὶϊ- 
Ὧ6845. ΚΟΠΪΟΣΓ πη αἀοιβῖαπβ τ} 185, 5 ἰη ΜΆΪΔΟΗΙ 11]. 
ὅ, οἵ δῇ αὐεησφίης ΜἸΉ658, Ὀμῖ ἃ5 6 ἤᾶνο ἰη ὅση. 
ΧχΧΙ. 48 8 5 Π|Π|ΔΓ Θχρτγοβείοη.. “ 7λὶβ ἦδαρ ἰς α 
ιοϊ! 685 ὑοίιοσοη πι6 απαὶ {ἐοε,᾿ νἴιοτα (ἢς ΒΆ Π|6 νογὰβ 
σον ἴῃ Ηροῦγονν, 6 πιιιϑὴ τοραγαὰ 10 ἢ Κοῖ, 
Ηοπάοσιξοπ, δηὰ οὐμοῦβ, ἃ8 τηοδῃΐηςν ἴτε (οα τῦᾶϑ 
ἃ ΨΓΠ658 ἴο ἴΠ6 τηλγγδρο, ΟΥΎ ἴὁ [Π6 εσογοηδηὶ 
τδὰρ ὑθίτνοοῃ {16 ραγι68. Το αἰνοτοδὰ τῦῖἴο ἰ9 
ΠΟΝ τ ΠΟΥ ΤΑΙ ]οεὰ τῃ6 νι οὗ {ῃγ γοῦίῃ, ψἢο 
ἢὰ5 δδθη ἴΠ6 ἐποῖος οὗἉ ΤῃγΥ νου, 016 ῬδγῖποΓ οἵ 
ΤΥ Ἰογ8 δηὰ βούτονβ, απὰ [6 νι δ οὗ [ῊΥ σονο- 
παθς ψ 1 ΒΟ) που ἀϊάδὲ ΤΔΚΘ ἃ ΘΟ δηϊ [ὉΓ 
ἴ[6. 
γεν. 15, Βυΐῖ ἀϊᾶ ποὺ 86 ΙΏ8 ΚΘ οὔ ΟὩ]Ϊγ. 

Απὰ γοῖ μεὰ 6 ἃ χϑαϊᾶϊνϑ οὗ ᾽0)6 πΒρὶσὲῖ. Ανὑᾶ 
ὙὙΒΟσθίοσο οὐ Ηδθ δου ρδῦ ἃ βοαϊγ σϑοθὸ. 6 
ΟΠ ΠΟΝ ἴὼ ἴῆ6 πιοϑῖ αἰ σα] γοτβα οὗ 4}} οἵὐουϑ 
ἰπ {πὸ Ῥγορ]ιοςΥ. Τοῖς πὰ8Β ὕθθῃ δὴ δχίγδοτα!- 
ΠΑΓῪ ΟΠ τοπσο οὗἩὨ ΟΡ  ΠΙΟῚ δ5 ἴο [5 ἐοηδίτιετίον δηά 
86Π56. ΚΟΉΪΟΥ δῦν]θ8 ἴδ ᾿ηοδῖ π|81}}7 ἃ ἐγ ἐπίετ- 
ρμτγείμπι. ἼὩς δοριπαρίηξ [Γ ΠΒ᾽ΔΙΟΥ 566 πὶ5 ἴ0 πανὰ 
σίνθῃ ἢἷ5 πηἀογβίδπαϊη ἃ ΠΟΙ ἀΔΥ͂, ἀηὰ πηκὰς ἷδ 
ῬΟἢ ΒΌΡΡΙΥ [18 ρας. Νοῖ ἃ βραάτκ οὗἉ Ἰρῇῃξ σδὴ 6 
δίγυςΚ ἔτοπὶ τπ6 νογῆβ, δηὰ ποιῃίηρ ὕαῖ τνογάς. 
ΤΟ δι )οοῖ ἀμ άογ ἀἰδοιββίοη ἰ8 αἴδογοα. Ιη τὴ6 
Ργοσοάϊην γΕῈΘ, ἴο δα δλη οι Υ ἴὸ 1Π6 Τ]ΔΥΓΙ ΡΟ το, 
δοπονδἢ 5 βαϊὰ ἴο να ὑὕθθη 8 ᾿ΪΠ6Ξ5 οὐ ἐῖ, κπά 
116 νυ 18 1ἴὸ Ὀ6 Τασαγάοα 8ἃ8 Ὀουπ πα ΌΥ δ᾽ βοϊεηη 
ςονόπδηῦ (0 {Ππ|Ὸ υδῦαπά. Δὲ τηοτο πδῖαι δὶ 
ΠΟΝ ἴπδη τ δὲ (Π6 ρτορἢεῖ δου ]ά τῸς8}} τῇ6 1η5Ὁ- 
τὰ ΠΠοη οὗ πιαγτίασο πη τ6 ὈορΊ ππίηρ, 45 οΥὗἁ ἀϊνὶπα 
βδδηῃςῖίοη 5 1118 νόου Ἱα θῈ ἃ σοποὶδῖνο ΔΥσ ΘΠ, 
Δ 15 τι 6 νοΥν ΟἿΘ ΟἿὟΤ ϑανίουν πηδάθ 1.56 οὗ, γΠοη 
Βρορβκίπς οὐἩ ἀΐνοτοο, “Ηδνθ γὰ ποῖ γοδὰ, {μαι Ηδ 
δ] ον τηλάς τπ6 πὶ 4Ἃ τι Ὀδρπηΐηρ πιδὰς {ἢ 61 
τκ]6 πὰ ἰθηδὶα, Απά καἰ, ΕῸτν {18 σλιι86. 5}}4}} 
ἃ τῆϑῇ ἴον ΓἌΓΠΟΥ ἡπα το ΠΕ δηα 5}18}} οἰδατο 
ἴο [εκ νυ", ἀηα {ΠῸΥ̓ ὑνγϑὶη 5Π}}} 6. ΟΝῈ ΕΓΈΒΗ, 
ὙΥΠπογοίοτγο, ΓΠΕ6Υ͂ ΓΟ ΠΟ το ἱνγαΐη, υὰῖ οπ6 ἡεκλ.᾽" 
Το ἀγραπιοηῖ ἰ5. ἱπ γοἀδυςοὰ αὐυταρῦγ. Ὁχὰ ποῖ 

Φοβονδῆ τχϑῖτθ οσθ Τ).Ὲ νοτὰ ὙΓΊΣΝ, τὸ ἃ δον, 

ΡΟΓΘΟΙΥ (Ἀπι ὰν πὰ ὙΓΙΝΝ ΩΣ ἴπ Οεπεεῖβ, 
νου ἐτηπ] ΘἀἸ ΔΟΟΙΥ͂ βιισραβὶ 186 οὴθ Μεδὴ, 6 ὁ56 
Ραϊγ, οἵ (θη. ἰϊ. 94. 

Απᾶἃ ὙΒΟΣΟΙΟσΘ οὔθ [ἴπ ἴΠ6 ἩΘΡΓΟΥΥ, οπ6 ᾿δ8 

τἰι6 ατιίοϊς, ὙΓΙΝΓῚ, νὰ πσδὲ θ6 πηάοτειοοᾶ οἵ [86 

8ΆΠῚ6 Βα θοῦ ΠῚ (π6 Ῥγοοοσάϊην, ὙΓΝΝ Αὐὰ 
Ὁ ΒΟΓΟΙΌΣΟ αἰ Ὠ6 ΤΔΙΚΟ ΟἿἹΘ δὶ ἢ Ὑοὶ δὰ Πα 
[86 τϑδίυο οὗ [86 βϑρίτί ἢ ΤῊβ Δρ}}165 πιοεδὶ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ τὸ (6 ᾿Πο-ρὶ νησ βρὶ τίς οἵ Οοά --- ἰ5 
ογοαιίνα ρονοΥ, ποῖ ὀχῃδιιδίοά, ἴοῦ ΗΠ ταϊσῦ παν 
ἸΏ Δ ΤΏΔΠΥ ἸΝΟΠΊΘη ῸΥ ΟἿ ΙΔ}. 
Τὴ Π6 χτϊρσῃί δϑοῖς α χοα]γ δεοοᾶὰ. ῬὯὅΤΠα ἀδ- 

βίσῃι οἵ αοἀ ννὰ8 ἴο μεγροίαπια ἃ σοά!γ βοοά. ὙΠῖδ 
8 οουη ογδοῖοα ΌὈΥ ἰτοαποηΐ ἀΐνοτος. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕΝ 11. 10-16. 
ἐπρσεταπον κου τιν αρακκδεντωσο, Αισταταθος, ὠρρετες ταυτόν τσ τρεντ τυαροιειαμαρσησναηνοαγητστεανοσ απο -ὠσνασττακεοης, το κασμεσσσσακωλεσενεν ερτακίμαι ασαηρτις ἀρσσμα τ σπακνμας κΗται ν᾿ κτρατοτνομμησηρς σάνσθκημηυς ϑυρξφεστααμο τίν ετοδεαθμαετ»ναδερῇς τἀ πσνηραραμνς κάρα τω αδερυσακσαστης σισσυης αι. ᾿έκρι; υτδοτακσι τατος. τερτκων τὴν τομσσυνστ τας τις, τ μα χευμκιοναειρ πεκοτνασεσαευ τα τετετιταςσσν σετττεσνν τες πεταν ααστηστεημοσεηξρασας τ ξσασεσττττσεες τατταρ, τσιαναν ἰρτα «πιορμλλωπεπέακ᾽ οτ μετα, σερατασιρνεν τππενοαεπείβακαν αιμαῃιξτεσσεες τας, 

Μοὶ Κρ ]}16) ΘοΟΠιπιοπίλίοῦβ δἀορὶ [18 ἰπίογ- 
Γοίδιοη. ΔΠΟΙΠΟΥ ΥἹῸΝ δ Ὀδο) δἀνοοδιοά Ὀγ 
ὁγόπιο, Εναϊά, ποίικο, Βοιςῆςν, δπα οὔθ 8, 

Μ ΒΙΟ τη κο5. Ζο πον αῖν τ[Ππ6 διεόγεοί, ᾿πδῖοα οἵ {16 
οὐ͵εοί. ᾿ΙἾὸν δῇὸ Ἰοὰ ἴο {8 νίενν ὈΥ γνούδο 10, 
“ Παιὴι ποὶ πὸ (ἀνά ογοαϊεεὶ μι ἣ " 'ΊΙΟΥ (πογοίογο 
ἰΓδηδίαϊο ἴἴ, “ Απᾶ αἀἰά ποῦ ΟΝῈ (16 βαιη6 Οοἀ) 
σσγοδῖο ἤθη, Απὰ ννῶλῦ αἰὰ τ ΟΧῈ βοὶκ 1} 

Αποῖίοῦ οἰα58. οἵ σοιπηθη ταῦ 8. Γοΐου [ΠπῸ ὁΠ6 ἴὸ 
Αὐναλαιη, ἀμ τ᾿ απϑβἰαῖο τπ6 οἰδυδο, Βυῦ ἀϊᾶ ποὶ 
086 πἰῃμαὶθ οὔϑβ ἀοϊὸ Απα γεία αἰυΐπα δρμιὶγὶ γὸ- 
πιαϊηφοα ἰο ἀϊπι. Δι ιολαὶ αἰαὶ ἰδὲ δαιψίε οπθ αο Υ 
ὙΤΠΟΥ τοραγὰ τὴδ οπὲ 85 ἃ ἀσβίσηιομ οὐἨ «Αὀγαλαμι, 
διὰ (οι τον ΟΡ πο οὐ ἰξαίΐλ]ν 11. 2, 2 εαἰϊεα 
ἀΐη αἰονο, δὰ Εζοκίοὶ χχχὶ. 24, ν οτὸ ΑὈΥ Δ πὶ 
16 Βροκόῃ οὗὨ 88 οὔθ ἰῇ ορρουδίτἰοη ἴοὸ {16 πῆϑην οὗ 
[Π6 μοορὶθ. [1π ὈΟΓἢ {{π||86 ῥραβδβασοδ ἔπ 6 ΓΘ ἰβ Δἢ 6Χ- 
τοῦῦ πηοητίοη ΟΥ̓ ΔΌΓΑΠδπ,, νος 185. ον (ἢ 6 οπ56 

ἰνῖς ον σοηβοαιθη}Υ ππαάογεῖαη, Ὑεί λαα ὧδ 
ἐλ6 γεδίάιι6 οΥΓ 6 δϑριτὶὶ 8 πιοδηΐηρ, τὰ 6 ΓΟ- 
τααϊπραὰ ἃ κοοί ππλη. 

8.11} δηοῦηθυ ἱπίουργθι τ οη 8 ἀἀορίοα ὮὈΥ ἃ ςοη- 
δἰἀθγαῦ!α παῦε οἵ σοπιπηοηϊδίογθ, πῶ ΤΟΥ 18 

ὯΟ γιοαίἴοα Ὀὰϊ 8. δἰπιρὶο αθγπηδιίοη : ὝΓΤΕΝ δἰ τς 
το Ὀς τγαππαῖοα πὸ οπο, {πᾶὶ τπ6 οὐ]εςῖ οὗὨ νιααΐδ ἰδ 
ἴο ὑθ διιρμ!εἀ ἤοτα τὸ ργανίοαδβ δοηΐθηςθ, {πὰ ὈῪ 
[Π6 τϑοϊίαθ ΟΥ̓ {Π6 80 }}10 5» Ἰπϑϑηῖ, αν Ῥογίίοπ οὔ 
γεαδοπ, αὐ 8686 οὕ γσὴϊ πα ἰσγοπρ. 11ε οπα οἵ τΠ6 
Β6ΟΟΙΪ οἰαιιθς τπὸν τοίοσ τὸ Αῤγαλαπ. ὙΠΟ ψΠ0]ς 
ψογεο που] εἰἰοη ὑο τρληβ] αἴτια, “ΝΟ οπδ, ϑυἴο [λει8 
8. δ6)86 οὗ στρ! ἀπά νυιοπρν, πὰ8 ἄοπο ᾿νῆϑι νοιὶ 
Δ16 ἀοΐπς. Απὰ ψδὶ ἀἰὰ τῃ6 οπεα ἀο1᾽ “ΠΝΕῪ 
δΏρροϑοε ταῦ τὸ ρα} ν ραγτθα νοτο οῃὶ ἴ0 δ0- 
νει τὸ τὴς σαξθ οἵἩ ΑὈγαῆαπι τὸ 11:5 }}{γ {ἰοῦ οοη- 
αἰιςῖ, αὐ} τπδὺ 16 ΔΉΒΜ ΟΣ δἰιοννβ τῆδι [515 ΟἈ5 6 ΜῈ8 
ὯῸ Ριεοοίοπι. Παῖς ΓΘ γοῦν βοσίοιβ Οὔ] ΤΟΙ 
ἴο0 1τ}}8 νίονυ. 6 δᾶνβα [ὁ διργὶν πὸ οὐ]οοσὶ οὗ 

ΣΦ 9, πιαάθ, δηὰ (16 ργοάΐϊςαις οὐ ὙΓΙΝΓΤ ἴῃ τα 

δοιοπὰ οἶσθ. ΤὨς ροεϊιίοπ οἵ Ὁ), δηὰ {16 
ᾳισριίοη ἴῃ (6 δθοοηὰ οεἶδιιδα, γοπάοτ 1 ργΟΌΔΌΪΘ 
(δὶ [τ 15 ἃ αποϑίίοη. δὰ 1Π6 τορἤῆδι πιοδηϊ ἴο 
δΑΥ,, (ΠΔὶ ΠΟ ΟἿΘ Ἔν Υ αἰά 50, ἢ6 Ψψοι]ά δανὰ υδοὰ 

ΝΥΝ 5. ἀοη. χχχίχ. 11, οὐ βἰπιρίγ δ, 
Εατγιοῦ, ἴο ἀπά ενδτιαπα [Π6 γοβίάμα ο77 (λα βμὲγὶ 

Οὗ ΔΏΥ ΓΟιϊξΟΏ, ΟΥ̓ ΠΙΟΥΑΙ 56Π56, ἰ5 διΓιἰηοά, ἀπὰ 

Ιαδιγ, ὝΓΙΣΣ ταίουβ τὸ ἴνὸ αἰβδγοπε δα θ]οοῖβ, δο- 
οοτγαϊΐηςς ἴο τῇ18 νίοθνν, γβῖ, ἴο "" πὸ ομδ,᾽ δηκὶ, δ60- 
οπάϊγ, τὸ Αὐγα αιη, (ποιμὴν (Π6 ἀγιο]θ 8 564, Γ6- 
ζοττιν 10. Ὁποκ τὸ (1Π6 ἰοττηοΥ. 

ΤΠοτο ἰβ αἢ ἱπιογριοιαη δἀοριοά ὃν Επ  γθαῖτῃ 
δ Μοοτο, νυν ον τοῖο τα [Π6 οπε ἴο Π6 οπ6 οἦοδεπ 
Ξεεί, {πὸ ΠοΙν παιίοη, θυ τη 8 δῖγῖ Κοθ τι5 88 ὈΥ ΠΟ 
ΠΙΘΔΠ αὶ 50 (Ομ δίϑῦοιῦ δα ἰοτγοΐ]6 45. (Ὡς οὐ ψν 6} 
οἴει 5 0 10 τὰ οπα ἤδθβῇ. 

γεν. 15. ΤῬΒοσϑίοσο ἴδ βοεοᾶὰ. Τἤοπ {Ὁ]Π1οὐγ8 
ἃ ὙΓΠίΠ δοδίησῖ (6 δοἷη τορυκοά, ΤὍΤῆε μοτγίθοϊ 
ὙΠ νὰν τϊος Ὁ. {ΓΔηΒ]αἴο 85 Πηρογαῖίνο, 88. 18 
οἤσοη 1ῃ6 ς886. ᾿[ὋῸ ἴακα Πεδθὰ ἴῸὸ γοῦγ βρὶ Πϊ 18 ἴὸ 
ἴδϊκο θεὰ ἴὸ γου βοὶ! (1)6ῖ. ἰν. 15; Φοσαδ Χχῆ, 
11}. ; 

Σοῦ ὯΟ οἵἱἱ 68] ὑγσοδοβοζοῦδν. Τα εἰἱγὰ 
Ῥόγνοη 15 ἤθιῈ πιδοὰ [ὉΓ {ΠῸ βεσοηὰ ἴῃ ἴΠ6 ργθνίοιιδ 
εἰθαβθ, “ἰδ 18. οὔμαπ εἰϊὸ ςα86  ΠΘΓΟ [ἤθτο 18. ΠῸ 
σι ηρὸ οἵ διι θεῖ. “ΓΒΕΓΘ ἰ8 ἢ0 δἀνδπίαρε ἰῃ [ο]- 
Ἰονίηρ 6 ΟυΧΧ, δηά τϑιιϊ πίη; τη βοοοπα ρϑγβοῃ. 

γεῦ 16. ΕΌΣ 1 Βαῖθ ἀΐνοσοο. Τῇ ὕγορβδοιῖ 
Βαῖο μίνοα τῆς τεϑβοη οὗ ([ῃ6 νναγπίην. Φεδοναῖι 
δΑΥΒ, “7ΠΈλαίο αἰσοντα."" Τῆς ΓΧΧ,, νυ ρκαῖο, δηὰ 
ΤΠ ΘΓ, σοηδῖγιθ 6}}}18 τοῖν αἰ ΒΈΓΘΙ ΠΥ ἃΡ ἃ ΡΘΓΠΙ18- 
δίοη οὐ αἰνογτθ; {7 ἑάομ λαία ἦεγ μιμ ἠδ αἰσαῳ. 
Βυς 1{ἘΠ18 18 ἱποοῃδίδίθη δ ἢ ἔΠ6 οοιίοχι, ψ πο ἢ 

σοῃ ἀσπι}}}8 ἄΐνοτοα ; ἰΐ 18 ἴῃ ορροδίοη ἴο [Π|6 ἸΔῪ 
ΜΠ οἶν ρου 8 ἀἰνΌτοΘ ΟἹΪΥ ΓῸΓ 8Β0Π|6 »τοδὺ τη] 560ῃ- 
ἀιιςῖ, “ δοῖηδ νηοίσαπ ἰλίπσ,᾽"᾽ πὰ νι ίοἢ (ΤΠ)δῖιε, χχὶ. 
15) τοχυΐγον τη πιθαπά τὸ πιαϊηταὶη ἃ παιοά νυ. 
Ι ἤινον οὐ τις τγαιδατοη, δἀορμτοὰ ὃν ϑηϊον, 
Κεῖ, Ηθπάργξοιι, 7 μαίς αἴξονοθ, τὰν ὑ6 πΥροα, τΠδϊ 
1Π6 [τη πιὰν ὕ6 τοτδίϊσγοὰ ἃ5. ἃ Ῥαγ ορίο, πὲ 
(η6 ἴγβι μογβοη 18 οἴϊδεῃ τπάεγβιοοα ὑοίογα ραττὶοϊ- 
"105, τ΄|ῶιἴ, βαῖἢ Φϑονδῃ, αοὰ οὗ ΙΣεχ896], ν᾽") οὶ 
[οἰἰοι 5 ἐπ ἰλο ἢούτειο, ἱπιμὶ 68. τπδὺ Φο ονδῇ ἐπ Βρελκ- 
ἸπῈ αἴτοοιν ἰπ πἶπ Οὐ ἢ μούβοῃ. 

εὐ. 16. Απα Βὲγα ψΟ οονϑσδ υυὲὺ ν] οΐθυλοθ 
ἰδ φαστωθηῦ. “Γ]ιῈ ἀςπίρῃ ΟΥ̓ 015 οἴαιισ6, ράγΆ 116] 
ἴο πὰ οοδιαϊηαῖος ννῖΐ, 1. λαία αἰνογσο, ἰὰ ἴο 6Χ- 
ῬΓ658 ΠΙΟΤΘ ΟΡ σαν τΠ6 σοπποχιόηςοβ. εἰπὲ 
ΘΠΟΥΤΩΪΥ οὗ [ἢ 5᾽ω, {πῆ 1 ἰδ Ἔχ σοοα πρὶν Ὠολποιιβ, 
Ἀπ τὴ6 ποῖσῃῖ οὗἩ οὐαοῖν. ὙΦ γοδὰ ἴῃ 1}5. εἶχ. 
18, 29, οἵ ἰνεὶπρ" οἰοιλει τιοϊἡ σι δἰπῳ ἀα τοϊὰ αι σατγ- 
πιοπέ, οἵ δείηφ εἰοιλοα το δῆαμιε. Ἅ͵ὲ πὰ τῃ6 

ΒΆΠι6 σοηϑίγιοτίοη οὗ ΓΘ νυ ἱτἢ ὯΨ ἴπ Ναπι. χνΐ. 
838; ΤῈ». οΥΪ, 15; ΗδΌ. 11. 14, ψ ΠοΓΟ {Π|6 οὈ͵εεῖ οον- 

δγο 15 ργεοθαοὰ ὑνγΐ ὮΨ ἃ5 ἤθτθ. “Τῆς οὐ οον- 
ογρὰ εἰοιῃ,᾽" “Απά εονογοα {τ|ΠὉ ΦΟΠΙΡΆΏΨ οἵ Ανί- 
ΤΆΠι,᾽ “4.5 (6 νναῖοσκ σον γ ἴΠ6 8β6η.᾿ Υ τῇ ογοὸ- 
ἴοτα πάογβιδπαὰ τῃ6 γοϊατῖνο, ν᾽ ΒΙσ ἢ 1959 ΠΌΘΟΥ 
οἸαἑτοὰ, πὰ σοραγὰ {Π|15 οἰλιιδο 58 τΠ6 σοπ πὰ Δ .ΙΟῊ 
οΟΥ̓ΤΠ6 ργεςοάϊηρ, “1 λαίοε αἰἰυογοο,᾽᾽ ΟΛΪΥ Ὑν1Ε}} ἃ πιοΓα 
εἰηρ])αῖίς 5ἰδίθιηθης. Μοὶ οὗ {Π|6 τεοθῃῖϊ σοι πθῃ- 
ἰδίου ὑπάογδίδ Ὁ Ὠΐ8 σαιτηθηΐ, ΠΪΒ τοῖζθ. 'ΓὨΪδ, 
ΒΕΥΒ ΚΟ ΠΟΥ, 15. ἃ. ΝΟΓΥ πποογίαῖη δηθὰ τᾶγο Αὐδοὶς 
ἸάἸοπι, ἀπ ΓΟ ΡΆΓΥ ἴ0 4}} Ηδθνειν ϑαρο. ΝΟΥ }8 
ἴς αὖ δἰϊ ποσοπεαΓν, ἃ8. ἴΠ6 ἸητοΓρΙο δ το Μψὸ ἤδνδ 
οἴνο ἀοο5. ἢοῖ ἸητΌποα αὶ εἰ ἴθγοὴῖ ἰάση, πα ἰδ 
ςοπηῆτγπιοα Ὀγ τἰνὸ [Ὁ]Π]ονν παν, “δαῖτ τη6 Ἱμοτά οὗ 
Ηοβῖ5." 

ῬΟΟΙΤΕΙΝΑΙ, ΑΝΌ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τίο Ττοαῦοπον οὗἉ αἴνογος ἴῃ {16 {Πη1164 διδῖθθ, 
80 {παῖ 'π οηβ οὗ 1Π6 ϑιίδίδ ἀΐνογοθ 8. Δ] οὐνθα [οτ 
“πγϊδοοηάιιοι,᾽" τονολὶς τὴς δ Π|6 δίϑδίο οἵ εἰιϊηρ 5 
οχ ϑεῖηρς πονν, 48 8 ἤδτὸ οομαἀοπιηθα Ὀγ Φοπονδῇ, 
ηᾶ τὴ Ὀτὶπρ }ΠῚ τ ἀ6 βάθια ον 8, πὰ 1ῃ6 
ΒΔΠῚ6 Ρυπἰδδιηεης. Ὅ πδὺ τοηρσυα οδη βαἀσαθ 0 }Ὺ 
161}, τνδιὶ ποι σοποοῖγο, [π6 ἀπίοϊ ἃ πι ΒΕ ΓΥ ἔτο τὰ 
{{||8. Ολτι56, ΘΒΡΟΟΙ ΠΥ ἴο τλ6 ἀῤδογῖθα τυῖνοβ, δηΐ 
τπ6 σὨάτοη ἰεῖς που ἃ ποῖ γ᾿ 8 σατο  Ηον 
1016 18. τς ἐπα ἰϑϑο α0]}6 τιϑίιιγο οὐ τὴς τπηλττίδσο ΓΟ- 
Ἰδιίοη τοσαγάοα  απὰ {Πὸ ἔδει, (μαι τπ6 ψογὰ ννᾶ8 
(ἢ6 ψ Π6855 οὔ Εἴ, ἀπα νν1}} Ὀ6 ἃ δυν Ὁ ἐν 1{Π658 ἀσαϊηδὶ 
1Π0886 0 νἱοίδις ἰς 1} ΤΊ αν ΟἿ Γ᾽ ΟἾ]Ὺ 8]}1ο0νν8 οὗἁ 
ὁΠ6 ολιι88 οὗἩἨἁ ἀΐνοτοο, δηὰ τοραγάς ἀϊνογοθ [ὉΓ ΠΥ 
ΟΙΠΟΥ 85 δ ]ΐοτνυ. 
ΜΑΤΤΗΕῪ ΗΕΝΕΥ: “ΤΟ ῬΟΟΥ τνῖνοβ Ὑ6ΓῸ 

ΤΕΒΟΥ͂ ἴο Ὀγοακ (ἰοῖγ Ποαγῖβ, δη ἃ ποῖ ἀδγηρ ἴὸ 
τα κα ὑποῖνγ σαβ6 Κποόνῃ ἴ0 δὴν Οἵδνοῦ, {ΠῸῪ σΟπι- 
νἰαϊποά τὸ Οοά, ἀπά οσονογοά {6 δἰταγ οὐ τῃὴ6 Ιμοτὰ 
ψὶ ἢ τοαγθ, τ ἢ πυοορίηρ, δηὰ ΠῚ οΥγίησ. ΤΙΝ5 
5. ΠΠΠαβιταῖοὰ ὃν τ16 οαβο οἵ Ηδπηδῖ, νῃ0, ὕροη 
(π6 δοςοουῃΐ οὗ ἢδῦ αϑθαπα᾿ 5 πανΐηρ ΔΠΟΙΠΟΥ νυ ̓ς 
((πουρὰ οἰ πογινίδα ἃ Κπὰ πυσθαπαὰ) αηὰ [δε ἀ8- 
οοηΐδηξ πθποθ αὐἰξίης, Ἡμωθα απα ισερὶ, 88 ἴῃ 
δἐμἰογηεβς οὕ ϑοιΐ, απνὰ τοοια ποί εαί. [1 18 ἃ ΓΟδβΟῦ 
κείνου ΨἘῪ ἈαΒθλη 8 πὰ νεῖνο8 β᾽οιι ]ὰ ̓ἵνθ ἴῃ ΒΟΙΥῪ 
Ιονα, ταῦ ποῖ ργανοῦβ Ὀ6 ποῖ πἰπάογοὰ, 71λὲ ονγὰ 
λαξ δεεπ ιοἰΐηεβ8 ἴο ἴῃ πηλιΓίασο οονοηδηϊ Ὀοϊνο 
ἴΠ66 δηὰ ΠΟΥ, ἴοσ ἴο Ηἰπὶ γοιι Δρρθα]θὰ σοποθγηης 
ΥΟΌΓ βίου Υ ἴῃ ἦς δηα Παο! τ τὸ ἴῦ ; Ηδ 88 θθθη 
ἃ Μ ἿΏ688 ἴ0 4}} (ἰτὰ υἱοίαίίοπδ οἵ ἴξ, δηᾷ 18 τοδάυ ἴὸ 
ἡιάχμα θοῖνθοη τπ66 δηὰ Βεῦ, [{ 18. δρΒὶν ἀρρτα- 
γαῖοα ὈΥ τῆ οοῃυϊἀοτειίοη οὗ ἴπ6 ρεέγϑοης τοηρ ρα 
δηα δρυδοὰ. δ ἰγωί, 5816 ἰβ ἐάν τ ἴδ, [ὮΥ οὐ, ὈΟΩΘ 



1ὃ 

οὗ [ΠΥ ὕοπο, ἀπά ἢθϑὴ οὐ τῃγ θ6βὰ ; {ΠῸ πρδγθδῖ ἴὸ 
τπ66. ΟΥ̓ 41} τῆς τοϊδοπβ που ἢδδὺ ἴῃ τῆο ἡ υ]ὰ, 
Πα το οἶδανο ἴὸ ψῆοπι τποὰ τηῦδὲ απὶτ (ἢ ταϑῖ. 
ϑεοοπαϊίν. 5}|6 ἰδ ἐπ 6 νεῖ ἴδ οὐ ἐδλν γοιμὰ, γγο δὰ τὴν 
Δδοτο "8 ΠΘῚ {Πὸν γογ δὲ 1Ππ6 Βιτοηρμεβῖ, υυὰϑ 
(ΠΥ ἢγβί οἰοῖςο, δπὰ ἢ} νοι ἴπου αὶ Ἰἰνοὰ 
ἰοῆρ. Ζιεὶ ποὶ (ἠὲ ἀατίϊπο οΥΓ ἰὲὰψ ψοιμὴ δὲ 1ἠε βοούη 
απα ἰοαιλίπς 7 ̓ὲν αψρ. Ἵ1Πιταϊν. 56 ἦ5 τῇ γ σοηι- 
φαπῖοπ; δὴ)6 δὰ5 σης ὕὈδ6Π δὴ δα 118] Βῃδ γον τυ ἢ τΠ 66 
ἴπ ΤΥ στὸ πὰ στεῖβ δηα ογ8. δ᾽οιγίλίῳ, δ) 8 
1Π6 νῖθ οἵ τῆν οονεπαηῖ, ἴῦ ν Ποπ ποῖ] Ατὶ 80 
ἤστΪϊγ Ὀουηά, τΠδὲ, ἢ] 6 86. σοπῦπαςβ (ἈΠ Ὁ], 
(δου σδηβῖ ποῖ ὃὉ6 Ἰοοβοά ἔγοπι ΠΟΥ, [ῸΓ τ νγὰ8 ἃ οὐν- 
ὀηδηῖ ἴον Ὁ. Μαγγίθα βρθουγ]ὰ βΒῃοα! ἃ οἴϊθῃ 68]}} τὸ 
ταϊπα τοῖν τηασγίαρα νονβ, δπα τονυΐονν τῆθπὶ ἢ 
4}} Βουοιιθηθθβ, 88 ἴποβϑο [Π8ῖ Δ Κα σοηδβοίοηοο οὗ 
ῬΕΓΟγ Πρ’ γπδὶ ΠΟΥ ῥγοπιϊκοά. 
ΜΟΟΒΕ : Τῇ ρἤγαβοβ, “ν᾿ οὗ τὰγ γοῦιἢ,᾽" δὰ 

“φοΙηρβηίοη ᾿᾿ δὰ ΤΟ ἰῃ ἴο ΒΏΟΥ ἴἢ6 Ἀρρτε- 
γαϊθα πδίατο οἵ [89 οβξδηβθ. “56 ἩΠοῖ γοιι [Π 118 
ὙΤΟηοα γᾶς [Π6 οοϊηραηίοη οὗ ἴπο086 Θδυ οΓ δηὰ 
Ὀγί τοῦ ἀάγ8, ἤθη ἴῃ {πὸ ὈΪοοπὶ οὗἁὨ Ποὺ γοι 
ὈΘδΙΥ 500 Ἰε Ποῦ ἤλτΠοΓ᾽Β ἤοι86, δα βῆδγοα γοιῦ 
ΘΑΓΪΥ βίγαρν θ8, δη ἀσγε)οϊςοά ἰπ νοι δῖον βπσοδβα ; 
νυ ἢο0 ψἰκεὰ δγιη-π- ῦ ἢ γοῖυ ΔἸοπρ τἰι6 ρΡ]}- 
αῦπιασε οὗ ᾿Πς, οποοτίπρ γοῖι 1 118 {818 ὃν ὨΟΥ 
ξοη1]6 Π} ΠἰΒΙΓΥ ; 8πἃ πον,  θ [πὸ Ὀϊοοπὶ οὗ ΠῸΣ 
γομίῃ 8 ἔλθ, πὰ τΠ6 [γ6ΠπαᾺ8 οὐὗἨ ΠΟΥ νοι ἤδνθ, 
ἕοῃο, ἤθη ἔμ Π6 Ὁ δη ὦ τ ΟἿ] Γ Ψν ἤΟτ 8ἢ6 Ἰοῖς [ὉΓ 

ΜΑΙΑΟ(ΟΗΙ. 

δἃ5 ἃ ΜΌΓΏ-Οο, ῬνΟΓΓ 688 (πίη, δηα ἰπ88]: ΠΟΥ ἢο- 
᾿ο8ὲ δήδξοιοπν ὕὉγν ΡαϊΠηρν Δ ποΙΠοΓ ἴῃ ΠΘΓ ρ]δοο." 
“ΠΟ το 15 Βοπη)ει πως νὸσν τοὺποβίηρ ἢ (666 8}{π|510}5 
ἴο ἔπ ἐσγυτγανδτίοηβ ΟΥ̓ Ε}}}8 ὙΥΓΟΏΡ;, δυϊ θην ἤοσ [ἢ 6 
ἰοπάθυ ϑϑοσίϑ τ 08 Δῃ ἃ ΠΙΘΙΟΓΙ68 οὐὗὨ γομτῇ. 

ῬΆΕΆΕΒΒΕΙ, οἡ γοῦ. 10: αυε τ΄΄ῊςΣ ποὶ αἰ οπε Ἐαπ- 
ἐλεν ὃ Νὸ 1 πὶ που ᾿ονο, δα πὸ Ἰονα τί ποῦς 
ιυτῃ. Ηδ σῆοὸ Καορβ τπ6 Ἐδιθοῦ ἀπά Οτοβῖοσ οἵ 
[4}} πιο ὑὈοίογα Πἰὰ ΟΥ̓.8. τησϑὲ ἰονα ἃ}} πο 8. ἐΐ5 
Γγοῖ Πγοη, δὰ 6 ὙΠῸ τϑοορμπΐο8. ἴῃ ΟΥΠοΥ πλθῖ ἢ 8 
Ὀγοι γοη τπυϑῖ ἴῃ (πδ (δου οὗ 411 ππόη ἴονο τῃ6 
Εδιπου. ὙΠ ργορίνϊοι᾿Β πιοάδ οὗὁὨ γοββοπίης 18 ποῖ 
ἀΠΙ1ΚΟ {παῖ οὗὨ 1116 Αροβῖ!]α Φόοἢπ ἴπ 5 ΕἾγβι Ε) ρὶ5- 
116, 1. 17; ἵν. 11, 390,21. ΤΊ]ιο τοίδγοησε οὗ πὰ 
ΡῬΓορἤοὶ ἴο 186 Ἠδδνθηυ ΕδιθοΥ ἰ5 ἃ ρἸρβα ἴὰ 
(6 ΟἹὰ 7 δριδιμθηΐ οὗὁἨ δ ἀοειγῖπο σὰ Ὑγδ8 ποῖ 
Ἢν Ὀυγουκῶῖ τὸ Ἰρῖν 6}}} τ6 της οὗἩΏ6 Νοὸν Το86- 
τη οηϊ. 
Οπ νοῦν. 14. ἁελουαὴ ἴξ τυϊΐηδαε δείισεεη ἰἦεε απα 

{Π6 τοῦζε οὐ τἦψν γοι(ἡ. ΤΆ τῆν Ὀ6 τπιι4θ πδὸ οὔ 
ἂ5 ἃ 5016} ἩΥΆΓΠῚΠΡ ὈΥ ἃ ΤᾺ ΪΠΙ ΚΟΥ ἀζαῖπϑι ἀΐνογοα, 
ὙΥ ΒΘΊΠ ΘΓ πιο ἀρα ΟΥ̓ δοσοιῃ }} } 56, ἃς 1 ΓΕΡΓΟΒΘΉ 8 
ἴο 8 1116 ββποῖῖν οὗὨ τηλγγίδρο, δὰ αἱ ἴΠ6 βδπὶ6 
τἰπ|ὸ ΑἸΥΆΚΘΟΉ5 ἴῃ 1ἴῃ6 ἢσαΓῖβ ΟὗἩ 1Π6 πηαγγΓῖθα 4]] ον - 
Ι͂γ πὰ βυνθοῖ γϑου! ]ο ]0Π8. 

χα νοῦ. 15. Ης γ8ὸ τγεζαγὰβ ἴΠ6 αἷνὶπο ϑρίγι 
νη ΜΝ ὙΠ] Ὀ6 ῥτυοῦ δραῖπϑδὺ τΠπ6 Ἰππῖβ οἱ τῃὴ6 
ἤθ5}. Ηδ ψῃὸ Ἰπάπ!ο8. (ἴθ 86 1818 ἀγίνοβ γα Υ 
ἴγοιη ἢΪ8. ποτ τοτὲ δηὰ πιογὸ ἴΠ6 Γγοβίάμ οὗ τ.8 

γοῖ ἃγὰ ἰη [16 σγανο, ἔθη γοῦ οΥΆ6Ι]Υ οαϑὶ Ποτ ο ἀϊνίπς ϑρί τι. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙἹΨΤ. 

7Τῆε φεπάϊηφ οὗ ϑελουαῦ᾽ε λίεδεεπισογ. Τ7ὴλε οοπιΐηρ οΥ ἐδ Απσεῖ ο ἰλὲ Οουεπαπὲ ἰο 
7μάσο, διῖ ποί ἰο ιμιογίῳ ἀδείτοψ  βγαοὶ ((Ἐ. 11. 17-111,. 7). 

17 Υδ8 μᾶνὸ ψϑαγθα ἴῃ6 Τοτὰ τ ἢ, γοῦν τνοτάβ. Ὑδὺ γὸ 880, Ὑγβογθίῃ βᾶνθ γῦ 
γγοϑγίοὶ “Πἔπι3 ὙΥ ΘΠ γθ ΒΥ, ΕΥΘΓΥ οη6 {πὶ ἀοοἢ 61] ἐξ σοοᾶ ἴῃ {πΠ6 βίρξι οὗ 
{6 Ιμοτὰ, ἀπά Ηθ ἀρ θιἢ ἴῃ (μθῖα ; οὐ, ὝἼ Πογὸ ἐδ [πὸ (οάἂ οὗὨ ᾿υάριαθηὶ 3 

ΟΠΑΡΤΕΕ [11]. 

] Β)ιο]ά, 1 ν1}} β6ηα ΤΩΥ͂ ΤΔΘΘΘΘΠΡΌΓ, δπα Π6 88}8}} ργαβρᾶγα {π6 ὙΥΑῪ ὈΘΙΌΓΟ π16 : δὰ 
1Π6 Ιμογὰ, ψβοπὶ γ6 866}, 8.}8}} βυ θη ]γ ἡ [ἀπο χρθοίθα]γ } οοτῆθ ἰο ᾿ΐ8 ὑθρ]6, Θνθἢ 
{Π6 πλΘΒθη σοῦ [Δηρ6], ἀγγελός, 1, Χ Χ.] οὗ [Π6 οονοηδπῖ, ψγοπὴ γ ἀ 6] ρΐ ἴῃ : Ὀ6Βο]ά, 

2 Ἦ6 581}}8}} σοιμθ, βαῖ ἢ ὑΠ6 Ἰωοτὰ οὗ Ηοβίβ. αὶ γγῆο πιδύ δϊάθ 1Π6 ΠΔΥ οὗὨ ἢΪ8 οοτῃ- 
ἴησ ἢ διὰ ψῆο0 8118}} βίδῃὰ ἤθη 116 ἀρρθάγοὴ 2 ἴον Ηβ ἐς ᾿Κὸ ἃ γϑῆπογβ ἤγο, πᾶ 

8 κὸ }}16Γ᾽8 βοἂὰρ []γ6] ; πὰ Ηδ6 88Ὼ4]} 
Ηδς 58}14}} ΡυΓΗΥ ὑΠπ6 βομβ οὗ [1,ονὶ, δπὰ 

4 ΤΩΔΥ ΟΥδτ ἀπίο (πΠ6 ],ογὰ δὴ οἴδβσυϊηρ ἴῃ τὶρ  ΘΟΏΒΗΘΕΒ. 
704} δηπα Ψ6ΓΒ816 1 Ὀ6 ρθαβαπῦ ὑπο 

δἰ. αα ἃ ΤΘΟΙ͂ΠΟΡ Δπὰ ρυῦῖῆεον οὗ βῖ]νϑὺ : δμὰ 
Ρυγρθ {πϑῖὴ 88 90] Ἀπ β|] νοῦ, ὑπαὶ {Π 67 

ΤΠΘη 584}} {πῸ οἴενίην οὗ 
116 Ἰμοτὰ 848 ἴῃ (86 ἀδγβ οὗ οἱά, ἀπὰ ἃ5 ἰὼ 

ὅ ἴσον γθαῖΒ. ΑΠΑῚ Μ01}} οοὴθ πθᾶὺ ἴο γοὰὺ ἰο,)υδρτηθῃῖ: δπὰ 1 ν1}} Ὀ6 ἃ βιν 3 
ὙΥΪΓΠ 655. ΔΡΆΪΩΒ᾽ {Π|6 ΒΟΥΘΘΤΟΓΒ, ἈΠ δραἰηβύ (86 Δ ΒΓ ΓΒ, δηα ἀραϊπβὺ [Δ]86 ΒΥΥΘΆΓΘΙΒ, 
84 ἀσαϊηδῦ {Ππ086 {πᾶὶ ΟΡΡΓΘ88 ὃ [Π6 Πἰγϑιἱηρ ἴῃ λὲς ὑγαρθβ, ἴπ6 τὶ άονν, δὰ {πΠ6 Δ 0}λ6τ- 
1685. δπὰ {πῶ τα γῃ δβιθ [Ῥιασαὶ. Τμὸ Κισὶ τραᾶδ εἰπιψιίαν 16 ϑΒύγΓδηρο ἤζοηι λϊς γῖσλὶ, δὰ 

6 ρα ποῖ πη6, 8810} [Π6 μογὰ οὗ ΠΠ]οβίβ. ΕΌΓῚ απ ἴἰμ86 Ἰμογὰ,} 1 ομδηρσο ποὶ [ΕὉΣ 1, 
φοβονα, σμδηρο ποὺ] ; {πϑγϑίογθ γ9 8088 οὗ Φδοοῦ ἃγθ ποὺ οοῃηδυιηθα. 



τ 

ΟΗΑΡΤΈΕΚΒ 11. 117-11. 7. 19 

ΤΈΧΤΙΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΔΙ, 

1 νος. 1. -- ὈΝΒ, δοῖ ἱπιηγοάϊδίοῖυ (εἐαέένι Φοτοῦιο). θὰΣ ϑδπνδιοδο, υποχρϑοιθαϊυ, ΕΧΧ. κυὐἀάθη!γ. Μοδϑοῦκοσ, οοῖ- 

““δροηάϊηρ [0 δῃκοὶ ἰη ατεοὶς, ΑὩξοὶ οὗὨἨ ἴμο Οονφηδηὶ, ἰἀδητο8) ψἱτ ἴδ [οτά, ἡ τατπ, Τὶ ἔστι ἰδ αἰ γα δροίκϑῃ οὔ 
Ιημούκῃι ; ἔχ. χχὶ!ὶ. 17; Ρβ. οχίν. Τ; [9 ἴ. 34. 

2 Υ εν. ὅ. -- ἜΞΩ, απ, οοττοδροδάϊος ἴὸ ὨΝΣΒ, γοζορ 1, τποοχροοϊοάϊγ. 

ἃ γον. ὅ. -- υῶν, ο!ονϑὰ ὉΥ ἃ ποαίον οὐὐοος ΟὨΪΥ δοτο, δηὰ ἴῃ Μίοδα ἰ!. 2. 

4 ες. 6. --- “9“ὨοΟΥΔῺ ἰ6 Ὡοῖ ἴμο ρεοάϊσδῖο, Ὀπὲ ἰὰ Δρροείεου πὶξὰ 1: [10 Ῥϑσϑὶ]οὶ, γ6 6088 οὗ ὅδοοῦ, βίον [Ὡ12. 

ἘΧΈΕΈΘΡΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 17. 7 μπανὸ ψϑαχίοα [80 σὰ ὑἰϊὰ 
γοῦν ποσγάθ. 'Γἢ 8 νοῦύβο σῃουϊά ὅν ὑὕύθδη 1ἢ6 
γι νοῦ οὐ 116 {Ππ|Γὰ σΠΔΡΙΟΣ, [ὉΓ 8 παν βιιδ͵εςῖ 
Ὀορίπὸ ἤδΓο, ΠΝ Πρ ὯῸ ὙΘΡΥ Οἷο56 οσαῃπεοιίοπ ν᾿ ἢ 
αν ρμγθοοάςθ. 16 ρτόρδοῖῦ [8 ΠογΘ ορροδίηρ τἰ6 
ἀπε! τ οὔ α οἶκ88, ννἢο, ἰΚὸ τπ6 ῬΠανδοοθ, βουνοῦ 
ἀοά, Κορὺ ἢἰβ οὐ ϊϊαποο, δηὰ ννα] Καα ππουγη}} γ 
δείοτο Ηΐπι, θεῖ νἢο ἰοϑς ἐποὶν ἕδ ἢ ἰη Ῥγονίάθηςθ, 
ὙΠ οη (οὐ ἀο]αγοα το ριιπἰδὶι [π6 ν͵Ἂοκοὰ, απὰ 80 
οοιηρ εἰ ηοά, ποῖ ἴῃ ΟΣ 8 ῬΟΓΔρϑ, ἴυτ, 885 Οοοοοίμ8 
ΤΟΠΊΆΓΚ8, “ δογίρίατα ἰβα νοης ἴὼ δϑουῦϊδθ ἴο [Π6 
τὶς Κοα ΘΧΡτοϑδίο 8 δι} 8.16 ἴἢο τηθὶν οπαγδοῖον," -α 
ἴδ Ης ιτοαιοαὰ 41} 4[1κ6, ἴον ἢ υπΐ8 γα8 ποῖ [ἢ6 
οαβο, ἣν αἰὰ 16 ποῖ ρῥυηΐβῃ ἴῃ6 νἱοκοα  Τδὶ 
ὈΥ ἴπ6 “ ἀοοῖν οὗ ον! " Πεγθ, απὰ ὈΥ [Π6 δογοογοῦβ, 
δι] γα, ἤ1186 διν δ γοσθ, διὰ ὀρργθδβοῦβ οὗ οἷ. ἐϊΐ. 
δ, ἀπά ὃγ τἴὸ μγομά (ςἰ. 11}. 15}, ΔΓΘ τηθδϑηϊ β' ΠΏΘΓΒ 
οἵ (πε εις, ἀπ ποῖ οὗ {πὸ Οὐεηέ 68, Β6 6 5 ῬΟΥΘΟΙΪΥ 
ονϊάδηϊ, ἴον τἰνοτθ ΓΘ ΟΠΠ868 ἀραΐϊπδὶ [ἢ ἰνν οὗ 
Μοϑοβ. “ὁ μιόρῆσον δὰ ποιμΐης ἴο ἀο ψ ἢ 186 
Βοαῖπ θη, Μν}Π|Ὸὸ ὑγοῦο πους (6 μαΐθ οΥὗἩὨ τπ6 Οὐονο- 
ἤδη. ὅδ δ ἀοπυηποϊδτίοη οἱ Οοα 5 ἡυάρηηθηι 
ἀροη (6 ποδίμθη νου ὰ πᾶν ρστϑι θα [π6 Ὠδι 
8ῃ6 ἱπτο]εγδπξ ἐρί τὶς οὔ Π6 δενγβ. ϑιγαηρο ἴ0 δ γ, 
1ἢ 15 γείσγθποο ἢπ5 ὕδοη πιδὰθ ὈΥ Φογοιας, Ἠθημείοη- 
Ὀοῦς, ΗΪζὶς, Ἐοίηκςο, Βαηβεπ, Καὶ. ΤΠ Ὀυτγάρῃ 
οὗὁἨ τῆς εἰἰγὰ ἙΠαρίοῦ 8, Μαγαπαῖθβα ἢ Το 1οτὰ 
Ἄοοπηοιῃ ] 

Ον. ἰἰϊ..1. Βεβοϊᾶ, ΕΣ τ} δαῃ! ἃ σν ἈΓοβδθηῶοσ. 
ΤΠ Ῥγοριεῦ ποὺ Ορροβοβ ἴὸ τῆ πη δο]]οΥ οὗ τῃ6 
Ῥθορία ιπονα δ οὐ νογὶ. Ηο ννῖ}]! οοΐηθ ἴοσ 
λα ρηιοπε, δι Ὀοίοτο ἢἷβ οοπιίηρ, Ηδ νυν} βεπὰ ἰν}9 
ΤΠΟΒΟΘΠΡῸΓ ἴ0 μῆορδγο 8 αν. [κ ἷ6 ποὶ βδίἀ, α 
Μεβέδηρον, δι ἀξ Μεββθηκαν, [86 ὁη6 (Δ ΠῚ ΠῚ ἴῸ 
ἴποπὶ ΠῸπι [βαἰ ἢ 8 ρΓΌΡΒοΟΥ (οἢ.. χ]. 8), τ πογα [ἢ 6 
Ηδῦτενν ννογάβ, (ὁ γτέρατε ισαν, ατὸ ἰάοηιὶςδὶ 
ὙΠ τΠο86 ποτα. ἼΘ οΟΥΟΓ οὗἁἨ ᾿βηαϊδῇ ἰ8 Ὦθγο ἀ6- 
δοῦϊ δοὶ 85. τ6 Μοββοηροῦ οὗἉ Φοϊμονδῆ. ἴῃ δοιῇ 
Ῥγομῃδοςίοδ ἢἷ5 οὔϊαοασ ᾿κ5 ἴπ6 δᾶπι6. Τῆδι Με δαὶ 5 
"οῖ ΠΟΙ βροικίης οὗὨ πἰπη86 1, πον οὗἁὨ δὴ ἰάε8)] ροῖ- 
δο0η, ἰπ νιοπι τῇς ὑγἢο]6 Ῥγορμοιῖς οτάον σαϊηιὶ- 
Ἡδίεϊ, κα Ηθηρειοηῦετν πιλίπιαίην, 8 οἶον ΠῸΠῚ 
[Π6 ἴβεῖ ἴῃδὺ εΠ||5 τηθυδοησοῦ ἰ5 σΑ]16 ἰπ οὗ. ἵν. ὅ 
ΤΉ δι, ἴΠ6 ργορἢιεῖ; τπδῖ ουὖῦ [οτὰ, δροακὶπρ οὗ 
Φοῖη {πὸ Βαριίει, ἀοοϊαγεβ, " ΤῊΐ8 ἐδ ποθ, οὗἨ ψἤοπὶ 
ἷξς ἰβ τυτίτοη, ΒοΒοΙὰ, 1 βθηἃ ΤΥ ΤυΘΑθΘοοΥ Ὀοίοτα 
ΩΥ ἴλοο, νυ ἢ 8}14}} Ῥγαραγο ΤΥ ὙὙΑΥ Ὀεΐοτγο (Π66 
(Μαιε. χὶ. 10; Γυκο νἱϊ. 27), δηὰ πὶ Ματῖκ πιαῖκοϑ 
186 οἵἉἨ ἐπ ΐδ ῬΓΟΡΉΘΟΥ 88 Γι] ἢ] δὰ ἱπ Φομο, ᾳποιΐηρ 
Ἀῖ, ἰπάςοα, 48 ἴτοιῃ 1βαίδῃ, Ὀδοδῦδα ἢ6 ΔΒ 6 Μ8- 
)ὸν Ῥιορῆσε, δοοογι πη ἴο Ττορ 6110’ ἰοχὶ οὗἩ Ματκ 
ι.. 2: “Μλδῃγ οἵ ἴἴπὺ οἰ Πάτα οἵ [δγδὸ] 8[}.4}} ἢθ 
[ΒΤ ἴο ἴ86 1,οτὰ, τπεὶνγ Οοά, δηὰ Π6 βἢ}8}} χὸ ὑεοίογο 
ἀὐπι (ἰ. 4., (6 1οτά, τῃεῖν Οοά, τ[π6 ΑἸρεοὶ οἵ 1}6 
(ονεηδηῖ, ἴπς Τογὰ οἵ Μαϊδςιὶ 111. 1) ἴῃ τα δρίγίς 
δηὰ ρονοῦ οἵ ΕἸ} αἰ (Κα ἱ. 16). 

Οπαρ. ἐϊ.1. 9 Ιοσὰ ΒΟΌΣ γ0 δϑοῖὶς 58)4]}} 
δυδΘΏ οοσὴθ ἴο δία ἐδχηρῖο, ουδὰ ἐδ ΔὉ- 

9] οὗἩ 16 Οονθωδης. 716 Ζοτά, τολοπι γε δρεξ, 
τοίογβ ὕὑδοὸκ ἴο (πὸ ῥγοοδάϊηρ γόγϑθ, γῇοτο 18 (ἢ6 

αοά οἵ Φυάσπιοεπει 8 ἜΠο πογὰ [υοτὰ, ἡπτὸ, στῇ 
1116 δυιὶς]θ, 8 αρρι δὰ ομ]γ τὸ αοά. 1η τὴ ράγα]} 16] 
οἰδυβα, δὐεη ἰλὲ απροί 97 ἰλὲ οονεπαηὶ, ἴθ 5 ἀδεὶς- 
πδιοα ὈΥ͂ ἃ Ῥδοι αν {{π|60 ΟΧργοσβδίηρ ἢἷ8 ΟΠΪΘΘ, ἃ8 
τ|8. 15. 1Π6 ΟΠ]Υ οΪδοθ τνϑδιο (8 οἱδοῖαὶ ε:}6 οὐ 
ουΓΒ, ἐν γοαυΐΓο8 ΘΧρ δπυιίοη. 

ἘΤΟΤΩ Δ ΥΘΓΥ͂ ΘΑΥΙΥ ρεγίο νὸ ἤπὰ πιοπιΐοη οὗ δὴ 
ΟΧΊΓΔΟΓΟΙΠΔΥΥ Μοιβοηροῦ, οὐ Απροὶ, νἢο ᾿ξ βοῃγθ- ᾿" 
τἰπλ685 οα]]ο [6 Δησεί ο77 Οοα,, ἀι οἴαγα, τπ6 4 πσεὶ 
9 Ψελουαλ. Ἧς ἰδ5 τορτγϑϑεῃιοα Δ8 τη Μεαϊαιος ἵρ: 
ἵπσοοπ (Π6 ἰῃν 5 Ὁ0]0 Οοἀ δηὰ πιϑὴ ἰπ δὶ] Οὐ Β σοϊὰ- 
ΤΠ ΘΑ ΓΙ ΟῊΒ δηὰ ἀθα] ηρδ ἢ θη. Τὸ εἰιϊ5 Αἢ- 
βεὶ ἀϊνίπο παπιο5, αἰἰτδαῖοδ, ραγροϑθαβ, πὰ βοῖδ ΔΓΘ 
δδογ δοὰ. 16 ΟσοΒ 5 ΟΠ Υ δϑδιιηθα ἃ Πιιπμιη (ΌΤΙ, 
88 ἴῃ [8 ἱπίεγνίοννδ νυνὶ Ηδραγ, Α γα δ, Φδοοῦ, 
Φοσῆυδ, Οἰάοου, Μὲαηοαΐ, δπὰ εἶδ τὶ. [6 ψϑης 
δοίοτο τῆς οπρ οὗ ἴϑγϑοὶ οὐ ἴΠ6 ηἰρὶιὶ οὗἩ πὸ Εχ- 
οὐνβ. [ἴῖὰ Εχοάιυβϑ χχὶϊὶ. 20, Φοϊιονιὴ καὶ, “ Βο- 
ΠοΙὶά, 1 βεπὰ δὴ δῆρεὶ ὑδίογο ἴθ ἴο ὑγίης 1606 
ἰηῖο ἴῃς ρίαοο, νοὶ 1 ἢὰνο ργοραγοᾶ, Μγ πδπὶθ 
ἰδ ἴῃ μἰπι." 1π1βαἰδῃ [χῖ1]. 9 [χ6 15 οι! ἐἦε Απροὶ 
ΟΓ κὲ8 Ῥνεβθηοο, οὐ ἤαθε, “ἱἤογο ἵπογα ͵5. ἃ. ΤΟίΌΓΟΠ ΕΘ ἴο 
χ. χχχὶϊ. 14,15, τυ ποῖα Φοποναῃ βαι ἃ ἴὸ Μίοβοδβ, 
“Μγ ργόϑβοποθ (ογ Ηοῦγον, 47 766) 584}} μὸ ν ἢ 
[πθ6, αι! ἃ Μοβοβ βαϊά, 1{ τῆν ἴπσα γὸ ποὶ νἱτἢ τ, 
επτν ὯΒ ποῖ ἂρ δεποθ." Ηδε ἰδ οαἱ]οὰ {π6 γιοε οὐ 
Οοά, υδελυδα τποι ἢ πὸ πηϑῃ σϑῃ 866 ἢἷξ ἔμ 6 δηὰ 
Ἰῖνα, γοῖ τς Αηρεὶ οὗ Πἷ5 ἔμοο ἰ5 ἴῃς ὑτί τ 658 οὗ 
διἷδ μίογτν, δηὰ 186 ὌΧργοδὲ ᾿πηᾶμα ΟΥ̓ ᾿κΐβ. ρογϑοῃ. 
[ἡ Ἰνΐτα ὕθμονα᾽ ργθβθποθ ἰ8 πιδηϊίοσιοιὶ, βηὰ ἢΐδ 
ΒΊΟΤΥ τοἨοςιοά, ἴον 116 ΜΗ οἵ αοἀά 5)νἴπον ἰῃ τὴ 
ἴποο οἵ Φεδιδ ΟἸγϑι. ὙΠοΓὸ ἰ8 εἰϊὰ8 ἃ σγλά πα] ἀ6- 
νοϊοριηθηφ ἴῃ ἐπ ΟἸἹὰ ᾿οδιδηαπὶ οὗ ἴῃς ἐοςοιΓ 9 
οὗ τὴρ ἰησαγπδέοηῃ, οὗἨ ἔδο αἰδιϊποιίοπ οἵ νούβοηβ ἰἢ 
τῆς Οοὐμορά, πος ὑγουμδὶ τὸ ἸΙρῃῦ διϊν, Ἰοδὲ ἱς 
8!ου]ὰ ἱπιεγίδγο ἢ 186 ἀοσιτΐπο οὗὨ τπ6 υηΐτν οὗ 
Οοά. (Εν ἃ πιοζὸ 1}] ἀϊδευιβοίου οὗ (0 Αηχοὶ οἵ 
Φοδβονδῃ, 866 Ηδηρβίθη θα Γρ 5 ΟἸγιιοίοση, νοὶ. ἱ. Ρ. 
101, Ἐκεῖ 5 ΤΥδῃβἰδιίοη ; Τδηρο Οπ Οεπεεῖδ, Ῥ. 
886; Κεῖϊ Ὅπ Οεπεεὶς, ἢ. 184). 

ὁ ποιὰ ἔγΕ ΕΓ γοσαδυκ [ἢδι οὐ ἐλεὲ Οὐυεπακί 
Ὁδδ Ὀδοῦ ιϑἀοιβίοοά ὈΥ πηοδὲ (Ομ ΠΠΘΠΙΔίοΟΥβ, 89 
γοίεγείηρ ἴὸ ἴΠ6 Νοῖν Οονοηδηὶς οἵ υῆϊςς «906 5118 
16 Μεοάϊδιτον (Ηοῦ. ἰχ. 15). Κύ]ηον ἀπ οὶ! πἢ- 
ἀογβίαπα Ὁ δ ἴπ6 Ο]ά (ὐονοπδηῖ, ἴῃ νυ] οἢ αοὰ 
Ργοιηἰδοὰ τὸ ἀπεὶϊ τὶν ἷ8. ῬΘΟρ]6. [πεἰταῖ σἢ86, 
το Αημοὶ ἱξ [6 Μοάίαιον οὗ {πὸ ΟἹ]ὰ Οονοηδης. 
Βυῖ νὸ ποοὰ ποὶ γοβίγίος ἰδ τὸ οἰτῆον, θὰϊ οοπείὶοΣ 
ἦς Δρρ οϑῦϊο ἴο δοῖδ, ἰοὸ δἷἱὶ Οοά᾿ δ οονεπδῃὶ χοὶδ- 
κἰοηβ ἴὸ τηϑῆ. δελοία ἠδ ελαὶΐ οὐδ τοῦβὲ ὑθ ργοὰϊ- 
ςαἰοὰ οὗ τΠ9 οονοπδηὶ δηχεοὶ. 

γεν. 3. Βυϊ ὙδῸ ΣΏΔΥ δρίἀθ ἐμο ὅδ οὗ δίδ 
Ὗγο δηή εἰπΐ αν Ἰδησιδρε ἴῃ Φ0εὶ ἰΐ.11 : 

“ Τὰς αν οὔ λ6 [ογὰ ἐς στεαὶ απα νὲγν ἰεττιϊνε, απαὶ 
τοῦο οαπ αδιε {ἢ " ΤΠ αποβιΐοπ, πο 8}}4}} αὐΐδ 
ἷς, 5. δη οπιρπαδῖιὶς εἶνο, ΠΟ ΟὯΘ οδη αδὐὑϊάθ ἷξ. 
Α58 το 1Ιοτὰ 5 6 γμηϊθοῦβ ἰπὰσο, {π6 ἀδΥ ἰδ 
ὙΠις Ηθ οοπιοῦ τϑῦδὲ ὑ0 ἃ ἀγ οἵ ἀθείεϊνο ἱπὰξφ» 

- 



ΜΑΙΑΟΗ͂Ι. 20 

Ἰωθϊ. Α5 Αὐρκυβίηο 88γ8, “ Το ἢἥτπι δηά βοοοπή 
δάνοης οἵ (ΟἸγίδε. ὅΤῸ τς Ὀτουρῖς τοροιῆον. 
Μαϊλοπὶ βθ65 τῃ6 τοδὶ ψῃϊῦο ἰπγοπθ πη τῆ ὕδοΚ- 
ξτουπά. [Ιἢ τ|6 ἰδεῖ οἶδιϑα οὗ τ ἷ8 νϑῦβο ἢ μῖνϑβ 
πε τοῆβοη Μὴν ἰΐ 15 ᾿πιροββίθ]6 ἴο δηάιιγο ἴδ, βίποα 
ἢο 5 ᾿ἴκ6 τῆ6 ἤγα οὔ ἴπ8 γεῆπον, Ὑἱοῖ δαραγαῖοι 
8}} ἀτοβό, δηὰ κα 16 ἴγὰ οἵὗὨ τ6 ϑβον, τ Ὡς ἢ 
εἰθαηθοδ 41] δἰ δἰ η 8. 

Τὸ νον 32, ᾿ οι ἰδ Ἰταῃδαιθὰ ἰπ ουν 
ΨΟΥΒΙΟῚ δόα»Ρ, ΟΟΟΌΣΒ ΟἾΪΥ ἰἰότα δηὰ ἰπ Ψογοπιίας 
ἰϊ. 22. ΒΟΔΡ Μὰ8 ὑπκηονσῃ ἴο {π6 δησίοηῖ, ἐπὰ 
τς 88 δ νϑζϑίδῦ]6 διιθδίαπος, ἔγοπι τς δ5Ἀ]1- 
ποτα Ὑΐο ἢ 88 ὑμτπιοὰ δηὰ δῖον ρουγοὶ οἡ 1 
86εβ. 

γεν. 8. Αμὰ 6 588]1] αἰὶξ δὲ ἃ τσοῦῃον δῃὰ 
ῬΌΣΙΔΟΣ οὗἁ δἰῖνορ. [Ι͂Ιἢ 16 φοοοηὰ νοῦ τῃ6 [τὰ 
6 ἴδ ἢγε ; Ποῦο Ὁ 4. δἰ 'σῆϊ σῆδηχο ἴῃ τπὸὺ ἤκχατο, 
᾿ν6 ἰδ [6 δ) 6 16 Γ, πο ἰεῖ 116 ρατο πιεῖδὶ ἤον οἢ 
Ψ}116 ἴΠς ἀγοββ γοπιαΐηβ Ὀθιϊπὰ. 2716 δὴαϊί εἰξ ἰδ 
ρἱεἰοτίαὶ τὸ πηδίκα ἴΠ6 ἤρσττο ποτα ΠΠΕΙΣΕ, 
ΓΩΐ πάρπισης Ὀαρίη5 δὲ [π6 ἢοῦϑ6 οἵἩἉ οά, πίιἢ 

186 ῥγοβιβ ψ11Ὸ δίδῃὰ ἰπ τὴ οἰοδοδὶ γοϊἴοη ἴὸ 
Ηϊα. ῬΤΐπ Ρμυγ βοδιϊίοη νν}}} τόδα!ε ἰπ τ6 συτίης 
οΥ̓Γ εἶα ἐπιροπιίοπε, ἀπὰ ἰπ 1Π6 ταϊυτιηδιίοη οὗ τῃοδα 
ὙΠῸ γορϑηϊ, 50 1πᾶΐ ἴΠ6Ὺ ΟΠῈΓ 58ου σα 5 'π ἃ ριόρεῦ 
δἰαὶς οἵ ει, ἰη τ δουϑηθε8. 

νεῖν. 4. ΤΏΘΩ 8841}} [πὸ οὔδυίηιφ, οἱοσ. ὝΠεη 
[86 ρι]ο8(9 ἅγὸ ἴπι58 ρυτγ δά, τῆδη [Π|6 δαογ ἔσο οὗ 
6 πιο παιίοη νν}}} θ6 δοοδρίδυϊο, 45 ἴῃ {116 σαΥν 
δηα ὈδίΟΓ {{π|68, 835 πῃ [ὴ6 ἀαγβ οὗ δενϊά, το 6 
ἰοντὰ. ΤΠπο Μαροτα σοπιαγκδ, (πὲ τῃ6 μιορπμοῖῖς 
Ἰοβδοῦ ἴου ἴπ6 ϑαῦθδι θείογο τῆς Ῥαδδουοῦ ὑαερίὶπε 
ἰμεγο δηὰ ἐπάβ8 σἱτἢ [Π6 Ῥγορθθογ. ΤῊϊΐδ Ἰεπϑοη 
83 δοϊοοῖο Ὀοοδῦδο Οὗ [Π6 ἱπ)πηςτίοη ἰη οἷ. 11]. 4, 
10 ταιϑιη ον {ΠῸ ἰὰτν οὗ Μοδος. 

εν. 5. Αὰϊὶ ψἱ]} οοσϑ ὩΘᾺΣ ἴο γοῦ ἴο ᾿ᾶς- 
τοῦ. Τῆι ργορίοὶ Ῥγοοθοὰβ ἴὸ βδ!ουν {πὶ (ἢ 6 
οοπιΐπε }ὰρπιθηῖ νν}}} ποῖ ὃ6 ὉΠ ΠΡΟ {10 Ῥυεδῖβ 
σὲ Ὁροπ 4} [Π6 ρϑορὶθ. Ηο Ὑ1}} ργδσιςα!}}γ οοη- 
γίηςο ἴΠ6 τε κοά Ὀγ ἢἷ8 πέστησηις, απὰ παῖ ἴοο 
Ὀπαοχροοϊοαϊγ, δὰ τππ8 ΜΓ; θῸ6 ἃ δαὶ Ὁ {Π655. 
ΤΟ εἶπα βροοϊβοα ἤεῖθ σεῦ 81} βἷπβ διδίηβιε [ἢ 6 
Ἰλν οἵ Μοεβοβ, δοπιὸ οἵ ἴμ6πΔ ἴὁὸ 06 σλρί ταν μυη- 
ἰσποά. ΤῈ δονγβ ὙγΟΓΟ ὙΘΓῪ πηποῖ δαιϊἰοεϊο ἔγοπι 
εἰἰἰα τἰΠ]6 ΟΠ γδΓά, Δ8 Φόϑερῆαβ ππά ἴδ Νον Τοϑιε- 
πιοηῦ ΘΠ, ἴο δΟΓΟΕΓΥ͂, ΟΥἩ ψὶτοῃσγα. ΤΠΘ 
ῬΥέκΒΟΥΣ ΓΟ πιδητίοπο. Τῇοϑο τἢῸ ΦΡΡΙΕΝ {6 
ὑαξο5 ΟἵὨ ἴῃ Πἰγο ησ. ΤΠ 5 γογὺ ἱβ (6) ουγοὰ Ὦγ 
εἶνθ δοοσιιβαιῖῖνο οὐὗὁἩ 1ἴῃ6 Ῥεύβοη, δχοδριϊηρ ἤοτο, δπὰ 
ἷα Μίοδβῃ ἰΐ. 2. 7λαΐ ἐμγη αδἰάς ἰλα εἰγαπσεν (1)εαῖ. 
χχυὶϊ. 19), ΟΥἩΟΡΡΓθδ8 παι. ΤΠ ἰοπάογοβὶ ἰονα 
ἢ [πὸ ΒΙΓΑΏΡΘΓ 18 ΘΥΟΓΥΎΓΠΟΓΟ Ὀγοδιῃοὰ ἷπ τΠ6 
αν (ἔχ. χχιὶϊἹ. 9; Πδθυς. χ. 17,18; Ὠδαξ. χχυὶϊϊ. 
19). . 

αἵ, 6. ΒῸΣ 1 σον οὔδηδο τοί, ὑ8676- 
ὅοξζο γὙὺ ΒΟῺ8Β οὔ ὅδοοῦ δ.σὸ πού οοῃδιιωθᾶ. {εΠο- 
γὙΑ} ἐδ ποῖ ἢεῖὰ {ἰ Ῥτγθάϊοδίς, 8Δ28 ἰὼ Οὔὖἦν υδγδίοῃ 
δηὰ ΓΘ ΠΟΓ 5, πὶ ἰδ ἴῃ δρροκίεοπ υτἢ τπ6 Ρτο- 
πουη 7, ἰη σοπίταβὶ ἢ ἴἢ6 5δο0π8 οὗ ὅδοοῦ. δῸγ 
ὧφ οϑιιδα]. [ἐ '5 Ὀοοδυδο Φοῃονδῃ ἰδ ἘΠΟΙΠΔΉΡΟΔΌΪΘ 
ἐπ εἰς σί8 δηἀ οΔ] Πρ, ἴμδΔὲ Ηθ ν}}} ποὶ δι εδν 16- 
Γιοὶ ΠΟΙ ἴο μογίβη, τπουρ ἰδ οῖν εἰπ5 ἀσβογνοὰ 
τοῖν ἀοειγιςτοη. Ηδ πηπδὲ δοοοιῃῃ)} 8} ἢ15 ρι- 
Ῥοβεβ οἵ ἸΏογοΥ. ΚΟμϊον ἤπάβ ἴῃ ἐπ ρῬἤΓΑΒ6 δοη5 
οΓ «αοοἃ. δπι ἱπιϊπιδιίοη (ἢδὲ ΠΟΥ τοδοπ} οὶ 7 8δοοῦ 
ἰὼ οαγδοῖον Ὀοίοτο ἢ6 Ὀδοδη)6 [δγαοὶ, Ὀαὲ 'ζ ἰδ Ὀεῖ- 
ἰοῦ ἴοὸ τορδιὰ ἴξ ἃ5 δῇ δπιρἝδιὶς ὀχ ργοδβίοη ἴον [06 
φουοηδηῖ παιίοη. Τθθδρ ἀο ποῖ ρμογίβιι, Ὀσοδιιδ6 
ἐποἷν Ἔχ ϑδη00 Γαδ Προπ ἴἢ6 ῥτοϊηΐδο οὗ ἴῃς υπ- 
ΘΒδηρΈΆΌΪς αοά, δὲ Μοοῖς γοπιαῦίθ, “ ΤῊ 80Π8 οἵ 
Φεαοοῦ 6᾽.8}} ποῖ ὑὕὉ6 οοπδιιδα, 116 δοοιὶ οἵ Οδγίκι 
δμἱἱ ποῖ ρογί δῆ. Τὴθ πὸ 666 οἵ Οοα ἱς 
ιδ)Ὸ διιθοῦδηςπον οὗ [86 ΟΣ " ᾿ 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

ἙΕ. Ῥοσοοσκ : Οη οἶνδρ. 1. 1. Ἡς 5]ιου]ὰ οοπχᾶ 
μπαισιγθα Μ ὮΘῚ πιοη 8᾽ου)ὰ ποῖ τ{πὶπΠΞ οπ οἵ ὃο 
Δινήτο οὗ Ηϊπι. Βγ τὸ τοῖρ]6 πὸ εἐοαδιὶ 8 πγοδπὶ 
{6 τοπιρὶς αὖ Φεγακαίεπι, τποπ Ἰδίοῖν θυ}: ἴοῦ 
τη εἶτ τούτη ἤγοπὶ [Π6 ΒΔΟγ] ον σι σαριϊνὶτν, νης Β, 
ΜΠ ΘίΘνΟΓ δ γα το 8 γοτα τλὰδ ἴῃ ἰδ, ᾿ν85 81:}}} 
Ιοοκεο προὴ 85 οὔβ Ε}} τῆς εἶπα ᾿ΐλ νεπβ ἀδβιγονδὰ 
ὃν τ1Π6 Ποπηδῃβ; δηὰ Ὁγ (δ δεοννα οα]]οιὶ το ϑεοοκά 
7επιρίε ἴῃ τεδρθοῦ τὸ ἴμδὲ γιοῦ, ὑλ}} ὃν Βοῖο- 
ΙΏΟΠ, 8η ἀοδίτογοα ὈΥ τ. πε! ἰδη5. Τὸ τὶς 
τοιη ρα τ 15. ποτα βαϊά, τπατ εἰς [τὰ ᾿ογο βροκοη 
οὗἉ δἰιουιϊὰ οοπια; δῃὰ δὸ ἐϊὰ ΟἸσῖϑε νσοπη τγὸ 8Ὰ 7 
ῖο ὑθ εἰ Ἰοτάὰ ἢ δπά οἵ ἢἴ8 δσοιηΐῃν ἴὸ ἷξ δηὰ 
Ν ΔΡΡΘΆΓΑΠΟΣΒ {Π6 6 δὲ 5ΟΥΘΓᾺΪ {{π|0ὸ8 το ταδὰ, 
[Πε τοας (ἤεγε ἥνγδὶ γγεεεπίθαὶ ὃν ἠΐς τοίδον (ἸΚο ἰἱ. 
22); ἴπογὺ ασεΐη, θη Ηὸ Ὑῶ8 ἵνγεῖνα νθϑγ οἷά, 
[οιιπά δἰτεῖη; αἰαοπρ [Π6 ἀοοῖογβ (γογ. 46), νυ ογα, 
ἧπ 8 ΔΏΒΥΝΟΓ [0 Πἰὶβ τηοῖ ον ΜΠῸ τοϊὰ ᾿ΐπὶ ἰδδὲ 
ἴον πδά εουσὶς Ηΐη φοττουΐηρ, δ ΠΙΔῪ 566πὶ ἴὸ 
ΑἸΙά6 ὄνθη ἴῸ {Π}8 ργορῆθον, “ Υἷκὶ γε ποὶ τ8δι 1 
πλιϑὲ ὕ. ἐπ πν ΕΔΙΠΟΤ᾽ 5 Ποιι90 1" Δ ἰξ ποῖ ἔοτο- 
το] ὰ τῆαι Η6 βῃου!ὰ οοιπιθ ἴο τῆ ἰεπιρίεῖ 7ὼ» 
ποῖ ἴ[ἢδὲ τῆ ῬγοροΥ Ηΐδοθ ἴον Ηΐπὶ τὸ ὕα ἱπ, δηά 
ἴον τοι τὸ ἰοοὶλ δἴδον Ηΐπι ἱπ 8 ϑδνογαὶ οἵἤοτ 
{{Ππ|η68 ὸ τεδά οὗ ἢἷβ σοίηρ ἴο ἵτ, ργηςῃΐπσ ἴῃ ἐξ, 
γεσοῖνοι ψνἢ ἢ) Ηοβϑηπδῖδ, Θχογοϊδίηρ ἷβ Δα ΤΟΙ 
ἱπ τ, ἱπ ρμυγτίης ἴἴ, δπὰ τἱπάϊσδιϊπ:ς τΠ6 αἰ πῖ οὗ 
τ, ἀπὰ ἀπνίπρ οὐδ τπθποδ [Πο56 τηδι ῥτγοδιποὰ ἰϊ. 
ΔῊΥ οὗἩ [Π6Ή6 ἈΡΡΘΟΑΓΔΠΟΟΒ ἴΠ0ΓῸ 5. βιι θήείδηξ ἴῸ 
ΡΓονθ ἱπ δπά ΌὉγ Ηἰπὶ ἴο ἤλνο ὕδθοη πηδιὶα 
ἴπδι ψἢἷἶς} ψγ6 [Δ Κ6 τὸ ὕ6 ἴΠ6 πιαὶπ ἀγίε οὐἉ τ 9 6χ- 
Ῥγοβείοη ἱπ το ΐδ Ῥτυρδες , ΠΆΠΊΟΪΥ, ἴπδὶ τῃ6 Τοτὰ 
(ΟἸιτῖβε οὐ Μοδβεδίδἢ) ἤδγα δρόξκδθη οὗ ᾿γὔῶἅϑ [ὁ σοϊῃθ 
ἢ Π6 186 τοιηρ|6 ((πδὶ το ρ]6 τποπ 011) τῶϑ 
βιδπάϊηρ ; ψιϊοἢ 5. ΠΠκουσῖΞθ ον κί σπηγ (οτειοϊὰ ὃν 
τα Ῥσγορίοῖ Ηδρραὶ (ςοἢ. ἰἱ. 7), ται πο εἶ 
οοπιῖ ἐλε αἰεδῖγα οΓ αἰΐ παίΐοπδ, απὰ ἴΐ 5ῃοι ἃ ὃ6 ΠΙοὰ 
τῇ ΦΊΟΤΥ, γοδ, {πᾶῦ ΤΠ ΌΥ δε οἰοτῳ οἵ ἰδωϊ ἰαϊίεν 
λοιιϑο δλομία ὑδ σγεαίον ἰλαη ἰλαὶ οὔ δε όγηπεν (νας. 
9), του ἢ ἴτ γογὸ ἑἐδεπ ἐπ ἐλδὶγ ογεβ α5 ποιλὶπα ἐπ 
οοιπραγίδοη τοίλ τὶ (νοῦ. 8). 

ΗΟΜΙΠΕΤΊΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΔΙ, 

ῬΒΕΒΘΕΙ͂, ΟἹ τον. 17, Άστγε ἐβ τλὲ Οοἱ ο ἔμκῶ 
πιοηῖ  'ἼΠ6 ἡυάστησηϊς οὗὨ πὸ νοῦ! ἃ δπὰ οἵ δοηρ- 
[ΠΓῸ Δ8. ἴ0 ἴΠ6 τ᾽ α]6 οἵὨἨ πιπηλη ἀδπτίην ; οΥ, ἐλέγα 
ἰδ ἃ Οοά, νῆο ᾿ἷνθϑ ἴο δυθῆνα ἀπιὶ μγμιιπἰ πῆ, --τ ἃ 
γι ἢ πἰο ἢ ἀνθ πηθη οὗὨ (Π6 ψυτὶὶ δαπιῖς, δὲ 
ΠΟ ἢ ΟὨΪγῪ ἰογοτπ οἵ {ἰ1ὸ ἴσαι τίν ΠΥ πη ἀοτϑιαπά. 
Υε λαυε ισεαγίεα, εἴς. ὙΠΟΓΘΌΥ ἱξ τς Οοά οἵ ἰη- 
ἢηίτε ρμαδιίοποο νοδτεὰ ὃ Νοῖ ὉΥ οὔὐῦ ρῥγανοσβ. Νοὶ 
αν ΟΥ̓ οὔν ἰηῇγηχεἶθα, πὶ ἱπάσο ΟΥ̓ οὐτ᾽ παγά- 
ἢ685 πὰ βῃ ὈΟΓΠΏΘδ45, νυ ϊσ ἢ 1} ποῖ σοηΐδαδ ΟἿΣ 
ΚΖυΐ, απ ὃὈ6 σοηνογιος, 

ὁη εἶ. ἰΐν 1. ὙΒουρὴ ἘΠπόγα διὸ αποϊδίίοηδ ΠΌΠπι 
εἶς ΟἹὰ Τοεβιδιηθηὶ ἰῃ τῆς Ναινν, νυ ἰοῖν ἀγα τὸ 6 τό- 
δι οὰ ΟἿΪΥ 48 δὴ ἀρρὶϊοδιίοπ, [που Ρ ἢ ποΥεῦ ἃ γδῃ- 
ἄἀοιῃ οπ6, οὗ {π9 ἰδησυάρο οἵἉ τῆς ΟἹ, γοῖ, ἰπ δὶ! τὰ 
γυοϊδιίοπβ, Μγἢἰς ἢ γα δοοοιπρδηϊοὰ Ὀγ δη ὀχρίδηδ. 
τἴοπ ἔγοπι ιἴ6 Τοτὰ Ηἰπιδεὶῖ. οὐ ἰνΐ8 Αροβιῖ]εβ, τὸ 
πᾶν {π᾿ πιουῖ σοΥ δίῃ σΟπ Πίασγυ, Ἐπ ̓ς ἢ ̓πίοτγταϑ 
6 ἴον ἴη6 ΟἹὰ Τεδίδπιοηὶ Ὑυγίτεγ Ὠἰπκο  Γ πάοτ- 
δεἰοοά, ἀηὰ ἴον ἢ6 Ἡουϊὰ πᾶνα ΟΥΠΟΤΕ πη οτβιδηὰ 
᾿ι8 ργορῆθογυ. Οα εἰἰδ στουπά, διισ ἢ δ ἰῃ 
κου οἵ Μμ]. 11}.1, δΣ Ηηρείοη νοῦς διὰ οἵδογ πδνθ 
πἵνοη, ἰδ Ὡπίσπαῦϊο ; ἴον Ὑπθη {πὸ Ἰωοτὰ ΗϊἸ τθ6}Γ 
(Μαῖι. χὶ. 10; [μυζκὸ νἱΐ, 237) δαγς, “ ΤὨϊΐδ ἴ6 "9 οὗ 
Ὑοπὶ ἰΐ ἰ6 τυγ τἴδη,᾿ ΜΠΡ τιδὲ ἀπά οτβιδηὰ ὃὉγ, ἝΝ 
ΤΑΘδδο ρον," ὁ ἀοβηϊ ροζβοῦ, ὅγος παπιοὰ ὉΥ 
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δοἢΐ, ἀπ ποῖ τη ςο]]οοιῖνα υοὰγ οὗὨ [π6 Ῥγορμείβ, 
ὀχιοπαίησ ἀονη τ 70. το Ἰδαριῖδι. ΙΓ τότ 8 
ἴο νὰ ἃ δοιοπὰ οοπιῖς οὗἩ οὖν ογὰ, ᾿ς πᾶν Ὀ6 88- 
δαγλοὶ {παῖ τὴ 6 ῬΓΟΡἬΉΘΟΥ ὈδίοΓθ ἃ8 ν}}} Ὀ6 Πι] ]]οἀ 
ἱῃ Δἃ}} 1185 ῥαγςη]αγα, ἀηἃ [ῸΓ [6 ὙΘΓΥ Τρᾶβοη {πᾶ 
δ! δοὶ Κπον 8 πὸ αἀἰδγοηοο Ὀδιννθο ἃ ἤγδι δηά 
δοοοπί οοπι της οὗ [π6 [μγὰ, δηὰ ἰ8 Μοδβίδῃ. Νον 
ἦς σαηποῖ Ὀυῖ Ὀ6 ἀχροοῖοα, ἴπδὲ [Π6 ϑοοοπά οοπιὶηρ 
οἵ τὰς ογὰ Μ}} ὕὈ6 ἀοουπιραηϊοὰ νυ [9 88Π|6 
Ρυν οδιίοη 68 τΠ6 ἥγει 88. ἵπ 1πὸ οἰ] άγθη οὗἁ [8- 
ΤΑΟ], διὰ τπδὺ [Ππ6 ῥὑτόουβ8 οἵ τὨϊβ ρυγίἢςδιίίοῦ νν}}] 
πάνθ το δΆπλθ ΚΟΥ] σλ186 δηιὶ γος. ΓΒουρσἢ 
ἐΠΐδ ἰν ἴο Ὀὼ Ἔχ ρϑοῖοα, ἐς Ὀν ΠΟ τηθϑὴβ [Ὁ] ον 8 τὰϊ 
τ 11} ὍΘ δοςοι ]} δι ἃ ΕΥ̓͂ ὰ ἐϑιΟηα βαπαΐης οὗ 
Φοπη τη6 Βαμιίπῖ, οὐ ὉΥ ἴῃ6 βοπάϊῃρ οὗὁὨ Οπ]Υ οΠ6 
ΤΩΔΠ, δίτου τπὸ Τηδηηοῦ οἵ ΕἸ) ἢ, δίης6 186 γΕΥβοὴ 
οὗἨ τ6 [ογτὰ Ηἰπιβοὶ ῦ ἰ86 σΑγ ἢν τὸ 6 ἀἰπιῖπ- 
δυϊεπεὰ ἔγοπι (δ ΟΥ̓ ΠΪ5 [ὈΥΟΓΆΠΗΘΥ: {π6 [οὐ 15 
οπ6; ἴϊπ6 [Οτογα ποῦ, ν Ποῖον Φοιη οὐ ΕἸ) Δ}, πᾶν 
να πογο τἰδὴ οἠ6 : ἴῃ [οτὰ ἰ5 ἴον 4}} παιιτίοπο ; Ε}}- 
Δ δπὶ δοῖιπ οἷν ἰοῦ τΠ6 ρϑορὶὲ οὐἉ ᾿βγβοὶ ; βπὰ 
ΨΠδπ ἴΠ1|ὸ βεοοπάὰ οοτηίην οὗ τἶἰ6 [οὐ ἰ5. δὲ μαπά, 
ἘΠΕΓΟ πὰ γ Ὀδ ΑἾΒῸ διποὴρ ἴπ0 ἀϊβξνοπις πδιϊοηβ οὗ 
1η6 ψοτά, ἀἰ  τομΕ πποβϑοηροῦβ, κα 1} ἢ δηὰ 
Φολη, ἴο ᾿ὐλη ταν! 116 ΜΔΆΥ οἵ ἴ1Π0 [ωοτὰ, 88 πα εοὲ 
ὍἜ5)ὲ Πονοϊαιίοη οὗ Φοἢπ δρθαΚ5, ἴῃ τἢ6 οἸ]ονοπιῃ 
οδαρίον, οὗὁ ἴννο πο} νυ} 6 8868. 

(π νεγ. 5. ὃς περ ον γΈ ΠοΥ τοιηαῦκ, δὶ 
δεΐίνοοη ἴπα6 ἤγβι δηἀ βεοοηὰ εἐοπιΐηρ' οἵ οὐὖὖ [,οτί, 
8 ῬιΌςο85 οὗ ραγ ἤθη [Δ Κ68 ρίαςο ἰπ ροτηοῦβ οὗ 
Οἰτίϑιομάοπι, ὈῪ νἱγίια οὗ ψ ἢ ον οἶδ ἐπιραγο αἷθ- 
τηθηῖς ΜὉ}}] Ὀ6 οδϑὶ ΟΥ̓ τῃ6 ΠΟΙ] ον 655 δηὰ ρῬγοίμπα- 
εἰἴἰοη οἵ οὐ 8 δογνῖίςθ δπϑπά τ6 Ομ υβείδη οὨΓΘΟΙΟΥ 
Ὑ11 06 ὀχροϑεά, δπὰ ἔπ ἔγὰθ ΟΠ εβεῖδπ νυν} σὸ τὸ 
τηθοῦ ᾿ἶδ ἑπταγο ΡΊΟΓΥ, 88 ΔΙΟΥ 4}1 Ὠ15 ἱπου δυο, 
δη οἴφι ἤσγγυ {γ|8, ἢ6 τοβθοῖβ [ἢ6 ἐπιαᾶρο οὗ 8 
Οοὰ «πὰ ϑανίουτγ. 

Αἰποης πο ΘΟΙΠΊΘη ἴδίοΓ8 οὐ ἴὯ6 ῬΓΟρ οίΒ, τγ8 
τησδῦ τοῦ Κο {Π6 στοδὺ Ἠδηᾷο], ὉΓ ἢθ [858 ἰπ βιιςἢ 
8 ΨΔΥ ἢ]Πιδιγαῖθα τὸ [6 νγουἹὰ τπϑὶτ πιοβὲ ναὶ σεν 
Ῥτοριοεῖοβ ἱπ ἷ5 Οταϊοτγίο οὗὨ [6 Μοβοΐα!, ἐμὰς ννθ 
ὁδηποῖ το ἴΠ6πὶ υυἱτποιν Ὀοΐηρ τοπιϊπ ἀρὰ οἵ ἰκἰ8 
Τα δοι! σΟΙΠΠΠΘΠΙΆΓΥ, διὰ ὈΠΟΓΘΌΥ 6 ἰηπρίγοα, 88 
ἦτ νοῦ, ἴο ἱπιογριοῖ ἔμοπι. Γμὶβ ἰβ ΒΡΘΟΙΠΥ ἐΓὰΘ 
οἵἉ τ||8 Ια8ὲ ῬγορΠΘΟΥ̓͂ οὗ τ6 ΟΙα Ταεξίδιηοηι. 

Οἱ ΤἸδρΡ. ἐν. 1 ; Βελοία, ἰδ εἰαῃ οοιηείὴ ! Τνο Αἡ- 
νὸπϊ αὐοπίοηϑ : Ποδὲ ἴποὰ θεΐϊανο ἴῃ [ἢ σοπηΐηρ; 
οὗ τ6 οτὰ ἰπ δι Πϊδιίοη 1 δηὰ ἀοδὲ τποὺ Πορὸ 
ἔοτ ἷβ οοπιΐης ἰπ σον ὃ ΤΊ ον] τᾶ  Ὀοϊονο 
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Τῆο Τονὰ οποθ βαϊὰ, “ Βοδδοὰ δι [ὮΘΥ ψ80 
δανς ποῖ βεθῃ, πὰ γαῖ πᾶν ὑα ίονοα,᾽" δπὰ 1 σὸ- 
ΤῊ 815 ἴτι6 ἀονγη τὸ {πὸ βοσοιὰ οοπχίην, Νοῖν τ» 
δῖδπαϊηρ ἀοά (418 ἴο [γ18 ροορὶοθ, Βεῃο ἃ 1 ἴὺγ τγαθ 
ἢ Πα ἰτ5 ογο ὀρθῇ [Ὸγ παῖ νν ἰσἢ Παρροποά δὲ 
(6 ἢγβὶ σοταῖηρς οἵ ἴπ6 Τογὰ, ἴον (δὲ νν ἢ ἢ Μ|}}} 
ἈΑΡΡΘΩ αὖ ἢ18 δοοοηά, ἀπά (ὁ γ ἔπαὺ Ὑ ΒΙ ἢ τηδὲὶ 
ὨὮδΡΡΘη ἱπ 8, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ τπδ0 τῆ6 ἤγβί ἃ8. νν6}} ἃ8. ἴ}6 
βοοοπὰ ΘΟΤΏ ΠΡ’ ΠΊΔΥῪ ΡΓΌνΘ ΟἿΓ βαϊνϑιίοη. 776 δἠαὶϊ 
ΡῬΥόρανε ἰδε ισαῃ δοϊογδ πι8. ἘΝΟΤΥῪ πιϊπίβίου οὗ (ἢ9 
Ομυτοῖ, δηὰ ὄνοσΥ Οδγίβιίδη, ἴθ τῃ6 πιοϑὺ ὑγίναῦθ 
οἴτο! δ, οα ῬΓΟΡδΙΘ [Π6 ΨΑΥῪ οὗ ἴπΠ6 Ιογὰ ὈΥ̓͂ νάΓῃ- 
ἴῃς δηὰ ἰοποπίησ, ὮΥ ΘΧΘΠΙΡΙΘ δηὰ ἱπιογοθββίομ, Ὀπξ 
ἢΘ 8 ΟΠῚΥ 8 βοεγνδηῖ, δῃὰ τησδὺ νας ἴῃ 06 Πα τα ἐγ 
δηὰ ρϑιίοηοο οἵ (ἰ6 ᾿ογὰ ΗΪπιεο!. Ἐνογγιπίηρ ἴῃ 
16 νου] ἁ 15. ϑαβϑῖθ ἴο ὃ6 οϑἱουϊαῖοα, (πδπ [86 ἀΔΥ 
σὴ τ Τογὰ οοηηοθ δη δϑβίοῦ ἴὸ Ὁ6 οπάυχοὰ 
τπδη ἢἰ8 οοτηΐης. 274 «λαίί εἰξ αα α γοϊησν᾽ε ἤνε. 
Το τοῆηϊηρ οὔ [Π6 Ἰωογὰ 88 118 ἄγ, δῃὰ ἴθ ἀδῪ 
οὔ 186 [νὰ ἢ48 [5 τοῆπίηρ. ὙΠ δὶ βδ᾽ ΑΙΔΥῪ τοΥ- 
ΤΟΥ, ἃπὰ τῆδὲ δἴγοηρ ΟΠ ΒΟ το πηαϑῖ τἢ 8 οοτὰ- 
Ραγίβϑοῃ οἵ τῆς ἀἰνίπο τοῆηοῦ νοὶ ἰπ τ] 

Τῆς ρμαυγδἵηρ ἤγο ἰ8 αἴ παηὰ τὸ πδ 4]}}. 11 ὑγίη 
αὐτὴ τ ἃ τοτίατο, Ὅν νν Ὠἰοἢ τῃ6 ποτὶ ἢ89 Ὠ0 βοοὲ 
ἵπρ ὈΔ1πὶ; ἰδ ρϑηοῖγεῖϊοϑ Ὑ πὶ 18 πηοϑὲ δεογοῖ δῃὰ 
ἱππιοϑῖ ; ἰδ τῆ κο8 ὨΔΉΪΝ 65: ὙΓΠΟΙΠΟΓ νγὸ δ4}} ὃὉθ 
δοκπον]οαροὰ ὈΥ το [οΥ, οἵ οδδὲ αταῦ. [Γ᾿ 
του Ἱὰ δα (πα [,ογά᾽ δ, ἰῃΘἢ Ἧ6 ΠΙΔῪ δαΥ, ΓΒ [οτὰ 
δἰϊδ, πὰ 145 [18 ογοβ ῆχϑὰ ὉΡΟῚ τὴ6 ὄνθη ἰῇ ἔδθ 
ἔαγηεοβ, δπὰ οβρθοα!}Ὺ {ΠπΠ6γθ. δ ἰμύθπὰ β ΟὨ]Υ͂ ΤΥ 
υτἱῆοιτίοη, ἀπ ἃ 5οι)]ὰ {Π|Ὸ 8πι8}}65ὲ σταΐη οὗ ρ0]4 

τπ διῖ ἢ αηι ἰονα ὕο θυ πη ἰπ πιὸ, Ηδ (ἰοο8 ποῖ δρβς. 
ΤΏ ΔΙΥΗΥ͂ ΧΥ ἢ Γἢ τΠ6 ἀτοβ8 οὗ {π|8 σου] ; ἀπά ἷβ ἀθ- 
δἰ τη ἰ8 τἴπδὺ Πἷβ ἱπιᾶρ6 ΠΙΔΥ Ὀ6 γΓεβοοιοα ἰπ τηρ, διὰ 
1π88 1 πιαὺ Ὁ6 ἀοοορῖϑῦ]ο ἴο Ηἶπι. “6 Ῥγαγὲγ οἵ 
ἢ πα τν ἀπα (αἰτἢ ἴ5, Ο 1ογά, ἱπουρὶ ποῦ δῃου]άδι 
ἤπα πο μοϊὰ ἰπ πι6, δῖ πλὸ ΟΠΪΥ ὃθ ἰουπὰ 88 υδε[] 
δι νοι. 

Ννεγ. 56. ον βυάάθηϊγ πὰ ἤονν ἀθορὶν νν}}} τὴ 
ἀὰκν οἵ ἠυάσιηοηΐ ἱπίογταρι (6 ρμυΐϑυ 18 οὗἨ {16 
σοῦ! Ηυν βιιάάοηΥ! [ὉΓ [0 ρῥιόρἢοὶ δᾶγα, 
“»ιἀάοη)ν,᾿" 8η “8 δυἢδ ψῚΠ688,᾽᾽ 80 τῦδι εἶνα 
νον] ψν}}} Ὀ6 δυγρτίϑοα ἐπ ἐΠ6 πιίάδι οἵ ἐϊ8 ρυγειξα. 
Ἦοιν ἀινερὶν  ἴοῦ Αἱ! υητσῃίοουβ δοῖΐοπ8 δηὰ 
ἐδιι568, ἰοννανοῦ ρτθδῖ, ΟΥ 11{||6, νἱ! Ὀ6 το ἀμοά, 
δηά Ὀγοιρῖ το μῆς 1π ἘΠΕῚ. ππρο ἢ π6868. ὁοῦ τῶ 
ΑὈ]6 ἴο οοπιίοτε ἰπη50}  ψἱἢ τῆς ποτὰ, “" ΜΥ νυἱῦ- 
Π658 ἰδ ἱπ ᾿ϑᾶνυϑῃ ἱ ̓ - τἰὴο ορροκίτς οὗἩ {6 τῆγοδῖ- 
οηἰης νογὰ, “ ἃ διυν]ϊῆ τ] 0Π668 : ἢ Πθπο6 [ἢ 6 ατοϑθῶ 

οΥ ποῖ, {πὸ [μογὰ ςοπιϑίῆ : [Π6 νγογ] ἃ πιδὺ ργεραγο | ουὐπ)ὲ8 ὑἃρΡ, κλνο 1 «. νἱϊηθθβ ἴῃ ᾿ιδάνθη τὸ δαγ 
ἰγβε] , οὐ ποῖ, ἴη6 Ἰωοτὰ ἡάσεβ. ΤΊ ἤτθι Αάνοπι αι ἀἄοεβ Ηδ 860 ὙΐΠῈ 8 4}}- 866 ΠΡΗ͂ΩΔΥο 1 δηὰ 
10Ά0}16 8. τ15 16 ἰοττηογ, απ ἢἷδ ϑδοοοηὰ Αάνϑης τπ6 Ϊ υμαῦ βοηίθποο ΜΠ] Ηδ μογθδίϊον μ888 ὑρ68 τη6 Ὑ 10} 
Ἰδιῖοσ. ΑἸΠΟΥ ρογῆδρθ 6 ἢγπιῆ ἴδε ὕθϑῃ δβιιηρ,, | εἶδ 4|1-ἀοοἰεῖνο 1108 3 
“.ΑἸ} Ομ τίει ψχαῖς ἴογ ἴθθ6, Ο ϑὅοη οὗ Θοα ! ὲ 
σὴ ἯΘ 8120 5ΔΥ, “Αηά ΙΟΥ6 [ΒΥ δρροιτίηρ ᾿" 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΨΥ. 

ΤὴςῪά εορῖο ατὸ γεδιιζεά 70᾽ εοὐιλλοιίαϊηρ (λα ἴεσαὶ Τι46ε απὰ Οὔενίησε. 

ΟΒάΆρτεε [Π|. 7-12.Ψ ᾿ 

7 Ἐνϑῃ ἔγουι {π6 ἀδγβ οὗ γοὺγ ἔἈ ΠΟῚΒ γ8 ΔΓ6 φΚῸΠ6 ΑΥΑΥ͂ ἴγοπι ταἷη9 ΟΥ πη 68 
δὰ αν πού ἱκαρὺ ἐΐεηι. Ἐδίυγηῃ ὑπο τη, ἀπά [1 ν|}}} γϑέυτη ἀπίο γοῦ, βαῖἢ ἐδ 

8 [μοτὰ οὗ Ηοείδ. Βυὺ γο βαϊὰ, ΤΥ μογϑίῃ 81}8}} τὸ τοίαση ἢ Ὑ7111 ἃ τῦδηῃ στο ̓  [ἀοίγαυα} 
αοὐ Ὑοὲ [{μαε, Κόπιαν, Κεὶ!, Ρυοθοὶ 7, γ86 ἴδνθ τοῦϑὰ το. Βυῦ γ8 βαὺ, Ἡ ογαΐῃ 
αν Ἧ το θὰ πε ἢ [Ι͂ῃ ΟΠ 68 διὰ οβοιίηρβ., [1ὴ {πὸ δηὰ μθαᾶνο οδεσίηρ.]) 
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9 Ὑο αγὸ ουγθοα Μ 1} 8. ΟὔΓ8Θ : ἴογ [γ8{] γ8 πᾶνϑ Το ὈΘα τη6, δυδη (18. 016 πδιϊοῃ. 
10 Βείηρ γ8 411 (86 0868 ἢ [{{}}}6} ἰπίο 86 βίογθῃουβθ " [ἰγϑδβυγΥ ], ὑπᾶὺ {6 ΓΘ ΤυΔῪ Ὁ6 

τηρϑὶ [(ο(1, γυϊρείο εἰδμε} ἴῃ τηΐηθ ἢο 86, δ! ργονΘ, ΓΘ ὨΟῪ ΠΘΥΘΥ δ, βα1 ἢ (μ9 Ινοτὰ 
οὗ Ηοβίβ, 17 1 ν1}} υοἱ δ ὀρθὴ γοὰ ἴθ πιμάονβ οὗ βϑανθῃ, δὰ ροὰγ γοὺ οἷϊ ἃ 
Ὀ]οβϑίηρ ὑμαῦ ἐλόγο εὐλαὶ οὶ δδ γοοηλ ϑηουρὶ ἐο τεσοῖυο ἐξ δ [ἴ0 Βιρογα θα ΠΑ ΠΟΘ]. 

11 Απᾶ 1 1] τεῦυκθοῖ [Π6 ἀθνοῦτονῦ [ῸΓ γὙοΟῸ 88 κϑβι" δηὰ 6 8})Ὰ}} ποῖ ἀθϑβίσου ἐῃθ 
ἔγαϊϊ8 οὗ γουγ στουπᾶ ; ὨΘΙΔΠΟΓ 8}}4}} γὙοῸ υἱὴθ οδδὺ Β6Γ ἔγυϊι 1 Ὀοίοσθ 1.6 ποθ ἴῃ 

12 {μὸ ἤε]ὰ, βαῖ (6 Ἰωοτὰ οὗ Ηοβῖβ. Απὰ 4}1 πδίξοῃβ 8}}8}} 041}} γοὺ Ὀ]θδϑϑα : ἔοὸσ γϑ 
588}8}1 Ὀ6 ἃ ἀθ6}] »  βοπιο ἰδπά, βαῖυἢ (Π6 ωμοτὰ οὗ Ηοϑβίβ. ; 

ἘΕΧΤΌΔΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. : 

1 τ. 8. -- ϑ 91), ἰουμὰ ΟἿ] ἴπ ῬΊΟΥ͂. χχὶϊ, ὃ : ἰο οἰοαῖ, ἀαίγαυά. Το Καί. ἰδ υδοὰ Ὠοῖο ἰδ ἐδ) δοῦδὸ οὗ: ἀδεο ἃ σὰ 

τοῦ ἀοά. Ξ 

8 ον. 8. -- ΓΙ 7. Τθὸ Βοαγο οδοείης. 
8 ας. 10. --- Τὴ πθοἷο εἰεδιο. 

4 γον. 10. -- ὙΣῚΗ, δἴοσομουδα, ΟΣ ἰσϑϑϑῦγ ; Νε. χὶ. 14. 

ὃ Υοτ. 10. -- Ν ΓΏΝ, οὶ δὴ οοδἱὰ, τσλείλεν ποί. 

6 οσ. 10. --- Ἶ πιοδὺβ ποοᾶ, ἰδοῖ. 

1 ας. 10. -- ὯΞ πιορατίνον (Ὠ6 ̓266 --- δογουά καὔλοίοοογ. 

11. --- ὝΏ, το τοῦτικο. 1ὼ οἱ. ", ἃ, [Ὲ 15 ἐσειαϊαίοᾶ, φοεταρι. ὯὩ}.2, ἀκεῖνο οἵ το, 8 Υας. 

Φ Υον. 11. -- Τῦο υΧΧ. τορὰ, ΓΤ ΕΝ, 1 τι} ἄροιτο. 
10 Υος. 11. -- ὈΞΦΓΙ, ΤΑΪΘΟΔΙΤΥ, δρρὶἰφὰ ὑο ἔδφ νἱτϑ. 

11 γοι. 11.-- ΓπῦΣ. Το ἔσίυο ἰο Βοῖθ υδοὰ οομεηροοί, ἰο ἀδηοῖο ἃ μβεοῦαῦϊο ἔσίυσο οοσύστομοθ. 860 οεᾶ- 
Βοίμγον, 908, 1. 

ἈἘΧΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΘΑΙ, 

Ψψεν. 7. Βοῖυσῃ ὑπο Τη6, διὰ Ψ ΜψΠ]| τού 
απο γοῦ, δα 186 1 οτὰ οὗ Ηοεοῖδ. Αὐτοῦ 96}1ο- 
γδϑῖι δὰ δηποιποοά τἰ6 οοτηΐπς ἀ ΠΕΤΑΘΣΣ ἴον τΠ0 
ἰουρ-οοπίϊπιοα ΓΓΔἢ8 ἴοπβ οὗ ἔθ ρεορίε, ΗἜς 
διὰ ἃ ρτιδοίοιιϑ ὑγοπιὶβα, ἃ8 ἰη Ζϑοῖ ἰ. ὃ: “ Τυγη 

Ὁπῖο πι6, δαϊτἢ τἰἢ6 Τοτὰ, δηὰ 1 νῖ}} τϑιιγη ὑπὸ 
γου.᾽" Ι[Ιπ βοϊ σὶρ ἴθουδ ἀο᾽ πβἷοπ, βδαυρροδίπρ; ἴππὶ 
ΝΟΥ ἴδοκ ποιῃπίηρ, απ ποοὰ πὸ Ὠίδποορ, [Π6Ὺ 
ἱπαυΐτο, Ἡλεγεῖπ, ἰπ δὶ ρδγι συ ΑΓ, 88.8}} τὸ τὸ- 
ἄγη 8 ΤῈ ργορίνοὶ ὑπογθ ρΡοΟη βἤονν8 [ἢθπὶ πο ὶγ 
δἷα. ΤΏΟΥ ἀο νῆδἱ πο τηΔῃ β᾽ομὰ δὲϊοπιρὶ. ΤΟΥ 
ΕΥ̓ ἴο ἀοίτδυὰ ἀοὰ ἴῃ {Π6 {86 ἀπά παδνθ οἤουίην, 
οἰτδοῦ ὈΥ ποῖ ρβαγίς τδπὶ δὲ 4}1, ΟΓΥ ποῖ ραγὶπρ 

ἐδοπὶ ΔΒ δου. ὙΠῸ νοσὰ 93.9.1), νυ πίῖςἢ οο- 
ΠῚ ἐδ οηἷν ἱπ Ῥτονογὺβ χχὶϊ. 8, ψίογο ἴτ ἰδ 
ἰσδπδαιϊοὰ, δροιὶΐ, τιοδπβ παγὸ, 86 ἴ:6 οοπηροίίοη 
διιονγβ, ἀε)γαιά, οὐετγεωοὶ, οὐεαὶ. 

γοι.8. ὙἪ᾿Σ δ τῶδῃ σοῦ (οὐ ἀεοίγαυ δ) αοα 
Το Ῥτορῖιοῖ Ἀγ}ρ64}8 ἴο τοἷν ςοηϑοίθῃοο ἔοτ ἃ ἀθ- 
οἰδίοῃ 48 ἴὸ 6 ὑὈδϑθηθαβ οὗ {ποῖγ οοπάμοι, Βαϊ 
γὸ Βδνὸ σορθθά, ΟΥ ἀοίγαυδοά, Σ26, οΥ, Τμβδῦ γὸ 
Ὧδνο τορρϑὰ τῶϑ. Ὅν 18 ἃ ΤΟΆ8Οῃ Οἵ [Π6 ῥτο- 
νἱουβ ᾳυοδιίομ, δίποα γοι μανς ἀείγαιι 6 πιο. 
7 Εἰἴ6 δὰ οὔδσίης. “ἰδ ἷδ 8 ἰδοδύοη 

οὗ το τηβηηοῦ ἴῃ νψν ἢἰςἢ ΤΟΥ πα τουῦοῦ Οοά. [πῃ 
Νοῖ. χίϊ. 10 τὸ ἥπὰ α βιγίκΚίηρ οοἰπείάθποο π|ῖτῇ 
εἶθ τοῦθ. “1 ρεγοοϊνοα, ταὶ [6 ἰἸοῃὸ οἵ {πῶ 
᾿υϊϊοα πλ ποὶ ἱὰ εἶἴνοη ποῖ. Τοη Ὀτουσῆϊ 41} 
Φυάδι τἢθ εἶἰπθ οὗὨ τ 6 οογῃ, πΐπο, δηὰ οἱ! .᾽; 
Το εἰς, δεσοταϊηρ ἴὸ ον. χχυὶϊ. 80, δηὰ δα. 

χκὶν. 92, γγδδ οὔ [6 σοόσγῃ, ψ͵π6, δηὰ ΟἹ], δηὰ οὗ 6 
οὔ πὸ ἤοςϊς απὰ ποτὰ, ἴον [26 πιδὶ πιθῃ- 

Φιοοοί 6 [ονῖῖος.. Τα Ὠοανο-οἤοείπρ' --- ἴον (παι 
ἐθ ὮδτΟ τγοίεσγοα ἰὸ --- τνδϑ [Π6 ρογεοι οἵ [Π6 ῥτίοϑιβ. 
“ ἴὕο εἾν4}} ργῖνο ι᾿λ6 μοανο- οἤεγίηρς [0 ἴδ ῥτοδίβ.᾽" 
ἦτ γαϑ ῬδγοΪ 8 ἔτοο- ἢ] οἶδεν πο, δηὰ Το- 
δεηϊδοὰ ὃγ [6 ἰανν. ΤΌΟΥ Ἡλι Πο]ὰ ἐἱε1ο6, ποῦν 

διδιναἀΐηρ (ἢδὺ Οοἂ Πιδὰ δἰτεδαὰγ νἱ δἰ ιοὦ ποτ τὶ δ 
ΒΟΥΘΙῸ ΡῬιΠἰϑῃτηδηϊ, Ἡἰοἢ ἀρρτγανδῖθα ἐπεὶγ μα. 
ΤΟΥ πδὰ θθθη οὐγβοιὶ, 85 γ͵ὸ ἰσδῃ ἴσου {ΠῸ [οἱ- 
Ἰοννης Ὑ Υ865, Ὑὑἡ ἢ ΤΑΙ τ οὗ [86 παγνοδί δπα ἴβιβ- 
ἷηο. ΤὨίδ συγδο ΠΟΥΤΟΒΡΟΠἄθ! τὸ {πεῖν βὶπβ. Α8 
{πον ᾿ιλὰ τοαδοα ἴο σῖνο Οοὰ 8 ἄπο ὈγΥ τὺ ηοϊὰ- 
ἵπς 106 υεπον δηὰ οἤεγηρδβ, δὸ δὰ ἦτ ὙΠ ΝΒ 
ἴτοπι τπδ6πὰ τἢ6 ῥτοάμς (8 οὗὨ (16 δεϊὰ. 

γεν. 8. Ὑο δῖὸ ουχεοὰ ψ ὶῖ 86 σσϑο. ΤῊΘ 
Ροδίείοη οὗ "6 ποιιη δείοτο δῖι6 νογὺ ἰ9 μετὸ ΒΙρὮΪΥ 
Θῃιρἤδιὶς. οὶ 29 γὸ ἀδοΐγαυιἃ. [{ὶ8 ποῖ ποοθϑϑ- 

ΦΑΙΥ͂ ἴ0 τοραγὰ 886 Ἷ δα Ἵδαβδὶ. 
εν. 10. Βχίηφ γὺ 411 186 εὐἰδηοβ πο [Ὧ8 

δἰοσθβουβο. 111ὸ ριορῆθι πον ΘΏΪΔΓΡῈΒ ΡΟΝ 186 
τπηοᾶθ οὗὨ γτοοουδγίηρ 6 ἀϊνὶπθ ἔλνου. ἴδγδεὶ δῃοιυ]ὰ 
ποῖ, 85 Ὀδίοτγα, δα ὕβεκ δ ρμβᾶγὶ οὐ πὸ τι} 65, δας 
βῃουα ρΡαγ {πὸ οἷο πίπουῦς ἀεἰγαιάϊηρ Φεδονδῖ, 
παι τότ ταϊκς ὕθ (οοὰ ἴον [6 ῥτίοβῖ δῃὰ [.22- 
Υἱῖοβ. Νοιν ϑιδηάϊης Φοπον ἢ ν 88 ΠΟΤ ὙΠῸ 
{Π6 τγίοσῖδ, γεῖ Ηο σδῃηοὶ ΒΒ: γ [6 ἈΘΟΡΪῈ ἴὸ νι" 
᾿ιο]ὰ τὴ ἐᾷ 

Βιοχσθοβουδο. ΤῊΐδ δῖ ποιὰ 8 ἰσδηϑ᾽ διῶ, 
Ν οι. χὶϊ. 12, ἐγεαβιιγίε. ὙὍὟε δηὰ ἴῃ 9 (Ἀπ τγοηίΐοῖοθ 
χχχὶ. 1], τπηθπιίίΐοη οὗ οἸδιΏ ΟΥ̓ ἱπ ἴΠ6 Τεῖμ]ς, ἰπο 
νΐοἢ ΠΟῪ τ γο ἴὸ δγίηρ ἴΠπ6 εἰ θ6. 1π Νε. χ. 
88, 10 ἴον .ῖ68 γγογῸ ἴὸ Ὀτίηρ [86 ΕἰΠ6 ἴ0 πὸ οἰδδτα- 
Ὀετδ, ἱπῖο {Π6 [ΓΟ ΒΌΓΟ- ΠοΟυ86. 

Ῥγονθ ΣΩ6 ὩΟῪ Βοσον. Το Οὔὐδοὶ οἵ εἶα 
ΡΠ οἵ Φεπονδῃ ν᾽ οῖ, Ὑ ΠΟΙῸΣ Ηδ που]ὰ Ἀ6 
Αἰ τε] τὸ ἢΐδ Ῥχοτἶδθ6, ἴον [8 γγὰ8 ποῖ {Π6 δι. )εεῖ 
ἀπάον ἀἰδουπείοη, Ὀυῖ ἩΠεῖδοῦ Ηθ δ ἃ ΠΟΥ δὰ 
τὶ οουθ Οοά, ἴον εἶδ ἢδὰ Ὀδεη οΔ]16 ἴῃ φυοδιοδ 
Ὁγ (ποπι. ΤΊ ΘΥ τ τὰ πον ο ρα Ηΐπ ἴο ἴδ ἰδεῖ, πὰ 
Ἰοϑγη ὃν ἔπ γϑβΪὶ οὗἩ τὴ ἐχρουταοηϊ, ἰη τὲ τὸ- 
Ἰαϊίοπ Ηδ 5ἱοοά το ἴΠδ6ηγ. δηὰ 630 ᾿οαγη, [πὲ 85 δ 
δὰ τπηδηϊεδιοῦ Ηἰπιϑ6} 85 ἃ μο]γ Οοά ἴῃ 5 δ. 
νοτῖγ, δοὸ δ που]ὰ αἷδο ἀο 50 ἱπ ἢΐδ ξοοάῃοδα, διὰ 
[6 δοιπάασποο οὗ [πὸ ὑ]εβδῖπζα οοἠίδετοὰ προ 
ἴοθ86 το ΚΟΟρ ἢιὲϑ ΟΟἸ πη Πἀὐτηθη (8. 

1ΣὮ11: ψ|!} Ὡοξ ορϑὰ ἐδ νηάονυσο οὗ Βϑανοσι. 

Φ 



᾿ ΟΠΑΡΤΈΕΈΞΒΒ ΠΙ. 15-ἸΥ. 6. 

ΤῊϊ8 ἰ5 Ὁ ὃδ6 τοραγαθὰ 88 δῇ ἱπάϊΐγοος αυδβιίοῃ, 
ὐλοίλεγ 1 “1}} ποῖ. Ομρέπ ἰλδ ιυοἱπάοιε. 6 τοδὰ 
οἵ τἰ6 νἱπάονε οὐ ποᾶνϑῃ ἰηῃ θη. νἱϊ. 11, 2 Κίηρ8 
νἱ]. 2. ΤΠ σορίοιυ δ]οδοίπηρ 18 ΠΟΓΟ σοι ραγοα τὸ 
ταῖη οοπιὶπρ ἀοννη ἔγοπι πόανθῃ. 

Απὰἃ νοὺΣ» οὔ υροὰ γοὰὺ 8 Ὀϊοθδδίη {111 ΤΏ ΟΣῸ 

[5 Ὡοῦ δβιιδηαίθηογ οὕ σοοσ. ΤΠ νογὰ ὟἿ πιθϑη8, 
δ ΠΠ]Ἰείοποι, πὰ τοόοπὶ ἰΒ ἴὸ 6 πἱπαάογπίοσά, 88 ἷπ 
Ζεςῖι. χ. 10: “πὰ μίασϑ 8[14}} ποῦ ὃῦ6 ἰουιπὰ ἴον 
τποῖ,᾿" ὙΒΟΤΟ ρίαοα ἴδ ἴο Ὀ6 δαρρίϊοἀ, 85 Ποῖα 

ΤΟΟΙΉ. ὯΞ πορσαιῖνο8. [ἢ ἰάξδα οὗ 1ἢ6 ποαῃ 88 ἴῃ 
4. ν.ὄ 14. ΓΙ ἱπιογργοϊδοη, γευσν, δαορίοα ὈΥῪ 
ἡνογάσκ νον : “ΤῊ τότε ὕ6. ποῖ ὁπουμὶ, 6}}1} ἸῺ Ὺ 
δὺυπάδιηςθ ἰ8Β οχμειυϑίοα : πὰ 5ίποο [ἰδ απ ΠΟΝΘΓ 
Ὅθ, Ὠιεγοίογθ ἰδ πιθδῃ8, ἔογονον,᾿ 8 βίγαϊποὰ δηὰ 
πηπαῖγα]. Ὑηὸ ϑδοριυδρίης 88 ἐπιηδβὶ ρα ἰξ: 
“17π|}} ἐπόγα δῃοι! ἃ ὕὈ6 ἐπουσῆ.᾽ 

γεῦ. 11. Απᾶ 1 ψ{1 σορυϊκο [89 ἀδνοῦγοσ. 
ΤΊν8 νογϑς ἀδϑοτ 5 'π ἀοῖδ}} ν δὲ Ὀ]οσδέιβ {6 Πο- 
γαῖ σοιηΐησ }}} τίη τυῖτ τ. Φομόονδὴ νν0}}} τα κ6 
ΔΥΔΥ͂ ονογντίη ΨὨὶσ σου ᾿πῆαγο 186 ἔγυ8. 
Τινο ἐδνουγοῦ, {πὲ 18, 1π6 Ἰοσιβῆ, 54}} ΠΟ ΠΊΟΥΘ 
τανάσο ἴ[ἢ6 ἰαηὰ. 'ΓΠ6 σού δπὰ υνἷἱπθ 54}} ἤοσιτ- 
ἰδ. ΤΠδ ρΎΑΡΟΒ 514}} ποῖ [1] Ὀοίογο ἴμογ τίροη. 

εν. 12. Αμὰ 411 πδιύίομβ 5}}8}}] 0811] γοὰ 
Ὀϊ]οαδοᾶ. Τῇ σοηβοαίθηοα οἵ Φοῃοναῖν᾿ 5 Ὀϊοδδίην 
Μ1}} Ὀ6, τΠδτ τὴ6 Ἰαπὰ Μ}}} ὑθ δὴ οὔὐοει οΥὗἁἨ Ρ]οΆδιγῈ 
ἴο ΘνογΥ οθθ. ὄο Πηὰ 5 πιῖΐαῦ Ἰδησιᾶρα ἰῃ ΖΘοἢ. 
γῇ. 18: “ΑΒ γὲὺ Ὑ6ΓΘ ἃ ΘἸΓΒ6 δον ἴἢ6 ΠΟΔΙΏΘΗη, 
80 5.8}} γὸ Ὀθ0 ἃ Ὀ]οϑβεϊης.᾽ 

ΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΕΑΛΟΤΊΟΑΙ, 

Ετοὰ Ματτ. ΗεΝΕΥ : Οη οίμγη μπίο πιὸ (τογ. 
7). ηαΙϊ 8 ᾿ήῤνδυνα ἰηνιταιτίοη αοα σίνος {πο πὶ 
10 τγοϊαγῃ δπά γϑροπῦ! ἐβείηγη ὠπίο τ,8, ἀπὰ ἴο 
γοῦν ἀαιγ, τοῖατη ἴ0Ὸ ΥΟΌΓ βογνΐίοθ, Γθίι γ ἴῸ ΥΟ ΟΣ 
δἰοσίαποθ, γοιιγη 88 ἃ ἴγαυϑι ἰοῦ ἐμαὶ ἢπ8 Πιιε86α 
᾿ν8 ΤΑΥ͂, 88 ἃ 8016 ἴῃδὲ [88 τη ἴγοπὶ [8 ΘΟΪΟΓΕ, 
Δ8 ἃ τΡΟΔΟΠΟΓΟΙΒ 6 τᾶ} Π48 5ῸΠΟὅ ΔΌΨΑΥ ἴγοιῃ ΠΟΥ 
μαδθαηά ; γρίπγη, τοὺ ὈΔΟΚΒΙαἷην [8Γ86], γι τη 
ἴο πιο; δηὰ Ἃποη 1 ψ}}} τοϊαγη πηῖο γου, δπὰ ὑ6 
Τοσοποϊ]οα, ν}}}} τοῖον ἴπ6 ἡπαχπιθπίβ γοῦ δτὸ υἢ- 
(6γ δπά Ῥ πηι: ἴο86 γου ἴδατ. ἮΓΠαῖ ἃ μϑον!8ἢ 
ἈΠΒΟΥ ΤΠΟΥ Γοϊαγ ἴοὸ [Π|8 ρστδοίουβ ἱπνιδιίοη ! 
Ηλεγείπ εἰαίΐ ισε γείμγη. Νοῖδ: ἀοὰ ἴδοις ποῖϊοθ 
γαῖ ΓΟΙΏΓΠ8 ΟὟΤ Πποϑγίβ τηδίζο ἴο [Π6 ομ}18 οΥἨ δ 
Ἦγοτά, παῖ 'γὸ β8Υ, πὰ ψῆδὶ ψὸ τηϊ Κα ἤδη θν6 
ἢδνο Πσατ ἃ δα. ἢ ῬηδΔὲ ΒΉΞΜΘΥ πὸ ρῖνο ἴ0 ἢ 6 
ΠΙΟΘΕΑΡῈ βοηῦ υ8. ἈἩΠοη (ἀοὰ 681]3 τ18 ἴο γείμ'π Ὑγ6 
8 οι]. ΔΠΒΨΘΡ, 48 ΠΟΥ ἀἷά (“6 Γ. ἢ}. 22) : Βεδοϊά, 
νῸ (ζοπγ6, Ὀπε Ὠοῖ 85 ἴἢ686 στο, ΥΥΠογοΐ πη 5}}4}} ψὸ 
τοῖισγη Σ ὍΤΟΥ ἴδ κΚοὸ Ὁ 85 δὴ δήτοηϊ ἴοὸ ὕδ [ο]ά οὔ 
τπ οἷν ἔμ π|18, ἀπ οΑ|16 ἃ ἀροπ [0 ἀπιοηά τΠ6πὶ; ΤΟΥ 
8 ΤΟΛΑΥ ἴ0 δαγ, παῖ δάο ἀο {686 ρῥγορἢοῖβ 
ΤΏΔΚΟ δὐουῦϊ γείγπίπο δηαὰ τεέρεηίπο. ὙΠΟΥ ἈΓῸ 80 
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ἱσπογδηῖ οὗ {Πποπιϑαῖνοβθ, δηὰ οὐὔλῖμ δι ΓΙ  Π 688, 6Χ- 
ἴοπτ, ἀπά δρί τ ταλ] πδίατγα οἵ ἴπὸ ἀἰνὶπθ Ἰανν, {πὶ 
{ΠΟΥ 8606 ποιπίηρ ἴπ ὑποηηβοίνοβ [Ὁ Ὦθ ἀξ ρίαν οἵ; 
ΠΟΥ τὸ μιὰ ἰῃ (ποῦ οὐπ οΥο8, δπὰ επὶπκ [ΠΟΥ 
ποορὰ πὸ τοροπίδμοθ. Μδϑηγ συΐῃ ὑΠ6]Γ 800}8 ὉΥ 
ὈΔΠΠ ν 116 68118 Το Σερθηίδηςθ. 

ΒΟΜΙΚΤΊΟΑΙ,, 

ῬΆΒΒΒΕΙ,: Οη τοῦ. 10. ιουε π|6ὲ ποιῦ ἢλετειοϊϊλ. 
ΤῊο οοπαοεοορηάΐης ροοάποδε οὗ ἀοὰ ρῖνοβ ποῖ ΟὨ]Υ 
ἴο πὸ σοάϊγ, ὈπὉὺ δϑοπηοῖῖ πιο οὐρῇ ἴ0 [Π6 ὩΠΡΌΑΪΥ, 
ΟΡρουτιηἰτυ δηὰ ὄνθη ἃ οἰ δ] ]Θησο ἴῸ Ῥγονϑ ἢ τρα ἢ 
Δηα αἰπιὶς απο 85; δηὰ ἰτ ἰ8 [16 01} οὗὁἨ 8. παῖ π 816 
οΥ σά πον, 88 ᾿ϊ νγὰ8 ἴἤδη οὗἩ Τ1π6 Ῥγορῇῆοι Μδ]ΑΟΝὶ, 
ποῖ ΟΠΪΥ ἴο ροΐϊης ὈΟΓ οἰά5868 ἴὸ ἴἴ, θὰϊ αὐνθῃ ἴο 
οὔθν ἴὸ τποῖπὶ Ὁ18 ρτονίηρ οὗἩ αοάἂ, οοπἤεδης 45 ΕἸ}- 
Δ ν88 δσαίΐηει Αμδῦ, δηἀ 848 βδῖ ἢ 85 Ἀραίηδι 
Αδαζ, ιἰδὶ αοἂ νὴ]! ποῖ (Ὄνγβακο Ὠἰβ βογναηῖθ, δι: 
Μη] ὈΥ 186 ἀνϑηΐϊ μευ ἴο0 βίιαπβα 8}} υπὑο] 16. 

Οπἡ σοῦ. 13. δῦ δ΄ϑ ὑυοῦν δρὶ ἴο χὰ ορνΝ οἵ 
αοά ΒΒ ρῥτονίἀδθηςοβ, ποθὴ Ἔχ γΓΔογἸΠΕΓΥ αἰ] στ 08 
δηὰ τγου Ὁ]65 μι πιθὴ ουὖϊ- οἵ ρμαιίεηςο, οὐ γῇ θῇ νγὰ 
ΤΟ ΟΥ ὮΘΆΓ ΟΥἩ ΟΧΙΓΔΟΥΙ ΠΑΤΥ δοοϊἀθη 5, Ὀπ1 νν ἢ 6 ΓΘ 
ἃ Ὠρατὶ δβίδηὰβ ἤἥγπι ἱπ {Πὺ δα δηὰᾶ Ἰονυς οὗ σοά, 
νῃδῖ (6 Αροβεῖα Φοῖ Βα γ8 : “ΗΪ5 βοϑὰ γοιηδί οι ἢ 
ἵπ ἢἷπι, ἀπά ἴδ σαππηοὶ εἰπ,᾽" 18 ἴσια οὗ ἰτ. 

Οη νεγβ. 10-12. ον πιαοσὶι ἀοροπάβ προη ΟἿΓ 
δἰντηρ ΟὐἸ ΓΒ Ι ν 5 ὙΠΟ 85 δὴ οἤεγίηρ ἴο {Π|Ὸ [ζοτὰ Ἰ 
ΤΙ οἴογὶηρ 8 τὰ ἷἰοῖ (Β6 1,ογὰ ποῦν τοαυὖγοβ ΔΓῸ ΟἿΓ 
ΟΥ̓ πολΙΙβ5, δης 4}} τδὺ οοιποβ οπῃ ἴθ. Βαι 1 
[6 [τὰ τνὰ8 80 βίτίες ἴμ εἰἴΠπο8, πονν πη ΤΟΤΘ 
80 8 Η. ἢΠ οἷν πϑασί ἢ δῖ (ἢν νυ ἱπἢ τη6 [0}]} 
δ] εϑβϑίηρ οὗὁἩἨὨ ἀοά, το ὕδ οχδοὶ ἴῃ νν]ιδίδνον 18 ΣΕΥ 
ἀυϊγ. ηδι ἰδ ουοὐἦ ἀυτγῖ Ὁ αΐονον (σὰ τὸ- 
40 }Γ68 ΟΥ̓ τ18, ὙνΠΟῖΠΟΓ στολῖ ΟΥ ᾿ ττ|6, ΜΠ ΘΊΠΟΓ ἢ 5 
δοῦν ίςθ οὕ 8ῃ δνδῦυ δῦ 8. ΗΟ οδῃ ἢδ ῃῸ ἷβ 
"οῦ βίτίοι ἰῃ ἰδ ἀἸΥ ΠΟΡΘ, ΟΥ ΘνΘἢ ΡΓΔῪ [Ὁγ [16 
(11 Ὀἱοδδίης οὗ σοά ἢ 

Οὐ νοῦβ. 14,15. ΤΠ ναΐη ϑβογνίοο οἵ σοά, δ 
δοῖνθ8 Οοά ἴῃ νδίῃ ΨῆΟ βογνεβ Ηΐπὶ ΟἹΪΥ ουὐναγά- 
'γ. Ηο Ψἢο βεγνϑβ Ηἰπὶ ἔγοτῃ [Π6 ἤθαγὶ [88 ἤθνοῦὶ 
βογνοὰ Ηΐπ ἱπ ναΐϊη. (ὐοά ἰ8δ ποῖ πᾶ. [1 ΒΟΠ|0- 
(π|65 8 [Π6 σᾶ86 ὙΠῚὺῚ τηθη παῖ δὴ οὔϊναγα δ0Γ- 
Υἱοθ ΟἿΪῪ γϑοεΐῖνοβ δὴ υππιου θα γουσαγά, οὐ τΠδὲ ΒΘ 
ὙΠῸ ϑοῦνεδ ΠΟΙΠΟΓ ἔγοιη τς ποαγὶ ἀοθϑ ποῖ τὸ 
ὀοῖνο ᾿ἶἰ8 ἀπο γουγανγα, ἴῸὉΓ πιθῆ οδπ ὉὈ6 ἀροοϊνοα ; ὃης 
τα ΘΔ πονοῦ ὃὉθ ἴΠ6 ο456 ἢ Οοά, ον Ηθδ 15 οἵὰ- 
πἰθείδης δηὰ ἔβη Άι}]. ΑἸΙ εἰ ἄγ πηάὰεν (οἀ᾽ Β 
Ῥιονίάοποθ. ΤΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂ 566ΠῚ8 ἴ0 Ὁ6 186 6Ά56 ἰῃ 
ἴῃς ἰδίονυ οὗὨἨ {πὸ ννου]ὰ δπὰ ἴπ ἀμ] ν ὀχ ρογοησςο, 
δΔηὰ πῆρ ψἱΠπουδ Τοοπϑοίθπος ἴοβϑθ ἱπογεῦγ {ποὶγ 
ἴδια ; αν {18 18. ΟΠ]Υ 50 ἴπ ΔρΡΡΟΆΓΔΠΟΟ, ἰῸγ ἢ 
ἱπνναγὰ τσ πποπγ «οὗ ἴΠ6 Ποδγὶ δηὰ οἰογηΥ͂ ΨΝ}}} 
τᾶ υἱ]δΐπ τἴῃ6 πιοβὶ αἰ σα! ς ἀπά ἔγον πίπρ Ργου]- 
ἀθηςοβ, δηὰ βοπιοίίπιοϑ ἰὴ {πῖ8 τνογ] ἃ, Οοά᾽ "α ΠΟΙΪΥ͂ 
δὰ τὶρ ἴοουβ ζονογηπηθηϊ 15 ΟἸΘΑΙΙΥ͂ τιϑηϊ οβιοα. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ͂Ι. 

Τὴδ Οὐνπιΐπο αΓ α ἴλαν οΓ υμκασπιεπὲ ιολίοὶ Π νἱπάϊοαϊε ἰλ6 Ἡανε ο Οοά, απὰ τειρανὰ 
ἐλ Κἰφλίεοιια απά ρωπί δὴ ἰῇ ἡγιοεοὰ Εἰϑ) αι ἐλ6 Ῥτορῆλεῖ. ᾿ 

ΟΒΑΡΤΕΚΕ ι5:. . ὃ. 

18 Ὑοῦν τγογὰβ Βανθ Ὀθθῃ βίου [ να 6 ποι ἴλο Ἰωοτά. οι γο Β8γ, 
14 Ὑγὼαὶ μανθ γ͵7ἷαὸῪὸ Βροϊκθῃ 420 ριμσὴ ἃ ἣ β΄. Ὑ Βλγο βαϊὰ, Τὶ ἐξ τοῖμ ὑ0 ΒΟΣΎΘ 

κὴ γῥδ 
ψ 



»}] ΜΑΙΙΑΘΗ͂Ι. “ 

ἀοᾶ: δηᾶ πα ῥγοῖϊ ἐξ ἐξ τμδὶ νγθ βαν Κορὺ ᾿ἷβ ογάϊπαμοθ, δηὰ δαὶ τὸ Βανθ 
ΜΆΪΚΘὰ τηουτμγ [ρ]οομμ]γ 1 θϑίοιο [Ὀϑοᾶυδβα οὗ Φθβονδὶ] {86 1,οτὰ οὗ Ηοβιίβ 9 
Απα πον ὶ 'ν6 68]1} (ῃ6 Ῥτουᾶ ΠΆΡΡΥ ; γδ8 ὑΠ6Υ {πὶ ἡ ουκ ἡ] Κϑάμθεβ ΔΓ βαί ἃρ : 
γοδ.5 ἐλον ἰλαΐ ἰοεταρὶ αοά δῖ ουδῃ ἀδιἰνογθά, Τηθη (ΠΟΥ παῖ ἔδαγοα ἐμ 1,ογὰ 
ΒΡΑΚΘ οὔϊβη " [ποιδίοξ οοστοθροπάϊως ἰο οὔεν ἰω Ἠδῦτον  ΟΠ6 ἴ0 δῃοίΠοΣ ; δᾶ {Π6 1,οτὰ Ποατκ- 
δπϑα. ἃπαὰ προαιὰ ἐξ, δηὰ ἃ. ὈθοοΙς οΥὗὨ ΓΘΙΠΘΙΏΌΓΔΠΟΟΘ" γγὰ8 ἩΓΓ ύθη ὈΘίΌΓα Ἠΐτη [ῸΓ {Π|6 1 
ὑπαὶ ἔδαγθα [86 1,οτὰ, δὰ {πᾶὶ ἐπουρῃ ρος [18 ἢδη6. Απᾶ [Π6Υ 58}8}1 μὰ τηΐῃβ, 
ΒΆ ἢ {π6 Ἰωμογχὰ οὗ Ηοβίβ, ἰπ ὑπαὶ ἀδὺ ὙΠ Θη 1 ΤΩΔ 6 ὉΡ τὴν 76 νγ6}8 δ [07 μοββῈββίοῃ ] : 
Διὰ [ ν1}} βρᾶγθ ἽὝΠθιη, ἃ8 ἃ Πηδὴ βρᾶγείῃ ᾿ΐδ οὐ δοὴ (παῖ βϑυυϑίῃ ἢ. ὙΤΉΘη 
58}}} γ8 χσϑίῃγῃ " [δρᾶϊῃ 1, δἀμὰ ἀΐβοθγη δείνγθθη ἴΠ6 τἱρμίθουβ δηὰ ὑπ6 ψ]οκοά, δοίη 
πὶ {π8. βουνοί (οὐ δηά Ἀπ (Πδὲ βουνοί ἢΐτὰ ποῦ. 

Ομάρτεε ΙΝ. 1--0. 

1 ον, Ὀ6}0]4, {πΠ6 ἀδὺ οουϑί, ὑπαὶ 8}}4}} ὈΌΓη 88 8. Οὐθῇ ; δηᾷ 1] {πὸ ρῥγουᾷ, γοϑ, 
ΔΠα 411 [ριαταὶ τὰ εΧΧ., Ταγαυπι, δὰ οἰ βμ Μ53.} {ΠΠὺ ἀο τ] ΚΘ] Υ 588}} Ὀ6 δίι 0 ]6 : δῃὰ 
{86 ἀΑΥ (ἰϊᾶὶ οοτηθί 8.8}} Ὀυγη Γἤθιη ἀρ, Βαϊ ἢ 116 Τοτὰ οὗ Ποβῖϑ, (δὲ 10 81}8}} Ἰδανθ 

2 τ6πὶ ΠΟΙῸΣ τοοῦ μοῦ Ὀγϑηο. βαῦ ἀηΐο γοὺ {πδῖ ΘΔ ΤΩ ΠΆΠ1Θ 51.8}} (Πῃ6 ϑυη 
[ἕαι. 826 ἴῃ ὅεη. χΥ. 17: 96Γ. χνυ. 9ϑᾧ;ὃ Νδὰ. {1. 11] οὗ τἱσῃθουβηθ85 8186 τ Ποϑ] τη πη ἢὲβ 

ὙΥ]ΏΡΒ ; 8ΠᾺ γὁ 58}|8}} ρῸ ἔογίἢ, δῃα σΤΟῪ υὑρ΄ [16ὩΡ ῸΓ ΟΥ]7 88 οδῖὶναβ οὗ (6 8(4]]. 
8 Απὰ γθ 58|4}} ὑγοδὰ ἄονγῃ (Π6 νυ] οκρα ; ῸΓ ὑΠΕΥ͂ 58}}8}} 06 4868 ὉΠΑ͂ΘΥ (Π6 580]658 οὗ 
4 γοὺυν ἴδοῦ ἴῃ {π6 ἀδὺν πδὺ 1 8}18}} ἀο ἐλῆδ, βαι ἢ (86 Τωοτὰ οὗ Ηοβίβ. Εδιμθθ . γ8 

(86 ἰᾶνν οὗ Μοβθβ ΤᾺ} βογνδηΐ, ἡ ΒΙΟ ἢ Γ1 οοπιηδηᾶθα ὑπο δἷπη ἴῃ ΗΘ [ῸΓ 4]} 15- 
᾿ ὅ τϑοὶ, τοὐίλ [βύΓἸΚὰ οαἵ : τσίλ} (π6 [48] δβίδύαιδθ δπὰ ἡυάρτηθπίβ [ργθοαρί8]. Βϑβο]ά, 

Ι ν}}} βαπὰ γου ΕἸ] 1) 4} (Π6 ργορβοῦ " ὈΘΙΌΓΘ [Π6 οοτηΐηρ οὗ {Π6 στοαῦ δηὰ ἀγθδάζα! ἀβΥ͂ 
6 οἵ ἐπ 1οστὰ: Αμά Βα 8}}8}} ἔσσῃ (π6 μϑατὶ οὗ ἴμ6 ἔδίμογβ ἰο [ὯΨ, ἴο οὐ Ἰοσϑίμοὺ 
1} (6 Ομ] άσθη [8018], δηα (Π|0 θατὺ οὗ (π6 Ομ] άγθῃ ἴο [μοὶνρ ἤδίμογβ, Ἰοδὶ 1 
ΘΟ0Π16 8ηα βιαϊΐθ [86 ϑαγίῃ υγ] Ὁ} ἃ ΟΌΓΒΘ. ͵ 

ἘΕΧΤΟΑΙ͂ ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 σον. 16. --- ΩΡ, 8 Ῥαγίώοϊο οἵ ἰΐογθῃσα, οὔδρα. ἱ. 9, (1. 1. (Επαϊ]ὰ, 858.) 

4 ον. 16. -- Το δοοουὰ Ὧ) πιδῖκϑ ἃ οἰπθαχ. Νογάβ. 1006. 
Δ ον. 16. -- ϑρακο οὔϑῃ. Ὑδὸ βδσο ποτὰ ἰδ υδο ἴῃ τοῦ. 18, δῃὰ ἐσδηδιδιϑα, δροκθῆ, 100 νοσχὰ οὔδπ 15 ποὶ ἴῃ 9 

ἔδοντον. 

4 Υοτ. 16. --- ἈδΙΘΙΏὈΓΔΏΟΘ (ΟἿ), (ουυὰ ἰὰ Ἐχ. χχυ!, 29; ΝΌαι. χ. 10. 

ε Ὕος. 11. -- ΤΡ), ἡοπεῖε (ἔχ. χἱχ. δ; Ῥϑαξ. τῇ}. 8; χχσὶ. 18}. 

6 ες. 18. - Βοίυτη, 227, 1» προὰ μοσθ δὲ ἰὼ ἱ. 4, 88 δὰ βάνεγῦ, βραίη (( φῇ. χιν. 3}. 

1 Ομ. ἵν. 2. --- Ἷὁτον ἂρ. ὨΙΙΘΒ, ζυῖοκ. υΧΧ. : σκιρτᾶν (ΗΔΌ. Ι. 8). 
8 εν. δ. -- ,ΧΧ.: Ἡλίαν τὸν ϑεσβιτην. ΤῺο Μδροτὰ ἀϊτθοῖ ἔμδὲ (ἰδ γοῦϑὸ δῃουιἹά ὃ6 τοροδιϑᾶ αἴδος ἰὴ 1δδὲ σαγδὲ, 

8ὸ ἴμεὲ ἴθ Ὀοοῖς ΔΥ οὶ οοὰ Ὑἱἢ ἃ ΟἸΓΕΦ. 

ἘΧΕΘΕΝΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΊΟΑΙ, 

ον. 13. οι νοσὰκ ἤᾶνο Ὀδοιὶ Ὀο]ὰ διχαϊμδὲ 
τοθ. Ψεϊιονλὴ τῆτουρὶ ἴπΠ6 ᾿ΙΟγΡῃδῖ, ποὺν δ᾽ιονν8 
ἐἢ ρδορὶς τπδὺ {ποῖὶγ τπππγηγισίηρ ἀραΐηδι Ηἶτπὰ ἀπὰ 
018 βογνίοο δ8 πηριοβιλθυΐο ἰ8 απ] δῖ. Ηομπρϑῖοῃ- 
θογρ δπὰ Ἰχοίη ΚΘ διρῃο56 τἰἰὰῖ τΠ6Γ6 15. 8 ἀἰδ]υρὶθ 
Ὀοίνοοη τῆς Ῥιόρῆθῖ ἀπ 16 ροορίθ, {πα παν 1Ὁ- 
ἱγ τὸ ἴῃς Ῥυορῃοῖ᾽  Μογ8, πὰ σοηίγαι "ον τἰτθπη. 
τ ποναῃ Πκ8 5ε[ἰ, Ῥιοσα τὴ ποῦν ᾿ογονν εἶ ὃ ΤΠα 
τορίγ, Ἴὸ νσΚοά Ῥύοόνὸ (οα, ἀπὰ ατὸ ἐδ] νογοα. 
Τιθ χοροὶ βαγκ: Τῇον 81}4}} 41} γοὰ ὨΔΡΡΥ. 
ὙΠΟΥ ΠΡΟΣ: Απά ποὺν νν6 ς8}} {π6 νος Κοὰ ἤΆΡΡν. 
Το Ῥτορμοῖὶ βαν8: Υ ἤν ποῖ οὔβοινοαὰ 1110 
οὐάϊπαποο. ὙΠῸ ροορ]ο τορὶν : να ἤὰνξ οὗ- 
δοτυοὰ τα. δι δ8 τη 8 νυἱθὺν 8. ἴοο ἱπιϑηΐοιε, 
ἂπά τπ6 ΝΊρδΠΑ] ἰ8 πδοὰ, “ΠΟΥ ΒΡΑΚΘ ομα ἰοὸ ανοίδογν, 
ΠΟΥ οοηυρτϑοα οι! Οὐ, ἀπ πα ἰζ 15. ἀπαοσοι 8 
ἴο ᾿ϊ. 17, ἦα ἤδνὸ νυθαυθαὰ πὴ νὴ ἢ ὙΟΥΓ Ἰνογ ἡ, τς 
τηυδῖ το]οςὶ [{. 
ὝουΣ τοσὰδβ δ. δίουῦ, {Ππᾶῖ ἰβ, θοϊᾶ, ρυσδεηῃ- 

ἐμόιδ, ἐνιρμάεπι. ΜΘ πδνθ {{|| δυθθίδηοθ οὗ Τῃοιῃ, 

ταὶ ἰὰ ψγαβ ῥγοῖ 688 ἴο βοεγνὸ οί, βίπος. Ἡς ν83 
ποῖ ἃ τὶ κῃ ίοοιιβ αοά, δηά τπαὶ τποτγοίοτα ΤΠῸν ἄγὸ τὸ 
ὑς οΑ]1|6ἀ ΠΑΡΌΣΥ πο δουρὶ ἴὸ δδοιγο {ΠΣ οαττἢ- 
Ιγ νν6}]-δοῖημσ, ψΠποὰτ τεσαγά ἴὸ Πρ. ϑιισῇ Ἰναγὰ 
ΒΡΟΘΟΠΟΒ ΟΥ̓ ἩΠΡΌΔΙΥ δίῃ ποῦβ ρα Οὐ πενῈΓ 
455 τη6 105 οὗἁ δ ρῥίοιιβ Α8Ά}}} ΟΥ Δο}», ποῖ ὄνον ἴῃ 
(6 τἰτ68 ΟὗἨ δογοβὲ ἴτ}8], πα ἴῃ Ποῖα ΟὗἩὨ τῆς ἄδογμ- 
ο8ὺ ἀμγκηο8. ὍΠΟΥ, τποισἢ τον π;» ἀσκμαϊ την 
(δ πρ, ΠΟΥΟΓ ἀγα δυο σΟΠΟΙ βίο π, ΠΟΥ ΡῸ 50 
[ἊΓ ἃ8 ἴ0 τοποιῆοθ Οοά. δοπια ἴλτο ἰυπὰ (ἢ 
ΑΙ οἶδπὶ οἵ {Π 686 Β΄ ΠΠΘΓΒ ἦι! ἴῃς ΡΠ ΓΑ86 δοῦνο σοά, 
ἰηδίολα οὔ βογνα ὡεἠουαλ. 

νοῦ. 14. ὅγοο Βανὸ ἱκορὶ Ὠΐβ οτἄϊῃηδηοο. Ὧ 6 
ἢανο οὔϑυγνοα 411] τῇς ρῥγοβου ἡ τίιος, ὙΝαΙκοὰ 
ΤΩΟΌΣΏΪΟΙΙΥ, ἴὼ ΡῸ δὔοιζ ἱπ ββοκοϊοι, τὸ ποσίοοῖ 
ΠΟΤ ἈΡΡΕΆΤΑΠΟΟ 1η τοΚαη οὗ ἔνδιινσ, απὰ (γ τὰς 
5.Κα οἱ Φοόπονλῃ. ὙΏΘΥ ᾿ΑΥδῖγοβα ΠρΡῸῚ διοιίης, 
ΜΠοΊ Ποῦ ργοβουί θοὰ οὐ νοϊαηῖατγν, π ἶο ντὰβ τὸς 
μαντάθὰ ἃ8 τηοῦγῸ πγογϊτοτίουβ. ὍΠΟΥ πιιπυαϊοα 
ΜΌΝ ἴῸ τπ6 Ορῖι8 οροτγαίιτῃ οὐ [κξίϊη στ, ἃ ἀἰκμοεῖ- 
τίοη διίβοκοιὶ Ὁγ ᾿βαΐϊδἢ ἴπ οἰδλῃ. [ν}}.,  Π]ς ἢ ἰπν 
σγοαβοῦ δον τπ6 βρη ὶν"Υ, ππ|}} ἴς σπ]πιϊπαῖοὰ ἴῃ 
(116 ἐαϑιϊηρ τὐνῖοο ἴῃ [86 Ἰγοοκ οὗ 106 ῬἢατΓίθ668. 



ΟΗΑΡΤΈΙΪΙΒ ΠῚ. 15-10. 6. 

ΤΌΟΥ (εἰς τπαὶ 1πὸν Παά οἱαίπιβ προὺ Οοά, δπὰ 
οοηρίαἰποὰ τπαῦ ΗΠ ἀϊὰ ποῖ τοιναγὰ τποπὶ ἴον [Ὁ. 

ψεν. 15. Απὰᾶ ον τ 6811] 86 Ῥχουᾶ ΒΔΡΡΥ. 
πῃ σοπεθαιεποὺ οὗἨ {Π| Β ρροβοά τ|86] 638}6.88 Οὗ {Ποἷγ 
νέοι, ἀπὰ τα δά νουθῖτν με: νος ἢ Φοονηἢ θυ Πογοα 
1Ππ6ῖη 10 γοηνδῖπ, τον, ἀπ} |Κ6 Αδβαρῆ, οὔθη ἀραϊηϑὲ 
16 καπογατίοη οἵ ἀὐά᾿Β ΟΠ τοι ὑν δροακὶπρ τἢ 8, 
ἀπά ὑὕυορίη ἴὸ 641} 116 ΠΔΌΡΉΪΥ Β᾽ ΠΉΘΓΒ ὮΔΡΏΥ͂, 85 
[ποϑ6 ψπὺ πανο Οἤοποη 16 Ὀοδὴ ρατῖ. ΨῸ τηιιϑῖ 
ἀραΐη τορσαγὶ τῆς ὑγομαῖ ΠΟΤῈ 48 ἰπ οἰ. 11. 17, 88 
οά].55 β᾽ ΠΠοΙΒ ἦι 7δγαεί, ὙΠ ΠΟΥ πλυδὴ ὕὉ6 1Π6 58η16 
11 τὸ Ῥγοόῦα ἴῃ οἸαρ. ἵν. 1, ψ ἢ Ηοηρσβίοηυοῦρν 
Δ 15 τοίου ἴῸ 5᾽ ΠΟΥ πη Ζίοῃ, τποῖϊρ ἢ Πόγα ἰτθ 
τοίου ἴτ 10 [6 ἢσαῖμοπ. Τῇ οι ἢ ἀγὸ ἘΡΟΚΟΩ 
ΟΥ̓ 85 πὸ οὐ͵δεῖβ οὗἉἨ τὸ ἀϊνῖπα μι ηῃπηοηῖ, ΟἾΪΥ 
ὙΠ 6η (ΠΟΥ ἢν παγτηοα Οοα᾽Β Ρεορ]ς, ἀπὰ πονοῦ 
ὙΠ ΠΟΓΟ {Π|6 51}}8 οὐ ἢΐἷ5 ῬΟΟυ]6 ατὰ του κοά, ΤΠ 
ῬοοΟμΪΘ ον μἶνο 16 τολβοη τῆν {πον Τοηπδίἀοτεοὰ 
186 ὨαυΚΙΝΥ δἴμποῦβ ΠΆΡΡΥ. ΠΟΥ Δρρθαὶ τὸ {{1| 
τηλοῦ οὗ ἔλεῖ, τπᾶῖ, τοι νὴ τὲ πο κοά ἤᾶνα μὰῖ 
ἀοά το τἴὰ τοϑὲ Ὁ. {πο δ1π5, σα] ἔπ σ ἀοινη [6 νϑη- 
ἔεδπες οὗ ιδανοι, γοὶ ἴ[πὸν πᾶνα ὕθθη πΠριΠΐ5ποι, 
δη ἃ τἘΠ6}Ὁ σοπα τον 5 τε οΟτο 9 6 οηνιοὰ. ΤΠα 
ἴνγὸ ΕἸ π568. ΟΟΥΤΟΒροΝ ἃ ἴὸ δϑοΐ οἵἶογ, δηὰ ἅγὰ 
Ῥὶαοοὰ ἦν ἃ τοεσίρτοςα] γα θη ἴοὸ ΘΆΟἢ ΟἾΒοΥ ὈΥ [Π6 

ἀουῦ]ο γοῦ (2). 
Ψοτ. 16. ΤΏΘΩ ὑ8ὸγ ὑδδὶ ζραγσγοᾶὰ {ὴὸ Τιοσὰ 

ὄρακο οὔϑὸ ἴο δῃοῖΐμβεοσ. ΤΠδ Ῥγορἤθὶ ΠΟ ἰῇ ἃ 
ὨΆΓΓΑΓνΟ (ΤΠ) ρῖνοι 1[Π6 ΒρΡΟΘΟΠ 5. ΟΥ̓ [Π}Ὸ σΌΑ]Υ ἴῃ 
σοηίγαδι ἢΠΠ [Π6 ΑΓ ΘΡΘοΟ] 165 οὗ [πὸ ππροί]γ. 
ΤΠότο ψῸγο ἃ ἔα τἰν}} [διν νποὸ ἐδαγοὰ αοά ν" "τ ἃ 
ΒΟΙΥ͂ [δ Γ, ἀπὰ ννῆο νϑ] θα ἢνἷ8 παπηθ, ἢ, ποῦν ῃ- 
βῖδηάίης ΑἸ} ΔΡΙΘΆΓΗΠΟΟΝ ἴοὸ ἴἢ6 σΟΠίγηγΥ, δο ονοὰ 
εἸαῖ γοῦν ΤΗΝΕ νλ8 ἃ (σοΐ )υιάρίηρ τῆ6 φαγῇ. 
Τῆς ἰδηριιαα ΟὗἨΤΠ6 ἀπ Οἱ ννα8 τ[Π6 οοιδείοη οὗ 
(Ποῦ δροδκίη ἰογείλεν, Ὡοῖ, οἥεη, δἃ8 πὶ οὐσ γϑῖ- 

εἶοπ. [κ ννα5 ἐλέη (ἸΈδ) ἘΠῸῪ τοβιϊ ρα (ποῖν (ΑΠ ἢ ἴῃ 
αοά. ὁ πορά ποῖ πάορι 16 νἷονν οἵ Μδιυτγοτ δπὰ 
ἢΠχῖρ, ἐῆαὶ ἕαὺ. ἐοηῦ. ἴα ἴο Ὀ6 ἰταηφ,αιοι ἐλαὶ, αηὰ 
Ὀορῖη8 [Π6 αιοίδιίοη οὗ {ποῖ ὙΟΤῪ ποτγα8, ἴυσ [5 
ἷβ σΟΠΙΓΆΓΥ ἴὸ πἰϑῖο. κ᾽ ἢανα ποῖ 1Π6 διι 5:66 
οὗ {ποῖνγ ουπνογδαι θη. Φαγοπηα ἱπιηρίπηαβ τῃδἱ ἰΐ 
88 ἃ (ἰοἴοππο οὗ Οοά᾽Β ἀρα!ησβ, νυ ἰς 15. ἀοιιὈϊ- 
1688 σούτοοι. ὍΤΠον βίμῃςα αηὰ οτοα ἴον {6 ΔθοΠ)- 
ἱπαιῖοῃβ οὔ το τἴπχοβ (ΕὐχοΚίοὶ ᾽χ. 4). Ηοιτοῦ ἴοοκ 
ποϊ]ὰ οἵ εἰιὰπὶ Ὀοοιι θα. οὗ τῆς νιίοκοά ννὴο ἴογβοοκ 
οὐ» ἴανν, πὰ τπον δχἰνογῖοά ομο δηοῖθοῦ ἀαὶγ 
ποῖ ἴο ἰοϑο τπ0}γ (ἘΠῚ. ἴῃ. Οὁά, ἃ5. ΠΟΙΥ ἀπὲ τῖσηῖ- 
θοιι8. 1]ιοῖγ ουπά οι πα ννογὰβ υ]οαδοὰ αοά, επὰ 
ἴ0 δῇονν 1Π|6 σογίαἰπτν οὗ {Ποῖν τευναγά Ηο 18 Γοργο- 
δοπτοὰ ἃ5 τοοογ Ππ τ ἶγ απο αηα κοοὰ ἀσοὰϑ ἴῃ 
ἃ Ὀοοῖκ οὗ τοπο γπηθο, ἰοϑὲ Ησ βῃοι]αὰ [ον "σ 
γοινατά τἤοπι. δοιης ἴδνα ἴοιιπά τῇ Δ] }πὉ 
16 εσἰδίοπι οὗἁὨ διηείθης Κίηβ Κοορίπρ θοο 
νι ἰςἢ 4}} τῆς πχοδὲ ᾿πιμοτίληϊ ον οὗ {Ποἰτ 
“ογα Τυσογ οὐ, κ8. ἴῃ ρίθον νἱ, 1,2, ὑις 1 
ΠΡΟῚ ἃ της] οἷἀογ ἀπε δου ρίαγα! ἰθα, τὶ 
ΠΆΠΙῸΒ ἈΠα ποσί] 05 ΟΥ̓ [Π6 ΥὨοΟΟΒ 16 ἸΥΗῚ! 
ἃ Ὀοοῖκ ὑοίυτα αοἀ (5. ἵν]. 9; 1)αη. Υἱῖ. 10) 
Ῥῖγκα Ανοί, 4 ςοἸϊεειίοη οὗ [πΠ6 βαγὶπρϑ 
ἙδΌλΐ5, αποἵου. εἰνἰ5 ράβδαμα, ἀπ [6 ΘΟΙ,1η 
Ἰξαῦυ! ΟἸαπῖπα ὕοπ Τογαή)οη: “ Ποῖα α 
τοροῖῃοῦ, απὰ {ΠπτῸ τὸ πὸ ποτὰ οὗ ι 
ΒΡΟΚοη δον ἴποπὶ, ἴΠοΓΘ 18 [Π6 δβοδὶ 
Βοοῦποῦ ΟὗὁἨ νῆοπι ἴτ᾽ 15 καὶ, " Ης δβἰττοῖῃ ποῖ 
δεδῖ οὗ τῆ Βοου ποῦ ;᾿ Ὀυῖ ΠΟΛ ἴνγῸ βἰξ ἴοι 
δηὰὶ ννογιἰς οὗ {Π| ἴανν ἀγῸ δρόκθη Ὀοῖνθθη 
ἰποτο εν. 115 {π6 ΘΟ Κίπ ἢ ἀπιοηρ 1Π6Π], Δ: 
αὐ τοη, Το η τἢον εἰϊδὲ τατοὰ τὸ Γογὰ 
οἴϊδη ομὸ ἴο δποῖδεον. " 

γεν. 11. Απὰ ΠΟΥ 5881] 86 ἮἸΩΐΏ9, οἴο. 
βηά {86 διά ϊομα] ργοπεῖβο, 7Τλεν δλαί ἐς ἔς 
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Ῥεσιμὠίατ' ἰγεαδιγα, τοὶ 7ειρεὶς, εροοΐ  8}}γ, 88 ἴῃ οὐὔγ 

νογβίοη. Τὴ βοοθη8 τηδκα ΓῚ 220) (ροββοββίοῃ), 
τῆς οὐ͵οςοῖ οὗἉὨ πιαζε, Ὀπὲ τηοβὶ οὗ τῃ6 τοσοηῖ οοιὰ- 
πιοηϊδίουβ, [ο]] ον ηρ τὸ ΧΧ. ἰὸ Ταύμαπι, δπΐ 
 γοπι6, Γοργὰ ἴξ δ [Π6 ρῥγοαΐσαῖο οὗ, 7Ζλσῳ δλαϊί ὧδ 
ἴο πι6, 7 λεν εὐλαΐ ὑδ πῖν Ῥουδοδβδίοη ἴῃ ἰδὲ ααν τοί οὴ 
ἔ πιαῖξε, οΥ ἀαρροῖϊπί. Ἰῃ ἴανον οὗ τη ΐ5, γε πὰ {}ις 
ΒΆΠιῸ Ἰνογὰ9 ἴῃ ἔχ. χίχ. ὅ, ἴο ν ῃϊοῇ 1118. νϑῦνο 
ἀοιυθι]685 τείουβ. “" Υ6 β8[}4}} Ὀ6 ἴὸ πιὸ 8 μεσιμίἑαγ 
Ροδδεββίοπ οὐἱ οἵ 4}} πδιϊοῃ8,᾽ δηΐ α͵8ο ἰη ἢδαι. 
Υἱ. 6: “ΤΠ Ιοτγὰ, (ἢγ ἀοά, παῖ οἰ οβοη {Π06 τὸ 
ὕ6 το Ηἰΐπι ἃ ρϑορὶς οἵ Ῥοδδοβείοπ." ἘΒΌτιμοΥ, ἴῃ οἷν. 
ἷν. ὃ, νγὸ πὰ (᾿Ἰὸ Β8Π|6 μΓΑΒ0 88 Ποο, ἰδὲ ααν 1] 
παῖζε, ΟΥ δρροῖΐπί. [π τὰ6 Νοιν Τοβιδιροπί, τἢϊδ 
Ιδησααρα ἰδ θογτονγοα ἴτγοιῃ (6 ΠΟΧΧ,, τὸ γοργοβαπι 
τῆς τοϊατοη οὗ Ὀ6] ον τβ τὸ (οὐ, 88 ἴῃ 1 Ῥοῖ. ἰΐ.9 ; 
Ερῆῃ. 1.14; 2 ΤΠ668. ἰϊ, 14; 8 1}. 14, ἤθτθ τὸ 
ἤπα ἃ μεομίίαν' ρεορίε, νιοτα τἴ6 ϑιῖπα νογὰ, περί 
ποίησιν, ἰδ δε, 88 ἴῃ [186 δοριπαρίην ἐγδηδδιΐοι 
οὗἩ ε|ν}5 ράδϑδσα. 

Ι 111 Βραᾶστθ ἔδοσα --- τη δ η  ἴοϑὺ ΤΟΠΔΟΓ ΟΟΙΏΡΑΞ.- 
δίοπ ἴο ἴῃ 6η:, 8 ἃ τηδῃ δρϑγοῖ ποῖ ἢιἰ8 80 τη ΓΕΪΥ, 
δι δἰ8 ΒΟ, ὙΠῸ βογνοῖν Πίιη, πὸ 15 184] δηὰ 
οὐράϊοηι. “.Α9 ἃ δίπον μἱ τοι 15 οἰ ἀτθη, 80 16 
Ιοτὰ ρει τῆοτὰ ἴμδιὶ θυ Ηΐπὶ᾿᾿ (5. εἰϊ!, 18). 

γεν. 18. ΤΏΘΩ 88}8]} γ δρδὶῃ ἀΐβοθση Ὀ6- 
ἔνθ. ΤΠ βιιδ]οοὶ οὐὗὁὨἨὨ τΠ6 νογῦ πιιϑὲ Ὀ6 [86 
ν]οΚοαὰ τα ΓΙ ΓΟΥΒ, δηἀ ποῖ, ἃ9 Ηρηάογβοη {ἢ Π ΚΒ, 
{π6 τ οοῦ8Β. Τ6 τυῖσκοα δὰ δγγεϊν πο Οοα᾽ ὃ 
᾿αδτῖςα, ΠΟῪ [ΠΟΥ͂ Β18}} Ὀ6 ἑοτοθὰ τὸ δεκπον ον 
ἰς ἴῃ αΠοῖν οὐτὰ ραῃἰβηπιθηῖ, ὙΠ6 νοσὰ πὴ ἕἰῃ 
ΠΟΌτονν 15 Βοι πο Σ ΠῚ 8. π804 85 8ὴ δάνοῦῦ. [τ [8 δ9 
τοιγάρ ποστὸ ΟΥ̓ ΟΠ οΓ, Καὶ, Οεδβοηΐπβ, Ηοηᾶος- 
801), ἀπ οὐιογ. Ηδηρβίο θοῦ ἀπὰ Κοὶὶ πὰ ἴῃ 
νοΥ. 18 ἃ Γοίογοπος ἴ0Ὸ ἔχ. χὶ. 7, νπόγο ἰς ἰ8 βαϊὰ : 
“ΤΊς [ογὰ ρυῖ ὁ αἰενεέποε ὑδιννοοη τ6 ΕΥρΡ- 
τἰΔ 8 ἃπα ἴπιβο. "ΟΊ ον ἀπάογδίδηι 5 Ὀγ ἰδ, ἴδει 
εἰ νυν οΚοὰ νου] ΠΟῪ δίδιια ἰῃ ἃ (ἰἴογεπς τοὶα- 
το τὸ ἴῃ αυδδιίοπ τη {ΠΟΥ αἰ ὑείοτο, ταὶ 
πον ον], ἰπ τὴς διῖαγο, ἱπ σοηβοηιοηςο οὗ δαῃο- 
γα 8. λιεἰριηοη 8, τοσορηΐθ τῆλ ἀϊβέγοιιςο, (ὶ- 
νὰ ἀπἀου δέ 5 ἰδ, “16 ἀἰογοηῖ και οὗ τπϊηρπ." 
Ὗς αὖὔὸ ποῖ ἴο ριιξ ἴ00 πιο ΘΠ }] 518 ἀροη ἰξ, 
ΠΟΙ, ΠΟΘ νὰ ΤΟΣ ἰδ ἴο Β8ΠΥ δρθϑεΐιὶ ολ56. ΤὩς 
ῬΓΟΡΟσι ἰοἢ δεέισθοπ, ὅθ61η8 ἴὸ Ὀθ6 δορὰ ἤστθ 88 ἃ 
ποι, του ἢ ποῖ δ ΠΟΥ δύσῃ, πὶ τ||6ὰ βοη86 οὗ 
εἰϊ7ένοποο. “16 τἰπια νν}}} σοπιο, νῆθη γα ν 11} 6606 
ἰλ6 ὑείισοοπ ἴῃ το] τὸ τῃ6 τἱρ]ίδοιιβ πα [86 
ὙΠ ἸΟΚΕ, 88. ὧν 18. ἰχν. 18,14: “ΒΟ )ο], ΠῚῪ Β6Γ- 
ΝΠ 8.}}}} δαῖ, θὰ} γ8 884}} ὕὉ6 ΒΌΠΡΓΥ. ΜΥ δογ- 
γι 5 5Π}}} εἷπρ (ῸΓ ΟΥ̓ οὗ μοαγῖ, ὑὰῖ γὲ 88}8}} 
ον} ἴον νοχϑιίοη οἵ βρὶ π.᾿} 
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Ὅ8ὲ ὑπ (ἴτε ἤσσν πὰ ὑϊοοά-γαὶ ἄδνη οἵ ἴπαὶ ἀαγ 
οἵ ἀδγβ. Ὃ ι|Ὲὰ απ ροάϊγ ἵν νν}}} ἢ6 {πὸ ἃ ἔμγινηοδ, 
ἉΠοτς τῃς ἔἶτο ὈυγΠ5 ποῖ οτγοοῖν, Δη 1 ψ ΒΟ 
δοοῖΌΠ 08 πῃ σοΠδιιπ!65 ονογυ τῆ πρ ὙΠΟ ἢ ΘΟΠΊΟΒ ΠΟᾺΓ 
ἷς. ΤΟΥ τἰναὰς ἀὸ νυ ΚΟΥ ψν ἢ}} τῆθη ὑα ἂς της ἀτγ 
οἰ ΔΗ, ΑΥ τἢ 5 αἰτοῦ! οοπδιπιοά, [58814}} 0808 τῇ0 
δΆΤη6 σι ν. 21; δπὰ Οὐυκπαΐδῃ, ἱ. 18; Ζοςἢ. χίΐ. 
6; Μαις. 11]. 12; 1ὉΚα [{}. 17. 

. ΤΒδῦ 10 288}} Ιεᾶνϑ, εἰσ. Τῆς ΣΕ ἤδΓΟ 5 ποῖ 
8 γΤοϊδίϊνθ Ῥγοηοιη, π8 Μδυγοῦ δπὰ Ἐοίηκο ΒΡ 
μὴ υτῖ 4. σοπ)ιποείίοη ; 50 Κοὶΐϊ, Χο ον, ἀηὰ 
ὅν], δο ἐλαΐ ποίιλον γοοί ποῦ ὑγαποίι, ἃ ρτονδγὺ, ἴὸ 
ΕΧΡτγοδδ υἱὸν ἀδδιτιςοη ; ποῖ ὁΠ6 δ[18}} Θοβσαρα. 

δοδπ τῃς αρεῖδε πηλάς (5 νογβα τπῸ τοχὶ οὗ 5 
ΘΧμοτίδι!πν ἤθη Πα ΒροΚα οὗ ἴῃς ἄχθ Ἰδἰαὰ τὸ τῇς 
τοοῖ οὗ τἰὸ ἴγθα, δηὰ τὸ Ἵπαβ Ὀυτγηΐ ἢ τπ- 
φασηςθαῦο ἤγο. 

γεν. 2, Βυῖϊ υπῖο γοὺ ὑμδὺ Τδασ σΣΩΥ ὩΔΙῺΘ 
8}}Δ}} [8οὸ δυπ οὗ ἘϊᾳὈϊθουδηθαδ ασὶϑο. Ψοϊοναῖι 
ΠΟῪ [ῷ0Γ}5, Δηεἰ εἰἰτοςι!γ δι ἀν 8568 ὉΠ16 ΤΙ ΘΟΌΒ, 
ΔΠ4 ὈΓΟΠ 5685 {ΠἸ6 πὶ τπδὶ ἴΠ6 ὅαη οὗ ΕἸΚὮ ὑθου δῖνο55 
11 τί προ τ. ὙΤΠδ6γα 88 ὕθοι της αἰ ἔδτ- 
ΘΏς6 οἵ οΟρἱπίοη 8ἃ8 ἴο ὙΠΟ 6 ἢΠ6 ὅδιιη οὐἩ ᾿ἐμἢν- 
Θουδηθ58 νὰ ἴ0 ὈΟ πη οΓγβίοοα μεγεοπαίίῳ οὔ (Ἰνε5ὲ, 
ΟΥ ἩΠΟΙ ΟΡ τ 18 ΟἾ]Υ 8 χοηίεἶνο οὗὨ δρμοπίτοη --- 
1Πὸ 5υπ, Ὑ]ΠΟἢ 5 τὴ Ὠιδοιιθῆοδβ, οὐ, ΓΚ ρου 686, 
85 ἃ διπ. ὁ ΕΑΙΠοῦΣ, Εὐπιδοδίια, Ογυῖ!, “ΕἸοοῦυ- 
τοῖ, {π0 οαΥ]ν Ῥτοϊοβίδπὶ οοτηπηοπίλίουβ, ἀπ α αὶ ΠηΔ- 
ΠΑΝ Οὗ το ογἢ ΟΠ 68, ΓΟΙῸ ἴο τὸ ΟΠ ν πῇ, ν μ}16 τΠ6 
ον οἷ σοπιηοπίαῖοτβ, απὰ ΗἩσηρδίση ον, οὶ, 

Ἠοίηκο, Κύμ]ον, τοίου ἰς τὸ 1Π6 σοπϑιπηπαιΐοη οὗ 
δα! νατίοη, ἱπ δ ἰς]ὶ δον ἢ 5 τ ἢ Θουϑη 6885. γονολ] 8 
᾿1δ 1 τὸ τπὸ κοάϊγ. Ηρδηρβίοπθεγρ δἰ πιὶτ» τπδῖ τῆς 
ἱπίογργοιατίοα Ποἢ τοίου ἱξ τὸ ΟΠ τίϑε 18. νι 6} 
σουπάοι, που ρ ἢ ἢ ἀοο8 ποῖ πὰ ἱπ ἰϊ ἃ ἀἰβίηςι 
ΔἸ] τιϑίοπ ἴο τπ6 ρογδοη οὗἉ ΟἸιγῖδε. οἱ), νγΐ!ο ἰπιοτ- 
Ῥτγοοην ἵτ, τιδὲ γἰ οουβη 685, [Πδι ἰ5, βα να τ οη, 15 
τορι ο 8. ἃ διη, γοῖ οοποράοα τΠαῖ ἔΠ|6 ΡΟ βοη δὶ 
Υἱοῦ 58 συ πᾶ οι] προῃ 8 ττιιτἢ, τῆι τΠ6 ἑοπιίηρ οΥ̓͂ 
ΟἸγίϑιυ Ὀγίπητε τὶ μι δουβηοδα. Ηοπάσγβοη γοπηλικ8: 
“Τῆθγο οαπ 6 πὸ ἀουὺξ νν ἢ) γαβροθοῖ ἴο εἶ δρρ!!- 
σαιοη,᾽ δηκ τοίογβ ἴὸ τπ6 ράββασε ποῦ ΟΠ τκο ἰ8 
ςΑ]}16ἀ τὸ ᾿ίσας οὗὨ πιθη, ἰδο ̓ἰσὰν οὗ τῃ6 γόον], ἃ 
δτοδιὶ ᾿ἢκιις (15. ἰχ. 1), δ ἤσαν τὸ εἶτ θη 65 ([5. 
ΧΙ ΙΧ. 6), τ||6ὸ ἐγ ᾿χηῦ, τῆς ἀδγ-δργίηρ Ὸπι ὁπ 

ἱ Μουῖὸ τϑιηδγκβ: “ 6 σππποῖ τπἰπς τΠδῖ 
[Π6 Ῥγόορἤδῖ ἤογο ᾿ποαπὲὶ ἴὸ ρτοάϊος ΟἸτῖβὲ ρογϑοη- 
Δ}}Υ, οὐ, πάθοι, ἴο Ἰοοκ δὲ τῆ6 στουηα οἵ εἰνῖπ5 τ ῃι- 
ὀουβηθβ8 δἱ 4}}." Υο τῆϊη κ ἰτ δδίογ, ἔγομη (Π|Ὸ μαγ- 
8116] ραβϑασϑϑ, ἔγοπι οχοροίοαὶ γα τοι, ἀπε ΠῸΠὶ 
πα ᾿πίογπ 4] ον άδηςο, ἐοϊηπιοπαΐηρ [180] ἴ0 ΘΥΟΤΥ 
Ὀεϊϊανίην ἤθάγι, πα νν ἷο ἢ πδ5 ἰουηἀ δχργοββίοι ἴῃ 
Ἡγτηηδ, ἀπ πη τΠ6 γτοοογάρϑα τοὶ ρίουβ Ὠἰἰδίουυ οἵ 
τοῦ εἰ 1685, Φ0 τἱπογβίδηἀ 18 δα] πὸ μι ηοῖ 
οἵ δῷ αὐδίγαοι στἱκοουδηδοθ, Ὀαὶ οὗ 6 μογδοπαὶ 
Ομ γίβι. 
Ἠρδης ἴῃ 16 τίη. Το Ὀοδ5 οὗἁ 15 βη 

ΔΙῸ ςοιηραγαα τὸ {Ππ6 ουϑιτοιςεὰ ΝἸπρΒ ΟΥ̓ 4 υἱπὶ, 
ἴο Ὑ ῖσἢ ΤΟΥ ὉΘΆΓ ΒΟΠΙΟ ΓΟΡΘΠΊΌ]απΠοθ. ΤῊ ἤρσι ΓΘ 
ἐδ ποῖ ἴο Ὀ6 σαγτθα οὐ 80 δ 85 ἴο Τϑίου ἴ0 [Π6 
ΒΥΪ 088 οἵ 4 ὑἱτὰ, οΥ ἴο τὴ Ῥτοίθεοιίοη οὗ ἢδγ 
γουηρς ὈΥ ἴΠπ0 τιοῖ ον γα, θυ 18 ἴο ὕὑ6 οοπῆποά 
ΒΙΠΡΙΥ ἴο ΘΑ] Πρ. . . ΗΘΑΠΠ  ΟΥ δαὶ νϑιίοῃ οΟπΊ68 
ἴο ἴπ6 ἀοἀ δατίης τῃγουρ ἢ τη6 ἩΪη,8, ΟΥ ὈοΔΠ18 οἵ 
1π|8 βαῃ, βἰπίηρ (ΠΥ ἀμοη τῆοπι. Α.8 ἤθη {86 
δ. ΤΟΙΌΓΩΒ ἴο ἧς δε Τῇ δρτὶπηρ {π|6, 41 πδία Γο 

’ ΤΟ) 65. ἴῃ [18 σι πὰ νάτητῖ, 80 τη τσ δου 
8..4}} Ὀ6 αινακοὶ τὸ ἃ ον ᾿ἰξ Ὀγ 1116 Ὀδ6δηηϑ οὐ [18 
δυη. 
Αμὰ γο 8881} ρὸ οσίδ, διὰ 198} δὲ οδῖνϑϑ. 

Τα τἰρητθουβ 81.4}} ρῸ ἔουγτἢ ΠῸΠ ἀαγκηο88, δηὰ 
μετ ἸΟΥ ἐδ σοι ρα, ἴθ δ δ ρὶο δῃὰ οὨ ] ἀ] 1 ἰκθ 

ΜΑΤΆΟΘΗΙ. 

πιδηηόν, ἴο ἰπδὲ οΥὗἩ οαἰνοβ, ἰοΣ ἰοοξα ἤοπῃ ἴδ 818}} 
ἴυ ξὸ ἴο ρμαδβίιγο, γῆο [1 Κ δηὰ ἰεᾶρ [ὉΓ 70γ. 

γεγ. 8. ΤΒΟΥ 8881} Ὀ6 δδῃ!δα. 6 νὶεκοά, το 
αν ἴγοι δ᾽ οα {ΠἸ6 πὶ, 5ἢ}8}} Ὀ6. 85 {{π||| τοσαγάρα Ὁγ 
τίιθπι 88 [ἢ 6 851168 ἰτοάείοη απ άετ ἴοοϊ οΥὨ Ἰπθῃ. 

νῶν. 4. ΒΘΙΏΘΙΩΡΟΡ γὁ0 ἴδ)9 ἰδὺνν οἵὗ Μοσοϑα. 
Νονν [ὉΠ] 8 δη δχμογιλιῖοιι 88 τὸ {Π6 ἩΔῪ ἰπ νν ἰσἢ 
{|| ουπηῖπσ ἡ μπιθης 8 τὼ Ὀ6 ἀνογιθὰ, Ὗε ᾿νανθ 
ἰοτα τπ6 ἐοποϊδίο οὗἩ 116 ψ]ιοὶο ὕοοκ, δπὰ τπ6 
ΔρρΓΟργίαιθ βοδ! ηρ ὑρ ΟΥ̓ τπ6 ΟἹά ᾿εβίδηχθας, 
ἽΠογο 5 ἴῃ ἰδ δὴ πε πηδήοπ, τπιι 0 Τὰ ΓΙΠΟΥ σοπεπλα- 
πἰσλτίοπε ἃγ ἴ0 ὕ6 πιϑι 8. Δὲ τῆν δὶ μοῦδ ΑΥΤΑΥ͂ 
ἴγοιῃ σα ἰδνν, πον {Π6}ν τηιιϑῖὲ μῖνο 41} αἰϊέοηςα 
[0 οὐξεῦνο διὰ οὔογ ἴθ. ΓΙῸ δοριιαρῖηι, ἢς 15 αἰ 
ἤσιιε τὸ δ6ο ἴου ψχίας τϑασϑοπ, ἰμι9 ἐγαπεμοθοά τἢϊ5 
γεῦσθ, 8πα ρμἰδοοὰ ἰξ δ τῆ δηιὶ οὗ τῇς ὕοοΐ, ὙΠ οσὸ 
ἵν ἴ5 οι οἵὁὨ ρΊ]δες, 45 ἰξ ΒΟγνοβ 88 [6 ἱπιτοιαοιίου 
ἴ0 {Π6 μτοιπῖϑ8 οἵἩ Φόοπη τμ6 ἰδιριῖϑι, πὰ 6 γοίοτ- 
πηι οπ τ ὕυ6 ψτοιρῆς ὑν εἰπι. Ηοηροῖοηρεῦρ δηὰ 
Ἐοίη Κα δ ρροθθ 6 γθδϑοη οἵ [6 ἐγ μβρουιτἰοῃ ἷν 
ἴο θῈ ἰουπα ἴπ {π6 στοδῖ ἱπιρυγίαπες οὗ 1Π6 ργθοδρῖ, 
δι. τΠ6 ποθ ργόῦδῦ!α γεδβοι ἰ5, μας τ 8 ἀοῃο, 
8 ἷπ Οἰπὸῦ οϑδοβ, ἴο δυοὶ ἴοο δγβὴ 8 βϑουπὰ ἴῃ 
1.6 Ἰαδὺ νΌΓθ6. 

ὙΝΒίσὮ Σ οοτησιδηἀϑαᾶ Πίσω, ποῖ νειότη 1 οοτὰ- 
τηλποά, 25 πννα!ά, Εείηκο, πὰ Βυπβοη. Φ26}ο- 
νὰ ἢ (4118 διισμτίοη ἴὸ (86 αἀἰνὶπθ δυῖθοῦ!ῦγ δοὰ 
οτίμίη οὗ ἴἰμ αν. Μόοβοϑ να παῖ [ῃ6 ϑογνδηξ οὗὨ 
Δεπονεῇ. 

Βιαίυϊοα διὰ Φυάςτηοσηϊθ. ΤἝοδο ψοτὰ8 δΙΘ 
[ουηά ἴῃ 1Π6 βασλα οοηὶ υἱηατίοη ἐπ 1)οαϊξ. ἰν. 8, δὰ 
ΠΔν ὑ6 ΘοηϑίΓοἢ 88 δὴ ὄχορϑιςαὶ ἀοῆηϊιίοη, ὑ6- 
Ἰοπρίπρ ἴο τρλέοὐ, οὐ στὰ ΚΟΒ]ον, 88. τ ῥγοάϊοδῖο, 
ὙΥΠΙΟἢ ΓΘ δβίλειἴδ5 αηάὰ ᾿πἀμτηθηιδ. 

γον. δ. ΒΘΒΟΙΑΣ ψ|1}} δοιὰ ἘΜ ΔῺ [9 Ῥτοριϑεὲ. 
γε ᾿νᾶνὲ μιοτο 8 γορϑιτίοη οἵὁἨ 16 ρτγοπηῖβο ἴῃ οὮ,, 
1}. 1 ἴῃ ἃ ποῖα βρουῆο ἴογσιη. Βομοιὰ, 1 νν}} βεοηὰ 
ΕἸ) 8 ἢ, ποῖ τη6 ἸΚΠδῖ6, Δ5. {πὸ δοριίσαμίπε ΠαΒ ἱξ, 
δαι ΕἸ 14 τπ6 ργόρπος, Βιῖς ἢν ἰδ Ψοῖῃ τὸ Βδρ- 
εἰδῖ ΠΟΤ σ4}164. ΕἸ] 4} 1 “6 Δῆμο] Ὀουτο ᾿εῖ5 Ὀὲττ 
5814 ἀπῖοὸ 5 ἔατ!ογ, Ζαο τ 8, " Απὰ ἢ 5..4}} ζὸ 
Ὀοίογτε Ηΐπὶ π᾿ {16 δρίνἐ ἀπα ροισεῦ οἵ ΕἸ) 4." 
ῬΉΘΓΘ ὙΘΓῸ ΤΊΔΠΥ ΡοΟΐπτ οἵἨ γοδοι Ὀαῆςο Ὀδιγθθη 
ΕἸ}}4} δπὰ Φοῖη. Βοιῖι ργορμεβίεα ἴῃ ἃ τπιθ οἵ 
στοαὶ υηὑο]οῦ δηὰ ἀροβίλδυΥ ἤοπὰ [6 αν ; Ὀοιἢ 
δουρί τὸ ἽΓΠΕ ΑΡΣ (6 Ρθορὶβ ἴο ἴϊο ρίοιυ οὗ 
εἰεῖν ἔδί πογβ ; Ὀοτ Ὀτομποπίοςα δοίοτα γτοδὶ δηά 
τουγ ὉΪ6 ἡυάρσιπθη5. ΤΠ Ὠἰπιοτίσι! οἰγο πιϑῖβη ο 
ἴῃ ψ] ἢ τιν Ἰϊνεά νὑγοῦὸ τγϑιδι ΚιῦΥ ρδγα]16]. 
ΑὮΔῸ τοβρροιγα ἴῃ Ηοτοΐ, Φοζοῦεὶ ἰῃὰ Ἡογοά ας 
ἜΠιὸ νου» οὐὁἨ Μαῖκ νὶ. 20, ογὸ ἢδ βρεακὲ οὗ 
Ἡετοά, ἰδαγίης Φοῆπ, δὴ ἀἰά πηαην {π᾿ πσ8, ΔΡΟΪΤ ᾿ 
ΜΠ που ΔῺΥ ΔἸ ΘΓα του τἴ0 ΑΔΑΡ. ΓΠΕΙ͂Γ νΟΤΥ ἀρ- 
Ροάγδηςθ, (6 ἐαβίοη οὗ {πεὶγ ἦγοθι, δηὰ {πο 1γ 
πιοάο οἵἉ ᾿ἰΐδ, ᾿νοῦ ἰἀοπτοαὶ]. Βοη σοὶ] βὰν οὗ Φομιη: 
“Ἐνοῃ [πὸ ἀγεδββ δηὰ σοα οἵ Φοίη νγόγὸ ἰπ δοςογά- 
δποο ὑν] τ [εἶ8 τοασἢΐπσ δηὰ οἶοο. ὙΠῸ πη ϊπῖογ 
οὔ τεροηῦῖποθ ἰδ τῆς ΒΆΠῚ6 {6 ἃ5. ρΡοπίθιν5 1Π61- 
βοῖνοβ βῃοιι)ϊὰ Ἰοδὰ." Η5 πιοάδ οὐ ᾿ΠΠὸ ννὰβ ἃ 961- 
ΠΟ ἀἐ ιοίο ὁπ τηογιϊβολιίοη. 8 πιαὺ τῆπ8 
Οἰδαυν 806 ΨἘὮΥ Φο]η βῃουϊα ὕὈῸ οα]] θὰ 'π ῥτορἢ- 
ΒΟΥ, ΜΉΘ, ΓΤ τἴπ6 πιοδῖὴ ραγῖ, ΒΕ ρΡρΓΟΒ868 Ππιη68, 
“πα νυ ἢ ἢ ττονν 8 ἃ τὨΐπ νοὶ] οἵ ΟὈβουγΙΥ ονογ (8 
δι )οοῖβ, Εἰζαν, .88 89. δ6ϑιι8 ὨΠΠΒΟΙ Γ γα 5 οδ θὰ 
Πανὶ, Ὀδσαιιθ6 ἢ6 τῊῶβ8 ἴ86 δοὴ δηὰ δυςοοββοῦ οὗ 
[)ανία (Ηοδβοα 1ἰϊ. 5; ΕΖ. χχχῖν. 33; χχννυῖ. 94: 
σεν. χχχ. 9). Ὑῆε ἱπιογρτοϊδείοη οὗ 1818 ργοροον, 
ἴπαι ΕἸ] ἢ νν88. ἴο ΓΘΆΡ ὑείογο [9 σοπηηρ οὗ 
τῇ6 Μορβίϑι, 88 Ὀδθη ὈΠΙνΟΥΒΆΪΥ οὶ ὰ ὉΥ τδς 
ψονβ, δηὰ τπ6 οὐβίϊηδου νἱνῖ πο ᾿ΠῸΥ Βανθ 
αἰπηρς ἴο τ }8 Ορίῃ]0Π, τγϑοοὶνοὰ ὃν τγαα! οι ἕγοτα 
εοὶν ἔα ΠΟ ΓΒ, 88 ὈΘΘῚ 8 ρτοδὶ Πἰπάγθηοο ἴοὸ ἐποὶσ 
τοοοϊνίρ {6568 48 τ6 ΟἾγιθ. [Ι͂ἢ τ 5 Ἰπίογργοῖᾶ- 
εἴοι,, 167 ἤλυθ ὕὈδοη σουπηϊδηδηοοὰ ὈΥ τοϑὲ οὗ [86 
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Ἐδιδοῦβ, α8 ΟὨτγυβοβίοπι, Οτίρεη, Ουτ!, Τ ποοάοτοῖ, 
ΤΠΘοΟΡΆγ]αςῖ, Φοτοτηςβ, Ἴ Ἔτ ] δη, Απραδιῖπο, ν ΠῸ 
[614 το ἴψχο ΕἸ) 8 οὗὁἨ ργορῆφογ, ἔπ οπϑ, Ψοἢ") 
ἴῃς Βαριῖϑι, δηὰ τη6 οἵἰεν, ΕἸ] ἢ ἴῃ ρόγβοπ, νΠῸ 
5 ἴο ΓΟΒΡΡΕΆΓ, ἴὸ οοηνογὶ ἴΠ6 Φ6 8, Δα ργθραῦθ 
16 γᾶν ἴον τα δοοοπα οουπηρ οὗ τὴ6 [ογὰ. 86 
Ἡοπκίπῆι ΘΟπ ΠΙΘὨΤΑΊΟΙΒ, ἱπ σοηβοαῦθηοςς οὗ {Π8 Θοη- 
βοίς οἵ ἴπη6 ΕἈΊΠοῦς, πάν Πποὶὰ ἴν ἃ ἰἰοῦοδν, ΟΓΥ ποχὶ 
ἴο ἃ ᾿ιοτοβν, ἴο σούθοῦ [Πἰ8 ἰηςογΓργείδιίοθ. ὅδοπιθ 
[αν πηοᾶάοτῃ Ῥγοίοβίδηϊ ΘΟ ΠΠΘΠΙΆΙΪΟΥΙ͂Β, ἃ85 Ηἰζὶν, 
Μδατγογ, να, Οἰβῆδυβοη, ΑἸέίογάὰ, διίοσ, δπὰ 
Τέγ!ο, πᾶνε δἀοριοα {{π|ὸ2 βδῖηο υἱὸν. ΑἸΌγὰ δανε: 
": γοῖι 186 Βαρεῖθε οην ρμανἐϊα ῳ [Ὁ] Π1οὰ τΠ6 στθαῖ 
Ρτορ θαυ, τυ οι δηποιιηορά τῆς γεαὲ “"ἦίΐας (τἢ6 
ποτὰ οἵ Μαϊδοῆὶ Μν}}} ΠΑΡΑ ΪῪ ὈΘΑΡ ΔΠΥ ΟΥΠΟΥ τη 
ἃ ῬΟΓΒΟΏᾺΙ] ΤΟ ἢ) ΨΟ 15 10 Τογόγαῃ ἐμ βαουπὰ 
δηὰ στολύοτ σοπιῖηρ..᾿" 

Ὗο παν {Μ|0}ΘῪ τηοϑὲ ἱπηροῦίδην ἀθο]αγαίίοπβ οὗ 
οὖν [γα 8 οὐ τῆς ΕἸ) οὐὗ Μαίδοι!. ϑρορδκίπε 
οἵ ὐΜοῖη τὴ0 Βαριίϑε, ἢδ βεϊὰ : “ ΤΊνκ 15. 6 οἵ νῆοιη 
ἰς 5 υπτίοη, Βοδοῖϊά, 1 ΜΠ] δοηὰ ΤΥ πιο ββθηῸ Γ 
Βοίοτο τὴν ἔαςοο,  Πΐοῖϊ 884}} ρτόραγο ΤΠ Υ ᾺΥ ὈοΐοΓΘ 
ἴΠ66. Απὰ [Γγ6 Μ|}} γτοσεῖνα ἐς, “5 15. 1:18, γν ἢο 
ΨᾺΒ ἴ0 σοιλθ." Ηδστο οὖν ογὰ ἀθοϊαγοα Πΐ «ονη 
Γ]Π]Π1εἀ Ὀοτἢ ρτορμθοῖθβ ἴῃ Μα]δοῆῖ, πὰ {παῖ ᾿ς 
ΜἈ8 ἰδ υτογύπποῦ. Απά {υγΠΟΓ, ἰπατ κὸ οὔκτὶ 
πδῖθ 6ΓῸ τηοῖν ΤΟΥΕροπΘ σοπο[50η8, ἔπαιν [16 ἀἰὰ 
ποῖ Ἔχρϑοῖ τῆν που]ὰ Ὀ6] ον ἰξ. 

Ιη Μαιδον χνίϊ. 10, “ Ηἰδβ ἀϊβοῖ ρ]6β αβκοὰ Ηἰπι, 
δαγίηρ, ΝΥ ΤΥ τΠ6ῃ ΒΑΥ ἴῃ6 ϑδουγῖθο8, [παι Ε} 145 πιθϑῖ 
ἔτβὶ οοπμο ἢ Απα 6818 δηβνογοαὰ δηα βαῖὶ τὺ 
1π6 πὶ, “ ΕἸ᾿α 5. γα ΓΚ 8Π}8}} γαῖ σοπιο, πὸ γοϑίονο 4}} 
ιΐηρθ, θὰ 1 βὰῚ ὑηῖο γοῦ, τὺ ΕΠ 115 5 σοπιθ δ]- 
τολγ, δηἀ σῇοΥ Κποὺν πῖπὶ ποῖ, Βαὺ ἤᾶνο ἀοης πηϊο 
δῖτπη νυ αΐβοονον ἴδον ᾿ἰδιθὰ. 6: τἱπιογειουὰ [}}5 
ἀϊες! 165, ἴῆδὲ Ηδἑ βρᾷκθ ππἴο ἔΠπθπὶ οὕ οἢλη {6 Βαρ- 
ιἰ5:." Ὗς νοι] ] το αγκ, παῖ τ 8 σοπνογκαιίοη 
ὙΔ5 500ῃ του τῇς Τ͵ΥδηϑηρυΓαςίοη οὗἁὨ οὐὖν 1,οτιὶ, 
τῆοη ΕΠ} 84} ἀρροατοά. δῃμγίηρ [Π|| σοπηηοη {6 νν- 
ἰδἢ ορ᾽ πίοη, απ βαρροδίπρ ἢἷκ γοϑί ἀπο ϑ ἢ Οὐ 
δανίουν νοι! Π6 8 ῬΡαυπιαπθηῦ 016, (ΠΟΥ γ6ΙῸ 6 Υ- 
Ρἰεχοά δἱ ἢΐ8 Ἀπὸ ἐμαί ον, ῬΤμοὶν αυθϑεοη ἰοὰ 
οὖν Ἰοτὰ ἴὸ δρϑαῖκ οἵ ἴῃ6 τορῆθονΥ οἵ Μαϊδολ, 
δηά ἴὸο ρίαοο Πιἰμιδι ἰ αὐ ἰδὲ ἰἕν6 οΥ 8 πίΐετανσα, 
ὙΠ6η {Π|6 σοπιὶπρ' οὗ ΕἸ) 8 ἢ} Δ5 Φυλη 88 γοῖ διένγο. 
Ἠσηςο Ης υϑοὸν τς Μαάιμ6 ἴῃ Βροδκίη ΟΥ̓ Φο πη 

ὯσΥ. ΑἸογὰ ἱπίουβ ἔγοπῃ ἴΠ6 086 οὗ ἴῃς [πἴιγο, 
παι ΕΒ] ) Δ ἰπ γαῖ ἰο ἀτα ἈΝ δα 11 οαπ ὕῈ ΘΔΒΙν 
Εχρ αίηρα ἰπ τπ6 αν Ὑ ΠΙΟΝ 88 ὕθθὴ ἀοη6. 

Ασαΐη, ἴΠ6 ἀοηΐλὶ οὔ Φοῆη (Φολη ἱ. 21} ἢδ8 ὕοθἢ 
τῦλάς τπδ0 οὗ ὃν {πὸ ἔουνν Ῥγοϊθβίδηϊ σοτηπηθη το 5 
ὙΠῸ Πᾶνα Πο]ὰ {πὸ Υἱοῦν οὐ δηοῖμον ΕἸ) ἢ. Φοἢη 
ἀϊὰ ποὶ ἄδην ἴὸ {6 ἀδρυίαῖίοπ ΠῸΤ ἴῃς ὅδ} )6- 
ἄττα, ταῦ ἢ τννὰὴβ [16 Ὁ] 74} οὗἨ Μαϊδοϊ, “}}}5 
ἢ6 Δγτηϑ, νΠ6Π Π6 δᾶν 8, “1 ἀπὶ {πὸ νοΐοϑ οἵ οπα 
ογυΐηςν ἰη τὸ ἢ] ογῆοββ, ΜΔΚΘ βιίταί κυ τη6 νὰν οὗ 
τπ6 Ποτὰ ; ̓̓ πὶ ἴδλι Π6 νὰ8 ΕΠ ἢ ἐπ ἡλοῖγ 5οη 86, 
ΔΙτὰ ἢπάς ἴπ, 777γ6 τοἱἱἱ γδοοῖδς 11, ἃ σου ἢν τπηδιΐοη 
οὗ ἷ8 Υἱόν, Ὀπὺ ἢ 8 ἜΧΡΓΟβδίοπ ΒΊγθη στ πο Π5. [Π|6 
δχοϊιβίνα γτοΐθγοηοοῦ ἴὸ Φοῖπ ἴπ6 Βαρτὶδῖ, {παῖ ἴτ ΝᾺ 5 
80 Ρῥἰαίη, {παὶ ποιϊιίησ θὰ: ἴῃ6 πιοσὲὶ ἱπνοϊογαῖο 
φγοϊαάϊςα ργονοηῖθα {πεῖν δοκηον εάν πρ 10. 

Βοΐοσθ Ὅ86 οοσαΐτπ οὗ [8:9 κιϑαῦ βδηὰ ἀγα. 
ἴω] ἅδλν. Τιΐβ ἐχργοββίοη, τΠ6 σγεαί απαὰὶ ἰδνγι 
ἄδν, ἰδ Ἰουηα ἴῃ 9706] ᾿Ϊ, 81. ΤΟ ἂδν (οἰ. [Π|,.}7 ὃγ 
1-δ) τπγουρποιξ δ48 [ἢ 6 β8π|6 πηραηΐην,. δι 
ἙΒΡΘΟΙΔΙΪΥ τὸ τπ6 ἀοπιίγιοτίοη οὗ δογιιβα 6. νη 
1πΠ0 τά Ψψ6ϑὰ5 σΆπι6, ἐδ Ῥνὰ8 ΠΟΙ ΟΠΪΥ ἴῸ σῖνᾳ 

ᾷ 
1 Αὐδ σι, δὲ (ἴθ οἷοϑο οὔ π|8 Ουρριεπία ἷν 

ΔΗΪπον Ῥγορλείξ, ΒΔΥΒ: “ὋΜΑῪ Οοα δοοῦ ζι8}] ἰδο μιϑ ι 

ἢ τῶδὲ ἐδ υδὶἱ ἸΠᾺῪ Ὅ6 ἱβκϑὰ ἴτοιῃ ἴῃ Βοασζίϑ οἵ ἐν 
δ Ἂς 

[.}}} 

1 

πὲ} [6 τὸ τοῖο πὸ τοσοϊνρὰ Ἡ πη, Ὀαὶ ἴον ἡπᾶρ- 
6 προ ἴποδ6 ἡγῆο τοοστοὶ ἨἩΐ. Η9 ὀμμαν 
Ὑγ ἃ 8. ΠΟΟΟΞΒΔΙν ΟΠ] ον ὑγ (Π6 σοηοπιπετίοη 
τ ππυδ]ϊενίη. 16 ΟὐΒ}6] 15 αἰννὰγ8 ἃ ΒΑΥΟΓ Οὗ 
116 υπῖο 16, ΟΥ̓ οὗἩἨ ἀδεῖ πιὸ ἀοτῃ. Βῖ {1686 
ΛΓ β ἤᾶνὸ τηοτὸ πῃ οπς [ΠΠ ΠἸπιθηϊ. ΤῺ ἸΔ8ὲ 
Ἀπ ρογίδος ὁπ0 Μ0}}} Ὀ6 ἴῃ 1Γὴ6 ἰαϑν ἰδ γ. 

γεν. 6. Αμπᾶ ΒΘ 518}} ἤπσ ὑπὸ Βοδζγὺ οὗ [89 
ζαῖογΒ ἴο πὸ υμ ἄσθ. ὅδοιῃα ΘΟ ΠίδΔΙΟΙΒ, 
ἈΠΊΟΠΙ ΜΝ ΠΟ 16 ἰὑνναἰ, Μαινον, αὐ ΠΙοπἀογβοῃ, 
ἀπι|ογϑιαπὰ {118 οὗ ἃ τοϑτυγατίοη οὗ [ἈΙΗΪΥ Παῖ- 
᾿θολν, 81 1 8 ὈοΙτΟΥ τὸ πηἀογκῖαπα τς οὗ ἃ Γθοοη- 
οἰ τοι ὑυδέννοοη τῃ6 υποοάϊν, σον ησοα τοῖα [ἢ8 
Οἰοῖγ οὗ τἰεῖν ἀποοβίουβ, δα τοῖν μοι! ΌΓ δι ΠΟ 8, 
Ριοΐμιςοὰ ὈΥ ταρθι πος. ΤΊ 8 τπ6 ὕὈοηα οὗἁἨ τη] 0 ῃ, 
γῃοἢ παι] Ὀόο Ὀγοΐαη, νν}}} ὕο γροϊογεα. παῖ 
δι ἢ 5. τ 6 Ἰποληΐηρ 5. ον οὶ ὃν 0Κ 1. 16,17, 
γον κ Πα αϊξουοαϊσης ἴὸ τα ννἱβάοιμ, οὐ αἷξ 
δἰτἰοη, ΟΥ̓ τῃ6 7υ5ι,᾽ 15. διι θϑετιῖοα, 85 οοπιδί 
ἴΠ 6 8816 80} 56. 
168 1 σοἴλθ δὰ βυγἱΐϊθ ὑῃ6 ϑασί δ σἱῦὰ ὁ 

σΌΣΒΘ. Βγ ι[Ἰ6 δῦ Πογα 18 πιοαμῖ, τῃη6 Ἰαπα οὗ 

Ιβτϑοὶ. Τῆς νοτὰ, ΤΙ, οἰιγδθ, ταοδη8. δηγτΐηρ' 
ἀονοϊοα τὸ τῃ6 [μοτὰ, δηὰ 18 βοπηοί ιη)68 πβοὰ ἰῃ 8 
σοορα 5656, 88 ἴῃ ἴσμεν. χχυνὶ. 28. Μοτὸ ψΘΠΘΙΆΙΥ, 
Ποιν νοῦ, ἴῃ ἃ δαά β6η86, 85 ἰη Ζοςὶ. χὶν. 11, Ὑν ἤ6 ΓΘ 
ξ ἰβ τὐαηϑαῦρά, μἰίον' αἀοδίν μοϊίοη, τῃ6 ὈδΔῃ οὗἁἨ ὀχίοσ- 
τηϊπαιίοη. 
Ἴ6 οἰοϑ6 οὗ τῃ6 ΟἹὰ Ταβίαπηοπι πη Μα]δοϊὶ ἰδ 

ἘΠΒΡΘΆΚΑΒΙΥ δοίϊθιηηῃ. Οπ 118 ᾿λϑ8ὺ δα ννὸ πὰ [0 
Ὀ]οσϑῖην δα τι οἰιγβο, ᾿{6 δηςὶ ἀσαιῇ, δοῦ Ὀθίοτθ 
15. ΑΒ ἴἴ8 ἤγβὶ ραρο 1018 τ18 οὗἩ 1ῃ6 51) δῃἃ σΌΓΒΘ 
Οὗ οὐἦ ἢἤγθι Ῥαγθηῖβ, 580 118 [δὲ Βρολκα ΟΥ̓ [Π|6 ἰΔῪ 
κίνοη Ὀν Δίοξοϑ, οὗὨ βίη, ἀπ τ1π6 συγϑα [Ὁ] ον ίηρ, 
τη πο νι Ργοιη 868 οὗἨ {πὸ στᾶοθ ψΥ οἢ γνἃ8 ἴὸ 
οοπιὸ ΟΥ̓ 96515 ΟἸγῖϑε,, 800 οὶ 16 81 ρᾶρα οὗ [ἢ9 
Νὸνν Τ᾿ οβιαπιθιῖ, ννο τοδα οὐἵἁ “γί ασιοβ τυυτῖοη ἰῃ 
{Π|15 ὈΟΟΚ,᾿" ἢ Ὀὰν [18 Ἰαβὲ ϑνογὰ8 ἃ1Ὸ ὑγαοίοιιβ ὙΟΓΩδΒ : 
“γον Γ σοπιθ Ὰ ΚΙ  ΑἸροη. νϑῃ 80. Οὐπιθ, 
[τὰ 6805} 1Ἰὸ στρα οὗἩ οὧὐ [οτὰ Φ65υ8 ΟἸγίδι 
ὑ6 ἢ γοι 411} Απιθη." 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝΌ ῬΡΕΛΟΤΊΟΑΙ, 

ὙΥΟΚΡΒΎΟΕΤΗ : “ΤΏ σοποϊπἀϊπο ϑοηΐοηςθ οὗ 
Μαϊδε 15. ἃ Βο] θη ΜαΓΠἷπρ ἴὸ τόπο ἸΔίοΥ ἄαγκ. 
Τρ Ηοὶγν ϑρίτγιο Κηονβ πᾶν 15 Ὀδεῖ ἴοτ 8. Πδ 
ὙΆΓΠ8 8 οὗ (ἜΓΠΓΟ μυπἰβπιποηῖ, ἰπ ογον 1Πδῖ Ἧ1 
1ηὯν ΟΒΟΆΡΟ ἵτ, δά τπδῖ γα τπὴν ᾿πΠοεῖς του ἀϑτη 
σἴοῦγ. Κπονίηρ [Π6 τοττοῦ οἵ τῆ [ωὐτὰ, πὸ ψοῦ] 
ρει βυδάθ ποη. Απὰ [{Ππ|ὸ ΟΠ ΆΓΑςῖΟΓ Οὗ 1Π686 ἰΔΊΟΥ 
ἀκγ 5, Ὑ ὸπ (Π6 ΕὖΥ ΟἿθ 18 οπαθανουίηρ ἴο γα 
θη ἱπῖο ἢπἷ8 ΟὟ ρΊΆΒΡ, πὰ ἴὸ πρῆίκο τοίη 15 Ὑ]0- 
τἰπι8 ότανοῦ, ὈΥ̓ αἰπβοϊνίην οὐδ δίΓΓΙ θυ [68 πο 
οὔθ υηΐνογθ8] {π|{Π658 οὗἁ πα βου πη ἰονθ ; 
δὰ ὈΥ δπάδανοτίηρ ἴἢ0 Ῥογϑιμιάθ {θὲ} τας Ὠ18. 1.8- 
τὶς ἀπά ἸΟ᾽ Π655 ΔΓΘ πηθ61Ὲ ἰἰδα] τΠΟΟΥ 5 δὴ Υἱβιοη- 
ΑΥΎ ῬΠπΠΙΟΠΙβ, πὰ ἐπὰὶ [Ποῖ ἷξ πῸ ᾿πάρτηομπῦ τὸ 
ςοτηδ, 8ηεἰ [δι τ}6 ΤΟΥΓΟΓΕ Οὗ Π0}} αὐτὸ Ὀκῖ ἃ ἀγόϑῃη, 
ἰῃ ἀοἤαποο οὗὁ τπ6 ΟἸΘΆΓ νογιἰβ οὐ Η τὰ γῆ 5. [16 
Ἴταῦν (Ματὶκς ἰχ. 44; Μεῖι. χχυ. 46), βΒῆονβ ἴῃδὲ 
ποτα ἷἰ5 ἀἰνίης [Οτεσῖκῆῦ ἴπ εἰν 8 τνατηΐηρ Ὁ Μαὶ- 
δον. [ωδ0 ἴτ ποῖ Ὀ6 ἰογμοῖῖοῃ τὰς τὴ Αγροβιῖο οὗ 
Ἰονο, ὅ:. Φοϊνη, οὐ ἀβ ἢ18 Εὐρίϑε! ἢ ἃ ΜΝ ΑΥΠΙΠΩΣ 
δαϑιθδι ἸΔοϊ αν, πὰ {παῖ δὲ τ|16 ο]086 οὗ 180 Α'ρος- 
δἰ ρϑθ, ΠΟΘ 18 ἃ δοϊειηπ ἀθοϊατατίου ἀραϊηδῖ 81} 

το ἈΔΙΆΡῈν ἈΝ ΤΠ ΔῊ ποτὰβ οἵ {αν ὈοοΪκ, ἡ ὨΐοΡ 

ΜΝ . ὧς 



28 ΜΑΙΑΟΘΗ͂Ι. 

ΒΡΕΑΚ8 ἴῃ [ἢ οἰοάγοδι [ΟΥτη 8 ΘΟΠσΟΤΠὶ Πρ ἡπάρτηοητ, 
᾿ιεάνοπ, 86]}, δπι οἰογηῖϊγν. Μααν ννὲ ἤᾶνθ ψὕγέςα 80 
ἴο Ῥγοῆι ὃν τ} 50 δ Ὑγαυπίηρ, {πᾶὶ γὸ τπᾶν 68- 
ΕΔΡρ6 {Π6 τη οἀϊετίοη οὐ ποδ6 οἡ τα Ἰἰοίξ παπὰ δὶ 
[86 στοδῦ αν, δπὰ ἱπηοῖῖς τῆς ὑ]οθδὶπρ ἢ] ἢ ψ}}} 
Ὀ6 Ρτοηουπορὰ ἴο ἴΠο56 οὐ ἴῃς τῆς παληὰ Ὀγ ἢ 6 
Αἰ πη Υ δη ονεγίαε της σε ! Νοὸν ἀπο τῃ6 
Κιηρς Εἴσγπαὶ, ἱπηιπογῖαὶ, ἱπυ ϑιυἷθ, {Π6 ΟΠ]Ὺ ννἶ86 
(οὐ, ὃὉ6 Ποποῦ δηὰ ρίονν ἴογονογ πὰ ονοσ. Απηδη ! 

Κειι,: Αἴεντ Μαϊδοι, πὸ μγορθοῖ ἄτγυδο ἴῃ [5- 
ΤΟ] Ὁ60}} τῆ τἰπδ νὰ ΛΠ} ρὰ, ψ ἤδη τς ᾿1}4}} 
Ῥτοαϊοιεά Ὀγ ἷπι ἀρροιγοὶ ἵπ Ψο᾽)π τπ6 Βαρμιῖδι, 
ἀηὰ ἱπιπιραϊατο]Ὺ δπογιναγα 5 τῆς [χοτιὶ σαπλο τὸ Πὶβ 
(οι 0} ]6, ἴπδι 185 ἴο βᾶν, 1Π6 ᾿ἰπολτηδῖο ὅοη οἵ οά ἴο 
ἢ 8. ΟΥ̓ ΡΟΞΒΘΒΒΙΟΗ, ἴ0 ᾿ΙΠΆΚὸ 4}} νυ} τοσεῖνο Η πὶ 
εἰ]! άτοη οὗ Οοα. ὕροι τς Μοιιϊπὲὶ οἵ ᾿ΓΓΔηϑΗσγα- 
ἐίοη, ἴΠθτ6 δρροαγοῖ Ὀο6 Μονθ5, τΠ6 Τουπεοῦ οἵ 
τῆς 1", πὰ πιραίΐαιον οἵ {ΠῸ Ο]ὰ (ονοπεηῖ, δα 
ἘΠ] Δ ἢ τῆ Ργορίιοῖ, ἃ8 [Π6 ΤΟΒΙΌΤΟΓ οὗ {6 αν 1 
15γδοὶ, ὙΠῸ ΒΓ ΒΟΥ ῥγαγοά, “ ΗΟΔΥ πιθ, () Ἰοτὰ, 
ἮΘΑΥ της, τπδ0 (Πΐ 5 ρΟΟΡ 6 παν Κπον τπαῖ τποῖι Παϑῖ 
[ἀγηοά τἰοῖν ἤσαν Ὀλοῖκ ασαὶῃ ! "ἢ 10 τ Κ ν ἢ 6585 
οὔ ἷα ἀδοραβο, [ὉΓ 8. ργπεῖοαὶ ἐοϑΕἰ ΠΊΟΠΥ͂ ἴο τ15 Δ]}, 
παι Φο58 ΟἸγῖβι, νἢὸ αἰ ἄοννη [ι}5 [Π Ὁ [ῸΓ τιν, ἴὸ 
ὈΘΒΓ ΟἿΓ δῖ, δῃἃ τοάροχ τ15 το [ἢ σαγ86 οὗ (ἢ 
ἰδνν, νν88 τῇῆος Ὀοϊονοά δοη οἵ τὸ ἘΔΊΠ ΠΟΥ, τ οπὶ να 
ΔΙῸ ἴ0 ἰἰοαγ, τπαὶ ὈΥ ὈΟ]ονῖπρ ἰπ 1.18 ΠᾺΠῚΘ νν6 ΠΥ 
Ὀθοοπιο σὨ ἄγοι οὗἨ (οἷ, δηὰά ᾿ιεὶγβ οὗ δυογδϑιηνς 
Ἰπδ8. 
Ἢ ππΣετ οη Μαϊδολὶ ἰἢ. 14: γαϊκει πιοιιγη- 

. ὙΠΟΥ ᾿πειϑιοα πλποὶ προη Στ, τπ8ὲ ΤΠΘΥ ππα 
ὑμαν Ν πιομτηιἰῳ Ὀοίοτο ἀμὰ, ὙΠΟ ΓΘ οοὲ Βαὰ 
τοαυ͵ἱγοὰ ποῖ ἴ0 δοῦν Ηἰπὶ πτἢ σ]δάποϑθ ἐπα ἴὸὼ 
γψ}}κ οὐδεν εἰ Ἰοίοτο Ηΐη. ὙΠΟΥ ὈΥ τῆοῖγ οὐνη 
8 ΡΟ 51 ΟΠ 8 τη 866 τ}6 βοῦνίοο οὗ οα ἃ ἴαβκ ἂπὶ 
ἀγιιάογΥ [0 ὉἘΠποιηβοῖνοβ, απαὰ {πο ῃ σοι ΠΡ] ΑἸ ΠΟ οὗὨ ἴτ 
88 ἃ ἤδτιὶ βεσνίςο. ὍΠὸ γοκο οἵ ΟΠ τῖβι 8 ἐαδ ; ἰϊ 
8 16 γοκα οὗ Απιεϊοῃτίοε εἰν 8 ἄκασῳ. “ΠΟΥ οοπι- 
Ῥ]αἰποά {παν τη ον πα ροὶ ποιπίηρ ὉΥ {πεῖν γοϊ κίοη ; 
ΠΟΥ ἀδηϊοὰ ἃ ἔπτιιγὸ βίαιθ, πὰ (ἤθη 8814: 1 1: 
γψαΐη ἴο ϑοῖνο σοά, ν] οὶ 185 ἱπάθοα βολῆς οὐἱοτ ἴῃ 
ἐς, ἰοῦ {{Ἴὴ 1} 18 1} ΟΠ]γΥ ν΄ δα ἴορθ ἴῃ ΟἸ γι, ννὸ 
ΘΓ Οὗἁ 84}1 πιθὴ χποϑὲ τη βου  Ὁ]6. 
Νοτε. --- ΤΊΠοΣα ἀο ἃ γσγεέδὶ 64] οὗ πτοηρ ἴο 

(οὐ 5 ποποῦ, γῆ 58Υ τῇς το σίοη 8. οἰ Π|Ὸ Ὁ δὴ 
ΜΗΡΥΟ  ίαα οὐ δὴ τὸ ήδη είην ; ἴον [Π6 τδῖῖοῦ 
8 ποῦ 80; υνἱβίίυπι' β τανε ἈΓῈ μίεαδαμπίμεδα, ππὰ 
Ὑγ]ΒοπγΒ σ81}}8 ἀγὸ θΟΊΤΟΓ τπ8π τπδῖ οἵ ἤπο κο]ὰ. 

Μ. ἩΒΝΝΥ ὁπ νοῦ. 16, 71 εν ἐραζε ογίεν, εἰς. 
νοη ἴῃ δὶ σοῦγαρὲὶ δηὰ ἀυρεπογαῖθ ἄρα, ΤΠ 6ΓῸ 
ἍΟΙΟ ΒΟΠῚ6 παι τοι πο ὉΠ οὶν Ἰπίοσγ Υ δηἀ χε] 
ἴον οἰ. ἴπ δνοὺν ἀρο, τἰθῖθ 18 ὕδοὴ ἃ Γοπη Π 11 
ἰπδῖ ἔδαγοὰ {πὸ 1οτἢ, τηοι }} βοπιοείπιοβ ὑαΐῖ ἃ {πὶ 6 
Τοιηπδηῖ. ὙΠῸΥ Τλονσὴξ ἡμοπ ἀΐδ παῖνο; ἈΠῸ Ὺ ΒΟΥ: 
οὔδἷν σοπδιίογοι, 8ηι τοι ητ]ν πιο αῖθὰ προς 
τἰα ἀϊδοονοῦῖος ἀοιὐ δὰ τὰς οἵ ΗΪπι5.} ἢ, ἀπά 
τοῖν πιο διίοπ οὗ Ηΐη ννὰβ8 δϑνοοῖ, ἼἼον ὁ0ι- 
δυο τπ0 Ὠόποῖῦ οὗ (ὐυά, ἀπι|ὶ ἀπο δῇ τ[ἢλῖ δ 5 
τ: π εἶν αἰτἰπηδῖο ὁπ ἰπ 4}} τἰὸν αἰά, ὙΤΠΟΥ ἐράκα 
οἴϊοι) ὁπ6 ἴο βποῖθοῦ σοποογηΐηρ τἴἢ6 σά τἰποΥ 
{εατοὰ, δπὰ τὺ παῖς οὗ [νὴ8,  οἢ τῇδ ν τοι 
80 τῖιοἢ οὔ; ἰογ οὐἱ οὗ ἴα αδιιπεία σα οἵ τἰιὰ ἤρατι 
6 τοῦτ Μ1}} ΘΡΘΒΚ ; δης ἃ σοοὰ πηλῃ Οἵ ΟΥ̓́ΤΠ6 
δοοῦ τρεδβιγθ οἱ ὶβ8. ᾿ιθατγὶ Ψν}}} τίη ἰοσταἢ σοοι 
τπϊηρ8. Πογ ται ἔδατοά το Γοτὰὶ Κορὺ ὑογο ἢ Γ Ὁ5 
ἴΠοβ6 (Πᾶς ΜΚΘΓῸ ΘΟΠΙρΥ [Ὁ ἜΔΟἢ ΟΥ̓ ΠΟΥ ; {ΠῸν ΒΡ ΚΘ 
Κιίπα Ὁ απὰ Θησμτ Υ οπθ το δηοῖΠογ, ἰῸγ {116 
ῬΓοδοινἱπρ 8πα Ργοπιοῖπρ πλιῖμ4] ἴον, τπδὺ τη δῖ 
τηΐρ}ῖ ποῖ νὰ χ οοἱά Μ᾿ Ὦθη ἐπί απ αἰὰ τππ8 δοουπίι. 
ΤΟΥ ΒΡ6Καο δαϊξν ΡΣ} τὸ ὁπ Θηοῖῆον, ἴον τ ἰη- 
ογοδλβα οἵ δι δπάὰ πο ϊπαδε, {ΠΟΥ Βρᾶκθ οὔθ ἴο 
δηοίποῦ ἰῃ {6 ἰδηριασο οἵἩἨὨ ΟὐηΆΔη ; ΠΘη ὑτὸ- 

οἴϊδοῃ ὁπ6 ἴο δηοῖποσ. 77:6 τροτϑρ οἰἦδυβ τὸ, λα δοίϊεν 
06 δὐοια δ; ιοΐδη υἱσα ἰκ αἀαγίπῳ, [εἰ ποί εἰτίμις δα 
δπεακίηο. ΠΟΥ ποτα ἱπαά πβεσίοι 8 [0 ἀστῖὶ τΠ6πι- 
Βοίνου διὰ Οη6 δποῖδοῦ δραΐϑὲ τὸ Οὐπτδιίοπ ὉΣ 
πιπῖαδὶ ᾿πεῖγι 08 δπα ἙΠΟΟΙΓΑΡΟΙ ΠΟ Πῖκ, Ἀπ ἴο 
δίγοη το π οἠ6 ἈΠΟΙ͂ΠΟΓ 5 ἢπηιϊ5. ΑΔἔκ οΥἹ! σοπλ- 
ὨΐοΔΙΠ τς δογταρὶ Οσά τηλ8 ἀπ ἸΠΔΠΉΟΙΒ, 80 
Βοοά σοπιπιπίς ΠΟ ἢ 5 σοπῆγι {Π 6. 

Μοοπὲε : δν]Ίνοη τη ΚΟ ἀγὸ Τα] Κη απ δσαϊηιεξ 
(οά, εΠπἸ|ὸ τ] !Ἰοου 5 5μου] τΑ]Κ ἴον Ἡΐη. ἰἐε! σοι 
σοηνογρδῖίον 18 πέσοβναγν, 41} [Π6 τῦγα, ἴὺγ τῇ 
ΥΟΥΥ͂ ΤΌΔ50Π8 ἴπετ οἴη ΟΠ}} απ γόρτοβε τ. Ὑ ΏΟῺ 
ἃ ἥτε ὕπτπι 5 ἰοῖν, [Π6 σοδ] 8 τἰιἴ δγὸ δἰΐτα 5 ἃ θ6 
ὑγοι σῆς Ὡθαγ τοροῖποσ, {παῖ τπον την ὕ6 ΒΙονη 
ἱπῖο ἃ ἥδλιιο. Μὸ ψἤσδη αἱἷὶ ἰ8 οοἰ δὲ 'ἀολὰ, νίηρ 
Οπηκι Π 5 501 ἃ ἀγα ΠΟᾺΓ δινἃ 560 κΚ {Π|Ὲ σγοδῖῆ- 
ἵποϑ ΟὗἩἨΤΠ6 ϑρ᾽ τ, δηά Κιπάϊο ὁδοῦ οὐδὸν ὉΥ τηῦ- 
ἴπ8} απτέγαῆςο. ὙΠ6 ψογάβ [ἢ 18 ἀηὰ τ ἢ Βροκθῶ 
5}}} Ὀ6 Πδαγὰ πὰ γεσογὰθα 'π μολνοη. 

Ἰ)ΟΡΌΕΙΡΟΘΒ πὰ5 νογβ δι νοῦβ. 16, 17: -Ὁ 

Ὑ8ὸ Τοονὰ οἷν ποτὶ ψογιμδ Ἰοοῖκ8 ἀΟἾ 
Ετοιυιν Ὠἰ5 σεἸοδιίαὶ [ ΓΟΏΘ ; 

Απὰ ψθα ἴμ6 νἱοκοὰ δασ διουηῃά, 
ΗἨὸο ν]} αἰκοδγῃδ 8 ΟἼΤὩ. 

ΤΏ δ τοπίοϊοα οὗ  ὨΟΘΥΘΏ δὨΔ]} ΚΘεΡ 
Τοῖς πογὰα ἰη ἐσβηδβοτὶδι ἔαίσ : 

ἴὰ πὸ βδάφομηογ' 8 Ὀοοκ οἵ |Π-. 
ΤΒοῖν ἤδι68 τεοοσάσα δῖ. 

ὙΥΟΚΡΒΎΤΟΗΤΗ : ΜαΪλοῆὶ, 45. δ ΠΟ ΒΟΥ ἴο ΖΘΟΒ- 
ατίαἰ, αἰκοπαγροα δ ροσ αν οὔσο. ΖΟΟ ΓΔ ἢ ἷδ 
ὁη6 οἵ εἶα πηοϑῦ 9} πῸ πὰ πη ραβδί πο διηοης 
ἐπ κοοάϊν {6]] Οὐ ΘὮΠΡ ᾽ ΟΥ̓ (6 Ῥτορῆοίβ. ὉΠὸ 
ἵκπε οὗ τ|ιὰ δυηβοῖ οὗἩἨ ΡῬΥΟΡΉΘΟΥ 5 85. Ὁ] Π Δ ὴτ ἀπὰ 
“ἰοήίουιβ 85 1ῖ9 ποοπάδύ βρίοπάουβ. “ΠΟ ργορ ἢ ΘΟΥ 
οἵ Ζ ες Πδγδῃ 8 Δὲ ἱπιροίυουβ τΟττοηῖ, ιν οορίησ 
αἰοπς ἧι 4 νἱοϊοης δίγοδιη, ἀμ 5}}}ε ΟΥ̓Υ Τὰ 
ἸΌΟΚΒ, αηὰ Βα ]Π]πρ {56} } ἀοννπ ἴῃ Πιδιάϊοπο οατα- 
γαῖα, πα σαΥτγΐης ΟνΟΥΥ Πΐης τ τ τ ἴῃ 115 ΤΌ Δ τ- 
ἴῃς θοικ. [1 Μαϊδοδι, τ τοι ροῦβ [15 νΠποιηθηοα 
ἴῃ. {Π|6 ΟἸσαγ πανοῃ οὗ ἃ ΓΑ 5] ποοηῖ Ρ00] ; (ἢόγὸ ἰξ 
Ἰοβίο πῃ ρόδοθ ἴοὸγ ἴοιγ πυπάγοα γὙολγϑ, 1] ἷἰΐ 
βυνοα (Ὁτιὴ ἀρσαΐῃ πὶ ἴπ6 6ο58μρεο!. 

Μ. κπνκυ, οὐ οἢ. ἷν. νὰν. 4 : Οὔκογνο ἰὸ ἢοη- 
ΟΥ̓ πιοπιίοῃ ἔπαὶ 18 πάρ οἵἨ 27]ουδοες, ἴῃς ἤγεῖϊ 
ααΐοσ οἵ τα ΟΙὰ Τεριαπιοπῖ, ἢ Ζαίαολι, το [δ91 
ΜΓ ογ. Ἐοὐ 684}1}8 Ὠΐη ὅ]οδον, ἢν βεγυαηί, ἴογΣ τῇς 
τσ! ἴθον 8 5ἢ.4}} θ6 πδὰ ἴῃ νου ΑΘ} ΓΟΠῚ ΘΙ ΠΓΆΉΠΟΟ. 
οθ ΟΝ τὴ6 ροηπιθ οἵ δοτίρτιγο, (που ἢ ΠΥ 
᾿ϊνοὰ αὖ ἃ στοδῖ αἰβίαπορ οὔ {ἰπι|6 ΠῸπι Θδο ἢ ΟΥΠΟΥ 
(Ἰἴ5 νγὰ8 ἔγοῖνα πη ἀγοαὰ γεαγβ ἤτοι Μοδαβ τὸ Μα]- 
0 ἢ}} οοποιττεὰ ἴῃ [6 δαῖηα τἰΐησ, 4}} δοιυδιοά 
ἀπή σιυϊάςα ὈΥ οπα δηῃᾷ 1Π6 δίῃ δμί γι, 

ῬΈΚΒΒΕΙ,.: 8 πιοοῖ βοιηοῖίπιοα πη (Πς ΟἹὰ Τω- 
ἰλπποῦ νἱτἶἰ ραιδᾶροβ, κὸ ἤονοῦθ ἀπιοῆς τἰϊ6 
το Κ8, νυ ἢ ἢ δητοῖραῖο τΠ6 Νον Το δῖληοης. Οὗ 
τἢΐς Κἰπὰ διὸ τ[Π6 ἴδιν ραβδαᾶρθϑ ἢν νος ἢ οἱ ἰς το- 
σαγάο ποῖ 88 [χὰ ὑὰὴ δ5 δι ον (ἴ)οιι. χα χὶϊ 
6: 2 ὅδιη. υἱῖ. 14; ἵκ. Ἰχχχῖχ 27, οἷ. 18; 15, 
ἰχῖ!!. 16; δαγ. χχχί. 50; Ηοβ. ἱ. 10; Μα]. 1}. 17). 
Οοά ΔΡροβΥ8 ἰπ {Π6πὶ ἱπάἀοθα τηοΤῈ ἃ5 ἴῃ6 ΕΔΊΠΟΥ οὔ 
τσ ν οὶ πδιοη, {ΠπᾺΠ 1Π 8 ῬΟΓΘΟΠᾺ] Τοϊατίοη ἴὸ 
᾿ηα ἑν ἀιι418. Τ]ο )ογ 1 Π655 οἵ [6 50Π5}}}} οἵ ἴῃ- 
“ἰνίτι8}5 065 ποῖ κι} ΡΓΟΠῚΪΠΟηςΟ, δηὰ ἰδ νὰ ποῖ 
16 γγονδη ηρ᾽ σοῃβοϊοΠ5η 688 ΟὗἩ ΤΠ.  ἢ0]6 ΡΘΟ ]ὸ ; 
νας τῆσβα ἔονν (Γῆ 65 οὗ {πὺ ᾿ἈΓΠογποοῖ οὗ (σοὰ ἀϊ5- 
αἷοβα ἴῃ σοπείπυ οὗ Ὀοτ Τ οβιαπιοηῖα. ὉΠ τὸ- 
Ἰατίοπ, νυν οἷ νγ8 ποῦ ρυδδί 6. ἴοσ εἰς ΟἹὰ Τοβίδ- 
πιοπὶ ΟΠενοῖ, τὴ6 Νονν Οονοηδηῖ πα8 ρτυδπῖοὰ ὃ 
τ(γουῇ Φοπαβ ΟΠ γθι, δπὰ τυ πδὲ τπΠ6 ΝΟ ἢ85 [89 
σταπτῖρα, τπ ΟἹὰ Δα αἰγοδν ἰὈγεϑηϑάονοά. 

ΤΠοιρὴ τἶιο ὑτορθεοῦ οὗἨ ΜΆΪΔΟΘΝΪ, οἵ τῆ οοπΐπα 
[ΔΠΘΏ6Ξ8 8 ἴ0 Ο0ΠῚ6 [0 δ0 ρ,οδῖ ἃ δοίρῃϊ 88 ἴο [οἵ [6 Μεβοΐίδη, οὔ τ6 Ἰμάρτηοπῦ δεςοιηρδηνὶπρ ἰδ, 
ἰΣΔΠῚΡ16 ΠΡΟῺ 411 δῦ 18 διογοά, [θη ΠΟΥ δρακο [ δηὰ οὗ [πῃ βεῃάϊπρ οἵ 180 ἰογθγιηποσ, σοπιδὶηθ 



ΟΗΑΡΤΕᾺΝ Π.16-ἸΡ. 6. 

ὨοιΠΐηρ ἂὲ δ᾽] νυνὶ ἢ σοι] Ἰεϑὰ 1158 [0 βιιρροβο {ναὶ 
το ἤγδῖ σοι» νου ἤπαὰ ἴτ8 Δ] Ππλοην ἱπ ἃ 566- 
οπὰ αἱ 1ΠῸ δηι οἵ ἀδγβ, "οΐωυογο Ὑυ ῃΐϊο ἢ τἰπιθ ΠπῸτα 
ϑῃοι ἃ ὨΔρρέη ἢΐ58 τοὐοοστίοπ ὃν Π᾽5 ρθΟρ]6, ἢ: τὲ- 
ἀθοηλίης ψοτίς οα σοϊροῖπε, ἀπά τῆς ν]οἱα ᾿ἰἰκῖοΥν 
οὗ τ1ἈΠ6 5ργοια οὗἉ Ἰνῖ5 5061 ὄνθη ἴὸ τὴ 6πὶ}5 οὗ τἴνὸ 
ϑασίῃ, γοῖ ποιπίηρ οαπ θ6 σοποϊάοα ἤΌτη 115 
διαϊπκ τη6 (τὰ, τπλῖ αἸν3 Πὰπὶ ῬγΟΡ ΠΟΥ ΟΥ̓ τἰϊο 
ΟΙα Τοθιίδιαεηῦ μδα δόσηπ τὸ Ὀ6 [6 ἴα τἰτὸ ἈΡ- 
Ῥθάγληςο οἵ 6818 οἵ ΝαΖαγοῖῃ ; Τ0Υ (ἰὸ ὁσοησίοι 
πα ἐοπίση οὗ τ 5 Ἰαδὲ μι Όρἤ ον πιά ποιῃίης ἴὸ ἀ0 
τὶ ἢ τη δα Βοαυσηῖ ὄνοις; (ὉΓ αοιὐἱ τονολ]» τὸ ἐν 5 
[αἰ ἃ} ροορὶθ αὖ ΟΥΟΥΥ δία, πὰ ἀπ 4}} γο]α- 
τἰ0η.8, ΟὨΪΥ 181 80 πηι ἢ ἃ8 ΤΠ γ ποοῦ, Ἐς ΟἹὰ 1)65- 
τἰαπιοηϊ ἢ 83 δι} ΠἸἠ ΪΘΠῚῚῪ αἰἸκοϊοδθ τ[Π6 πιοϑῖ κ]οτίοιιδ 
ἰπμδος ἱπῖο τ Μεοϑδϊδηὶς ματα, 885. ϑδρεοία!] 
ὝΜΑΝ Ιβαίϊδὶϊι, 1)δηΐοὶ, Ζοο να σιδῖ, διὰ οὔθ ὕουκο 
ταϑ(Πγ, δας μοῦ εἰ10 Οἰ)οοῦ ἴθ. ΟΠ]ν [0 Θηογ 6 οἷἱ 
[π6 ἢ πἀοὰ ἀπά βοοίϊϊημς σοπιδπιρυγανῖο οὗ 
180 ργόρδοῖ τπ6 ἱποῖϊποοιθ)ς αἰ ἴτοποο ὑοίννοοπ τἢ0 
βοάϊν δηὰ ἀπεούϊν, ἐπὶ {{|Ὸ σογία Υ οὗ τπ6 ἀδγ 1ὴ 
ὙΠΙΟἢ τΠ δῖ ἀπ γόηοο νου] ὑδ τυνθα θα το ἃ}} δν 8. 
[τ νὰ (ὉΓ [ἢ 18 οδ]οςῖ, ταν  (οα σοιηιπα πίοι τοι 
ἴο πο Γπγου ἢ πὶ: γτορμποῖβ οὗὨ τῃς οοπιπρ οὔ τὸ 
Ι͂οτἱὐϑ πὰ τπ6 βοπϊηρν οὐ [18 ΕὈΓΟΓΌΠΠΟΓ, ννὰ8 6 Χ- 
ΔΕ παι ΠΟΥ ποοάιὰ. 

ψογα. 16,17. 71 ρη ἰδοῳ ἰλαὶ ξραγεά ἰδε [οτα. 
Ῥ δὶ 8 116 {τίν  ν Δηα δοοῦῖ οὗ τΠ6 νον], ν ἤθη 
δομιραῦοα νυἱτἢ} τὸ τοΐιρο οὐ το μου 8 ἴῃ τπὸ 'νυτὰ 
οὗ ἀοά, ἰη ἴδ σοπιηνη ον οὐ τ᾿το56. κο-ταϊπάοι, 
ἐπ Ἐν: Ἀπὰ ἴῃ 8. Ὀοοβοιὶ ΠΟγολ ΤΟ Γ! 

6 [ρογὰ Κποννοῖι τἰνοπὶ τἰλς ἃγὸ 118] ΤῊΪΣ 
ἩΟΙΪΥ δδεγίρίιγο ϑνουυ ν θτο το51|ἔ8. Τ)068 4190 {16 
Βρῖτίς οἵ δοὰ (οὐ Εἶν ἰτ ἴὸ Οὐ δρίγ11851 
ΤΘ παπιοβ οὔ τΠο896 Ψ]|10 ἀγὸ γα ἰβίογοὰ ἴΠ ΟἿἹΓ 

στο ὈὴΟΟΚΒ ἅγ ποῖ 1] συ πὲ ἴπ Οὐ ̓5 ὕοοΚ οὗ 
ΤΟΙ ΓΛηο6. ΑΒ ἱΐ ννὰ8 ἃ σύοδὶ ῥχίνιομα τὸ ὑθ 
πυ τ θογοὶ ἀπηοηρ [6 μοΟμ]οὸ οὗ ἰϑγδο!, 50 ἰδ ἱβ 90 
ον ἴο ὕὉ6 πιαῦοιοί ἱπ οἷν ουγο) ὨΟΟΚΒ 88 ἃ 
Ομ γϑιίαπ  Ὀὰϊ 845 {Ππ|6πη τπόγο νν88 αὶ ἀ  Πἔἴδγοηςα ὕο- 
ἔπγθοη το56 ποθ. ΠΆΙΠο5 οτο ἰπ Οοὐ δ θοΟΪκ, δὰ 
το ὴῸ ὙοτῈ ποῖ, 50 ἰΐ ἰξ 81}}} ον. 

ἜΤΗ (ΠΥ ἰδὶν ὈοΟΚ οὔ ᾿ἰἴυ δηὰ στδοῦ, 
ΟἾΔΆ. 1 δηὰ ΠΥ Πδ1}6, 

Βοοογιοά ἰὴ δοπιυ Ὠιιπι Ὁ} οἷδοο, 
Βοησδείῃ πιν ᾿ογὰ, ἰδ 6 1δυνὉ." 

ἘΠί6 ἰβ 16 ᾿χιισδὲ ἀἰ81] ποϊο ἴοὸ τυ ιΐοῖ τηδη οδη 
ΔΙΙΔΙΗ : 4}} οὐ ογ8 τὸ ὈπὉ ἃ διδιίον, ΨΠ6 ἢ σΟλ- 
Ραγοὰ υἱεῖ ἰτ. 11 9. ἃ ἀϊοι ποῖοι ποῦ πποβογνοῦ, 
Δηὰ γεῖ ΔΑΝ ΕΑ ἴὸ {16 Αἰπεοοτο δηὰ ρίουν. [τὸν- 
οἰυθ5 δὶ πηοεῖϊ, δἃ γοῖ ἰξ ἰ86 ἃ τονδὶ οὗ ἴγὰς 
ΡΙΟΙΥ. : 

᾿. ἐν. 1. δον δελοία ἰλ6 ἀκα οοπιοε ! 

ἘΦηδι ἀδν οἵ πγαῖϊῃ ἢ ἴῃπὶ ἀγοδὰ] ὧδ ! 
Όθη Ποανθη δη} δύῃ 818} ρα 35 ΛΎΑΥ, 
δὲ βόοναν 8111}} 060 ἐΠ9 δἰ πηδΥ᾽ 8 δία ἢ 
Ἦον 8811 'ο π)οοῖὶ ἱμεὶ ἀγοι τ} ἀὰγ 3." 

Οἢ. ἱν. νοῦ. 2. Ὑπλῖ νι} τη ἀαν οὗἩ τς Ιονὰ 
δγίης ἴο [πὸ τὶ» ἴοθοιιβ, δεσογ ΐπρ τὸ (ἢ6 μτγοπιῖδο 
οἵ 1π6 ΟἹὰ Τεβίαπιοπε ῖ ὍΤ])Ὸ διη οὗ τὶ σι ἴθου 5 
ΠῸ55; βαἰ ναι οὗ ὉΠῸΟΓ ἢἰ8 νΐηβ; [86 Ογ οὗ ἔτο6- 
ἄἀοπι; ἴΠ6 εἴα περί! ονοῦ τ(ἢ6 σομηοπ οποπίαβ οὗὨ 
(Π6 [ογὰ δπά [13 μοορ]α. 

ΟἸἩ. ἱν. νοῦβ. 4, 5. Μοβθ8 δηὰ ἘΠ) δὴ τηιβὲ οτοπ 
ποῦν 530 "είτε τ1πὸ [οπὶ : ον (ἌΓ Πᾶνα ΤΠ6Υ ΘΟΠΙΘ 
ῖο 81 Οἵ, Οοηνογδίοη ἷ9 τῆ τυγπΐησ ρμοΐπῖ, 
ποτε ἴπ6 ΟἹἉ Ουνοηπηι οπά8, δι (Π6 Νανν Ὀορίμῃ: 
τὸ ποατὶ Ὀορίηβ, ἀπαὶ τἰα ΠΠῸ πη πὶ πα. 

νὸν. 6. 216 εὐλωΐ ἰμγὰ ἰἠε ἠδατίς 97 (Λε ζαἰδόνα ἴο 
ἐλὲ ελάγεη. Ἦονν Ἦπ8 τΠ0 ΛἾοτα οἵ σοι Ἰα ἃ τ μοη 
18 106 ἀπέεγ οὗἉἨ ΟΌν σοηνογπίοη, κηά τΠπὉ οὗἨ οἷν ἴδἈπ:- 
“166 Οἀτβηϊ πιὸ {Π|0 ΠΆΝΘ ΠΥ 7ΟΥ, [δὲ δἴϊεῦ ΔῊ ἃ 
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βίγασίο, 1 ΤῊΔΥ τ ἢ ταρίατο βαυ, Ποδγοϑὶ ΕἈΊδογ 
οτος διὴ ἴ, δπὰ τἰοβα ν ἤοτῃ τἰοῖ ἢ α81 ρσίνθη τη] 
Νὸ οπς ΟΥὗἩἨ {ἰἸπὶ 8 ἰοβὲ ! 811} δύὸ ὑγορατοὰ ἴον [Υ 
κἰηράοπι ' δαὶ {Ππ|8 ΠΙΔῪ Ὁ6 ΟἿΥ ΘΧΡρογίοηςο, 6 
ΙὩτ5ῖ δεν ὈΥ̓ ΡΟΙΒΟνΟΓΪ ἢ ῬΓΆΥΘΓ, ἀπ ἱτ ]}}, 
νν οἢ ΓΘΆ] Χο, θ6 ἃ Δ ΓΟΡ ΟΥ̓ μάν} ογ. ΕἸ- 
Ὡ}}Υ.: ὙΠὸ Ἰαδὶ σπογὰὶ οὗ τι ΟἹα ᾿Ῥεβίδμπηθης ἰ5. τῆ 
τπγοτοπίης ΟὗἉἨ τ οαγϑα ; ΟΥ̓ (6 Νονν, {Π6 ῬΓΛΥ ΟΣ, 
“ ὕνδῃ 5ὸ οοπο, [τὰ Φόδι}" ἯγμΔι 5ποι]ὰ να 
ἦν] οὐ Ἰλπο νογὰ τὸ ὑς ὃ 
ΟἾΒΎΒΟΤΟΝ οἷν,  δελοία ἰλ6 ἄν τομιοϊὰ ρος 

α8. τε ᾿πιικίηο (πὰς παν ΟᾺΥ Ἰμλ5 σομπλθ, δηὰ ἰδὲ 
ΘΑΟἢ ὁπ οχμἶης ]}}8 γε οςτοη 5, αὐ ἰθς ἶπι βαρ- 
Ροβθ ἴδιαι τὴ0 δῆτ 19 ΑἸγοδὰν ργόϑοηῖ, απὰ τἢδὲ 
Δ}} τῆϊπρ» ᾶγὰ γοανοι οὰ δὰ μι Ὁ] 15]ο ἃ ; (ὉΥ τνο τηνϑὶ 
"Οὗ ΟΠΪΥῪ δαπιῖ εἴτα, δας αἰνὸ ὕο τ ααδ πιανὶεδί. 
ΛΥοιά νοῦ ποῖ ὑπ ἢ 1. ψνουἹὰ νοὰ ποῖ ὕὈ6 Ὀ654 6 
νου δαῖνος ὁ ΚῸΣ ἢ πον, νν μοὴ τ οςςδοίοη 8 ποῖ 
νοΣ ῥγοδοηῖ, δι} 18 ΠΊΘΡΟΙν διρροβοι, δὰ ΓΟΡΓΟ- 
βοητοα τὸ (6 ἱπιαρὶηδηοη, νν6 τὸ ον πο  ηρ ὃ 
Οὐ τοῆοοτ 5, ϑν]αῖ 50}}} νυ ἀο, ννβθη [Ππ8ι ἀΔΥ͂ 
ἰν8 ΘΟΙΏΘ, τον θη τὴ 6 οἱ νυν ἃ 18. ῥγόβοῃϊ, -- 
Ἀν ΠΟ Δη 5618. ἀπ Διο δηνκο δ, Ποῖ ογονγοα πιντ- 
ἴπε|5, πὰ {6 Παγγγίηρ τὸ ἀπὰ ΠῸ οὗἉ 4}} πᾶν σοιηθ ; 
ἀπ κν6 ἄγ δῆ αρ ἴῃ τῆ οἰοι 8, ἀπὰ τ σατῆ- 
ΘΙ; το ῖ πον {8}} οὐἨ ἔογγοῦ ἰν5 σοῖο ; ὙΠ6η τΓα 
Ρδὲ αἴτον ἐγιτηροῖ 8118}} βοιιπα χοροί ίηρ Ἰου, -- 
ὙΠ ἢ Α1 τἰιό86 ἢᾶνὸ οοῖλθ 1 ΕῸΓ ὄνοι ἢ Ποῦ Ἰν 6 ΓΘ 
Π0 ἰ16}}, ταῦ δ μα ηἰδτηοης τὸ θα τγιδὴ ουἵ ἴῃ τἢ6 
"ἀκ ΟΥ̓ κα ον ἐρί πάοτ, δὰ ἴοὸ ἀύραγι ἀἰκμοπογοὰ 1 
ον 1 ὄνοπ πον, ψν θη δ Κἰη πὰ πῖ5. τοϊηυθ 
τ ΚΘ ἃ {{ΠῸὈΠῚΡΠΑ] ΘΠΕΓΥ, τὸ ροῦν, το ἢεστπην οἡ 
τοῖν ρονοτίν, γοοοῖν ποῖ δὸ πγποἶν ρἰσαπαγο [γοπὶ 
{ΠπῸ δροςίδο]θ, 48 πιογιϊΠοατίοπ, εἰν ΠΟΥ ἀγῸ ποῖ 
Δ ηἑ το τὸ 186 Ρτάβθηρα ΟΥ̓ {Π|6 ΚΙ, ΠΟΙ 84 ΓΘ ἢΐ8 
[Ἄνοσ, ν ἢδὲ νν}} ἰὸ Ὀ6 τη} Οτ, ἐο γοῦ σοπδί ον 
τ ἃ ᾿ρὴς μεπηίσποης ποῖ τὸ Ρ6 πιιπηιθοτγοὰ ἰη ἐπὰξ 
ΠΟΙΠΡδην, πο ἴ0 ὑδ6 σουπῖο ΜΟΥ οὗ [παῖ υἢ- 
ΒρΡΟΆ Κα 016. μἼοτΥ, ἰο ὑ6 τῃγιδὲ οακ ἔτοπι πὶ Ἰογία) 
ἈΒΘΘΏΙΟΙΥ, ἀπὰ Το τΠ086. ἀπ Λα Ὁ]. Ὁ] Οβο Ὲ ἴ 
ὙΥ̓́Βο. τοο, {{Ἰπ6γ δ[.4}} ὕὑβ ἀδγκηρβ5, αἰ σηαβηϊην 
οἵ τοι, ἀπαὰ δνουδιηρ οἰαἴπ5, πὰ [πὰ ἸΝΌΤΤΙ 
τᾶν πόνον αἰοϑ, ἀπ} [86 το τΠ δῖ ἰ5 πον Γ ααδπο ρα, 
Δ ΠῚ ΓΤ] θυ ἰατο δπὰ δηριΐ ἢ, δηὰ τοησιιοϑ ραιομοά 
{πὸ {116 τίσ πα 8; "θη νγ8 88} ὑὸρ᾽ [ῸΓ ὨΙΘΙΟΥ, 
ὕαῦ πὸ ὁπὸ δβ14}} ΠΘΑΥ ; ὙΠ6Ὶ ψνὸ 5 Ἰ μτοδα δὰ 
πον] ὑδολιπθ οὗ Οὐγ τογπιθηῖϑ, ἈΠῸ ἢ0 ὑπ 8}|4]} 
᾿νε ; πὰ ἰΙΟῸΚ τουπὰ ονογυν πόγο, πὰ ΠΟΥ ΠΟΙ 
584}} [Πδῖὸ ὉὈ6 ΔΙῪ 10 σΟΙΗ τε τι8, νν 81 5}}}} νὴ 88 Υ 
ἴο τόκα ἴῃ δῖ ἃ ςσοπάϊιίοπ, νας σα Ὀ6 πιοῖθ 
υτοῖο οα τῆδη τοῖν 8015} γα πιο μὲ {14}0]9 
Εν ἸΓ ννὸ Θῃ εν 8 ρυίξοῃ, πὰ 566 {|ὸ βηπα!α ρτὶ3- 
ΟἸΟΥΒ, ΒΟΠΙῸ Ἰεήται ἀπ ἐπι πλῖ5 5, ΟΥΙΟΓΒ. δα ἀρ 
ἵν αν κινοδϑ, ν6 ἡ ΚΘῸΡ δ᾽ οι, ννὸ δι 6γ, ἀπὰ ἀνοϊὰ 
ἐπ θυ Ἰβοπιοπῦ {Π6ΓΟ, ΠΘὴ πὸ δ᾽Ὸ ἀτησποῦ αὐ 
Ὁν ἴογοθ ἰμτο τῇ ΝΟΤῪ τοντηθι 8 οὗὨ ἢ 6}}, ννπδῖ αἢ4}} 
ὑκοοιὸ οὔ δ} ΕῸΓ τἢοπ6 οπαΐ8 διὸ ποῖ οἵ ἱγοῦ, 
ὑυαῖ οἱὁ ἤτα, πον ῦ ἴὸ ὕ6 αιοποι οὶ ; ΠΟΥ τὸ ΟἿἿ 74}}- 
ΟΥ̓ Πηὴ0 ἢ, ὙΠΟΙῺ [τ 18 οἶδ ΡΟΒΟΙ 6. ἴοὸ ρουβαλάθ, 
θαὉ ἀημαῖβ, ποτ τὸ ἄδτο ποῖ ἰοοκ τροη, Ὀδολι186 
{ΠΟΥ ἈΓΘ ΟΧΟΘΟΙ ΏΡῚν οηγασοα, πηι νὸ ἤᾶνθ ἴῃ- 
δι οὐ τηοῖγ [οτά. 6 εἷἰο ποῖ 806 ἐλδγθ, ἃ8 Ποζο, 
Β0ης ὑτίπμ ἧι ΠΙΟΠΟΥ, δοπῖο ἴοοι, οἷοι σοπιίοτ 
ἐπ νου 5, 80 ταῖ [Π6 ὈΓΞΟΙΘΥΒ Οὐ π΄ 80Π|6 Πγἷ- 
ἱπατίοη. νογειπίηρ ἐλεγα ἴα ὑοσγοπα 16 γοδοῖ οὗ 
αἰϊοντἰοη. νοη  Νοιυῖ, οὐ Φοῦ, οὐ Ἰλεηϊοὶ, 
5ῃου ει 860 ἐποῖτ οὐνη ΓΑ πι}} 65 δα οτησ ρα βἢ- 
ἰηονῖ, τΠ6ν ψου]Ἱὰ ποῖ ἄδγο τὸ το εν {π6π|.0. Εοῦ 
ΠΑΛΟΓΑΙ ΒΥΤΡΔΙΌΥ 8 (ἸῸγῸ οχι απο. ΕῸΓ 
ὙΠ|Ὸ ς᾽ ἰ8 {Π6 886, τῆς τὶ σὨῖοοι" Ῥδτοηῖϊθ ἤδνθ 
νυ οκοὰ οὨΠ]Πάγοη, πὰ τἱχμίοοιις. οἰ ἄτοη υυνἱοκοὰ 
Ῥαγρηῖβ, τς τῃ6 Ρ]Θ βιιγ τη Υ {πο γὸ Ὁ6 ππα]]ογοά, 
δπ ἀπὰς τΠ050 ΠΟ ΘΏ)ΟΥ ἴΠπ6 Ὁ] οϑδίη 8 Πᾶν ποῖ 
Ιοδὸ τμοὶν ἐγαϊτῖοι ἔγοπλ δι ρϑίἢυ, οὐϑὴ τὨΐ8 ἢΔ» 



80 ΜΑΓΑΟΘΗ͂Ι, 

ΓΑΙ αὔτοιίοη, 1 δαᾶγ, 8 Ἔχ ἰπραἰδῃοᾶ, πὰ (ΠΟΥ 
δ'ιαγο ἱπ τηοῖν [χοτγι 5 πα σπαιίοη ἀρϑῖη δι τΠΟΙΓ ον 
οἴϊβρτίηςς. Εὐτ ἡ σοπηπιοη πιθη, δῇ ΤΠΟΥ 866 {Ποὶγ 
οἰ! ἀτοιν νῖκαι, απ ποιῖς τῆοπι, απὰ οὐς τποπὶ. 
ΟΥ̓ πὶ ἴῃς ΠμΠΪΥ, ταιιςἢ ΠΟΤῈ 584}} (Πς τἱμ ἢ ἴοουῦϑ 
(ἰοπ.  Πποτοίογα, [θεὸ Οη6 ΠΟΡΘ ἴῸΓ ροοὐά {πΐη 8, 
ὙΠῸ 45 ἀοπς πο ροοὰα ψόσκ, ᾿ποῦρῇ ἢ6 ΠΙΔῪ ἰανα 
ἴδῃ τποιικαη τί τοοιβ πος οδίοτϑ, “ [ῸΓ ὄν γν ΟΠ 6 
δ[)4}} τεοεῖνα τῆ6 τῆ σε ἀοπθ ἱπ ἢΐ8 Ὀοάν, δεοζοτὰ- 
ἰηρ ἴο τπαὶ ἢ παῖ ἀοπα." Απάὰ ποῖ τ πΚ 1 
Ὑν}}} πηλῖκα τ|δ6 οὗ {{|15 ἴδηγ ἴὸ δίίλοκ 16 Δ ΠΟ ΓΟ, 
απ ποῖ ἴπσηὶ οηἷγ, Ὀμὰὲ 41} {Π0906 0 ἦο ἄπν 
γον τπΐπρ ὙΒαίονοῦ, [1Ὁ κ8. ουγβοῖνοβ ἤοατ 
τπογοίοτα τοϑα {πῃ ΡΒ; ἱΓ γοὺ ἢανο ἴῃς ἤγο οἴ ]υι5ῖ, 
Ομρροβθ ἴο ἐξ ταῦ ἤγο, δπὰὶ Ὀεΐηρ δχε προ δοι, ἴε 
Ὑ}} αυΐςΚ)Ὺν ρὸ ουὐἵ. [Π γου διὸ δὔοιιΐξ ἴο υἱΐον 
ΔΉ ΓΠΙΠ» τποἰ λΥ 40]6, τοῆθος οὐ τπὸ σπδϑῃϊπν οὗἁ 
᾿ρο1ἢ, δηὰ γοιγ ἴθαν γν}}} Ὀ6 ἃ Ὀγ]4 16 το γοιι ; ἰΓ γοιι 
ὙΪΡἢ [0 Εἴθα], ποαῦ τπὸ Φιάρο οοτϊηπηδπάϊπρ δηα 
δΑγὶρ, “ Βὰ δία ἢδπὰ δηά ἴοοϊ απιὶ οδδὶ ὨΪπὶ 
ἰηῖο οὐἵον ἀκγκποδε,᾽" δηἀ γοὺ νν}}} ἴπ [Π 8 νᾶ ὺ ἐδοῖ 
ουϊ γοιγ ] 5; ἰΓ γοῦ δ ἃ ἀγυπκαγ, δπά βρεπά 
οὖν τἰπια ἴῃ ἀσυδιςποῦν, ἤσαν 1Π6 στὶς πῃ δαγ- 

ηρ, “ δεπὰ [1μαζαγδ, [πὶ Π6 πᾶν ἀΐρ τς τρ οὗ 

ΤΙΐηΚ οἵ τΠ6 τότῖὶ ἰμΔὲ πόνον ἀΐ65, δη ἃ γοῦ ὙΠ] 
ΘΑΒΙγ μοὶ στὰ οἵ (ῃϊ8 ἀἰ8685., δη ὰ 11 γοίοστῃ δἱὶ 
ΟΙΠΘΙ δἷπ8, ἴοΥ Ηθ ἢ48 σοπιπιαπάοα ποιϊπίηρ ὃυτ- 
ἀδηβοπιο ΟΥΓ ρτίονουβΒ. ἮΝ ΩΥ τπδη ἀο ἢἶδ σοι πιδηά- 
πιο δοοῖὴ στονοιβ ἴο υ5 1 Ετοπ Οὔτ δἱοιμἢιϊ- 
Ὠρ88. Εοῦ δὐ ὙΠΟ ἯΒῸλ ἈΓΘ ΖΣΘΆΪΟΙΒ, ὄυοη ἴδοδ6 
{πἰη58 Μ  ]σςἢ δϑοῖ ἰητοϊεγαϊα ἢ} 6 Ἰίσῃς δπὰ 
ΟΑΒΥ, 80 ΠΕ ΨῸὸ ΔΓῸ β᾽οῖῃῆι, τς τῆϊηρ5 τνπὶς ἢ 
ΔΓ6 το ογ  ὉΪ6 Ὁν}}} ΔΡΡΘΔΓ ἴὸ πιδ στίενουθ [ἢ τίεν 
οἔ 4}} {||18, ἴθ 05 ποῖ γτορησγὰ τῃ086 πο ἰἷνὸ ἰυχ- 
τοι ἶγ, Ὀὼς τοιηθῖ ον τποῖγ οπὰ ; |οὉ 18 ποῖ τὸ- 
κατὰ τῃς οχίογίζρποη, θα 1 τε πιο ον {Ποῖν οηά, --- 
ἴθ σαγ65 Ἀπ ἴδαιβ δῃὰ δηρυϊβῃ οὗ δου], δπὰ 
{πότε νον δϑιϊηρ ΟΠ δίπϑ; ἰοῦ 5. ποῖ τοραγὰ ἴδς 
ἴονοῦβ οὗ μίογυ, θυ ΤΟΙ ΘΙ ὈΟΓ παι ἰῦ ὈοροΙῖΒ, --- 
ἤΟΓΟ δίανογυ ἀπὰ ᾿Ἡνροοσγίϑυ, δπὰ τἤογα ἱπίο! γϑῦ]ς 
Ἰοΐ5, πὰ γοτγροῖυα! Ὀυτπρ. ΕῸΡ ἴἢ σὰ νουϊὰ 
{ἢ 8 Γολδο 1 Οὔτβοῖνοβ, πὰ οοπί Π4}}γ ΟΡΡΟδ6 
156 πηὰὶ τὸ κα τΐϊηρβ ἴο οἵἱἵγ ν͵ὶοκοὰ ἰυδῖ8, νὰ 
8] 1ου" }ὰ ΒρΡΟΘΔΠΥ οαϑὲ οὐδ τἴῃ6 ἴον οἵ ἴπ6 ῥγοβθῆῖ, 
δηά Κίπα!ο τη6 Ἰονδ οἵ {Ππὸ διῖατο. 1 υ5 ΠΟῪ 
τπογοίογα Κίπαϊα τ, δηὰ ὑτπ πνιῖτ ες. Εον ἵ Ὡς 
ποι πατοπ οἡ ἴπαδο πη ρα, ἱπηρογίοςϊ 85 ἐξ ἸΏΔΥ 
[ 06, βῖνεβ βιις ἢ ρίδαβαγθ, {ππκ πον πιαςῇ ἀο! σῃξ 8 

εἰν ἤημοῦ ἴῃ ν δἴογ, πὰ ς00] πιν ραγομοὰ τοηριο,᾽  μετγίοσς κοι]! Ζαιίοη Ψ}}} Ὁθ6. ΗΔΡΡΥ, ἰιτῖος ὨΆΡΡΥ, 
δὰ ποῖ οὐϊαἰπίπι [ἷ8 τοαυοδῦ, απ νου ψν}}} σοὶ] γα, ἰηβηίτονῪ ὨΔΡΡΥ γα ἐἰοδα Μ 110 ΘΠ]ΟΥ ες ἢ 
τι ἀ οὗ εν8 ρμαβϑίοηυ. 1 γοῦ ἰονὰ ἸΌΧΌΓΥ, ΘΟΠπ ἰοΓ 
16 (θυ !δτοι αηὰ δησι ἢ τποτο, δηὰ γοῦ Μ}}} ἀ6- 
Βἷτα ἷῦ πὸ πιοτὸ; ἰζ γοῖῖ δῖ βαυβἢ Ἀπα σγιοὶ, Γ6- 
ταθπιῦοι τῃοβς νἱνκίηβ γῆο, Ὀσολιι50 τοῖν Δ πη ρ05 Πδὰ 
δοπὸ οἱ, τ ογο βῃατῖ οι οὗ τὸ Ὀγ 44] σΠδιὈΟΓ, απ ὰ 

᾿ ον ὙΠ βοοη Ὀοοοιηο Κὶἀ-ποαγίοα, ΑΥὸ γοῦ 5]01}}- 
1} Τρ ϊηκ οἵ πἶπι ῃοὸ πἰά τΠ6 ἰδΔ]οηῖ, απὰ γοιι 

ὙΠ Ὀδοολθ πιο δγάθης πη ἢϊθ. 12068 οονθ- 
ἰοαδηοδδ οἴ γουγ πεὶρἰι θοτ᾽ 5 ΡΓΟΡΘΓΟ ΘΟ ΒΌΠ10 γοῦ 3 

Ἰονδίημϑ, 848 γος ῃοά, τῆτίοθ νυγοίς]ιθὰ ἀτὸ ἴΠοϑὲ 
ΨΠῸ δυβον (ΠἸεἰν ὀρροβίῖο  Τηδὲ τσ ΠΠΔῪ ἢοΐ 6 
οἔὗἩ τῆς ἰλτῖογ οἶπ855, θας οὗ (Π6 οτγτπηοῦ, ἰοῖ τι18 σἤοοϑθο 
νἵτγιιο, ἰογ ἱπ ἘΠΐ8 ΝΥΔΥ γὸ 5Π.8}} οὐϊδίη ἴΠ686 ἔπ ΓΘ 
ὈΪοδοί 8. Οὐνά γστδηῖ ταὶ Θ᾽ ἸΏΔῪ 4}} οὐϊαΐῃ 
τῆοπι, τῆγοιρὴ 1π6 ργασο δπὰ Ἰονο οἵ ουῦ 1,οτὰ 66- 
εἰι5 ΟἸτῖδι, τὸ τνῆοπὶ νυ ἱτἢ τῆς ΕΔΙΠαΓ δηὰ τΠ0 ΗΟΙΥ͂ 
Οδιοβὲ ἱορείθοῦ Ὀ6 ΦΊΟΥΥ, ΡΟΥΘ, δηὰ ΠΟΠΟΣ ὩΟῊ 
δηὰ δἰπαγο, δὰ [ῸΣ ονὸσ δῃὰ δυσ. 

ΝΕῊΥ͂ ΜΕΤΕΙΟΑΙ, ΤΕΑΝΡΒΙΑΤΙΟΝ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ελουαΥ'ε αἀἰείἐπσαϊ λίπα ἤουο ἰο ἱεγαοὶ (ΟΡ. ἱὶ. 1--6). 

1 ὙΤΠο Ῥυτάση οὗὨ (με πογὰ οὗἩ Φομονδὰ ὑο 18γ86], ὉῪ 086 μαηᾶ οὗὨ ΜέδΙδοῦϊ, 
2 1 ᾶνο Ἰονϑὰ γοιι, βα: ἢ Φϑῃονδα, 

Απὰ 1 γα β8γ, “ ΤΥ Ββογϑίη μιδδῦ 'μοὰ Ἰονϑᾶ υ8 ἢ 
Ὗν 18 ποὶ Εβαι Ὀγοίπονῦ ἰο Φδοοῦ ἢ βαὶῖ Φϑιονδῇ, 
Αμπά γοί 1 Ἰονοᾶ Ψδοοῦ, ᾿ 

8 Αιὐὰ ἔδαυ 1 δαεαίρα : 
Απᾶ τηδᾶδ ἢ18 πιουπηϊδίη8 ἃ ἀοβοϊδίίοη, 
Απᾷ Ηἷβ ἱππουϊ ποθ ἔοσ (ἢ 6 786 Κα]8 οὗ {86 ἀοβοσί. 

4 ΑἸΙμουρὰ Εάοιι 580, “ Ἧ7 6 ἅγ6 συ ϊπϑα, 
Υοῦ ν}}} νγὸ θυ] ὰ ἀραΐη [Π6 τυ ΐπμβ ; ἢ 
Τῆυ8 Βαϊ ἢ Φοπονδὴ οὗ ΗἩσϑβίβ: 
'ΉΘΥ τρλῦ Ὀυϊ]ὰ, Βαϊ 1 νὶ}} ρα}} ἄονῃ ; 
Απᾶ πιϑῃ 5}8}} 68]] ἔπθια, “ ΤῊΘ Ἰδηᾶ οὗ τι ̓οϊκοάηθ88 ; 
Απὰ [Π6 ρΡϑορὶθ δραίπβὶ σοτι Φθβονδὴ 18 ΔΗΡΤΥ ὌΓονο,"ἢ 

ὅ Απμά γουγ 6Υ68 88}}8}}] 866 ἰΐ, δηα γ8 8}}8}} ΒΑΥ, 
"" τοδί Ὀ6 Φϑβονυδὴ ονοῦ ἴπ6 ἰαπά οὗἁὨ [8Γ86] ἱ 



ΒΕΟΤΙΟΝ Π. δῖ 

. ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

Ἰβοδιιξε οΥΓ ἐλ6 Ῥνίαείδ ((Ὦδρ. ἱ. θ--11. 9). 

δ )᾽ Αἰ βοῇ Βοῇοσβ ἢ]8 δ ΠΣ, 
Απὰ 8 βοσνδηΐ [ιἷ8 τηδϑίθγ ; 
Βυῖ 1 1 δὶ ἃ {ΔΊ ΠΥ, 6 ΓΘ 18 τιΐηθ ΒΟΟΣ ἢ 
Απάὰ [7 1 δῃ ἃ Ἰηδϑίοσ, ΠΘΓΘ 18 ΠΥ ἴθασ : 
ϑαΐι} ϑθθονϑὶ οὗ Ηοβίβ ἴο γοῦ, γ0 ρῥνυὶϑβίβ, (πδὶ ἀθβρὶβθ ΤΥ Ὠδῖλθ. 
Ὑοὐ γα 88γ, “ ὙΠ Ὠογθυ ἢ} Βανθ τγθ ἀδδρίβθα {ΠΥ παιλθ ν᾿" 

7 Τῃπ οἴδογίπρ ρο]αϊοα Ὀγθδὰ ἀροῃ τηΐῃθ Δ |08Γ. 
Αμὰ ἱἢ γ6 880, “ Ἦ Βοι ἢ πᾶν τγγ ρο]]αὐδὰ {}|66 ἢ ἢ 
[πὰ (μδὲ γ6 βαγ, “ Τῆιο ἰ40]6 οὗἩ {16 Ἰωογὰ ᾿8 σοι θιαρ! 1 }}6.᾽" 
Απὰα 1 γο οὔδσ [ῃ6 ὈΠ1πὰ [ῸΓ βδογι ἔσθ, 
(ἴ9 840) “ὙΠ6ΓΘ 18 ποι ῃϊηρ 60]] ! ἢ 

8 Απὰ νδθη γο ΟΥ̓ Σ (Π6 Ἰδτηθ δπᾶ [ἢ6 βἱοἶ, 
(9 5847), “ ΤΉΘΥΘ ἰβ ποιμίηρ 6ν]}} 1 
Οὔδν ἴὲ (μ6 ἢ ἰο [ΠΥ ΦΟΥΘΙΓΠΟΥ; 
7} μο Ὀ6 φγδοίουιϑ ἰο {866, 
Οὖ δοοϑρὺ (ἢγ ρϑύβοῃ ἢ 
δῖ} Φοιονδῃ οὗ Ηοβίϑ. 

9 Απά πον, 1 Ῥγδὺ γοῦ, ὈΘβθθοῦ Οοἄ ἰο Ὀ6 βτδοίουβ αηίο πΪ 
(Βγ γοῦὺγ Ββαπα ἰδ (8.18 Ὀθθὰ ἀοῃθ ἴ) 
ἯΙ] ἢ δοῦν ἕδνοσ, | ᾿ 
ϑδαῖ.) Φοῃονδῇ οὗ Ηοϑίβ ἢ 

10 Ο ἐμὲ βοτηϑ οῃϑ οὗ γου του] θυ ϑιυΐ (6 ἀοογβ, 
Τιδὶ γα ταϊσὶὶ ποὺ ᾿ἰσῃν 16 ὅγθ ἀροὴ παΐπθ δα [0 ηο ρατροδο 
ΙὯδνθ πὸ ρῥ᾽δάβϑαγο ἰῃ γου, βαῖ ἢ Φθμοόνδὴ οὗ Ηοβίβ, 
Αμπά 5δου]ῆοθ ἔγοῖὰ γοΟῸΣ δηα 1 νι }} οὐ δοοθρί. 

11 ἘῸΣ ἔγοπι (116 τἰβϑίῃρ οὗ [Π6 βῃ δνϑῃ ἰο 18 βοίζϊησ, 
ΜΥ πδηιθ 88}8}} Ὀ6 στϑδὶ διμοηρ ἴ[Π6 Ὠδίϊοἢ8, 
Απά ἴῃ ΘΥΘΓΥῪ ρἾ866 8}14}} ἱῆσθῃβθ 06 οἴογθᾶ ἴο ΤΥ ΠδΙΏΘ, 
ἈΑπὰ ἃ ρυγὸ οἴἴἶεσγίηρ ; 
ΕῸΓ ΙΩΥ̓ πϑπ16 88|8}} ὉὈ6 στοαὶ διμοηρ' (Π6 ΠδΙ]ΟΏΒ. ᾿ 

12 Βαϊ γα ρῥτοΐδλῃθ ἴϊ, 
Ιη (δαί γα 887, “ ΤΠ [80]6 οὗὨ {π᾿ [υοτὰ ͵δ8 Ρο]]υϊοά, 
Αμὰ εἰ|᾿ὸ ἔγαϊν (μογοοῦ, ονθα 18 ἔοο, 18 οομύθια ρί! 0]6.᾽" 

18 Ὑο βᾶὺ 180, Βϑῇῃοϊά, ψγβδὶ γα υΐῃ688 
ες ἈΠάγθ βηι δἱ 1, 

ϑαῖο Φοθονδὶ οὗ Ηοβίβ. 
ἈΑμὰ γ6 Ὀγίην ἰμαὺ τ ]Οἢ 18 βίο! θη, δηᾶ Ἰδῖλθ, δηα βἱοῖς, 
Απά ρῥγϑβϑῃηὺ ἰΐ 0 δὴ οἴδδγϊηρ 
ΘΌΔ]11 δοοορὺ ἴὺ ἔγουι γοῦν Βεηὰ ὃ 
ϑ δ ἢ Φοόμονδῆ. 

14 Απά ουτϑοὰ ἢ6 ἰπ6 ἀδοοῖνϑγ, 
Ὕ8ο, θη [6 Γγ6 8 ἴῃ ἷ8 ἤοοῖς 8. τλ4]9, 
ονΒ δᾶ 880} }ῆοοδ8 (ο Φοθονδῃ ἰδ δὲ ἩΠΙοὮ 16 ὈΪοτιϊδηθὰ αὶ 
ΕΟΓῚΙ δὰ ἃ στοδὶ Κίπρ, βαῖι ἢ} Φθμονδ οὗἨ Ἡοβίβ, 
Απὰ ΓΩΥ͂ ὨΔΠῚΘ 18 ἔδατοα διροηρ {16 ὨΘΔΟΠΒ. 

1. Απαὰ ποῦν, γ0 ργίϑδίβ, (18 δϑῆίθῃοθ 18 ἴο γουῦ 
3 1 γο ν1}} ποῦ μϑβδγκθη, 
1 γε ν}}} ποί ἸΔΥ ἰδ ἴο Βοδγῖ, 
Τὸ ρῖνθ δΊΟΣΥ͂ ἴο ΓΑΥ͂ πδπηο, δα 1} Φοδοναὶ οὗ Ηοείδ, 
1 ν1}} βοῃὰ ἃ ὀυγβθ Ὀροη γοῦ, 
ΑΠΑΙ Μ1}1 ουγβθ γοῦγ Ὀ᾽ΘΒθβίηρα ; 



82 ΜΑΤΙΑΟΓΘΗ͂Ι. 

Υεα, 1 Πᾶνα συγβοα {Π6πὶ ΔΙγθδααγυ. 
δοδιιβθ γ6 40 ποὺ ΔΥ ἰΐ ἴο ποαγί, 

8 ΒΕΠοΙά 1 ν}1}} τοῦυκα ἔοτ γου (16 βοοϑᾶ; 
ΑΠΑΙ ν}}} βργοδὰ ἀσηρ ὑροη γοΟῸΓ ἔλοβϑ, 
ΓΠα ἀπηρ οὗ γουγ 8βοϊθιηη ζδαβί", 
Απμα γ6 5}}8}} "6 1δίζδῃ ΑΥΑΥ ἴ0 [ἴἴ. 

4 Αμπά γο 5}14}} Κπονν {πὸ 1 αν ββηΐ (0 γου (μι8 δϑθῃηΐβῃσθ, 
ΤΠδὶ ΤΩΥ οονθηδηΐ ἢ 1,ανΐ ἸΠΔΥ ΘΟ πι0, 

ὅ δώ} Φοθονδῃ οὗ Ηοβία. ᾿ 
Μγ οονθϑηδηΐ Ὑ 10 Ηΐπὶ τγα8 1{Π{6 πα ρ6δοθ, 
ΑὨα [ ρανθ {{πθ:ὰ (ο ᾿ἶπὴ ΤῸΓ ἔδδγ, 
Διὰ Π6 δαΓΘα τη6, Δπα σουθγοησθα ΓΩΥ̓ ὨΔΠ16. 

6 Τῇ ᾿δν οὗὨ γα ἢ τγα8 ἴῃ ἢἷ5 τιουτἢ, 
Απὰ ΠΤ Ρ ἢ θουβηθ88 νγγὰ8 ποὺ οι πα ἴῃ ἢῚ8 Ἰ1ρ8 ; 
ΗΘ ναϊκοά νι πα ἴῃ ἰγυἢ δπὰ Θαυν, 
Απὰ ἰμγηθα ΤΩΔΗΥ͂ ΔΙΊΝΑΥ ἔγομι ἰπἰαυΐιγ. 

7 Ἐσογν {Π6 ᾿ρβ οὗἨ (6 ῥγίδϑδι βῃου!ὰ Κβορ Κπον]θαᾶρο, 
Ἀπᾶ τῆϑῃ βῃου]ὰ βϑοὶς (86 ἰαῖν ἔγοιῃ ᾿ιἷ5 τιουῦ!ἢ ; 

. ἘῸγ 6 ἰδ ἃ τηθββθηροῦ οὗ Φοπονδῆ οὗἩ Ηοβίβ. 
8 Βυῖ γα πᾶνὸ ἀδραγίθα ἴγοτῃ ῃ6 ὙΔΥ, 

Υ8 δᾶνθ οδιιδθα ΙΏΔῊΥ 0 δἰ. Π}}}]6 δ [86 ἸΔῪΓ, 
Αῃηά γ8 δᾶνθ τηδ46 νοϊὰ (86 οονϑηδηΐ πὶ} 1,οΥἱ, 
δα ἢ Φομονδῇ οὗ Ηοβίβ ; 
ΓΠογθέοσο Ψ11} 1 α]βὸ τι γοὰ 
ΤΠ δβρίςβ Ὁ] δηα Ὀδ86 Ὀδίογο 411 (μ6 ρθορὶθ; 
Βδοϑῦθθ γ8 ᾶνθ ποί Καρύ ΠΩ͂ ὙΓΑΥ͂Β, 
Βυΐ Βανθ δὰ γοβρθοῦ ἴο ρϑῦβοπβ ἰῃ [86 ]Δῦν. 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1Π. 

οδιιζε οΥΓ Φίνοτοο απὰ Ἀδϊ᾽κχεά λέαγτίασοςε (Ομ ΔΡ. 1.. 10-17). 

10 Ηκλγνα νὸ ποί 41} ὁπθ Εδιμογ ἢ 
Ηλι ποὶ οπὸ αοά ογεαίθᾳ 8 ἢ 
Ων 4ο νγὸ δοὺ ᾿γθδοΠμΘΓΟΌ ΒΥ ΟἠΘ ἰονγαγαὰ δηοίθ 6 Γ, 
Ἀπὰ ριοΐδηθ {π6 Οὐνθηῃδηῖ οὗ οὖν Δ ποτε ἢ 

11 Φυάμῃ παι} δοιθα ὑγΓαδο ΓΟ ΒΙΥ, 
Απά δὴ δρομπιϊηδίϊοη 18 οοιητηϊ θα ἴῃ [δγϑοὶ, δηὰ ἴῃ Φογυβαίθια, 
Εὸν Δυάδῃ παι ῥγοΐδηθα (Π6 ΒΟΙΥ ρϑορὶο οὗ Φοβογαδαῖ, ποι Ηθ Ἰονόεδ, 
Ἀπᾷ παιδὶ τραυτὶθὰ {πὸ ἀδιισῦον οὗ ἃ βίγδησθ αοά. 

12 Φομονδὴ ψὶ}} ουΐ ΟΥ̓ ἔγοιῃ Π| ἰθηΐς οὗ Φδοοῦ (δ6 ζβδὴ (δαὶ ἀοοίὶ εΐε, 
ΤῆΘ ὙΔΚΟΥ πα {Π6 ΔΠΒΎΘΓΟΓ, 
Ἀπαὰ δίπι {πᾶὶ Ὀγίηρ ΙΒ ἃ βϑογ ῆοθ ἴο ἡδονὴ οὗ Ἡοεία. 

18 Αμὰ (δὶβ βοοοπά {πηρ γ8 40, 
Ὑα6 οονοῦ (86 δἰίαῦ οὗ Φϑβουδὴ τι ἴθ γβ, 
ὙΠ νϑορίησ, δπα ψν 1} στοδῃ8, 
δο (δὲ Ηθ δίῃ πὸ πιοσθ γοργὰ ἴο {86 οογίηρ, 
ΝΟΥ δοςοθρίϑ ἰΐ 88 νυ} }]- ] θϑδβϑίῃ ἔγομι ᾿ Γ πδηά, 

14 Απὰ ἰῇ γ0 βαν, ““ Ἡ βογοΐοτϑ ὃ (ἀοτἢ Ηθ ποῖ δοςορί 7) " 
Βδοδιιδθ Φϑμονδὴ 88 ὈΘΘῃ ὙΥ{11688 Ὀδίνγθθη ἴΠ 69 πα {80 Ἡὴῖδϑ οὗ ΓὮγ γουίδι, 
ἘΠ ενΝ σπῃοὰ ἴπου Παδὲ δοιαὶ ἰΓΘΔΟΠΘΓΟΌΒΙΥ, 

Ὦ}16 8ὴ6 τῦδϑ ὑπ γ σοπιραπίομ, δπὰ [86 τῦῖξθ οὗὨἩ (Βγ οογθηδηϊ. 
1δ Βυϊ ἀϊὰ Ηδθ ποῖ πρϑῖΐζο οὔθ (ρδαϊγ) ἢ 

Τμουρσὴ Ηοδ δεὰ ἃ τγεβϑίάυσ οὗ {μ6 ϑρίτὶς ἢ 
Αμπὰ ἩΒΟΣΘΙΟσΘ 016 



ΒΕΟΤΙΟΝΒ ΙΓ΄, Υ. δὼ 

Ηδ βουρῃῃὺῦ 8 ΘΟΟΠΙΥ βοϑὰ. 
ΤΙδιοίογο (Δα βορὰ ἴο γοὺγ βρί γι, 
Απᾷὰ δ6ὲ ποὺ ἰΓοοΒ γουβ Υ ἴο {86 το οὐὗὁὨἨ (Πγ γοῦί 

16 Εοιν 1 Παίθ αἴνογοθ, 
ϑαΐῖῃ Φοιοναῖ, (πΠ6 αοἄ οὗὨ 15Γ89], 
Απὰ μηἷπι {Π8ὺ ΘΟΥΘ ΓΒ γΥ1 ἢ ΟΥΆΘΙΟΥ 18 σατταθηΐ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΥ. 

Τῇο Οὐηιΐπο 97 ἰδ6 Αησοῖ 97 ἰλ6 Οουεπαπὲ γον. μάφσπιεπε ((ΒΔ8ρ. 12, 17--11, 6). 

17 Υο πᾶνθ ψϑαγ θᾶ Φθμουδὴῃ πὶ γοὺῦ πογαβ, 
Απᾷ [ἢ γ8 β8ὺ, “ Ὗ βεγείῃ ἢν 6 θα Ηΐπι ὗ ἢ 
Ιὴ ἰῃδὺ γα 58Υ, ““ ΕΘΓΥ 60]}} ἀ06 Ὁ 
18 σοοὰ ἴῃ (Π6 αγ68 οὗ Φεβονδῇ, 
Αμπά ἰπ {ἰπ6πὶ Η6 Παίι 46] 0}, 
Ου, “ ὝΠογα 18 (μ6 Οοἂ οὗ ᾿υάρτιαομί ἢ ἢ 

μπῦ Β6μοἹ, 1 βοπα ΓΑΥ͂ πῃ] ΘΒΒΘΠΡΘΓ, 
ΤΠαῦ Π6 ΤΩΔΥ ΡΓΘΡΆΓΘ {Π|6 ΨΥ ὈΘΙΌΓΘ ΙῺΘ ; 
Ἀπᾶ (Π6 Ι,μοτὰ, τιῆοπιὶ γα 566], 88}8}} βυἀἀθη]Υ οοταθ ὑὼ ἢ18 ὑθσωρῖθ, 
ἈΑπὰ {Π6 Απρδὶ οὗἩἨ {π6 (ὐονθηδηῖ, τ ἤοτα γ6 αΘΒῖΓθ, 
Βϑμο πα δοπιθ8, βαϊ ἢ Φθῃονδὴ οἵ Ἡοϑβίβ. 

2 Βαϊ ν]ῖο οδῃ δῃάυγο {Π6 ἀΔΥ οὗ [ι]8 οοπλίην ἢ 
Απᾶ ψΠ}0 ολῃ βίδῃα δ΄ ἢἷ8 Δρρθδγίηρ ἢ 

. Εὸὺγ [6 ἴ5 Ππ|Κ ἴ}6 βιλϑ γ᾿ Β ἢτθ, 
Απά [κ6 (Π6 Ιγβ οὗ 06 ὑγϑβῇδυ. 

8 Απά Ηοσ Μ]]}} 81} 48 ἃ βιιϑὶ θυ, δπα ρασιῆον οὗἁ βἰϊγοῦ, 
Απά ν}}} ρυγηγ {πὸ βοηβ οὗ 1μονὶ, 
ἈΑπᾷ Μ}}}} τοῆμϑ {π6η|, ἃ8 σοὶ δῃα βι ἵν υ, 
Τπαῦ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ οἵα ὑο Φϑμονδὴ βδουῦ ἤο68 ἴῃ τυ ρὐθουΒΏ 688. 

4 Απᾷ {Π|6 οἴδετϊηρ οὗ Ψυάδῃ δηὰ “6γβα! ὴὶ ν711}}} 06 ρ] δαβίηρ ὑὸ δϑδονυδα, 
ΑΒ πῃ (6 ἀΔγ8 οΟὗὨ ἔογπλθῦ {1π|68, 
Ἀπά 88 ἴῃ ραϑὺ Υ6ΆΓ8. 

ὅ Αμάᾶὰ] "111 σοηθ ἤϑᾶγ ἴο γοὰ ἴο Ἰυαάρστηθηῖ ; 
ἈΑΠΕΙῚ Μ}}} θῸ ἃ βιν 0 τε [658 
᾿Αραϊηδϑὺ 1116 ΒΟΓΟΘΙΘΓΒ, 8Δηἃ ρα δὲ (Π6 ΔΆ] ΘΓΟΥΒ, αη ἃ ἀραϊηδί ἰΠο00 ἯὮῸ ΒΎΓΘΑΓ [ῸΓΣ 

ἀοοοὶς, 
᾿Απὰ δσαϊηϑί (Πο86 τβο ἀοίγαυα (ἢ6 γα] πρ οὗἨὨ 18 ττρ68,. 
Αῃά ορργεββ {86 ψ]ΔΟῪ δηα ὑμ8 ΔΊ ΒΘ 1688, 
ἈΑμά ἴαγι δϑί46 {Π6 βγη  " ἔγοτα ἢἷ8 τἱσῃῖ, 
Απά ἔδδν ποὺ τη6, βαιῖ} Φοθονδὴ οὗ Ηοβία. 

6 ΕῸΡῚ, ϑδϑβονδῖ, ομδηρο ποῦ: 
ὙΒΟΓΘΙΌΓΘ γ6 Β0}8 οὗ ΦΔοοῦ 8:6 ποῖ ὀοῃβυχηθᾶ, 

ΒΕΟΤΙΟΝΊ Υ. 

Κεδιιξε [ον Νεσίεοι 9.7 Τύλλος ᾳφπὰ Ογενίησο (Ομ αρ. 11. 7-12). 

7 τοι ἰδ ἄδλγβ οἵ γουν ΓΔ ΓΠΟΓΒ γὸ ἢατο ἀθραγίθα ἔγτοπι τοῖο οσαάϊπδηοθθ, Απὰᾶ παν 
ποῦ Κορί ἱδοπι : 

Ἐοίαστι ἴο πιθ, ἐπα 1 γ}}} γοίασηι ὑο γοῦ, 



᾿ΜΑΤΑΟΗ͂Ι. 

ϑ τ δομονδῃ οὗὨ 1Ποβι8. 
Απά γα 880, “ ΥΥ̓ Πεγείῃ 8Π}4}} νγὰ σαίιγῃ ἢ "ἢ 
1 ἃ πῆδὴ ἀεΐγβυια (οὐ, {μαὺ γα ἀοίγαι θα τη ὃ 
“Απά γ6 584γ, “Βαγοι ἤν νν6 ἀεγαυδοά (66 7 
1ὴ [86 {π}6 δηὰ ἰὴ ἴπΠ6 ἤδᾶνθ οἴδσίηρ, 
Υο ΓΘ ουγβοα ΜΠ ἃ ΟυΓΒΘ. 
Υοῖ γοὸ ἀοἴγαυά πι6, νθῃ ὑΠ6 ψ016 ηδίϊοῃ. 

10 Βτίπρ γα ἴΠ6 ψμο]α {{Π6 ἱπύο {π6 ἔγθᾶθασγα ἤοῦβ6, 
ΤΠαῦ [Π6ΓΘ ΤΩΔῪ ὑθ ἴοοα ἴῃ ΤΥ Ὠοιι56, 
Απᾶ ΡῥΓῸνΘ Π16 ΠΟΥ ὨογΟ ἢ, 
δῖ ἢ Φοἤονδῃ οὗ Ηοβίδ, 
1{ὴ νὶ}} ποὺ ὀρθὴ γοι 16 νἱπάουβ οὗὁἨ ἤδδυθῆῃ, 
Αμὰ ροῦν ουΐ ἅροπ γοὺ 8 ὈΪ]οβδὶπρ {11} (Π6γὸ ἰδ ἢοὺ σοοῖὰ θηουβὰ, 

11 Απάαὰὶ ν1}} γεθυκα ἴον γοὺ {Π6 ἀθνοῦΓΟΓ, 
Τῆδὺ ἢ6 τηᾶν τοὶ ἀδβίτσου (86 ἔγυϊξ οὗ γουγ στουῃά, 
Νοῦ Μ}}} γουγ νίπθ Ὀ6 Ὀδγγθ ἰῃ 186 Βεϊα, 
δα Φδιοναῖι οὗ ΠΟοβίβ. 

12 Απά Δ}1] παίΐοῃβ 8.41} 98}} γοῦ Ὀ]οδββϑά, 
ΕῸΣ γ6 8}8}] ὉΘ ἃ Ἰογῖι 1 ἰαπά, 
ϑαΐωι ϑθθονδ οὗ Ηοβίβ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹ. 

ἐειτίδιίίοπ ΟΥ̓ ἐλε Κἰσλέίεοιι απὰ ἰΐδε Ἰἑοξεά (ΟἸΒΔρΡ. 111). 

138 Ὑὔουν πογάβ αν Ὀδθη Ὀο]α ἀραϊηϑί πηθ, 88411}} Φϑῃονϑῇ ; 
ἈΑπὰ γα 880, “ Ὗ παᾶὶ ανθ νγγχα βροίκθῃ ὑγἱ [ἢ ὁπ. ΔΒΟΙΠ6Γ ἀσαϊηδί (66 ἢ 

14 Ὑὸ αν βαϊ]ά, 10 8 ἃ ναὶ {πϊηρ ἰο βεῦνα ὅοά, 
Απᾶ ψῆδι φαίη ἷ8. 10, (πδὺ 6 αν Κορύ ἰιῖ8 Ογἀϊ δ ΠΟΒ, 
Αμπᾶ ψδ]κοα του γη}Υ Ὀθοδυδθ οὗ Φομονδὴ οὗ Ηοβίβ 3 

1δ ἘῸΓ ΠΟΥ νὰ 64}} [η6 ρτουά ὨΔΡΡΥ. 
Ὕο8, (πΠ6 ἀοοῖβ οὗ πιο κοάῃθϑβ ἀγὸ 1} ὑρ, 
Υ̓οα, {ΠΥ ανα ἰδπιριοα αοά, ἀπα ἤν Ὀδ6θη ἀ 6] ]νϑγϑα. 

16 ΤΏδη {ἢο86, ο ἔραγοὰ Φοῆοναῖ, οΘοηνογβοαὰ τὶ ομ6 διιοΐθθς, 
Απμὰ Φοβονδὴ διἱϑηάοά δηᾷ πρϑγὰ ; 
Απά 84 ὈΟΟΪΚ οὗὅὨ ΓΟΙΠΙΘΙΠΌΓΔΠΟΘ ννὰ8β γι τθη Ὀοίογτο Ηϊΐη), 
Εὸν ἰμοπι ὑπαὺ ἔδβαγοά Φβπονδῇ, 
Απᾶ δεῦ Ὁποῦ σ]ῦ ρου 8 ΠδΠΙ6. 

17 Απά {Ππ6ὴ } 88)8}} ὯΘ ΠΥ ΡγοΡογίυ, βαὶ τ δ οθονυδ, 
Ιη Π6 ἀΔΥ ψὨϊοῆ 1 Δρροϊηΐ, 
Απῃά 1 ν1}} βράσὸ {ἢ θπὶ, 
ΑΒ ἃ τηλῃ βρδιοίῃ ἢΪ8 ΟΥΤΏ 80}, {πὲ ϑογνϑὶ 10. 

18 ΤἸΠθη 8..4}} γα ἀσαίη ἀβοθῦῃ 
[Τὸ ἀἰβεγθηοθ] θϑύνγθθῃ (86 γἰραίθουβ δηὰ {Π6 ννἱοκοᾶ, 
Βοίνοθῃ δΐμπ νγῇο βουνοί Οοά, 
Απὰ δἷπι {πδὲ βοσνυϑῖῃ Ηϊΐπὶ ποί. 

ΤΥ. 1 Εδν Ὀοϊιοϊ ἃ 1[Πῃ6 ἀδν οοπιοίϊ, ὈυΓηΐηρ 18 ἃ ἔΓΠδΟΘ, 
Ἀπὰ 811 (πὸ ῥγοιιὰ, δῃὰ ϑυθῦῪ ἄοογ οὗ ποκϑάηθθ 8}}8}} 06 ομιδῆς 
Απὰ (86 οοτηΐπρ ἀΔΥ 5114}} θύσῃ {ποῖ ὑρ, 
ϑα: ἢ Φοῃονδὴ οὗ Ἡοβίβ, 
80 τὉπ80 ἰδ ν}}} ποῦ Ἰθανα {πϑῖὰ τοοῖ ΒΟῸΣ ὈσῶμοΣ. 

2 Βαϊ υηΐο γοιι, ἰΠδὶ δα ΤΩΥ̓͂ ὨΔΙΏΘ, 
8811 (πΠ6 ὅυι) οὗἨἩ ΕἸΡΒϊδουβη 688 ἃσὶδθ 
Ὑ 1 Ὠθδ ηρ ἴῃ ἷθ τη σβ. 



5ΕΟΤΙΟΝ ΨΥΙ. 
ΚΕΙ͂Σ: ΞΡ ἘΕῸ ΒΕ ἘΡΘΕΟΣΟΣΥ ΚΕΝ 

Λπά γ6 58|8]} ρὸ ἔογιἢ, διᾷ 1ϑὰρ [ἴῸγ Ἰογ], 
[λ|κ6 οαϊνοβ οὗ [Π6 8{8]}. 

ὃ Απᾶ γ8 5}}8}} ἰγοδα ἄονγῃ {Π6 ψ]οκοϑα, 
ΕῸΤ {ΠΥ 8}|8}} Ὀ6 8868 ὑπᾶθγ [86 8068 οὗὁἩἍ γουγ ἴδϑί, 
Ι͂ἡ 16 ἀδὺ νυ ιῃϊοἢ 1 ἀρροϊμΐ, Βαϊ (ἢ Φαιονὰῃ οὗ Ηοϑβίβ. 

4 ἘιηθΙα ΘΓ γ6 [86 ἰδ οὗἨ ΜόοΒβοΒ, ΠΥ βογνδῃῦ, 
ΒΊΟΝ 1 σομημηδηπθα ἢΐπὶ ἀροιὶ ΠΌΣΟ ἴον 4}} [5γϑ6], 
Μύ βἰαϊυΐθβ 8Π6 ΤΥ ργϑοθρίδ! 

ὅ ΒΟΠοΙΪά, 1 βθμά γου ΕΣ] ]) 4} {π6 ρυορ]οί, 
Βοίογο {Π6 ἀδΔΥ οὗ Ψομονδῇ ΘΟΠη6, 
Τῆὸ ρυθαῦ ἀπα (ουγῖὉ]6 ἄδγ. 

6 Ηδ 5}18}} ᾳσῃ (ἢ 6 ϑαῦὲ ΟΥἮ {π6 Δ 0Π6 38 ἴο ὑπ 80}8, 
Απάᾶ {Π6 ποαγί οὗ ὑπ6 βοῇ ἴο (Π6 δίῃ 615, 
Τηδῦ 1 ΤΏΔΥ ποῦ ΟΟμη6 
Αμὰ 816 [86 Ἰαηὰ τι} ἃ ουγ86. 
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